
چكیده
مقدمه: تفکر خالق در به كارگيري دانش و مهارت هاي علمي و حرفه اي نقش مهمي دارد. 
شيوه هاي تفکر مي تواند مهارت هاي مختلفي از جمله ظرفيت هاي تصميم گيري را توسعه 

دهد.
هدف: هدف از این پژوهش، تعيين تأثير به كارگيری الگوي تفکر خالق »رانکو و چاد« بر 

مهارت هاي مدیریتي دانشجویان پرستاري بوده است.
م�واد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نيمه تجرب��ي با طراحي دو گروه قبل و بعد 
می باش��د. مداخله، به كارگيری الگوي تفکر خالق »رانکو و چ��اد« در كارآموزی مدیریت 
پرس��تاری بود. نمونه گيري به روش غيراحتمالي بر روی 60 نفر از دانش��جویان ترم هشتم 
كارشناس��ی پرستاری )ورودي سال 86( دانشکده پرستاري و مامایي دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد نجف آباد در س��ال تحصيلی 90-1389 صورت گرفت. مداخله طی دوره كارآموزی 
در مدت یک نيمسال تحصيلی انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفي به دو گروه 30 نفره 
آزمون و ش��اهد به طور مساوي تقسيم شدند. ابزارهای گردآوري داده ها، مقياس سنجش 
تفکر خالق پيتر هانی و فرم ارزش��يابی مهارت های مدیریتی دركارآموزی بر اس��اس روش 
بارس بودند. پایایی این ابزارها با محاس��به ضریب آلفای كرونباخ به ترتيب 0/85 و 0/95 
بود. با به كارگيری آزمون های تی مسبقل، تی زوجی و آزمون همبستگی به تجزیه و تحليل 
داده ها توس��ط نرم افزار SPSS16 پرداخته ش��د. سطح معنا داری كليه آزمون ها كمتر از 

0/05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: در گروه آزمون ميانگين نمرات مهارت هاي مدیریتی بعد از مداخله نسبت به قبل 
به طور معناداری افزایش یافت) P< 0/001(. ميانگين نمرات مهارت های مدیریتي در گروه 
ش��اهد نيز قبل و بعد از آزمون به طور معنادار افزایش نش��ان داد )P= 0/004(. به عبارت 
دیگ��ر، دو گروه در دو مرحله قبل ) P= 0/08(و بعد ) P= 0/13( از مداخله دارای تفاوت 

معنا دار نبودند. البته ميانگين نمرات خالقيت در دو گروه در مرحله قبل معنادار نبودند
) P= 0/405( ولی بعد از مداخله تفاوت  آنها معنا دار شده بود) P= 0/004(. بين نمرات 
تفکر خالق و مهارت های مدیریتی هم در گروه آزمون بر خالف گروه شاهد رابطه معنا دار 

.(r =0/360 , P= 0/01 ( مشاهده شد
نتیجه گیري: این مطالعه نشان داد اگر چه آموزش تفکر خالق مي تواند تفکرخالق را بهبود 
بخشد ولی بروز رفتارها یا مهارت های مدیریتی دانشجویان نياز مند زمان بيشتری است؛ بنابراین 
پيشنهاد می شود دست اندركاران آموزش پرستاری، در به كارگيری این الگو در برنامه ریزی های 
درس های نظری و عملی بطور همزمان  توجه بيشتري مبذول نمایند تا اثربخشی آن  بيشتری 

داشته باشد. 
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  مقدمه

هدف نهایي آموزش پرس��تاري، كسب تبحر باليني است كه شامل 
مهارت هاي ش��خصي، حرفه اي، نگرش ها و ارزش هاي ضروري براي 
ورود به سيس��تم مراقبتي بهداشتي مي باش��د )1(. امروزه پرستاري 
نيازمند آموزش مهارت هایي اس��ت كه با كمک آن و همراه با توسعه 
علم و فناوري به پيش برود. از این رو نياز به پرورشی احساس مي شود 
كه بتواند با تفکر خالق با مشکالت روبرو شده و به حل آن بپردازد؛ چرا 
كه دیدگاه متفاوت باعث عملکرد متفاوت مي شود و اگر ما بخواهيم 
خالقانه عمل كنيم باید خالقانه فکر كنيم )2(. دانشجویان پرستاري 
امروز و مدیران پرس��تاري فردا با شناخت ویژگي هاي مدیران خالق، 
راهکارهاي تقویت خالقيت و آگاهي از ميزان خالقيت خود مي توانند 
از حداكث��ر توانمندي ه��اي فکري، ذهني و عقل��ي در جهت پویایي 
مراكز درماني بهره گرفته و از طریق ایجاد، پرورش و كاربردي نمودن 
خالقيت، جسارت علمي، انتقادگري، انتقادپذیري و روحيه پژوهشي 
را در كاركن��ان تقویت كنند. یک مدیر خ��الق قادر به حل عقالیي 
و خالقانه مشکالت اس��ت. این به معناي بهبود بخشيدن به تعریف 
مشکل یعني تشریح مشکالت و شفاف سازي ساختار مسائل است. 
در این ميان ترس از شکس��ت و انتقاد، عدم اعتماد به نفس، تمایل 
ب��ه همرنگي با جماعت و عدم تمركز ذهن از اصولي ترین موانع حل 
خالقانه مشکالت ازسوي یک مدیر خالق و هوشمند به شمار مي آید 
)3(. جهت رفع این موانع، سيستم آموزش پرستاری و مربيان پرستاری 
در ارتقاء مهارت تصميم گيری بالينی و بروز خالقيت در تصميم گيری، 
در دانشجویان پرستاری و آماده سازی آنان برای محيط بالين و ایفای 
نقش سرپرستاری نقش بسزایی دارند و آموزش تصميم گيری خالق 
به ویژه در كارآموزی مدیریت پرستاری كه بروز رفتارها و مهارت های 
مدیریتی در حد سرپرستاری از دانشجویان مورد انتظار است، اهميت 
وی��ژه ای پيدا می كند. در الگوی تفکر خالق رانکو و چاد )1995( كه 
تحقيقات زی��ادي را در زمينه هاي مختلف علوم، برانگيخته اس��ت، 
منظور از تفکر خالق، نوعي تفکر است كه منجر به دیدگاه هاي جدید، 
رویکرد های نوظهور، دور نماهاي تازه و راه هایي براي فهم و درک اشيا 
و موقعيت ها مي شود و بر اهميت دانش، آگاهي و انگيزه در ایجاد تفکر 
خالق تأكيد دارد. دانش نظري اطالعات ساده اي است كه تفکر خالق 
با آن درگير مي شود و دانش عملي، تفکري راهبردي است كه رانکو 
و چاد از آن به عنوان توانایي فرا ش��ناختي یاد مي كنند. بررسي رانکو 
و چاد حاكي از آن است كه انگيزه در تفکر خالق، به خصوص انگيزه 
دروني دریافت مس��ئله، اهميت دارد و به مربيان پيشنهاد مي كنند 

