مجلهی توسعهی آموزش جندیشاپور
فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی
سال یلزدهم ،شماره  ،2تابستان 99

بررسی نقش جو آموزشی خالق بر گرایش به تفکر انتقادی در بین دانشجویان دانشکده پرستاری و
مامایی شهر قاین
ابوالقاسم لطفی :کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتیی و روانشناسیی ،دانشی اه
پیامنور ،تهران ،ایران.

ابوالقاسم رضوانی* :کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشیی ،گیروه علیوم تربیتیی ،دانشیکده علیوم تربیتیی و روانشناسیی،
دانش اه پیامنور ،تهران ،ایران.
علیاکبر عجم :عضو هیأت علمی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانش اه پیامنور ،تهران ،ایران.

چكيده :پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش جو آموزشی خالق بر گرایش به تفکر انتقادی در بین دانشجویان
دانشکده پرستاری و مامایی شهر قاین انجام گرفت .این مطالعه توصیفی و از نوع همبست ی میباشد که جامعه
آماری شامل تمامی دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی  4991-99دانشکده پرستاری و مامایی قاین به
تعداد  933نفر بود .حجم کل نمونه بر اساس روش نمونهگیری تصادفی طبقهای با استفاده از جدول گرجسی
مورگان 469 ،نفر تعیین شد .به منظور جمعآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد گرایش به تفکر انتقادی ریتکس و
پرسشنامه استاندارد سنجش جو خالق اکوال استفاده شد .برای تحلیل آماری از آزمونهای تی مستقل ،تحلیل
واریانس ،ضریب رگرسیون و ضریب همبست ی پیرسون استفاده شد .نتایج نشان داد که بین مؤلفههای جو آموزشی
خالق و گرایش به تفکر انتقادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین مؤلفههای جو آموزشی خالق قادر
به پیشبینی تفکر انتقادی دانشجویان میباشند .همچنین نتایج نشان داد بین گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان
دختر و پسر تفاوت آماری معنیداری وجود ندارد .آموزش معلمان و اساتید برای تدریس با رویکردهای خالق
آموزشی ضروری به نظر میرسد ،چون معلمان و اساتید در رشد تفکر انتقادی دانشآموزان و دانشجویان نقش
اساسی دارند .پیشنهاد میشود برنامهریزان آموزشی ،جو خالقانه را در محیطهای آموزشی مورد توجه قرار دهند.

واژگان کليدی :جو آموزشی ،تفکر خالق ،تفکر انتقادی ،دانشجو.

*نویسندهي مسؤول :کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،
دانش اه پیامنور ،تهران ،ایران.
Email: abolghasem.rezvani@gmail.com
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برشمردهاند و معتقدند ،آموزش فقط یاد دادن تفکر به

مقدمه
روش های سنتی تدریس و جای اه منفعل فراگیران در

فراگیر است قریب و همکاران.)4933 ،

محیط آموزشی و تکیه بر پر کردن ذهن از اطالعات ،دی ر

یافتههای پژوهشی بیان ر تأکید زیاد بر محفوظات و

جواب وی نیازهیای تربیتیی نسیل حاضیر نیسیت سیی ،

محافظهکار بودن ،توجه کمتر به نوگرایی خالقیت) و

 .)4936برنامه های میدارس و مراکیز آموزشیی بایید نظیم

آیندهن ری است .در حالی که بر شیوه دانستن ،یادگیری،

فکری را به فراگیران منتقل کند .این برنامهها باید چنیان

پرورش قدرت تشخیص ،توانایی شناسایی محیط ،تجزیه و

سییازماندهییی شییوند کییه آنهییا را وادار کنیید بییهجییای

تحلیل و تفکر انتقادی تأکید نمیشود هاشمیاننژاد،

ذخیرهسازی حقایق علمیی ،درگییر مسیأله شیوند و بیرای

 .)4993مسایل نسل جوان بیشتر در زمینهی آسیبهای
تفکر ،زودباوری ،پیروی از تبلیغات ،ضع

