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  چکیده 
له مورد بررسی در این پژوهش بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و میزان خالقیت اعضاي أمس

بکـار رفتـه بـراي    هـاي   شـاخص  .اي آزاد اسالمی استان زنجـان اسـت  ه دانشگاههیئت علمی 
کـه ارتبـاط ایـن     )یريپـذ  ، انعطـاف تعمق، جامعیت( :گیري ذهنیت فلسفی عبارتست از اندازه

  .مورد بررسی قرار گرفته است اعضاي هیئت علمیبا میزان خالقیت ها  شاخص
نفـر  ) N=440( اي آزاد استان زنجانه دانشگاه اعضاي هیئت علمی، جامعه آماري پژوهش

 انتخـاب گردیـده اسـت   اي  هطبقـ  ـیـري تصـادفی    گ نمونـه نمونه مـورد نظـر از طریـق    ، بوده
)210=N(. ذهنیت ، خالقیت ؛ت از دو پرسشنامهوري اطالعاآ نظر براي جمعدر پژوهش مورد

% 80و % 81بوده و ضریب روائی آنها بـه ترتیـب    داستفاده گردیده که هر دو استاندار، فلسفی
میـانگین و  ، نظیـر فراوانـی   ،آمـاري هاي  از مشخصه ها هبراي تجزیه و تحلیل داد .شدبرآورده 

مبسـتگی و بـراي مقایسـه    از ضـریب ه  ،بررسی رابطه بین متغیرهـا براي انحراف استاندارد و 
مسـتقل اسـتفاده    Tي نظیر جنس و رشته تحصیلی از آزمون بند گروهدر متغیرهاي ها  میانگین

  :دهد می نتایج پژوهش نشان .گردیده است
پـذیرفت کـه بـین     99/0تـوان بـا اطمینـان     می )p > 01/0( داري یبا توجه به سطح معن -

  .وجود دارد داري معنیرابطه  یاعضاي هیئت علمذهنیت فلسفی و میزان خالقیت 
بـا خالقیـت   ، یريپـذ  انعطـاف  و تعمـق ، بین سه شاخص ذهنیت فلسفی یعنی جامعیت -

 .وجود دارد داري معنیرابطه آماري 
دهد در رشته علوم انسانی و علوم  می مستقل نشان Tمقایسه انجام گرفته بوسیله آزمون  -

 .وجود ندارد داري معنیتفاوت  میاعضاي هیئت علپایه بین ذهنیت فلسفی و خالقیت 
دهد بین میزان  می نشان )p < 05/0(مستقل با  Tانجام گرفته بوسیله آزمون هاي  مقایسه -

 )p < 01/0(امـا بـا    .وجـود نـدارد   داري معنیزن و مرد تفاوت  اعضاي هیئت علمیخالقیت 
 .ذهنیت فلسفی در مردان بیشتر از زنان است

لسفی نیز تنها عاملی که باعث ایجاد تفاوت شده شـاخص  ذهنیت فهاي  در بین شاخص -
امـا  ، تعمـق بیشـتري از زنـان داشـته     داري معنیصورت ه به طوري که مردان ب، باشد می تعمق

  .با یکدیگر نداشته است داري، معنییري و جامعیت زنان و مردان تفاوت پذ انعطاف
  

  ، دانشگاههیئت علمی، خالقیت، يپذیر انعطاف، تعمق، جامعیت، ذهنیت فلسفی: کلیدي واژگان

                                                                                                                                      
 .خدابنده انجام شده است این طرح پژوهشی با اعتبارات مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد .1

 ) F.D@Khiau.ac.ir:مسئول مکاتبات() زنجان(خدابنده  اسالمی واحد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد* 
   رئیس دانشگاه آزاد خدابنده کارشناس ارشد مدیریت دولتی،** 

mailto:F.D@Khiau.ac.ir


نامۀ آموزش عالی  126
 

  مقدمه
به . قدرت آفرینندگی و خالقیت اوست، انسانهاي  شک یکی از زیباترین ویژگی بی

گرایانه خود را تحقق  تواند اهداف آرمان می کمک همین ویژگی است که انسان
خالقیت را فرایند ایجاد هر  )1383( آقایی. خود را شکوفا سازدهاي  بخشیده و توانایی

پندارند که خالقیت خصوصیت  می برخی افراد. کند می چیز جدید با ارزش تعریف
در صورتی که . شوند می هاست که با این توانایی متولد ذاتی شمار معدودي از انسان

توان آن  می این استعداد در نوع بشر به مثابه حافظه عمومیت داشته و ،ثابت شده است
پیشرفت روزافزون جامعه بشري در . پرورش داد هاي معین را با کاربرد اصول و روش

نو و تحول در هاي  گویاي این واقعیت است که در گرو خلق اندیشه، ابعاد مختلف
هاي آموزشی است که علم و تکنولوژي به سرعت پیشرفت کرده و افراد خالق  نظام

 ،امروزه از آنجا که. اند کننده داشته در این پیشرفت و تحول عظیم نقش کلیدي و تعیین
سیاسی و اقتصادي ، ترین عامل رشد و توسعه فرهنگی تعلیم و تربیت به عنوان اساسی

مسئولیت مسئوالن آموزشی نیز بیشتر شده ، و اجتماعی اهمیت بسزایی پیدا کرده
توانایی فکري و خالقیت مسئوالن آموزشی در جهت بهبود کیفیت آموزشی از  .است
 تفکر صحیح و منطقی مربی آموزشی را .شود می آنان محسوبهاي  ترین ویژگی مهم
توان از طرز  ذهن فلسفی فرد را می، توان منوط به داشتن ذهنیت فلسفی او دانست می

نحوه برخورد با مسائل و گرایش و خصوصیات فکري او شناخت که در ، تفکر
در این خصوص یکی از مکاتب فلسفی . خورد می مختلف رفتارش به چشمهاي  جنبه
آلیسم  مکتب ایده .آلیسم است ایده، طور خاص به موضوع ذهنیت پرداخته که به

 روحی و آرمانی را به عنوان مبناي واقعیت مورد تأیید قرار، اولویت امور ذهنی
کند که به او  می دهد و معتقد است ذهن براي انسان نیروي حیاتی بنیادینی فراهم می

شک کردن  ؛د ذهن داللت داردبر وجو ،شک کردن .بخشد می سرزندگی و پویایی
ذهن ). 1388، گوتک( تفکر بر وجود عقل یا ذهن اشاره دارد. همان فکر کردن است