كه زمان زیادي را به مهارت هاي تبيين مسئله اختصاص دهند؛ زیرا 
اهميت آن كمتر از حل مس��ئله نيست و در آن از انگيزه هاي بيروني 
براي پرورش انگيزه هاي دروني اس��تفاده مي شود. آنها تأكيد داشتند 
كه انگيزه، به فرآیند شناختي و فراشناختي مانند تشخيص بستگي 

دارد )4(. 
 در طرح ملی آموزش عالی آمریکا در سال 2001، اشاره شده است كه 
در دنياي فعلی، الگوي عمومی تعليم و تربيت در حال تغيير از آموزش 
براي اشتغال و استخدام است. این امر نيازمند آن است كه نهادهاي 
آموزش��ی، افرادي را پرورش دهند كه توانایی تشخيص، حل مسئله 
و تصميم گيري با اس��تفاده از تفکر انتقادي و خالق را داشته باشند 
)6(. در بررسي متون فارسي، پرورش ندادن تفکر خالق و انتقادي در 
دانشجویان كارشناسی پرستاري، علت ناتواني كارشناسان پرستاری 
در به كارگيري آموخته هایش��ان در محيط هاي واقعي و ناتواني آنان 
در جایگاه مدیران پرس��تاري در ابعاد دانش و عملکرد مدیریتي ذكر 
ش��ده است )7و 3(  و كس��ب خودباوري حرفه ای را مهم ترین عامل 
در تجربه و یادگيري تصميم گيري باليني دانس��ته اند )8(. مطالعات 
نشان می دهند كه پيچيدگي مسائل قانوني، حرفه اي و آموزشي كه 
پرس��تاران امروزه با آن روبرو هس��تند، ایجاب مي كند تا  پرستاران 
مهارت ه��اي كافي را جهت اخذ تصميمات باليني كس��ب نمایند و 
تأثير تصميم گيري هاي پرستار بر وضعيت بيمار غير قابل انکار است 
)9(. در همين راستا برخی مطالعات به استفاده از رویکردهاي مبتني 
بر آموزش هاي واقعي و عيني تر، تفکر انتقادي، مشکل گش��ایي و باز 
اندیشي در جهت بهبود فرآیند یادگيري تأكيد نموده اند )10(. یانگ 
و پاترسون )2006( نيز استفاده از روش هاي سنتي آموزش پرستاري 
را زیر سؤال برده اند و بيان نموده اند كه این روش ها موجب فراموش 
شدن دروس مي گردند و براي جهان كنوني بي فایده اند. آنها مي افزایند 
این روش ها براي آموزش حل مس��ئله و تصميم گيري باليني كارایي 
كافي ندارند؛ بنابراین آموزش پرستاري باید با تکامل روشهاي آموزشي 
دانشجو محور موجب توسعه یادگيري حل مسئله، مهارتهاي گروهي، 
خالقي��ت و بهبود اعتماد به نفس حرفه اي ش��ود )11(.  پژوهش��ها، 
پيوس��ت تئوري با بالي��ن را موجب باالبردن احس��اس خودباوري و 
توان خالقيت در تصميم گيری باليني مي دانند و اظهار داشته اند بين 
یادگيري هاي نظري و كار باليني هماهنگي الزم وجود ندارد )12(. از 
آنجا كه هدف از كارآموزی مدیریت پرستاری این است كه دانشجویان 
در كنار رفتارهای مراقبتی، چگونگی مدیریت امور بخش و بيماران را 
تجربه نموده و برای نقش سرپرستاری آماده شوند و با توجه به موارد 
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پيشگفت، مطالعه حاضر با هدف تعيين تأثير به كارگيری الگوي تفکر 
خالق بر مهارت هاي مدیریتي دانش��جویان پرستاري انجام شد تا به 
قدرت خالقيت و توانایي هاي دانشجو در فرایند عملکرد سطح باال در 
چارچوب نظریه رانکو و چاد توجه ش��ود و مناسب ترین شيوه كمک 
آموزش��ي جهت ارتقاء توانمندي حرف��ه اي درجهت توجه به اهميت 