تصمیم گییری مناسیب و حیل مسیایل پیچییده جامعیه و

ناشی از ضع

رویارویی با تحوالت ش فتان یز قرن ،24بهطور فزایندهای

تحلیل و قضاوت نادرست در مورد نظرات و آراء دی ران

بییه مهییارتهییای تفکییر مجهییز شییوند سییلطانالقرایییی و

دیده میشود .در حالی که بهبود وضعیت نسل جوان از

سلیماننژاد .)4931 ،برای اولیین بیار دانشیمندی بیه نیام

طریق جلوگیری از قضاوت ناصحیح و انتخاب نادرست و

گیلفورد در سال  4993میالدی تحقیقیات علمیی خیود را

همچنین دستیابی به توانایی حل مسایل میسر میگردد

در مورد ماهیت ،عناصیر تشیکیل دهنیده و کیارکرد تفکیر

مؤمنیفرد الن ه .)4936 ،علیرغم این تصور که خالقیت

خییالق شییروع نمییوده اسییت طالییبزاده .)4939 ،انسییان

از نشانههای نظامهای آموزشی دنیای معاصر است،

می تواند از رفتار خود آگاه باشد و در برخورد بیا مسیایل و

گیبسون معتقد است که مدارس و مربیان ما خالقیت را از

امور متفاوت از نیروی تفکر خود اسیتفاده کنید در چنیین

بین میبرند .با این وجود اگر اساتید در حد امکان ،فضایی

چارچوب و شرایطی که احساس نییاز بیه عقالنییت وجیود

مناسب و مطمئن در کالس پدید آورند و از روشهای

دارد ،الزم است که تفکر انتقادی بر آن بهعنوان بخشیی از

آموزشی فعال و اکتشافی در کالس بهره گیرند،

فرایند آموزش و پیرورش در نظیر گرفتیه شیود کرمیی و

دانشجویان را در استفاده از نیروی خالق خود یاری

همکاران.)4999 ،

میبخشند محبیامین و همکاران.)4992 ،

گرایش به تفکر انتقادی تمایلی عادت گونه و ان یزشی

اکوال  )ekvalمعتقد است که تفاوت سازمانها و بالطبع

درونی است که فرد را به استفاده پیوسته از مهارت تفکر

مراکز آموزش عالی منحصراً محدود به وضعیت فیزیکی و

انتقادی خود برمیان یزد و بدون آن فرد تمایلی به کاربرد

مادی موجود در آنها نیست بلکه سازمانها ،آداب و

تفکر انتقادی خویشتن ندارد کوروشنیا و لطیفیان،

رسوم ،ارزشها و هنجارهای منحصر به فرد و نسبتاً

 .)4993گرایش و مهارت تفکر انتقادی از ابعادی هستند

پایداری دارند که باعث شناخت آنها از یکدی ر و محیط

که در علوم پزشکی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .به

پیرامونشان میگردد علوی و جهانداری .)4934 ،تاگی

نقل از ماسون ،از میان فالسفه تعلیم و تربیت صاحبنظر

یوری  )Tagi Yuriمفهوم جو آموزشی را ویژگی یا

در مقوله تفکر انتقادی ،اشخاصی نظیر انیس ،پاول،

خصیصههای کلی محیط آموزشی میداند که ضمن

سیکل ،مارتین ،تایلر بیکن ،الستون و فلون دیدگاههای

تفکیک آنها به چهار بُعد و ارتباط آنها با یکدی ر را در

متفاوتی نسبت به اهمیت گرایش به تفکر انتقادی دارند

شکلگیری جو کلی آموزشی مؤثر میداند ترکزاده و

صبوری کاشانی و همکاران .)4992 ،اهمیت پرورش

محترم .)4994 ،جو آموزشی خالق یکی از مهمترین

مهارتهای تفکر در حدی است که برخی صاحبنظران

عوامل مؤثر بر موفقیت و رضایت و تعیینکننده چ ون ی

تفکر انتقادی را هدف عمده تحصیالت و تجارب دانش اهی

رفتار در دانشجویان است .اندازهگیری جو آموزشی جهت
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لطفی و همكاران

بازبینی و ایدهآلسازی محیط ضروری است حاجی

استاپلتون )2344 ،و با توجه به تغییرات سریعی که در

حسینی و همکاران.)4991 ،

جوامع در حال رخ دادن است ،فراگیران ما به

امروزه ،حجم وسیعی از تحقیقات آموزشی به تفکر انتقادی

شایست یهایی نیاز دارند که بتوانند فراسوی محتوای

اختصاص داده شده است .تیوآری و همکاران نیز به

کتابها حرکت کنند و به ارزیابی و تجزیه تحلیل اطالعات

بررسی و مقایسه گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان

موجود بپردازند کو.)2339 ،

پرستاری استرالیایی و چینی پرداختند .نتایج نشاندهنده

تفکر انتقادی بهعنوان یکی از ال وهای نوین در نظام

گرایش مثبت دانشجویان استرالیایی و گرایش متزلزل

تربیتی میباشد .پیشرفت دانشآموزان در نظام تعلیم و

دانشجویان چینی به تفکر انتقادی بود .شین  )Shinو

تربیت وابسته به استفاده از تفکر انتقادی در برنامههای

همکاران با انجام یک مطالعه طولی ،گرایشهای تفکر

درسی مختل

میباشد .کشورهایی که به اهمیت مسئله

انتقادی در دانشجویان کارشناسی پرستاری کره جنوبی

تفکر انتقادی پی بردهاند با یک برنامهریزی جامع ،زمینه را

مورد بررسی قرار دادند؛ که نتایج ،گرایش مثبت

برای گسترش آن ایجاد کردهاند چرا که میدانند توجه به

دانشجویان به تفکر انتقادی را در طول چهار سال

آموزش تفکر انتقادی ،توسعه کشورشان را در زمینههای

تحصیلی نشان داد و رشد معناداری در نمره گرایش به

مختل

تضمین مینماید .اگرچه پژوهشهای مختلفی در

تفکر انتقادی با سال تحصیلی وجود داشت .تحقیقات در

زمینهی گرایش به تفکر انتقادی انجام شده است و عوامل

آموزش پرستاری ایران در این زمینه بسیار کم است.