، دهد تا بتواند در مواجه با مسائل از تنگ نظري می فلسفی به فرد بینش و دانشی
کند تا با  می نگري مصون بماند و همچنین به او کمک خودمحوري و یک جانبه

توان  می در واقع. زم درباره امور به طور منطقی تصمیم بگیردشناخت و معرفت ال
تفکر و مهارت درست  ،گفت ارزش هر انسان در نیکو اندیشیدن اوست از این رو
شمندان را به خود مشغول اندیشیدن از جمله مسائل مهمی است که از دیرباز ذهن اندی

د که براي پرورش آن باش می تفکر، مسأله اساسی تربیت .)1383، هاشمی(کرده است 
ابزارهایی الزم است یکی از این ابزارها داشتن ذهن فلسفی است که افراد را در تفکر 
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معتقد ) 1379( در خصوص ذهن فلسفی میرکمالی. کند می صحیح و منطقی کمک
تفکر منطقی اساس کار فرد است و فرد باید با تفکر منطقی از شناسایی مسأله تا  است

 ،پذیر نیست مناسب براي مشکالت پیش برود و این کار امکانهاي  حل پیدا کردن راه
تفکر منطقی حاصل داشتن . مگر این که از خصوصیات تفکر منطقی برخوردار باشد

هدف تفکر فلسفی بهبود  )1975( از دیدگاه لیپمن و مارگارج. ذهن فلسفی است
لیپمن معتقد  .باشد می رشد و توسعه خالقیت و رشد شخصی فرد، توانایی استدالل

آموزان با مفاهیم  است که در برنامه درسی باید درس فلسفه وجود داشته باشد تا دانش
روش بحث  .فلسفی آشنا شده تا در مراحل بعدي تفکر فلسفی در آنان تقویت شود

گروهی و گفتگو و مباحث گروهی و گفتگو و مباحث کالسی و حل مسأله براي 
  ). 2004، استنلی( ر باشدتواند مؤث می تقویت تفکر فلسفی

داند که به تفکر  می هاي ذهن ها و ویژگی یذهنیت فلسفی را توانای) 1965( اسمیت
او براي ذهن . دهد می هاي صحیح عادت کند و او را به قضاوت می صحیح فرد کمک

قائل شده است و براي هر بعد  3یريپذ انعطافو  2تعمق، 1فلسفی سه بعد؛ جامعیت
 مورد بیان کرده که در این پژوهش ذهن فلسفی از این سه بعدچهار خصوصیت را 

  :قرار گرفته استبررسی 
فرد موارد خاص را در یک زمینه  .1است که این بعد آن هاي  نشانه :جامعیت -

در برخورد با  .2 ؛کند تصویر بزرگ را ببیند می هم مرتبط ساخته و سعی وسیع با
هایی که تحقیق آنها در آینده  و آرمانها  آل یا ایدهرابطه آنها را با اهداف اساسی ، مسائل

اما این  ،کوشد می براي ارائه نظریات قابل تعمیمو  .3 ؛گیرد می امکان دارد در نظر
 آوري خصوصیات مشترك آنها استخراج از مطالعه همه جزئیات و جمع را نظریات

 .4؛ آورد می دستبلکه از طریق بررسی و تحلیل چند مورد یک قاعده کلی ب، کند نمی
 .دهد می مقابل عقاید و افکار مختلف سعه صدر نشان در و

فرد دچار  .1عبارتند از این جنبه از ذهن فلسفی هاي  نشانه :یريپذ انعطاف -
عقاید و افکار را بدون آنکه تحت تأثیر منابع آنها قرار ، شود نمی شناختی جمود روان

دهد و میان  می جهات متعدد مورد بررسی قرارمسائل را از  .2 ؛کند می ارزیابی، بگیرد
ها جنبه احتیاط را رعایت  در قضاوتو  .3 ؛شود می امور متناقض و متضاد تفاوت قائل

 .نماید می قطعی و یقینی کردن عقاید پرهیزکرده و از 

                                                                                                                                      
1. Comprehensive  
2. Deep Thinking  
3. Flexibility  
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اموري را که براي دیگران  .1که فرد این بعد شامل آن است هاي  نشانه :تعمق -
اندیشی جنبه اساسی مسائل  با ژرف .2 ؛دهد می مورد سئوال قرارشود  می مسلم فرض
 ؛دهد می دهد و در برخورد با هر نظریه اصول و مبانی آن را تشخیص می را تشخیص

کند و به معناي تلویحی و  می چیزهاي نامحسوس را استخراج ،بیند می از آنچهو  .3
 ش استقرایی استفادهاز روش قیاسی به جاي روو  .4 ؛باشد می ربط امور حساس

 .)1377، شریعتمداري( کند می
ذهن براي ایجاد یک هاي  کارگیري تواناییخالقیت را به معناي ب) 1968( 1رکایز

افراد خالق را تفکر منطقی هاي  یکی از ویژگی )1991( 2میچل. داند می فکر جدید
 ور در یک فکرگوید اگر چه افرادي که فکر خالق دارند خود را محص می داند و می
کنند ولی همواره  می کنند و فکرهاي مختلف را از زوایاي متفاوت در ذهن بررسی نمی

گردند و  می ها آنها به دنبال علت و معلول. داراي فکر اصولی و منطقی هستند
  .تفکرشان بر اصول منطقی استوار است

هشگران پژو ،رغم اهمیت ذهن فلسفی و خالقیت و رابطه بین این دو مقوله علی
زیادي در این زمینه هاي  پرسش ،از این رو. اند کشور ما کمتر به این موضوع پرداخته

ا از نظر ه دانشگاههایی مانند این که اعضاي هیئت علمی  پرسش .پاسخ مانده است بی
ذهنیت فلسفی و خالقیت در چه وضعیتی قرار دارند؟ آیا بین ذهنیت فلسفی و 

مرتبط با ذهنیت هاي  توان توانایی می ارد و چگونهوجود داي  هخالقیت آنها رابط
  فلسفی و خالقیت اعضاي هیئت علمی را تقویت کرد؟

هاي  شود که ویژگی می در پژوهش حاضر این مسأله بررسی ،با توجه به موارد باال
ذهن فلسفی اعضاي هیئت علمی به عنوان یکی از عناصر کلیدي در سیستم دانشگاهی 

 آنها رابطه دارد؟) خالقیت( نوهاي  و ایده ها هاندیشتا چه میزان با خلق 
 

  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
صنعتی و ، با پیشرفت روزافزون و پیچیدگی جوامع و وقوع تغییرات سریع علمی

هاي ضروري براي زندگی آینده مشکل شده  ها و مهارت ی دانشبین پیش، اجتماعی
در چنین . ان راهنماي آینده تأکید داشتتوان به گذشته به عنو نمی است و به عبارتی