تصميم گيری دانشجویان در بالين شناسایي و ارزشيابی شود.
  مواد و روش ها

 پژوهش حاضر یک پژوهش نيمه تجربي با طراحي دو گروهي قبل و 
بعد می باشد كه مداخله، به كارگيری الگوي تفکر خالق رانکو و چاد 
در كارآموزی مدیریت پرس��تاری می باشد. با استفاده از نمونه گيري 
غير احتمالي 60 نفر از دانشجویان كارشناسی پرستاری ورودي سال 
86 )ترم هشتم( دانشکده پرس��تاري و مامایي دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد نجف آباد در س��ال تحصيلی 90-1389 و طی دوره كارآموزی 
در مدت یک نيم سال تحصيلی مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه شاهد 
نيز همزمان وارد كارآموزی ش��ده و در دو گروه آزمون و شاهد مربی 
كارآموزی یکسان بود. نمونه های پژوهش را دختران تشکيل می دادند 
كه به دليل ش��رایط پذیرش دانش��جو در این دانش��گاه بوده اس��ت. 
دانش��جویانی كه واحد درس كارآموزي مدیریت خدمات پرس��تاري 
را اخ��ذ نموده، بهيار نبودند و در ط��ول دوره كارآموزی و كارگاه های 
مربوطه غيبت بيش از حد مجاز نداشتند، در مطالعه شركت كردند. 
معيارهاي خروج از مطالعه ش��امل افرادي بود ك��ه به طور كامل در 
كارگاه ها ش��ركت ننموده، غيب��ت بيش از حد مج��از در كارآموزي 
داشتند، بهيار بوده و یا درس را اخذ ننمودند. در ابتدا با كسب اجازه 
از كميته اخالق دانش��کده پرستاری و مامایی، دانشجویانی كه واجد 
معياره��ای ورود به مطالعه بودند فرم رضایت ش��ركت در پژوهش را 
امضا نمودند. نمونه ها به صورت تصادفي به دو گروه 30 نفره تجربي 

و شاهد به طور مساوي تقسيم شدند. از مقياس سنجش تفکر خالق 
كه از كتاب مجموعه پرسشنامه برای مربيان روابط انسانی، نوشته پيتر 
هانی تهيه شده )13( و چک ليست پيش آزمون سنجش مهارت های 
مدیریت جهت بررس��ی همس��اني گروه ها در ابتداي دوره كارآموزی 
استفاده شد. پرسشنامه تفکر خالق 12 زوج عبارت دارد كه دانشجو 
باید از هر زوج عبارت، یکي را كه بيش��تر به رفتارش نزدیک اس��ت، 
عالمت بزند. برخی از این گویه ها ش��امل :»ترجيح می دهم در مورد 
عقای��د و نظرات با س��ایر افراد در گروه بح��ث و جدل نمایم. ترجيح 
می دهم نظراتم را به تنهایی مورد مالحظه و بررسی قرار دهم. بر این 
باورم كه معموالً برای مسائل و مشکالت یک راه حل كه بهترین راه 
است، وجود دارد. بر این باورم كه برای بسياری از مسائل و مشکالت 
راه حل هایی متفاوت كه ارزش های برابر دارند، وجود دارد.« می باشد. 
پایایي ابزار را ذهبيون در سال 2009 در پایان نامه كارشناسي ارشد 
خود با ضریب آلفا كرونباخ 0/85 مورد تأیيد قرار داده است )14(. چک 
ليست مهارت های مدیریتی، به صورت خود گزارش دهی بود. این چک 
ليس��ت شامل عملکرد مهارت های مدیریتی است كه مشتمل بر 60 
گویه است و بر اساس اهداف آموزش مدیریت پرستاری تنظيم شده 
اس��ت. برخی از گویه های آن در مهارت های عمومی و ویژه مدیریتی 
شامل: » - هر روز صبح تعداد بيماران راكنترل و در برگه آمار روزانه 
بيماران ثبت مي كند. - در هر شيفت تعداد تخت خالي را كنترل وثبت 
مي كند. - بيماران را با نام خانوادگي و با تشخيص پزشکي مي شناسد. 
- فهرستي از مشکالت بخش را تهيه مي كند. - علل ایجاد كننده هر 
مشکل را ليست مي نماید. – راه حل های موجود برای حل هر مشکل 
را ارائه مي نماید.« می باشد. پایایی این چک ليست، در مطالعه امينی 
 و همکاران در س��ال 2005 تأیيد و مورد اس��تفاده قرار گرفته است

 .)15 ( )r =0/83( 
 دوره كارآموزي مدیریت دانشجویان پرستاري به مدت 18 روز پياپی 
)بجز روز های تعطيل( در ش��يفت صبح ارائه مي شود. دانشجویان در 
گروه هاي 10 نفره این كارآموزي را انجام مي دهند و سيس��تم داراي 
یک مربي است كه در هدایت و سرپرستي، نظارت، آموزش و ارزشيابي 
این دانشجویان نقش دارد .دانشجویان پرستاري در هفته اول با بخش 
و وظایف محوله آشنا ش��ده، سپس هر هفته به ترتيب درنقش هاي 
سرپرس��تار، همکار اصلي سرپرس��تار و پرستار شاغل وظایف محوله 
را انجام مي دهند. همس��انی نمونه ها در دو گروه از نظر سن، جنس، 
وضعيت تأهل، س��ابقه كار و معدل ترم قبل بررس��ی شدند. درگروه 
آزمون، دانش��جویان به ش��ش زیر گروه تقسيم ش��ده و الگوي تفکر 