متعددی در گرایش به تفکر انتقادی نقش دارد ،اما هدف

اسالمی و همکاران در بررسی مهارتهای تفکر انتقادی به

از این تحقیق انجام پژوهشی پیرامون نقش جو آموزشی

این نتیجه دست یافتند که  99درصد دانشجویان ترم یک

خالق بر گرایش به تفکر انتقادی انجام گیرد .بر این اساس

و  91درصد دانشجویان ترم آخر و  93/9درصد پرستاران

اکنون این سؤال مطرح است که آیا جو آموزشی خالق در

بالینی دارای تفکر انتقادی ضعی

میباشند .همچنین

گرایش به تفکر انتقادی نقش دارد؟

نتایج تحقیق رنجبر و اسماعیلی در سال ،4939نیز بیان ر

امروزه توجه به اهمیت تأثیر محیط آموزشی در یادگیری

آن بود که تفکر انتقادی بهعنوان یک بُعد اساسی در

پایهای دانشجویان رو به گسترش است و کیفیت محیط

آموزش پرستاری در طی مراحل تحصیلی دانشجویان،

آموزشی ،شاخص مهمی در اثربخشی برنامههای آموزشی

آنگونه که الزم است مورد توجه نظام آموزشی قرار

شناخته شده است .پژوهشهای مرتبط با محیطهای

نمیگیرد؛ بنابراین الزم است با اصالح ال وهای آموزشی به

آموزشی یکی از مهمترین پژوهشها در دانش اههای علوم

این امر مهم توجه گردد برخورداری و همکاران.)4933 ،

پزشکی محسوب میشود حاجی حسینی و همکاران،

هورست  )2339 )Hurstبیان میکند ،در عصر حاضر

.)4991

توجه بیسابقهای نسبت به تفکر انتقادی وجود دارد.

هر ساله مبالغ زیادی صرف برنامههای آموزشی میشود

هیئتهای ملی خاص رسیدگی به کیفیت نظام آموزشی

جهت به حداکثر رساندن و سرمایهگذاری در آموزش نه

به فقدان توانایی تفکر انتقادی در نظام آموزشی اذعان

تنها مدیران بلکه تمامی افراد شاغل در سیستم باید نسبت

کرده و خواهان گنجاندن آموزش تفکر انتقادی در

به فرایند آموزش و انتقال آن ن ران باشند زن ر و

برنامههای درسی بهعنوان چهارمین عنصر آموزش پایه و

همکاران .)2339 ،با توجه به اینکه دانش اههای علوم

اساسی شدهاند هورست .)2339 ،بهعبارتی ،تفکر انتقادی

پزشکی وظیفه خطیر تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جهت

بهعنوان یک پیامد مطلوب آموزشی از جمله اهداف مطرح

حفظ و اعتالی سالمت آحاد جامعه را بر عهده دارند،

در خطمشیهای آموزشی و برنامههای درسی است

ایجاد و ارتقای محیطهای آموزشی که بتواند دانشجویان
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را به بهترین نحو جهت ایفای وظایفشان آماده سازد،

خالقیت ،شامل سؤاالت 4،2،9،1،9،1،3،9،43،49،41و41؛

بسیار ضروری است حاجی حسینی و همکاران.)4991 ،

ب) بالندگی بلوغ شناختی یا کمال) ،شامل سؤاالت

با فرض اینکه جو آموزشی از مهمترین عوامل

6،49،46،49،23،24،22،29،21،29و26؛

حمایتکننده بروز خالقیت هست ضروری خواهد بود که

سؤاالت 44،42،43،21،23،29،93،94،92و.99

برنامه آگاهسازی خانوادهها ،معلمین و مسئوالن آموزشی

ضریب پایایی در زیر مقیاسها به ترتیب  3/99 ،3/61و

کشور در این خصوص با اهمیت تلقی گردیده و شناخت

 3/32میباشد .در مطالعه پاکمهر و همکاران ضریب

شیوههای تقویت بروز خالقیت کودکان و نوجوانان مدنظر

آلفای کرونباخ  3/16قدمپور و همکاران ،)4992 ،و در

قرار گیرد .حال از نظر ن ارندگان یکی از متغیرهایی که

پژوهش حاضر  3/91 ،3/33 ،3/14به دست آمد.

احتمال میرود رابطهای با گرایش به تفکر انتقادی داشته

ج)

تعهد،

ب -پرسشنامه جو آموزشی خالق اکوال :گویههای

باشد ،جو آموزشی خالق است.

اصلی پرسشنامه اکوال ) (ekval، 2013در راستای

روش کار

سنجش جو خالق است .نسخه نهایی این پرسشنامه

روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبست ی بوده

مشتمل بر  43مؤلفه و  99سؤال است .مؤلفه چالش 3

است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان

سؤال) ،آزادی  6سؤال) ،حمایت از ایدهها  6سؤال)،

دانشکده پرستاری و مامایی شهر قاین که در سال

اعتماد و اطمینان  44سؤال) ،مباحثه  6سؤال) ،تضاد 9

تحصیلی  4991-99مشغول به تحصیل بوده و برابر با

سؤال) ،خطرپذیری  1سؤال) ،زمان دادن به ایدهها 1

 933نفر میباشند .نمونهگیری در این پژوهش به دلیل

سؤال) ،سرزندگی و پویایی  9سؤال) ،مؤلفه شادمانی و

اینکه از زیرگروههای جامعه بهتناسب در نمونه وجود

شوخطبعی  2سؤال) را به خود اختصاص دادند .مقیاس

داشته باشد ،از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای استفاده

نمرهدهی پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت در طی

شد؛ ابتدا با مراجعه به مسئول آموزش دانشکده ،اطالعات

پنجگانه کامالً مخال  ،مخال  ،نظری ندارم ،موافق ،و

الزم در مورد تعداد افراد هر رشته به تفکیک جنسیت

کامالً موافق) بود .بنابراین نمره  4نشانه حداقل گرایش و

کسب شد .سپس تعداد افراد هر رشته را متناسب با حجم

نمره  9به معنای حداکثر گرایش مثبت محسوب گردید.