سنتی تعلیم و تربیت هاي  هاي آموزشی ناچارند با کنار گذاردن شیوه شرایطی نظام
ی و اهتمام به تربیت گرای مدرك، انباشت اطالعات، تحصیلیهاي  نظیر جهش

آموزش و پرورش خالق را گسترش داده و اقدام به تربیت نسلی ، هاي همرنگ انسان
                                                                                                                                      
1. Kaiser  
2. Michael  
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قادر ، که در شرایط ناآشناي آینده و در برخورد با موضوعات و مشکالت جدیدبنماید 
  .گیري نمایند صورت مستقل اندیشیده و اقدام به تصمیمه باشند ب

که  هستند ترین عناصري یکی از مهم اعضاي هیئت علمی ،هاي آموزشی در نظام
نمایند  می ي نقشایفا ها و مؤسسات آموزش عالی دانشگاهدر کارآیی درونی و بیرونی 

تأثیر  اعضاي هیئت علمیرسد برخورداري از ذهن فلسفی و تفکر منطقی  می و به نظر
برخورد با مسائل و ، طرز تفکر .بسزایی در زندگی تک تک دانشجویان خواهد داشت

نخواهد  یاندور از چشم دانشجو اعضاي هیئت علمیگرایش و خصوصیات فکري 
و فکرهاي  ها هدانشگاه تحت تأثیر اید ول یا بروندادمحصماند و دانشجویان به عنوان 

سیاسی و ، اجتماعی، و در ابعاد مختلف اقتصادي شوند، میوارد جامعه  ،گوناگون
بر  اعضاي هیئت علمیبنابراین تأثیر نگرش و تفکر  .پردازند میفرهنگی به فعالیت 

ینکه آگاهی اهمیت دیگر پژوهش ا. باشد می کننده دانشجو بسیار ملموس و تعیین
از نقش اساسی ذهنیت فلسفی و خالقیت خود و تأثیر آنان در  اعضاي هیئت علمی
را به تقویت این دو مقوله وادار کرده و همچنین به مسئوالن  آنها، زندگی دانشجویان

دانشگاهی خاطر نشان خواهد ساخت که براي تقویت خالقیت و ذهنیت فلسفی 
نوبه خود در بهبود که این امر به  سازندفراهم  ار الزمهاي  زمینه اعضاي هیئت علمی

با توجه به . یادگیري و باال بردن کیفیت آموزشی مؤثر خواهد بودفرایند یاددهی ـ 
در تبیین رابطه بین  که پژوهش بسیار اندکی ،از یک سو اهمیت مسائل ذکر شده

 گر،از سوي دی، صورت گرفته اعضاي هیئت علمیذهنیت فلسفی و میزان خالقیت 
  .سازد می بیش از پیش آشکار را ضرورت انجام این تحقیق

  
  مبانی نظري و پیشینه تحقیق

هاي گروهی از محققین که  با فعالیت ،مربوط به خالقیت هاي در بررسی پیشینه تحقیق
تالش خود را معطوف به مطالعه در زمینه نقش عوامل بیرونی نظیر پاداش و انگیزه در 

در سال  2و اسپلر 1شوماخردر این زمینه  .شویم مواجه می ،اند عملکرد خالق نموده
ها گفته شود که در  گیري کردند که اگر به آزمودنی از تحقیقات خود چنین نتیجه 1975

 نمرات آنها در این آزمون افزایش خواهد یافت، یک آزمون خالقیت شرکت دارند
  .)1383، هاشمی(

                                                                                                                                      
1. Schumacher  
2. Speller  
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گرش افراد خالق نسبت به خودشان به بررسی ن در پژوهشی) 1962( 1کینونمک  - 
افراد خالق در پاسخ به پرسشنامه صفات گوف تصویر مثبتی از خود نشان  .پرداخت

نتایج  .مدیران و هنرمندان خالق انجام گرفت، این تحقیق بر روي مهندسان معمار .دادند
 هاي مورد بررسی صفاتی را در به دست آمده عبارت بود از این که هر کدام از گروه

هنرمند و باهوش وصف ، مبتکر، خود را فعال مهندسان معمار، وصف خود ابراز داشتند
، منعطف، سازگار، داراي روح همکاري، پرکار، منطقینمودند و مدیران خود را افرادي 

  .)45ص :1383، هاشمی( داراي عالیق گوناگون و شجاع توصیف کردند
در دانشگاه داندي انجام ) 2006( که توسط پرفسور کیت تاپینگ دیگر پژوهشی -
احترام  ،هایی که خالقیت و تفکر فلسفی تسهیل شده در کالس بیانگر آن است ه،شد

نفس شاگردان رشد یافته و شاگردان نسبت به احساسات خود و ه به خود و اعتماد ب
 .یابد می شوند و رفتارهاي کالسی بهبود می تر دیگران آگاه

تأثیر ذهنیت فلسفی بر روابط انسانی مطلوب  به منظور بررسی) 1965( اسمیت -
و میزان خالقیت مدیران و همچنین بر روحیه کارکنان مدارس ویرجینیا پژوهشی 

نتایج این  .مدرسه در این ایالت انتخاب شدند 46نمونه آماري از مدیران  .انجام داد
زان پژوهش نشان داد که بین ذهنیت فلسفی مدیران با روابط انسانی مطلوب و می

در این پژوهش بین  .وجود دارد خالقیت مدیران و نیز با روحیه کارکنان رابطه مستقیم
سنوات خدمت و تحصیالت مدیران با ذهنیت فلسفی آنها ، هایی مانند سن ویژگی

اما تفاوت میان میانگین نمرات خالقیت در دو گروه زن  ؛داري دیده نشد تفاوت معنی
این پژوهش معتقد بودند که با مدیران داراي ذهن  معلمان در .دار بود و مرد معنی
 .رسند می تر به توافق راحت، فلسفی باال

در رابطه با دیدگاه مدیران درباره عوامل مهم خالقیت در ) 1998( 2فورد -
مدیر در  169دیدگاه  ،در مرحله اول .هاي آموزشی آمریکا پژوهشی انجام داد سازمان

مدیر به  46 ،ررسی قرار گرفت در مرحله دوممورد عوامل مهم خالقیت مورد ب
صورت غیرمستقیم مورد آموزش قرار گرفتند که تفاوت آشکاري بین دیدگاه اول و 

نتیجه نشان داد که بین مدرك تحصیلی مدیران و . مشاهده شد دیدگاه بعد از آموزش
، بوده یعنی هرچه مدرك تحصیلی مدیران باالتر ؛خالقیت آنها رابطه وجود دارد