نمودار 1:  نمودار تفكر خالق رانكو و چاد )1995( )5(

نظری

عملی

کشف مسئله ايده پردازی

درونی

بیرونی

ارزيابی

دانش انگیزه
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خالق در مدت 5 جلسه 2 ساعته به صورت یک جلسه قبل از شروع 
كارآموزي، چهار جلسه به فواصل چهار روز یک بار در طي كارآموزي 
آموزش داده و تمرین ش��د. در هر جلسه كارگروهی، به هم اندیشی 
و كش��ف مسائل، ایده پردازي و ارزیابي آنها و بحث و بررسي پيرامون 

موضوع پرداخته شد. 
   در این مطالعه از الگوي تفکر خالق رانکو و چاد كه نمودار انجام كار 
آن ش��رح داده شد، استفاده گردید )5(. در راستای مرحله ارائه دانش 
نظری الگوی مذكور، در جلسه اول كار گروه، ابتدا مباحث مربوط به 
الگوي تفکر خالق شامل تعریف، قوانين، شناخت و موانع آن به شيوه 
سخنراني بيان گردید. جهت تدریس ساختار الگو از كامپيوتر و وایت 
برد نيز اس��تفاده شد. سپس با هدف تمركز بر مرحله انگيزه درونی و 
بيرونی مطرح ش��ده در الگو، ش��رح چند سناریوي فرضي موجود در 
بخش هایی كه محل ارائه كارآموزی بود به هرگروه داده شد و از آن ها 
خواسته شد تا بر اساس انگيزه و تمایل گروهي و ارزیابی های الزم بعد 
از حضور در بخش، برای جلسه دوم كارگروه یکي را انتخاب كنند. پس 
از انتخاب موضوع، در جلسه دوم در مورد سناریوهاي فرضي انتخاب 
شده توس��ط گروه ها، بحث و اظهار نظر شد و دانش و اطالعات آنها 
در زمينه علت ایجاد مشکل و تبعات حاصله از آن در راستای اهداف 
بيمارس��تان ارزیابی گردید. در مرحله بعد، ب��ا ارائه راهنمایي، از آنها 
خواسته شد در راستای اجرای مرحله كشف الگو ، برای جلسه بعدي، 
با برگزاري جلسات گروهي و هم اندیشي با هدایت سر گروه، مشکالت 
موجود در آن س��ناریو را كش��ف و با بررسي ریشه آنها در محيط، به 
ایده پردازی جهت حل آن پرداخته و ایده های مختلف حل مشکل را 
توس��ط سر گروه در فرصت اختصاص داده شده در كارگروه بعد، ارائه 
نمایند. در جلس��ه س��وم، هدف اجرای مرحله ایده پردازی در الگوی 
مورد نظر بود. ایده های حل مشکالت موجود در هر سناریو توسط سر 
گروه ها بيان و به بحث گذاشته شد. چالش ها و موانع مشخص گردید تا 
برای جلسات بعدی با انجام بررسی های بيشتر در زمينه قابليت اجرایی 
بودن ایده درمحيط، بهترین ایده توسط هر گروه مشخص گردد. در دو 
جلسه پایانی، با بحث پيرامون ایده ها، اطالعات جمع بندي و بهترین 
ایده اع��الم گردید و پس از هماهنگی و توجيه مس��ئولين بخش ها 
توسط مربی، هر گروه از دانشجویان موظف به اجرای آن ایده در محل 
كارآموزی خود ش��دند. در ارزیابی مهارت های مدیریتی دانشجویان 
در دوره كارآموزی، براي مش��خص كردن عملکردها و رفتارهاي قابل 
مشاهده و مبتنی بر خالقيت و نيز اندازه گيري ميزان صالحيت آن ها 
الزم بود از قالب معتبري استفاده شود. یکي از مناسبترین قالبها براي 

ارزش��يابي رفتارهاي مدیریتي، قالبي اس��ت كه توسط بارس معرفي 
شده است )16 و15(. بنابراین، در طول دوره كارآموزی بر اساس این 
قالب، معيارها ارزش��يابي گردید. این معيارها به دو بخش رفتارهاي 
ویژه مدیریتي، شامل عملکردهایي كه دانشجو را براي پذیرش نقش 
مدیریتي سرپرستار و یا پرس��تار شيفت و اقدامات اجرایي مرتبط با 
آن آماده مي نماید و مهارت هاي عمومي مدیریت كه مدیران در اداره 
بخش از آن اس��تفاده مي نمایند، تفکيک ش��ده است. با توجه به این  
كه در كارآموزي مدیریت پرس��تاري، مربي به همراه سرپرس��تار در 
امر آموزش دانش��جو سهيم است و سرپرستاران نيز به طور مستقيم 
برعملکرد دانشجویان تأثير مي گذارند، معيارهاي تدوین شده در قالب 
دو فرم ارزش��يابي مخصوص مربي و ویژه سرپرستار طراحي گردیده 
اس��ت؛ بدین ترتيب، سرپرستاران 30% ارزشيابي و مربيان 70% نمره 
ارزش��يابی كارآم��وزي را به عهده دارند. هر ی��ک از گویه ها در چهار 
رتب��ه  ضعيف )0(، متوس��ط )1(، خوب )1/5( ت��ا عالي )2( طراحي 
و نمره گ��ذاري ش��ده اند. با توجه به این كه فرم ارزش��يابی مذكور بر 
مهارت های مشکل گشایی و حل مسئله تأكيد دارد، جهت این مطالعه 
انتخاب گردید. روایي و پایایي این ابزار در مطالعات متعددي سنجيده 
شده و پایایی با ضریب آلفا كرونباخ 0/95 در ثبات دروني، قابليت ابزار 
در سنجش عملکرد دانشجو را مورد تأیيد قرار داده است )16 و15(. 
جهت تجزیه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS16 استفاده گردید و 
با استفاده از شاخص های آماری و جداول،  به توصيف متغير ها ی مورد 
مطالعه پرداخته شد. سپس با استفاده از آزمون تی مسبقل و زوجی و 
آزمون همبستگی به تجزیه و تحليل داده ها پرداخته شد. سطح معنا 