جامعه تعیین کرده ،به صورتی که نسبت افراد هر رشته

به این ترتیب نمره کل پرسشنامه بین حداقل نمره از  4تا

نسبت به جامعه رعایت شود؛ تعدادی از دانشجویان دختر

حداکثر  219متغیر بود .نحوه محاسبه نقطهی برش بدین

و پسر که نسبت جنسیت آنان در نمونه هر رشته متناسب

ترتیب بود که چون مقدار گویهها :کامالً مخال ،4-

با حجم جامعه هر رشته بود ،بهصورت تصادفی انتخاب

مخال  ،2-نظری ندارم ،9-موافق ،1-و کامالً موافق 9-بود،

شدند .نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان تعداد

مجموع نمره گزینهها برابر  49میشود که با تقسیم آن بر

 469نفر برای اجرای پژوهش انتخاب شد.

تعداد گزینهها  9گزینه) عدد  9به دست آمد .برای

در این پژوهش جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامههای

سنجش پایایی پرسشنامه از روش محاسبه آلفای کرونباخ

زیر استفاده شد؛ ال  -پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی

استفاده شد که مقدار ضریب آلفای آن  )3/39به دست

ریکتس :این پرسشنامه شامل  99سؤال پنج گزینهای بوده

آمد.

که در مقیاس لیکرت از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم با

برای اجرای پژوهش ،ابتدا با دانش اه علوم پزشکی قاین

نمره دهی  4تا  ،)9تنظیم شده است .حداکثر و حداقل

هماهن یهای الزم به عمل آمد .معیار ورود به مطالعه

نمره کسبشده در این آزمون به ترتیب  469و  99امتیاز

رضایت به شرکت در پژوهش و کامل نمودن پرسشنامهها

بوده و دارای  9زیر حیطه است که عبارتاند از :ال )

بود و معیار خروج از مطالعه عدم رضایت آزمودنیها برای
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شرکت در پژوهش بود .جهت رعایت مالحظات اخالقی،

مامایی 13 ،نفر رشته پرستاری و  99نفر رشته اتاق عمل

پژوهش ر با معرفی خود و توضیح اهداف و روش پژوهش،

بودند .بیشترین میان ین سنی آزمودنیها بین 41-29

و بعد از جلب رضایت آگاهانه دانشجویان و اطمینان دادن

سال بود.

جهت محرمانه ماندن اطالعات فردی ،تکمیل پرسشنامهها

نتایج آنالیز متغیر جو آموزشی خالق حاکی از این است

اختیاری بوده و آزمودنیها میتوانستند در هر مرحلهای از

که باالترین میان ین مربوط به مؤلفهی چالش  21/91و

ادامه همکاری انصراف دهند .رعایت کدهای 43 ،3 ،9 ،4

پایینترین میان ین مربوط به مؤلفهی شادمانی و

و  41مصوب کمیته کشوری اخالق در پژوهشهای علوم

شوخطبعی است .همچنین میان ین کلی جو آموزشی

پزشکی) .سپس ،ابزارهای اندازهگیری توزیع ،جمعآوری و

خالق  416/92بهدست آمد .همچنین آنالیز متغیر تفکر

تحلیل شد .برای تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از

انتقادی نشان داد که ،باالترین میان ین مربوط به مؤلفهی

پرسشنامهها ،از نرمافزار آماری  Spss 24استفاده شد .بر

خالقیت  14/21و پایینترین میان ین مربوط به مؤلفهی

اساس سؤاالت پژوهش در سطح آمار استنباطی از

تعهد  99/44است .همچنین میان ین کلی تفکر انتقادی

آزمونهای آماری تی مستقل

 443/39بهدستآمده است.

بهمنظور مقایسه

میان ینها) و ضریب همبست ی پیرسون جهت بررسی

جهت بررسی نقش جو آموزشی خالق بر گرایش به تفکر

رابط ه بین متغیرها) ،و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده

انتقادی دانشجویان از روش همبست ی پیرسون و تحلیل

شد.

رگرسیون چندگانه استفاده شد .نتایج همبست ی پیرسون

یافتهها

با رعایت پیشفرضهای الزم در جدول  4ارایه شده است.