پرورش خالقیت در هاي  البته ارتباط مستقیم ناشی از آموزش .شده خالقیت آنها بیشتر
  .کنار تحصیالت بود

                                                                                                                                      
1. Mack Kinnon  
2. Ford  
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هایی بود که در  مربوط به پژوهش، طور مختصر ارائه شده هایی که ب نتایج پژوهش
که در داخل کشور در زمینه  هایی پژوهشحال به . برخی کشورها انجام گردیده بود

  .شود می اشاره، فلسفی و رابطه بین این دو متغیر انجام گردیدهخالقیت و ذهنیت 
میزان حاکمیت ابعاد روح فلسفی در «با عنوان  پژوهشی) 1372( اسحاقیان -

نتایج بدست آمده حاکی از ، انجام داده» مدیران آموزشی مقطع متوسطه شهر اصفهان
بندي  وح فلسفی طبقهتوان بر اساس میزان برخورداري از ر می آن است که مدیران را

میان سن و  اما، اگر چه در تمام ابعاد روح فلسفی نمرات زنان بیشتر از مردان بود .کرد
همچنین بین  .وجود نداشت داري معنیمیزان روح فلسفی مدیران زن و مرد تفاوت 

  .روح فلسفی و عالقه شغلی همبستگی زیادي وجود داشت
ررسی رابطه ذهنیت فلسفی مدیران با ب« پژوهشی با عنوان) 1372( خرقانیان -

نتایج  .انجام داده است »روحیه معلمان آنان در مدارس راهنمایی منطقه پنج شهر تهران
 دهد معلمانی که با مدیران داراي ذهنیت فلسفی باال کار می این پژوهش نشان

، دکردن می مدیران داراي ذهنیت فلسفی پایین کارکردند از روحیه معلمانی که با  می
  .باالتر بود

بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و سبک «نامه خود به  در پایان) 1385( پور حسین -
بیانگر آن نتایج این پژوهش . پرداخت »مدیریت تعارض مدیران متوسطه شهر رشت

که ضریب همبستگی بین ذهنیت فلسفی و سبک مدیریت تعارض ستژیک  است
 .وجود دارد دار معنیمتغیر رتبه مثبت و بوده و بین این دو  دار معنیمساعی مدیران 

یري با سبک مدیریت تعارض پذ انعطافجامعیت و هاي  همچنین ارتباط بین مؤلفه
بوده و ضریب همبستگی بین ذهنیت فلسفی با سبک  دار معنیستژیک مساعی 

بوده است و بین سبک مدیریت  دار معنییري رابطه پذ انعطافمدیریت تعارض 
ه و بین ذهنیت فلسفی و شتوجود دا دار معنیلف تعمق رابطه تعارض مصالحه و مؤ

سبک رقابت مدیران مدارس متوسطه و همچنین بین ذهنیت فلسفی با سبک مدیریت 
  .تعارض اجتنابی مدیران مدارس متوسطه رابطه وجود ندارد

شناختی  در پژوهش خود به بررسی رابطه بین باورهاي معرفت) 1386( مرادي
 بیانگر آن استنتایج . دانشگاه شاهد با کیفیت تدریس پرداخت علمی هیئتاعضاي 

توان اذعان داشت که هر چه میزان باور خام سریع بودن دانش  می %99که با اطمینان 
بیشتر و بهتر  اعضاي هیئت علمیکیفیت تدریس ، علمی کمتر باشد هیئتدر اعضاي 
 . خواهد بود
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تأثیر ذهنیت فلسفی بر کارآیی مدیران «با عنوان  در پژوهشی) 1376( بندلی زاده -
که بین ذهن فلسفی مدیران و  ه استبه این نتایج دست یافت» متوسطه شهرستان دامغان

و رشته تحصیلی مدیران  جنس، سنهاي  اما بین ویژگی. کارآیی آنان رابطه وجود دارد
 .مشاهده نشد داري معنیبا ذهنیت فلسفی آنها تفاوت 

بر خالقیت مدیران  مؤثربررسی عوامل «تحت عنوان  پژوهشی) 1377( فرهنگ -
در شهر تهران انجام داد و به این نتیجه دست یافت که بین » شرکت روغن نباتی پارس

 سن و خالقیت مدیران و همچنین بین میزان تحصیالت و خالقیت آنان تفاوت
 .ي وجود ندارددار معنی
بررسی رابطه بین ذهنیت «با عنوان  پژوهشی) 1383( فخرالسادات سیف هاشمی -

 نتایج، انجام داده »فلسفی و میزان خالقیت مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان
، که بین ذهنیت فلسفی و خالقیت مدیران رابطه مثبتی وجود دارد حاکی از آن است

با  )یريپذ انعطاف و جامعیت، تعمق( همچنین بین هر یک از ابعاد ذهنیت فلسفی
بین ذهنیت فلسفی و ابعاد آن و خالقیت مدیران با توجه  .شود می خالقیت رابطه دیده

تحصیلی و نوع مدرسه دولتی  رشته، مدرك تحصیلی، خدمت، به متغیرهایی مانند سن
اما بین ویژگی جنسیت و خالقیت ، مشاهده نگردید داري معنیانتفاعی تفاوت و غیر

قیت در مدیران زن بدین صورت که خال. مشاهده گردید داري معنیمدیران تفاوت 
 .بیشتر از مدیران مرد بود

اینکه  وبا توجه به اهمیت موضوع و رابطه بین دو متغیر ذهنیت فلسفی و خالقیت 
پژوهش . در دانشگاه آزاد اسالمی استان زنجان انجام شده استچنین پژوهشی 

درصدد بررسی تعیین رابطه دو متغیر ذهنیت فلسفی و خالقیت اعضاي هیئت  ،حاضر
به بیان دیگر این پژوهش . باشد لمی در دانشگاه آزاد اسالمی استان زنجان میع

درصدد پاسخگویی به این سئوال اساسی است که آیا بین ذهنیت فلسفی و خالقیت 
  اعضاي هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی استان زنجان رابطه وجود دارد؟

  
  تحقیق شناسی روش

بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی یعنی ، با در نظر گرفتن ماهیت و هدف پژوهش
  .پیمایشی است ی ـروش تحقیق حاضر توصیف ،اعضاي هیئت علمی با خالقیت آنها
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  ابزار و روش گردآوري اطالعات
بخش ادبیات و مبانی  .اي و میدانی بود کتابخانه ، به صورتروش گردآوري اطالعات