داری كليه آزمون ها برابر 0/05 در نظر گرفته شد.
  يافته ها

در دو گروه 85% نمونه ها 5± 23 س��ال داشتند. 90% مجرد و %100 
سابقه كار نداشتند. 45% آنها در هر دو گروه، داراي معدل خوب )20-
17( بودند و آزمون هاي آماري كاي دو، فيشر و تي مستقل، همساني 

گروه ها را از نظر مشخصات دموگرافيک نشان دادند
(P< 0/05( . دامن��ه نمره تفکر خالق دانش��جویان قبل ازكارآموزي 
در گروه شاهد بين 5 تا 11 و در گروه آزمون بين 5 تا 12 در نوسان 
بود. ميانگين نمرات تفکر خالق قبل از كارآموزی در دو گروه تفاوت 
معناداری نداشت(P= 0/405(؛ اما بعد از كارآموزی ميانگين نمرات 
تفکر خالق به طور معنادار افزایش یافت (P= 0/004( )جدول شماره 
1(. اكثر دانش��جویان 83/35% درگروه ش��اهد بعد از مداخله سطح 
مهارتهای مدیریتی آنان درحد متوسط بود ولی در گروه آزمون اكثر 
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دانش��جویان 83/35%  در سطح خوب مهارتی قرار داشتند )جدول 
شماره2(.

ميانگي��ن نم��رات مهارت ه��ای مدیریت��ی قب��ل از به كارگي��ری 
الگ��وي تفک��ر خ��الق رانک��و و چ��اد در كارآم��وزی مدیری��ت 
پرس��تاری در گروه ش��اهد 2/5± 15/7 و در گ��روه آزمون ±1/8 

 15/5 ب��ود ك��ه قبل بي��ن دو گروه تف��اوت معناداری نش��ان نداد
(P < 0/05(. بع��د از به كارگيری الگ��وي تفکر خالق رانکو و چاد 
در كارآم��وزی، ميانگين نمرات مهارت هاي مدیریتی )مجموع ویژه 
و عموم��ی( در گ��روه آزمون به 3/3 ± 19 افزای��ش معنادار یافت 
(P < 0/001(. ميانگين نمرات در گروه شاهد نيز 2/1± 17/23 به 
دست آمد كه آزمون آماری این افزایش را در دو گروه معنادار نشان 
داد (P = 0/004( )جدول شماره 3(؛ بعبارت دیگر، بعد از مداخله 
 )P = 0/13)مهارتهای مدیریتی دو گروه با هم تفاوتی  نداش��تند
)جدول ش��ماره 4(. البته در گروه آزم��ون به كارگيری الگوی تفکر 
خ��الق در كارآموزی موجب افزایش بيش��تر مهارت های مدیریتی 
در ابعاد مهارت های ویژه و عمومی مدیریت نس��بت به گروه شاهد 
گردیده بود. بگونه ای كه آزمون تی زوجی، اختالف ميانگين نمرات 
مهارت های مدیریتی قب��ل و بعد از به كارگيری الگوي تفکر خالق 
رانک��و و چاد در كارام��وزی مدیریت پرس��تاری را در هر دو گروه 

جدول 1. مقايسه میانگین نمرات تفكر خالق دانشجويان قبل و 
بعد از مداخله  در دو گروه

میانگینتفكر خالق
)X(

انحراف 
معیار 
)S( 

آزمون
تی
)t(

مقدار
)P(

قبل از 
كارآموزی

5/86522/15766شاهد
0/8250/405

6/10452/1285آزمون

بعد از 
كارآموزی

5/86522/15766شاهد
3/130/004

8/10674/1307آزمون

جدول3. مقايسه میانگین مهارت های مديريتی دانشجويان 
دو گروه در قبل و بعد از مداخله

گروه شاهد گروه آزمون 
قبلبعدقبلبعد

19(3/3)15/5(1/8)17/23(2/1) 15/7(2/5)

(P<0/001 ,t= 4/15)(P= 0/004,t=3/14) 

)P=0/005       t =3/20( :آزمون اختالف ميانگين ها

جدول4. مقايسه میانگین  مهارت های مديريتی دانشجويان  
قبل و بعد از مداخله در دو گروه 

بعدقبل

گروه شاهدگروه آزمونگروه شاهدگروه آزمون

19(3/3)17/23(2/1) 15/5(1/8)15/7(2/5)

(P=0/13    t= 0/32)(P=0/08     t=1/44) 

جدول 2. توزيع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای پژوهش بر حسب »مهارت های مديريتی« در دو گروه قبل و بعد از مداخله