از  461آزمودنی  433نفر زن و  61نفر مرد بودند ،که
از این بین  99نفر رشته فوریت پزشکی 96 ،نفر رشته
جدول  .1ماتریس همبستگی مؤلفههای جو آموزشی خالق و گرایش به تفکر انتقادی

* -معنیداری در سطح 3/39
متغیر

1

چالش

3

5

7

6

9

8

11

11

12

1

آزادی

**

حمایت از ایده

**

اعتماد

**

مباحثه

**

تضاد

2

4

** -معنیداری در سطح 3/34

1/41
1/59

1/36
1/25

1/11

1
**

1/59

**

1/38

**

1/39

1/13

1
**

1/45

**

1/43

1/19

خطرپذیری

1/16

**

زمان دادن به

1/13

**1/29

**1/21

**

**

1/14

1/19

1
**

1/42

1/16
*

1
*

1

1/15
**

1/19

1/17

**1/23

**1/34

1/11

**

1/39

1/11

**

1/39

1

1/26

1

1/17

ایده
سرزندگی

*

شادمانی

**

جو آموزشی
تفکر انتقادی

1/21
1/31

**

1/64

**

1/29

1/23

**

1/33

**

1/66

**

1/37

1/28

**

1/38

**

1/74

**

1/26

*

1/16

**

1/34

**

1/66

**

1/21

**

1/65

**

1/47

1/15

-1/11
**

1/34

**

1/21

1/14
**

1/33

1/19

**

1/35

**
**
**

1

1/29

1/52

1/35

1
**

1/47

**

1/37

**

1/55

**

1/27

1
**

1/51

1

بر طبق نتایج ماتریس همبست ی فوق بین جو آموزشی

اعتماد و اطمینان ،مباحثه ،تضاد ،خطرپذیری ،زمان دادن

خالق شامل مؤلفههای چالش ،آزادی ،حمایت از ایده،

به ایده ،سرزندگی و شادمانی) با گرایش به تفکر انتقادی،
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همبست ی مثبت و معناداری وجود دارد .بیشترین

در ادامه جهت بررسی نقش مؤلفههای جو آموزشی خالق

همبست ی بهدستآمده با گرایش به تفکر انتقادی مربوط

بر گرایش به تفکر انتقادی ،نتایج تحلیل رگرسیون

به مؤلفهی مباحثه  3/11و پایینترین همبست ی معنادار

چندگانه استاندارد به روش همزمان در جدول  2ارایه شده

مربوط به مؤلفهی تضاد و اعتماد و اطمینان بهدستآمده

است.

است.
جدول  .2تحلیل واریانس مدل پیشبینی گرایش به تفکر انتقادی بر اساس مؤلفههای جو آموزشی خالق
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

29491/919

11

2949/192

باقیمانده

53349/569

153

348/691

مجموع

82841/488

163

مدل

F

8/458

سطح معنیداری

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

آزمون دوربین

()P

()R

()R2

واتسون

1/111

1/597

1/274

1/356

جدول  2پارامترهای اعتبارسنجی مدل تفکر انتقادی

برخوردار بوده و بهخوبی قادر است در سطح اطمینان

بهصورت تابعی از متغیرهای پیشبینی کننده جو آموزشی

 )%99تفکر انتقادی را بهصورت تابعی از متغیرهای

خالق را نشان میدهد .بر طبق نتایج مدل توانست 99/6

پیشبینی کننده جو آموزشی خالق پیشبینی نماید.

درصد از واریانس تفکر انتقادی دانشجویان را تبیین کند.

مقادیر ضرایب رگرسیون مدل پیشبینی تفکر انتقادی بر

با توجه به مقدار پارامتر مدل معنادار )p<3/333

اساس متغیرهای پیشبینی کننده جو آموزشی خالق در

بهدستآمده ،مدل ارایهشده از اهمیت آماری باالیی

جدول  9ارایه شدهاند.

جدول  .3ضرایب رگرسیون مدل پیشبینی گرایش به تفکر انتقادی بر اساس مؤلفههای جو آموزشی خالق

ضرایب غیراستاندارد
مدل
B

انحراف
استاندارد

ثابت

39/566

9/411

ضرایب
استاندارد

Collinearity Statistics
T

سطح معنی-
داری ()P

بتا

تحمل
واریانس

4/215

1/111

تورم واریانس

 -1چالش

1/527

1/213

1/215

2/476

1/114

1/611

1/636

 -2آزادی

1/129

1/411

1/211

2/518

1/113

1/611

1/667

 -3حمایت از ایده

-1/784

1/445

-1/171

-1/761

1/18

1/452

2/211

 -4اعتماد و اطمینان

-1/343

1/297

-1/192

-1/154

1/251

1/668

1/497

 -5مباحثه

1/185

1/315

1/321

3/886

1/111

1/618

1/618

 -6تضاد

1/388

1/312

1/186

1/244

1/216

1/881

1/136

 -7خطرپذیری

1/293

1/247

1/184

1/187

1/237

1/844

1/185

 -8زمان دادن به ایده

1/532

1/298

1/1131

1/788

1/176

1/789

1/267

 -9شادمانی و شوخطبعی

1/319

1/598

1/165

2/191

1/131

1/744

1/344

 -11سرزندگی و پویایی

1/111

1/724

1/111

1/114

1/989

1/695

1/438

نتایج جدول فوق نشان میدهد ،مؤلفههای چالش ،آزادی،

همچنین بر طبق نتایج مؤلفههای حمایت از ایده ،اعتماد و

مباحثه ،شادمانی و شوخطبعی نقش مثبت و تسهیلکننده

اطمینان ،تضاد ،خطرپذیری و سرزندگی و پویایی با توجه

در پیشبینی گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان دارند.
فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال یازدهم ،شماره  ،2تابستان 99

772

لطفی و همكاران

به سطح معنیداری بهدستآمده بهتنهایی نقشی در

جهت بررسی تفاوت گرایش به تفکر انتقادی در بین

گرایش به تفکر انتقادی ندارند.