و بخش  انجام پذیرفت،ت اینترننشریات و مجالت فارسی و انگلیسی و ، نظري کتب
میدانی شامل دو پرسشنامه در زمینه خالقیت و ذهنیت فلسفی بود که در میان اعضاي 

استاندارد  ،این دو پرسشنامه، دیگرد اي آزاد استان زنجان توزیعه دانشگاههیئت علمی 
برآورد گردیده که هر کدام با % 80و % 81و ضریب روائی و پایائی آنها به ترتیب  بود
پرسشنامه ذهنیت . طیف لیکرت تنظیم شداي  هدرج 5گویه و بر اساس مقیاس  30

 برايیري بر اساس مدل اسمیت پذ انعطافتعمق و ، بعد جامعیت 3فلسفی داراي 
هاي افراد خالق و از  مه خالقیت بر اساس ویژگیسنجش ذهنیت فلسفی و پرسشنا

توسط خانم فخرالسادات  2و انجمن خالق آمریکا) 1999( 1تلفیق پرسشنامه رادوسپ
  .شدسیف هاشمی تهیه و تنظیم 

 
  گیري جامعه آماري و روش نمونه

پاره وقت  و علمی تمام وقت هیئتاعضاي شامل  ،آماري این پژوهشجامعه 
تعداد جدول مورگان  براي .بود نفر 445که  تعداد آنها اي آزاد استان زنجانه دانشگاه

از  .گرفت اي انجام طبقهـ  ري به صورت تصادفیگی که نمونه تعیین شد نفر 210 هنمون
، نمونه مورد نظر را تشکیل داده که نفر مرد 104نفر زن و  68 عضو هیئت علمی 210
  .اند شدهعلوم پایه و انسانی توزیع  گروهدر 

، درصد، میانگین، آماري نظیر فراوانیهاي  از مشخصه ها دادهتجزیه و تحلیل 
 ،همبستگی بین متغیرهاي ذهنیت فلسفی و خالقیت رايبواریانس و انحراف معیار و 

 ،آزمون تحلیل واریانس و رگرسیون چند متغیره، مستقل tآزمون  از ضریب همبستگی
  .استفاده شد SPSSافزار  و همچنین براي دقت در محاسبات از نرم

  
  
  

                                                                                                                                      
1. Raudsepp 
2. Association USA creativity Questionnaire  
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  پژوهشهاي  یافته
هیئت علمی آیا بین ذهنیت فلسفی و میزان خالقیت اعضاي  ـسؤال اول پژوهش 

  اي آزاد استان زنجان رابطه وجود دارد؟ه دانشگاه
آوري شده در رابطه ذهنیت فلسفی  هاي جمع در ابتدا الزم است به مقایسه توزیع داده

از  ،در همین راستا. با خالقیت از نظر توزیع طبیعی و نرمال آماري پرداخته شود
  .استفاده شده است) 1(آزمون کولموگروف اسمیرنوف به شرح جدول 

  
  با توزیع طبیعی ها هآزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت مقایسه توزیع داد )1( دولج

 یريپذ انعطاف تعمق جامعیت ذهنیت فلسفی خالقیت  
 1 720/0 913/0 776/0 702/0  ا ضریب

 264/0 677/0 375/0 514/0 708/0 معنی داري
  

هاي  متغیرهاي  آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت تطابق توزیع داده )1( جدول
این جدول هیچ یک از هاي  طبق داده. وابسته با توزیع نرمال آورده شده است

یري تفاوت پذ انعطافتعمق و ، جامعیت، ذهنیت فلسفی، خالقیتهاي  توزیع
از  ها هجزیه و تحلیل این دادتوان در ت می لذا، داري با توزیع طبیعی ندارند معنی
  . پارامتریک استفاده نمودهاي  آزمون
  

  ذهنیت فلسفی و خالقیت رابطهپیرسون جهت تعیین  همبستگی )2( جدول
 خالقیت همبستگی پیرسون

  
 ذهنیت فلسفی

 517/0 ضریب همبستگی
 000/0 معنی داري

 172 تعداد
  

ذهنیت فلسفی و خالقیت را  همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه نیز )2(جدول 
اي مثبت با یکدیگر  این جدول این دو متغیر داراي رابطههاي  طبق داده. دهد می نشان

 517/0مقدار این رابطه نیز . یابد میمتغیر دیگر نیز افزایش  ،بوده و با افزایش هر یک
بطه را این را %99 توان با اطمینان می )>01/0p( يدار معنی و با توجه به سطح باشد می

از ضریب  ،رابطه با مقدار رابطه این دو متغیرمورد تر در  قضاوت دقیق براي. پذیرفت
این . حاصل شد . r2 = 0.267 که در مورد این دو متغیر برابر با شد تعیین استفاده

داراي که دو متغیر ذهنیت فلسفی و خالقیت  بیانگر آن است ،مقدار ضریب تعیین
  . ندباش می واریانس مشترك 27%
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رابطه  اعضاي هیئت علمی آیا بین بعد جامعیت و خالقیت: سؤال دوم پژوهش
  وجود دارد؟ داري معنی
  

  پیرسون جهت تعیین رابطه جامعیت و خالقیت همبستگی )3(جدول 
 خالقیت همبستگی پیرسون

  
 جامعیت

 448/0 ضریب همبستگی
 000/0 معنی داري

 172 تعداد
 

 تعیین رابطه جامعیت و خالقیت را نشان برايون نیز همبستگی پیرس )3(جدول 
اي مثبت با یکدیگر بوده  این دو متغیر داراي رابطه ،این جدولهاي  طبق داده. دهد می

 448/0مقدار این رابطه نیز . یابد میمتغیر دیگر نیز افزایش  ،و با افزایش هر یک
این رابطه را  %99مینان توان با اط می )p<0.01( يدار معنی و با توجه به سطح باشد می

رابطه با مقدار رابطه این دو متغیر از ضریب مورد تر در  قضاوت دقیق براي. پذیرفت
این مقدار . حاصل شد r2 = 0.200 که در مورد این دو متغیر برابر با شد تعیین استفاده
واریانس  %20که دو متغیر جامعیت و خالقیت داراي  بیانگر آن است ،ضریب تعیین

  . باشند می كمشتر
  

رابطه  اعضاي هیئت علمی آیا بین بعد تعمق و خالقیت :شسؤال سوم پژوه
  وجود دارد؟ داري معنی
  