گروه دانشجويان

مهارت های مديريتی

آزمونشاهد

بعد از کارآموزیقبل از کارآموزیبعد از کارآموزیقبل از کارآموزی

فراوانی 
مطلق

فراوانی 
نسبی

فراوانی 
مطلق

فراوانی 
نسبی

فراوانی 
مطلق

فراوانی 
نسبی

فراوانی 
مطلق

فراوانی 
نسبی

13/33413/321446/272583/35خوب )17-20(
2583/352583/351239/96516/65متوسط )13-16(
413/3213/33413/3200ضعيف )1-12(

30100301003010030100جمع
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معنادار نشان داد (P = 0/005(. )جدول شماره 3(. 
آزمون همبستگی اس��پيرمن نشان داد كه بين نمرات تفکر خالق 
و مهارت ه��ای مدیریتی در گروه آزم��ون رابطه معنادار وجود دارد 
(r = 0/01 , P = 0/360(. اما در گروه ش��اهد این رابطه معنادار 

.)r = 0/1 , P = 0/193) نبود
  بحث

در مطالعه حاضر تأثير به كارگيری الگوی تفکر خالق »رانکو و چاد« 
بر مهارت های مدیریتی دانشجویان پرستاری بررسی گردید. یافته هاي 
به دس��ت آمده نش��ان داد كه هر دو گروه آزمون  و شاهد در بررسی 
ميانگين نم��رات مربوط به مهارت های مدیریتی، نس��بت به قبل از 
اجراي مداخله، تغيير مثبت معني داري داشته اند.البته مقایسه تفاوت 
ميانگين هاي قبل و بعد دو گروه معناداری آن را تأیيد نموده اس��ت. 
این یافته ها حاكي از اثربخشي برنامه به كارگيری الگوی تفکر خالق 
بر مهارت های مدیریتی دانشجویان پرستاری در گروه آزمون نبود.اما 
نتایج بخوبی نشان داد كه دوگروه از نظر رشد تفکر خالق با یکدیگر 
متفاوت هس��تند. بعبارت دیگر، اموزش خالقيت توانسته نحوه تفکر 
خالق را بهبود بخشد ومتعاقبا هم  مهارت های مدیریتی را ارتقاء داده 
است. اما  بدالیل محدودیتهای موجود از جمله ماهيت و فرایند تبدیل 
»تفکر به عمل« در زمان اختصاص یافته به این مطالعه )18 روز كار 
آموزی( بروز رفتار های / مهارت های  مدیریتی در گروه آزمون نسبت 

به گروه شاهد معنا دار نبوده است. 
البته  مطالعات مشابه نيز نش��ان می دهند كه آموزش خالقيت قادر 
اس��ت س��طح عملکرد ذهنی و ش��خصيتي افراد را ب��راي كاركرد و 
انطباقي بهت��ر و باالتر ارتقا دهد )17(. در تحقيقات كر و گاگلياردي 
در س��ال2006 مشخص گردید كه به شرط رعایت شرایط انگيزشي 
و خالق در آموزش و به  كاربس��تن تمرینات مناسب، فنون فوق این 
قابليت را دارند كه بتوانند خيزش محسوس��ي را در عناصر س��يالي، 
انعطاف پذیري و ابتکار، در ذهن و شخصيت فرد به وجود آورند )18(.  
با استناد به این نتایج می توان اذعان داشت كه دستاوردهای حاصله 
از این پژوهش با رعایت شرایط فوق منجر به برانگيختگی محسوس 
در عناصر خالقيت گردیده كه نمرات گروه آزمون، آن را آشکار نموده 
اس��ت. در پژوهش مشکالنی در س��ال 2004 نيز بيان گردید كه هر 
چه ما مغز خود را بيشتر در مسير سؤال، جستجو و تفحص، اختراع  
و خالقيت ق��رار دهيم، ميزان بهره وري خود را افزایش داده ایم و هر 
چه دروس، چالش بيشتري براي دانشجویان فراهم كرده و ذهن آنان 
را دائم درگير حل مس��ائل گوناگون نمایند، به شکوفایي تفکر خالق 

آنان بيش��تر كمک مي كنند )19( كه با نتایج  این مطالعه همخوانی 
دارد. در این راستا بر اساس دیدگاه ساخت گرایی اجتماعی ویگوتسکی 
می توان گفت، یاد گيرندگان ایجاد كننده دانش خود هس��تند و آنها 
از طریق ایجاد معناي جدید بر تجارب قبليش��ان یاد ميگيرند )20(. 
نتایج حاضر نش��ان داد ميانگين نمره مهارت هاي مدیریتي در گروه 
آزمون بيشتر بوده است. نتایج پژوهشی كه در سال 2001 انجام شد، 
نشان دهنده تأثير تفکر بر استدالل استقرایی دانشجویان پرستاری بود 
)21( و نيز در پژوهش های مشابه تأثير تفکر بر انگيزش و مکانيزم های 
خود تنظيمی مثبت ارزیابی شده است )22(؛ بنابرین با درگيرشدن در 