دانشجویان دختر و پسر از آزمون تی نمونههای مستقل
استفاده شد.

جدول  .4نتایج آزمون تی نمونههای مستقل (مقایسه گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان دختر و پسر)
آزمون T

آزمون لوین
سطح

درجه
آزادی

معناداری

میانگین

مؤلفه

F

تفکر انتقادی

1/292

1/258

خالقیت

3/714

1/156

1/532

بالندگی

1/165

1/685

1/188

162

تعهد

6/165

1/114

1/342

162

معناداری

T

تفاوت

سطح

میانگین
دختر

پسر

1/597

162

1/551

2/322

111/12

118/81

162

1/595

1/894

41/24

41/35

1/851

1/255

36/31

36/15

1/182

1/592

33/66

32/17

الزم به ذکر است ،با آزمون تی نمونههای مستقل با فرض

استاد در ایجاد فضایی که دانشجویان در آن با آرامش

برابری واریانسها طبق نتایج آزمون لوین) برای همهی

نظرات و دیدگاههای خود را بهراحتی عنوان کنند بسیار

مؤلفهها ،جهت مقایسه گرایش به تفکر انتقادی و

اساسی است .دانشجویان با شرکت در این کالسهای

مؤلفههای آن در دو گروه دانشجویان دختر و پسر انجام

طراحی شده به میزان زیادی مهارتهای تفکر انتقادی

شد .نتایج نشان داد تفاوت معناداری در گرایش به تفکر

آنها افزایشیافته است دنیل .)2336

انتقادی و مؤلفههای آن در دانشجویان دختر و پسر وجود

همچنین نتیجهی یافتههای کرمی و همکاران ،)4999

ندارد.

در پژوهشی با عنوان شناسایی و اعتبارسنجی نشان ان و

بحث و نتيجهگيری

مؤلفههای رفتاری مؤثر اساتید دانش اهی در شکلگیری

این پژوهش با هدف بررسی نقش جو آموزشی خالق

تفکر انتقادی دانشجویان ،نشان داد عالوه بر تدریس

بر گرایش به تفکر انتقادی در بین دانشجویان دانشکده

محتوای درسی ،نحوهی بهکارگیری مهارتهای تفکر

پرستاری و مامایی علوم پزشکی شهر قاین انجام گرفت.

انتقادی در آن موضوع نیز باید آموزش داده شود تا عالوه

نتایج این پژوهش نشان میدهد که بین همهی مؤلفههای

بر بهکارگیری قوای فکری دانشجویان ،مطالعات مستقل

جو آموزشی خالق با گرایش به تفکر انتقادی رابطهی

آنها توسعه یابد کرمی و همکاران  .)4999بههرحال

مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین نتایج تحلیل

میتوان با برنامهریزی صحیح و بهکارگیری راهبردهای

رگرسیون نشان داد مؤلفههای جو آموزشی خالق نقش

خاص به آموزش مهارتهای تفکر انتقادی در قالب

تسهیلکننده در گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان دارد.

رشتهی

پژوهش

همسو با این یافته ،در پژوهشی دنیل )Deniel

بدریگرگری و فتحیآذر  ،)4936نشان داد که نوع روش

 ،)2336به بررسی ن رش مشارکتی دانشجویان در

تدریس تأثیر بسزایی در آموزش مهارتهای تفکر انتقادی

آموزش و پیشرفت تفکر انتقادی و نقش متغیرهای دی ر

دارد .همچنین روش مبتنی بر حل مسئله گروهی تأثیر

پرداختهاند .ن رش مشارکتی بر گوش دادن به دی ران با

بیشتری بر یادگیری مهارتهای انتقادی داشت

فکر باز تأکید دارد .نتایج نشان داد که چنانچه آزادی

بدریگرگری و فتحیآذر .)4936

آموزشی در کالس درس برای دانشجویان تضمین شود و

در تبیین این یافته مبنی بر نقش فضای آموزشی مبتنی

فرصتی برای فکر کردن داده شود ،در پیشرفت

بر خالقیت و نوآفرینی در افزایش تفکر انتقادی

مهارتهای تفکر انتقادی آنها تأثیر فراوان دارد و نقش

دانشجویان ،میتوان به این نکته اشاره کرد که :مفروضهی

تحصیلی

پرداخت.

یافتههای
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زیربنایی تفکر انتقادی ،ساختنگرایی است .در این دیدگاه