  تگی پیرسون جهت تعیین رابطه تعمق و خالقیتهمبس )4( جدول
 خالقیت همبستگی پیرسون

  
 تعمق

 434/0 ضریب همبستگی
 000/0 داري معنی

 172 تعداد
  

 تعیین رابطه تعمق و خالقیت را نشان برايیرسون نیز همبستگی پ )4( جدول
اي مثبت با یکدیگر بوده  این دو متغیر داراي رابطه ،این جدولهاي  طبق داده. دهد می

و  بود 434/0مقدار این رابطه نیز  .یابد می متغیر دیگر نیز افزایش ،و با افزایش هر یک
. این رابطه را پذیرفت %99ان اطمینتوان با  می )p<0.01( داري با توجه به سطح معنی
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رابطه با مقدار رابطه این دو متغیر از ضریب تعیین  مورد تر در جهت قضاوت دقیق
این مقدار . حاصل شد r2 = 0.188 که در مورد این دو متغیر برابر با شد استفاده

واریانس % 19که دو متغیر تعمق و خالقیت داراي ، بیانگر آن است ضریب تعیین
  . اشندب می مشترك

  
 اعضاي هیئت علمی یري و خالقیتپذ انعطافآیا بین بعد  :سؤال چهارم پژوهش

  وجود دارد؟ داري معنیرابطه 
  

 یري و خالقیتپذ انعطافهمبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه ) 5(جدول 
 خالقیت همبستگی پیرسون

  
 یريپذ انعطاف

 405/0 ضریب همبستگی
 000/0 داري معنی

 172 تعداد

  
یري و خالقیت را پذ انعطافتعیین رابطه  براينیز همبستگی پیرسون  )5(ول جد
اي مثبت با یکدیگر  این دو متغیر داراي رابطه ،این جدولهاي  طبق داده. دهد می نشان

 405/0مقدار این رابطه نیز . یابد میبوده و با افزایش هر یک متغیر دیگر نیز افزایش 
این رابطه را % 99توان با اطمینان  می )p<0.01( يدار معنی و با توجه به سطح بود

با مقدار رابطه این دو متغیر از ضریب  ،رابطه مورد تر در قضاوت دقیق براي. پذیرفت
این مقدار . حاصل شد.r2 = 0.164 که در مورد این دو متغیر برابر با شد تعیین استفاده
واریانس % 16یت داراي است که دو متغیر جامعیت و خالقبیانگر آن  ،ضریب تعیین

  . باشند می مشترك
 بین خالقیت و ذهنیت فلسفی رابطه، شدهمانطور که در سه بخش قبلی مشاهده 

اما سه جزء ذهنیت فلسفی ، )r= 0.517; p<0.01( ي وجود دارددار معنی قوي و
داري  آماري معنی رابطهیري هم با خالقیت داراي پذ انعطافتعمق و ، یعنی جامعیت

متغیر ، متغیري که بیشترین رابطه را با خالقیت داشت، از بین این سه متغیر. بودند
واریانس مشترك با خالقیت بود و پس از آن بیشترین  %20داراي  است، کهجامعیت 

  . با خالقیت داشتیري پذ انعطافرابطه را تعمق و بعد هم 
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 یئـت ه ضـاي آیا بین ابعاد ذهنیت فلسفی و میزان خالقیت اع :سؤال پنجم پژوهش
  وجود دارد؟ داري معنی تحصیلی تفاوت گروهعلمی بر اساس 

  
  علوم انسانی و علوم پایه گروهتوصیفی خالقیت و ذهنیت فلسفی در هاي  آماره )6(جدول 

  ها شاخص
انحراف  میانگین تعداد ابعاد

 استاندارد

خطاي انحراف 
استاندارد 
 میانگین

 174/1 696/10 855/102 83 علوم پایه  خالقیت
 135/1 711/10 359/104 89 علوم انسانی

 159/1 564/10 301/101 83 علوم پایه ذهنیت فلسفی
 229/1 602/11 393/99 89 علوم انسانی

 527/0 807/4 759/36 83 علوم پایه جامعیت
 514/0 858/4 112/36 89 علوم انسانی

 580/0 635/4 831/35 83 علوم پایه تعمق
 554/0 232/5 775/34 89 علوم انسانی

 430/0 918/3 710/28 83 علوم پایه یريپذ انعطاف
 428/0 042/4 550/28 89 علوم انسانی

  
تعمق و ، جامعیت( توصیفی خالقیت و ذهنیت فلسفیهاي  آماره )6( جدول

طبق . دهد می تفکیک شده نشانه علوم انسانی و علوم پایه را در رشت) یريپذ انعطاف
علوم انسانی بیشتر  هاي اعضاي هیئت علمی گروهول میزان خالقیت این جدهاي  داده
هاي  گروهدر  اعضاي هیئت علمیاما ذهنیت فلسفی ، علوم پایه است هاي گروهاز 

، جامعیت( این برتري در مورد تمامی اجزاء ذهنیت فلسفی. باشد می بیشتر علوم پایه
علوم گروه یه بیشتر از علوم پا  گروه اعضاي هیئت علمی) یريپذ انعطافتعمق و 

واقعی است و یا ناشی از خطاي ها  اما حاال باید دید که این تفاوت. انسانی است
هاي  رعایت این اصل و قضاوت بهتر در مورد تعمیم داده براي. باشد مییري گ نمونه

خالقیت و  به مقایسه )7( جدول. شد مستقل استفاده Tتحقیق از آزمون استنباطی 
آزمون . پردازد می علوم انسانی و علوم پایه اعضاي هیئت علمی ینبذهنیت فلسفی 

علوم ( ها هبررسی تجانس واریانس گرو برايدر ستون اول این جدول  .اجرا شدلوین 
تعمق و ، جامعیت( خالقیت و ذهنیت فلسفی( وابستههاي  متغیر در) انسانی و پایه

وابسته هاي  مون واریانس متغیراین آزهاي  طبق داده. آورده شده است)) یريپذ انعطاف
 ندارد وجود يدار معنی ي با یکدیگر تفاوتبند گروهدر هیچ یک از سطوح متغیر 

)p>0.05 (آزمون  توان از می وT ها استفاده نمود با فرض تساوي واریانس. 
دهد که  می نشان ، بیانگر آن استمستقل Tآزمون  گرفته به وسیله انجامهاي  مقایسه
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علوم انسانی و  بین گروه) یريپذ انعطافتعمق و ، جامعیت( یت فلسفیخالقیت و ذهن
  . ندارد وجود يدار معنی علوم پایه با یکدیگر هیچ تفاوت