بازاندیشی و تفکر، توانایی شناختی افراد رشد پيدا می كند. 
بر اس��اس دیدگاه ساخت گرایی شناختی پياژه نيز می توان گفت كه 
س��اخت هاي ذهنی دانشجو و اس��تاد از طریق مواجهه با یک مسئله 
واقع��ی در كالس درس و تأم��ل و تفکر در مورد مس��ئله پيش آمده 
دچار حالت عدم تعادل ش��ده و آن ها به تالش فکري وادار می شوند 
تا با جس��تجوي اطالعات و تبادل اندیش��ه و از طریق كنش متقابل 
در گروه ه��اي كوچک، اف��کار دیگران را تجربه كرده و س��اختارهاي 
فک��ري خود را كه در ابتدا از چهارچوب داوري خود محورانه ش��کل 
گرفته بود، تغيير دهند. همچنين روش هاي تدریس مبتني بر رویکرد 
ساخت گرایي بسيار مشوق تفکر خالق هستند )23( كه این دیدگاه 
روند اجرایی الگوی تفکر خالق رانکو و چاد و تأثير آن بر رش��د تفکر 
خالق  دانشجویان در مطالعه حاضر را مورد تأیيد قرار می دهد. یافته ها 
در این مطالعه نش��ان داد كه بين نم��رات تفکر خالق و مهارت های 
مدیریتی دانش��جویان در گروه آزمون رابطه معن��اداری وجود دارد؛ 
به عبارتی با تمركز بر اس��تفاده از توانمندی های خالق در پرستاری 
می توان مهارت های مدیریتی پرستار را كه با تمركز بيشتر بر مدیریت 
مراقبت از بيمار اس��توار است، ارتقا بخشيد. درمطالعه آمنت در سال 
2005 ني��ز بيان گردی��د كه برنامه آموزش بالينی ب��ه منظور ارتقاء 
عملکرد حرفه ای باید روی مهارت های مدیریت مراقبت پرستار تمركز 
یابد )24(. گالدول در س��ال 2005 صالحيت پرستار در بعد مدیریت 
مراقبت را به عنوان یک فعاليت تصميم گيری بالينی دانست كه نيازمند 
مهارت های فراشناختی در تجزیه و تحليل موقعيت های بالينی است و 
صالحيت مدیریت مراقبت و یا هنر قضاوت بالينی به توانایی استفاده 
از تفکر خالق در حل مس��ائل مراقبتی بيم��ار اطالق می گردد )25(. 
درگاهی و سراجی در سال 2006 بيان داشتند مهم ترین شاخص هایی 
كه توجه به آنها باعث می ش��ود كاركنان احس��اس كنند محيط كار 
برایشان جذاب است، ارتقاء صالحيت بالينی توسط مدیران به منظور 
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دره��م آميختن دانش و مهارت پرس��تار در ارائ��ه مراقبت و حمایت 
مدیران است )26(. به نظر می رسد در دستيابی به شاخص هایی كه در 
مطالعات پيشگفت بيشتر مورد تمركز قرار گرفتند، آموزش شيوه های 
تفکر س��طح باال كمک كننده باشند؛ زیرا همگی محصول تغيير نوع 
تفکر و نگرش مدیران می باش��ند. بين ميزان استفاده از تفکر خالق 
در مهارت هاي مدیریتي و ميانگين نمرات دانشجویان )معدل(، رابطه 
معناداری مشاهده نش��د. اگر ميانگين نمرات را به عنوان یک عامل 
پيشرفت تحصيلي در نظر بگيریم، مسئله به این صورت قابل تبيين 
است كه آنچه آزمون هاي پيشرفت تحصيلي اندازه مي گيرند با آنچه 
به عنوان خالقيت انتظار مي رود از لحاظ محتوا متفاوت است. بدیهي 
است كه با آموزش هاي سنتي رایج در مراكز آموزشي ما، بين پيشرفت 

تحصيلي و خالقيت رابطه اي مشاهده نشود. 
در این مورد نتيجه تحقيق ما با نتایج تحقيق مرفاوي در سال 2001 
همسو است ) 27(. از طرفي مشاهده مي شود در مواردي كه روش هاي 
آموزشي سنتي در حد بسيار خوب ارائه مي گردد و دانشجو با نمرات 
عالي فارغ  التحصيل مي شود، در جامعه كاري خویش، فردي مفيد، به 
آن شکلي كه سياست آن مجموعه مي طلبد، ظاهر نمي گردد كه این 
را مي توان به معناي عدم توانایي توجه به خصوصيات خاص فردي و 
نيز عدم بهره گيري از توان خالقيت آن فرد دانست كه ناشي از فقدان 
آموزش مؤثر در این زمينه بوده است؛ زیرا روانشناسان معتقدند نحوه 
استفاده از قدرت تفکر خالق به  وسيله آموزش مهارت هاي خالقيت 
ميسر مي گردد  )28(. در بررسي رابطه بين تفکر خالق دانشجویان و 
ميزان تحصيالت والدین رابطه معنادار وجود نداشت. با وجود این كه 
در صورت رش��د و پرورش خالقيت در دوران كودكي والدین تأثيري 
پایدار در تفکر خالق آنان ميانسالي خواهد داشت؛ اما افراد در مقاطع 
دانشگاهي مستقل تر عمل مي كنند و كمتر تحت تأثير القائات خانواده 
هستند. این نتایج با مطالعه ذهبيون و همکاران همخواني دارد )13(. 
بنا به نظریه رانکو و چاد انتظار می رود خالقيت با عملکرد مرتبط باشد؛ 
بنابراین با توجه به محدودیت هایی كه در این مطالعه وجود داشت؛ از 
جمله موانع بروز خالقيت دانشجو در محيط بيمارستان، محدود بودن 
سطح عملکرد و عدم آشنایی كامل وی با سيستم های قابل دسترس 
در بيمارستان  و مدت كوتاه بکارگيری آن ، پيشنهاد می شود مطالعات 
گسترده تری با حجم نمونه بيشتر و مدت مداخله طوالنی تر و روش 
آموزش مبتنی بر حل مسئله در تبيين نقش تفکر خالق در رده های 
مختلف پرستاری با توجه به حدود وظایف و عملکرد آنان انجام شود 