تفکر انتقادی نه تنها در کارهای بالینی مهم است ،بلکه

معرفت ،ساخته ذهن آدمی است که در فرآیند تجربه

بهعنوان جزیی سازنده در برنامههای آموزش پرستاری

حاصل میشود .پوپر در نظریه عقالنیت انتقادی مبانی

بهمنظور ترویج و گسترش تواناییهای تفکر انتقادی

فلسفی این نظریه که بر اساس اصل خطاپذیری در

پرستاران از اهمیت خاصی برخوردار است صبوری

معرفتشناسی استوار است ،فضا را برای انتقادپذیری و

کاشانی و همکاران.)4994 ،

عدم پذیرش فوری و قطعی مسایل باز میکند .در این

همچنین نتایج نشان داد که بین گرایش به تفکر انتقادی

رویکرد به فاعل در شناسایی علم اهمیت باالیی داده شده

و مؤلفههای آن در دانشجویان دختر و پسر هیچ تفاوت

است ،انتقادگرایی اجتماعی دانش یک موضع فعال،

آماری معناداری وجود ندارد .نتایج بهدستآمده در

حساس ،پویا و منطقی در مسایل اجتماعی است که

پژوهشهای مشابه ،متفاوت است بهطوریکه این یافته با

اطاعت کورکورانه را نفی میکند؛ زیرا مهارتهایی چون

تعدادی از پژوهشهای انجامشده همسو و با تعدادی دی ر

تفکر انتقادی در یک فرایند اجتماعی تضمینکنندهی

ناهمسو است .در پژوهش هایرابیدیان و کرامتی )4999

جامعهی مبتنی بر عقالنیت و احساس مسئولیت و آزادی

که به مقایسهی تفکر انتقادی و خالقیت دانشآموزان

است هاشمیاننژاد  .)4931در همین راستا ،فضای

تکزبانهی فارسی زبان و دو زبانهی ارمنی -فارسی زبان

آموزشی خالق با فراهم آوردن فضای اعتماد و اطمینان،

پرداختند؛ نتایج نشان داد دانشآموزان دختر و پسر در

آزادی و  ...میتواند گرایشها به تفکر انتقادی را افزایش

میان ین نمرات تفکر انتقادی و خالقیت و هریک از خرده

& Ennis

مقیاسهای آنها بهجز در خرده مقیاس انعطافپذیری از

 )Lipmanتفکر انتقادی را متشکل از اعتقاد و عمل

بین خرده مقیاسهای خالقیت ،هیچگونه تفاوت

میدانند که قضاوت کردن را تسهیل میکند ،آنها تأکید

معناداری با یکدی ر نداشتهاند هایرابیدیان و کرامتی،

دارند که تفکر انتقادی ،تفکری هدفمند است و ارتباط

)4999؛ که با یافتهی پژوهش حاضر مطابقت دارد.

شناختی را با جهان گسترش میدهد .متفکر نقاد ،فردی

پژوهش ران مختلفی به بررسی تفاوت میان دو جنس در

است که بهطور آگاهانه و عقالنی در مورد معیارهای تفکر

گرایش به تفکر انتقادی پرداختهاند .کاستا ،مککرا و

و ن رش خود و نحوه کاربرد آن در سایر زمینهها

سانچز بهنقل از فاکیون  )Facioneو همکاران)4993 ،

میاندیشد .بروکفیلد  )4913تفکر انتقادی دارای ماهیت

در پژوهش خود نشان دادند که دختران در تفکر انتقادی

تأملی و فراشناختی است .گلدر  )2339 )Gelderبیان

مؤلفههای فراخاندیشی و بلوغ در قضاوت میان ین باالتری

منطبق و

در مقایسه با پسران دارند و پسران در مؤلفهی

یا آنها را تغییر و اصالح مینماید و این سازگاریها

تحلیلگری میان ین باالتری دارند فاکیون.)2342 ،

مبتنی بر مالکها و یا رهنمودهایی است حجازی و

یافتههای والش  )4996 )Walshو رودد و باکر

برجعلیلو.)4931 ،

)Rudd & Baker

نتایج تحقیق سیمپسون و کرتنی  )2332بیان ر آن است

پیشبینیکننده تفکر انتقادی نشان دادند .بهطوری که

که نیاز به تفکر انتقادی در پرستاری در پاسخ به تغییرات

دخترها بهطور کلی در گرایش به تفکر انتقادی ،باالتر از

سریع محیطهای بهداشتی ضروری است و پرستاران باید

پسران بودند والش  )4996رودد و باکر )2333؛ لذا

برای ارایه مراقبتهای مؤثر به شکل انتقادی تفکر نمایند،

پژوهشهای فوق با یافتهی پژوهش حاضر ناهمسو

تا خود را برای پذیرش نقشها و وظای در مسایل جاری

میباشند.

دهد ،همانگونه که انیس و لیپمن

میکند متفکر نقاد ،افکارش را با اعمال مختل

 )2333جنسیت را عامل

سیستمهای مراقبت بهداشتی آماده نمایند .به اعتقاد آنان
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همچنین همسو با این یافته رودری ز )Rodriquez

تعامالت موجب یادگیری و تجربهاندوزی نیروی انسانی

 2334 )Thompsonو پاینار

میشود به شرطی که جو یادگیری این محیط به سمت

2333 )Pienaar؛ به نقل از ژانگ  ،2339 )Zhangدر

محیط آموزشی حرکت کند و با تمرکز بر ایجاد

پژوهشهای خود تفاوت معناداری بر اساس جنسیت در

قابلیتهای یادگیری سازمانی موجبات رشد نیروی انسانی

تفکر انتقادی نیافتند ژانگ  .)2339جاویدی کالته

و رشد سازمان و در نتیجه ارتقاء سطح خدمات ارایه شده

جعفرآبادی و عبدلی  )4939نیز در پژوهش خود نشان

فراهم شود .شناخت فرهنگ و جو یادگیری سازمان تأثیر

دادند هیچ تفاوت معنیداری بین میزان تفکر انتقادی

قابل توجهی بر کارکنان سازمان دارد لی و کانویلر،

دانشجویان دختر و پسر وجود ندارد جاویدی کالته

.)2339

جعفرآبادی و عبدلی  .)4939لذا بحث بیشتر در این

در نهایت میتوان گفت تفکر انتقادی برای پیشرفت

رابطه نیازمند کار پژوهشی بیشتر و استفاده از ابزار معتبر

دانشجویان در زمینههای آموزشی و تربیتی مؤثر است و

مشابه و همچنین تعمیم نتایج به سایر جوامع آماری

سبب به وجود آمدن ایدهها و نظریات نو و متفاوت

جهت بررسی تفاوت بین دو گروه است.