  
علوم انسانی  گروه بین اعضاي هیئت علمیمقایسه خالقیت و ذهنیت فلسفی  )7(جدول 

  و علوم پایه
هاي آماري شاخص

 ابعاد
 ها تفاوت میانگینداري یمعن درجه آزاديTمقدار  آزمون لوین

Fضریب داري معنی
 358/0 198/169 -921/0ها عدم تساوي واریانس  -504/1 358/0 170 -921/0 018/0 894/0 ها تساوي واریانس خالقیت

 261/0 906/169 129/1ها عدم تساوي واریانس  907/1 262/0 170 125/1 174/0 678/0 ها تساوي واریانسذهنیت فلسفی
 382/0 395/169 877/0ها عدم تساوي واریانس  646/0 382/0 170 877/0 210/0 648/0 ها تساوي واریانس جامعیت
 162/0 561/169 403/1ها عدم تساوي واریانس  056/1 164/0 170 397/1 778/0 379/0 ها تساوي واریانس تعمق
 736/0 742/169 338/0ها عدم تساوي واریانس  205/0 736/0 170 338/0 002/0 967/0 ها تساوي واریانس یريپذ انعطاف
  
 هیئتآیا بین ابعاد ذهنیت فلسفی و میزان خالقیت اعضاي  :ؤال ششم پژوهشس

  وجود دارد؟ داري معنی علمی بر اساس جنسیت تفاوت
  
علوم انسانی  گروه اعضاي هیئت علمیتوصیفی خالقیت و ذهنیت فلسفی هاي  آماره )8( جدول

  و علوم پایه
  هاي آماري شاخص

  
 جنسیت ابعاد

انحراف  میانگین تعداد
 استاندارد

خطاي انحراف 
استاندارد 
 میانگین

 353/1 164/11 632/102 68 زن خالقیت
 018/1 386/10 288/104 104 مرد

 343/1 075/11 602/97 68 زن ذهنیت فلسفی
 063/1 843/10 086/102 104 مرد

 582/0 805/4 838/35 68 زن جامعیت
 473/0 831/4 807/36 104 مرد

 579/0 778/4 823/33 68 زن  تعمق
 478/0 876/4 340/36 104 مرد

 466/0 843/3 941/27 68 زن یريپذ انعطاف
 393/0 014/4 038/29 104 مرد
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 اعضاي هیئت علمی و ذهنیت فلسفی میزان خالقیت )8( جدولهاي  طبق داده
 در مورد دو جزء از ذهنیت فلسفی هم این برتري. باشد می انبیشتر از زن انمرد

اما میانگین . است اناز زن ان بیشترمرد اعضاي هیئت علمیدر ) جامعیت و تعمق(
  . از مردان بیشتر است اعضاي هیئت علمی زنانیري پذ انعطاف

یري گ نمونهز خطاي ها واقعی است و یا ناشی ا اما حاال باید دید که این تفاوت 
تحقیق از هاي  رعایت این اصل و قضاوت بهتر در مورد تعمیم داده براي. هستند

خالقیت و ذهنیت  به مقایسه )8(جدول . شد مستقل استفاده Tآزمون استنباطی 
 .اجرا شدآزمون لوین براي این منظور . پردازد می اعضاي هیئت علمیفلسفی در بین 

) علوم انسانی و پایه( ها هبررسی تجانس واریانس گرو ايبردر ستون اول این جدول 
)) یريپذ انعطافتعمق و ، جامعیت( خالقیت و ذهنیت فلسفی( وابستههاي  در متغیر

وابسته در هیچ یک از هاي  این آزمون واریانس متغیرهاي  طبق داده. آورده شده است
 و) p>0.05( ندارد دوجو يدار معنی با یکدیگر تفاوت ،بند گروه ، بینسطوح متغیر
انجام هاي  مقایسه. شدها استفاده  با فرض تساوي واریانس Tاز آزمون  افزون بر این

اعضاي هیئت که خالقیت در بین  بیانگر آن استمستقل  tگرفته به وسیله آزمون 
اما . باشد می p>0.05ندارد زیرا مقدار  وجود يدار معنی تفاوت زنان و مردان علمی

ي بیشتر از زنان دار معنی مردان به صورتاعضاي هیئت علمی ر د ذهنیت فلسفی
در بین اجزاء ذهنیت فلسفی نیز تنها عاملی که باعث ایجاد تفاوت ). p<0.01( است

 تعمق بین شود مشاهده می تعمق است و همانطور که در این جدول، شده است
ي تعمق دار یمعن زنان و مردان متفاوت بوده و مردان به صورتاعضاي هیئت علمی 
بین اعضاي هیئت  یري و جامعیتپذ انعطافاما ، )p<0.01( بیشتري از زنان دارند

  ).p>0.05( ي با یکدیگر نداشتدار معنیتفاوت ردان زنان و م علمی
  

توان سئوال اصـلی پـژوهش را    می )8( جدولهاي  نتیجه کلی اینکه با توجه به داده
% 99توان با اطمینـان   می )p > 01/0( داري معنیبا توجه به سطح  .داد پاسخاین چنین 

یعنـی بـا   ، را پـذیرفت اعضـاي هیئـت علمـی    رابطه مثبت ذهنیت فلسفی با خالقیـت  
همچنـین از تحلیـل    .یافـت دیگري نیز افزایش خواهد ، افزایش هر یک از این متغیرها

که بعد جامعیت ذهنیت فلسـفی رابطـه بیشـتري بـا      نتیجه گرفتتوان چنین  می ها هداد
اعضـاي   یري در مرتبه دوم و سوم با خالقیـت پذ انعطافخالقیت دارد و ابعاد تعمق و 

ویژگی ذهن فلسفی در بعد جامعیت نگریسـتن بـه مـوارد    . مرتبط هستند هیئت علمی
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ارتباط دادن مسائل آتی به اهداف درازمدت و به کـار  ، خاص در ارتباط با زمینه وسیع
ی کـه داراي  اعضاي هیئت علم .ت عمیق استبردن قدرت تعمیم و شکیبایی در تفکرا

نحوه تفکر خود را دگرگون ساخته و مسائل اطراف خـود را  ، ویژگی بعد تعمق هستند
کننـد و بـراي مسـائل و امـور      مـی  شمارند و همیشه به آنها با تردیـد نگـاه   نمی قطعی

 نهـا باعث تقویت خالقیـت در آ ها،  این ویژگی ،برند می تلویحی روش قیاسی را به کار
رها شدن از جمود فکري ، یريپذ انعطافذهنی در بعد هاي  از آنجا که ویژگی .شود می

 گونـاگون مسـائل  هـاي   سنجی افکار بدون توجه به منبع آنها و توجه به جنبـه  و ارزش
ذهنیت فلسفی دید وسـیعی نسـبت   هاي  با داشتن ویژگی اعضاي هیئت علمی، باشد می