و عوامل مؤثر در ایجاد ارتباط بين شيوه های بازاندیشی، تفکر خالق و 
تصميم گيری بالينی با عمل به خصوص جهت گذر از تئوری به بالين 
با جزئيات بيشتری بررسی گردد.  با توجه به مشهود شدن اثر آموزش 
به كارگيری تفکر خالق بر نمره خالقيت  دانش��جویان پرس��تاری در 
این پژوهش، می توان گفت مدرسان پرستاري مي توانند درمحيط هاي 
آموزشي با طراحي راهبردهاي جدید و اثربخش آموزشي فرصت هاي 
مناسبي جهت رشد تفکر خالق در دانشجویان فراهم كنند. از آنجا كه 
تالش جهت فعال و خالق نمودن دانشجو در فرایند یاددهي- یادگيري 
یکي از مهم ترین وجوه انتخاب شيوه آموزش در دانشگاه ها مي باشد، 
الزم است تدابيري اندیشيده شود تا دانشجویان در طول دوره آموزش، 
عقاید خود را درباره موضوعهاي مختلف به صورت منطقي ابراز نمایند 
و نحوه استدالل و مباحثه براي حصول به یافته هاي جدید را با هدایت 
مدرس تمرین نمایند. مسئوالن و برنامه ریزان آموزشي نيز استفاده از 
راهبردهای خاص را جهت ارتقاء خالقيت تأكيد نمایند. همچنين عدم 

باور انگيزه آنان باید مورد توجه دست اندركاران آموزشي قرار گيرد. 
  نتیجه گیري

این مطالعه نشان داد كه اجرای برنامه طراحی شده بر اساس الگوی 
تفک��ر خالق رانکو و چاد در بهبود تفکر خالق دانش��جویان می تواند 
راهنمای عملکردی مربيان قرار گيرد. دانش��جویان پرس��تاري باید 
توانای��ي و دانش كافي جهت ایده پ��ردازی در محيط هاي باليني را 
در طول تحصيل كس��ب نمایند. مهارت تفکر خالق در ایجاد توانایي 
مدیریت مراقبت از بيمار به طور مستقل نقش بسزایي دارد؛ بنابراین 
مدرسان دانشگاه ها در افزایش خالقيت دانشجویان كه زمينه ساز رشد 
توانمندي حرفه ای پرستاري آنان است، نقش مهمي دارند كه این امر 
خطير پيامد انتخاب شيوه یاددهي- یادگيري در دانشگاه ها ميباشد. 
پيشنهاد می ش��ود دست اندركاران آموزش پرستاری، در به كارگيری 
این الگو در برنامه ریزی های درس های نظری و عملی بطور همزمان  

توجه بيشتري مبذول نمایند تا اثربخشی آن  بيشتری داشته باشد.

  تشكر و قدراني
پژوهشگران مراتب تشکر و قدردانی خود را از ریاست و دانشجویان 
محترم پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد نجف آباد كه در انجام این پژوهش با آنها همکاري نموده اند، 

اعالم می دارند.
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Effect of applying «Ranco and Chad’s» creative thinking 
pattern on nursing students’ managerial skills

Introduction: Creative thinking has an important role in applying of 
scientific and professional knowledge and skills. Thinking Methods 
develop different skills such as decision making capability.

Aim: The aim of this study was to determine the effect of applying 
Ranco and Chad’s Creative Thinking Pattern on nursing students’ 
managerial skills.

Method: In a quasi-experimental study during one semester, ef-
fects of “Ranco and Chad’s” Creative Thinking Patterns on nursing 
management practicum course were assessed (60) nursing student in 
the eight semester of studying at Islamic Azad University of Najaf 
Abad on (2010-2011) were selected with non -randomized sampling 
method .Then, Samples were randomly divided into two experimen-
tal and control groups of (30) students. Data gathering tool for mana-
gerial skills was based on BARS method and Peter Hani for creative 
thinking. Internal consistency reliability (Cronbach’s alpha) (α=0.85 
& α=0.95 respectively).  The data were analyzed by SPSS 16, using 
dependent and paired t–test and correlation tests.

Results: In experimental group, the mean scores of managerial skills 
after intervention increased significantly (P<0.001). The mean scores 
of managerial skills of the control group increased significantly, too 
(p=0.004). It means that managerial skill‘s score of two groups have 
not shown different before (p=0.08) and after intervention (p=0.13)    
. Although the mean score of creativity in groups were not signifi-
cantly different before the intervention (p=0.405), significant differ-
ence in scores of creativity were seen in two groups after applying of 
“Ranco and Chad’s” Creative Thinking Patterns (P=0.004).  There 
was a significant correlation in mean scores of creative thinking and 
managerial skills of experimental group (r=0.360, P=0.01) which 
was not the same in control group. 

Conclusion: This study showed that creative thinking can enhance 
the student’s creative thinking but implementing its effects on mana-
gerial skills or behaviors required more time. It is recommended that 
nurse instructors consider teaching this thinking pattern in theoretic 
and practical curriculum of nursing education.

Key words: clmanagerial skills, nursing student, Ranco and Chad’s 
creative thinking Pattern
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