میشود و این خود زمینهساز پیشرفت همهجانبه یک

تحقیقات اخیر تورنس  )4919 )Torranceو پارنز

جامعه است .محیط حاکم بر فضای آموزشی عامل

 )4969و دی ران نشان داده است که خالقیت در تمام

تعیینکننده در ایجاد ان یزه برای یادگیری است .جو و

فعالیتهای فردی و گروهی مشاهده شده و با شدت و

محیط حاکم بر آموزش میتواند در هر عرصه یادگیری و

بالقوه قابل پرورش ،در همه انسانها وجود دارد

یاددهی متفاوت باشد به طوریکه به استاندارد نزدیک یا

2333؛ تامپسون

ضع

همتی و سیدعباسزاده  ،)4999تورنس و تورنس به

از آن دور گردد.

نقل از اونیل ،عابدی و اسپیل برگر O' Neil " Abedi

آموزش معلمان و اساتید برای تدریس با رویکردهای

 )4991 ، )& Spial Bergerاشاره میکنند که طی

خالق آموزشی ضروری به نظر میرسد ،چون معلمان و

 49سال تجربه مطالعاتی و آموزش تفکرات خالق،

اساتید در رشد تفکر انتقادی فراگیران و دانشجویان نقش

شواهدی را یافتهاند که نشان میدهند خالقیت را میتوان

اساسی دارند .همچنین پیشنهاد میشود در برنامهریزی

آموزش داد دایمی و مقیمی بارفروش .)4939

درسی فراگیران و دانشجویان به بحث تفکر انتقادی توجه

آموزش دانش اهی مسئول ایجاد محیطی است که بتواند

بیشتری شده و آموزشهای الزم در این زمینه برای

یادگیری دانشجویان و کسب مهارتهای شناختی،

دانشجویان و اساتید فراهم گردد .امید است نتایج حاصل

عاطفی و روان حرکتی را تسهیل نماید .مؤسسات

از این پژوهش به شناسایی بخش مهمی از مشکالت

آموزشی باید افرادی را تربیت کنند که توانایی شناخت و

آموزش در سازمانهای مشابه با کمک به آگاهی پیدا

حل مشکالت و اتخاذ تصمیمات با استفاده از تفکر

کردن از جو آموزشی و انتقال آموختهها در کارها و

انتقادی و خالق را داشته باشند .به همین دلیل کسب

برنامهریزی بر روی متغیرها منجر به عملکرد بهتر

مهارتهای تفکر خالق و انتقادی برای دانشجویان

دانشجویان و باعث افزایش تفکر انتقادی آنها شده تا

ضروری است تا بتوانند اطالعات مورد نیاز خود را شخصاً

بتوانند با ان یزه بیشتر و خلق نوآوری به نتایج بهتری در

کسب کرده و روشهای اساسی درک این اطالعات را به

کارها دست یابند.

دست آورند مشیرآبادی و همکاران  .)4992محیط

از محدودیتهای پژوهش حاضر ،میتوان به این مطلب

بیمارستان یکی از پر تعاملترین محیط کاری و تعامالت

اشاره کرد که این پژوهش از نوع توصیفی و مقطعی بوده

بین کادر درمان ،پزشکان و بیماران است که همه این

و روابطی که در این پژوهش به آن اشاره شده ،روابط
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The Role of Creative Educational Atmosphere on Critical Thinking
among Students of Qaen Nursing and Midwifery Faculty
Abolghasem Lotfi: M.A. in educational research, Department of Educational Sciences,
Facultay of Education and Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.
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Facultay of Education and Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.
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Abstract: This study aimed to investigate the role of creative educational climate
on critical thinking tendency among students of Nursing and Midwifery Faculty in
Qaen city. The study was descriptive and correlational research with population
of all 300 students studying in the academic year 2015 to 2016 Nursing and
Midwifery Faculty of qaen; based on simple random sampling using Morgan
table,169 persons was selected as the total sample size ; in addition, data collection
tools included critical thinking scale (Rytks 2003) and creative atmosphere scale
(ekval 2013). For statistical analysis, Independent t-test, analysis of variance,
regression coefficient and Pearson correlation coefficient were used. Afterwards,
the data analysis showed that there was a significant positive relationship between
educational atmosphere components of creative with critical thinking. As well as
creative educational atmosphere components were able to predict students' critical
thinking. Moreover, the results showed that there was no statistically significant
difference between male and female students with regard to critical thinking.
Considering the important role of teachers and Professors the development of
critical thinking in students, therefore, training teachers and professors to teach
creative teaching approaches is essential, Hence, educational managers should
consider vitality of creative atmosphere in educational environments.
Key words: educational atmosphere, creative thinking, critical thinking, Student.
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