ـ     ط فـردي حساسـند و از جمـود فکـري دور و در     به قضایا داشـته و بـه امـور و رواب
ها باعث خلق  دهند که این شکیبایی در قضاوت می ها از خود سعه صدر نشان قضاوت

خـالق داراي اعتمـاد بـه     اعضاي هیئت علمی .شود می )خالقیت( جدید و نوهاي  ایده
توجه ، جدیدهاي  و طرح هداراي اید، شجاع و جسور، رفع مشکالت برايکوشا ، نفس

برقراري ارتباط عمیـق  ، دیگرانهاي  احترام گذاشتن به ایده ،به عقاید و نظرات دیگران
تـأثیر   اعضاي هیئت علمیهایی در  وجود چنین ویژگی. باشند می و صمیمی با دیگران

 ،یاعضـاي هیئـت علمـ   شـک چنـین    مثبتی در روابط آنان با دانشـجویان داشـته و بـی   
  .د دادمعه تحویل خواهنرورش داده و به جادانشجویان خالقی پ

سوال اصلی دیگر پژوهش اینکه آیا بین ابعاد ذهنیت فلسـفی و میـزان خالقیـت     -
جنسـیت و  هـاي   اي آزاد استان زنجان بر اساس ویژگـی ه دانشگاهعلمی  هیئتاعضاي 

 Tه بوسیله آزمـون  انجام شدهاي  وجود دارد؟ مقایسه داري معنیرشته تحصیلی تفاوت 
تعمــق و ، جامعیــت( خالقیــت و ذهنیــت فلســفیبــین کــه  تبیــانگر آن اســمســتقل 
علوم انسانی و علوم پایه با یکدیگر تفـاوت  اعضاي هیئت علمی گروه  )یريپذ انعطاف
نشـان داد کـه خالقیـت در    ) p < 05/0( مستقل با Tهمچنین آزمون . ندارد داري معنی
ذهنیت فلسفی در اما ، نداشته داري معنیزنان و مردان تفاوت  اعضاي هیئت علمی بین

زنـان   اعضاي هیئـت علمـی  بیشتر از  داري معنیمردان به صورت  اعضاي هیئت علمی
 .تعمق است ،در بین اجزا ذهنیت فلسفی تنها عاملی که باعث ایجاد تفاوت شده .است

یري پذ انعطافاما جامعیت و ، تعمق بیشتري از زنان داشته داري معنیمردان به صورت 
  .نداشت داري معنییگر تفاوت زنان و مردان با یکد

تحت عنوان  )1383(سیف هاشمی در سال  وهش با نتایج پژوهشنتایج این پژ
مدیران مدارس متوسطه شهر  بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و میزان خالقیت بین
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بدین ترتیب که بین ذهنیت فلسفی و خالقیت مدیران نیز  .همخوانی دارد، اصفهان
و بین ابعاد ذهنیت فلسفی و میزان خالفیت مدیران با  رابطه مثبت وجود داشته

مشاهده  داري معنیمدرك و رشته تحصیلی تفاوت ، خدمت، متغیرهایی چون سن
   .خالقیت در بین مدیران زن بیشتر از مدیران مرد بوده است، اما .نگردیده است

 ،دهد می نشان )1376(زاده  و بندلی )1372(همچنین نتایج تحقیقات هاشمی 
ذهنیت فلسفی باال در افراد با کارایی آنان رابطه مثبت داشته و بر عملکرد آنان 

   .تأثیرگذار است
  

  پیشنهادها 
ذهنیـت فلسـفی و خالقیـت نقـش     هاي  با توجه به اینکه در رابطۀ میان شاخص -

شـود کـه    می پیشنهاد، باشد می کننده در ارتباط با شاخص جامعیت بسیار تعیین »قیاس«
شـیوه تـدریس قیاسـی در اولویـت     ، براي بهبود خالقیت، موزش عالی کشوردر نظام آ

عمل شود که جایگـاه ایـن   اي  هبه گون، ریزي درسی قرار گرفته و در سطح کالن برنامه
  .قرار گیردتوجه شیوه تدریس مورد 

هـاي   شود نظام می پیشنهاد، براي درك بهتر رابطه میان ذهنیت فلسفی و خالقیت -
، و از دستاوردهاي این کشورها قرار گیرد ي موفق مورد بررسی دقیقآموزشی کشورها

 .کشور استفاده شوددر بهبود نظام آموزشی عالی 
فـراهم آوردن فضـاي الزم و   ، با توجه به اینکه یکی از ملزومات ذهنیت فلسـفی  -

 هاي جدید و نوآوري ها هاید بیان آزادانه براي اعضاي هیئت علمیشرایط مقتضی براي 
تعبیه شـود کـه   اي  هساختار نظام آموزش عالی کشور به گون ،شود می پیشنهاد، باشد می
 .ها به راحتی مطرح و جنبه عملیاتی پیدا کند و نوآوري ها هاید

در مجـامع دانشـگاهی بایسـتی    اعضاي هیئت علمـی  در هنگام گزینش و جذب  -
ن بـا تهیـه و تـدوین    توا می. گیردذهنیت فلسفی و خالقیت مورد تأکید قرار هاي  همؤلف

ایـن دو متغیـر در جـذب اسـتادان     هـاي   یک برنامه و طرح جامع و گنجاندن شـاخص 
  .برخوردار از ذهنیت فلسفی و خالق توفیق حاصل نمود

ورده و ی و خالقیت را در اسـتادان فـراهم آ  بروز و رشد ذهنبت فلسفهاي  زمینه -
ت فلسـفی را  ذهنیـ  پرورش خالقیت وهاي  آموزشی ضمن خدمت روشهاي  در دوره

  .آموزش دهنداعضاي هیئت علمی به 
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و نتایج تحقیقات انجام گرفته در زمینـه خالقیـت و ذهنیـت     ها با انتشارات مقاله -
  .را به اهمیت این دو مقوله آگاه سازنداعضاي هیئت علمی  ،فلسفی در منابع اطالعاتی

جدیـد و نـو   هـاي   که داراي ذهنیت فلسفی مطلوب و ایـده اعضاي هیئت علمی  -
برگـزاري و   هستند را شناسایی کرده وآنان را به سایرین معرفی و تشویق نماینـد و در 

 آنهـا  از ذهنیت فلسـفی و خالقیـت  در حوزه  ها ها و سمینارها و همایش کارگاهاجراي 
   .استفاده شود

  
  



  
  
 

143   ... بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و میزان خالقیت
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