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 شاپور ی آموزش جندیی توسعهمجله                     

 ی آموزش علوم پزشکی توسعهی مرکز مطالعات و فصلنامه                                                                                                                                          

   99 تابستان، 2شماره ، یلزدهمسال                                                                                                                                                            

 

اری و بررسی نقش جو آموزشی خالق بر گرایش به تفکر انتقادی در بین دانشجویان دانشکده پرست

 مامایی شهر قاین 
 

کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتیی و روانشناسیی، دانشی اه     ابوالقاسم لطفی:

 .نور، تهران، ایرانپیام

کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشیی، گیروه علیوم تربیتیی، دانشیکده علیوم تربیتیی و روانشناسیی،          :*ابوالقاسم رضوانی

 نور، تهران، ایران.ش اه پیامدان

 نور، تهران، ایران. عضو هیأت علمی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانش اه پیام عجم: اکبریعل

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناسی، کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانش ي مسؤول:سندهینو*

نور، تهران، ایران.دانش اه پیام

 

 

 

ر گرایش به تفکر انتقادی در بین دانشجویان پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش جو آموزشی خالق ب :چكيده

باشد که جامعه ت. این مطالعه توصیفی و از نوع همبست ی میانجام گرف دانشکده پرستاری و مامایی شهر قاین

دانشکده پرستاری و مامایی قاین به  4991-99آماری شامل تمامی دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 

ای با استفاده از جدول گرجسی ی تصادفی طبقهریگنمونهجم کل نمونه بر اساس روش نفر بود. ح 933تعداد 

ها از پرسشنامه استاندارد گرایش به تفکر انتقادی ریتکس و ی دادهآورجمع منظور بهنفر تعیین شد.  469مورگان، 

ی تی مستقل، تحلیل هاآزمونپرسشنامه استاندارد سنجش جو خالق اکوال استفاده شد. برای تحلیل آماری از 

ی جو آموزشی هامؤلفهنتایج نشان داد که بین  همبست ی پیرسون استفاده شد. بیضر و واریانس، ضریب رگرسیون

های جو آموزشی خالق قادر معناداری وجود دارد و همچنین مؤلفه مثبت و خالق و گرایش به تفکر انتقادی رابطه

تفکر انتقادی دانشجویان  گرایش به باشند. همچنین نتایج نشان داد بینبینی تفکر انتقادی دانشجویان میبه پیش

های خالق آموزش معلمان و اساتید برای تدریس با رویکردداری وجود ندارد. دختر و پسر تفاوت آماری معنی

ش آموزان و دانشجویان نقرسد، چون معلمان و اساتید در رشد تفکر انتقادی دانشآموزشی ضروری به نظر می

  قرار دهند. توجه موردی آموزشی هاطیمحریزان آموزشی، جو خالقانه را در برنامه شودیمپیشنهاد  اساسی دارند.

 

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

 

 

 

 

 

 

Email: abolghasem.rezvani@gmail.com 
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 مقدمه

های سنتی تدریس و جای اه منفعل فراگیران در روش     

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

 ،جواب وی نیازهیای تربیتیی نسیل حاضیر نیسیت  سیی       

های میدارس و مراکیز آموزشیی بایید نظیم      (. برنامه4936

ها باید چنیان  این برنامه .گیران منتقل کندفکری را به فرا

 یجییابییههییا را وادار کنیید دهییی شییوند کییه آن سییازمان

له شیوند و بیرای   أسازی حقایق علمیی، درگییر مسی   ذخیره

گییری مناسیب و حیل مسیایل پیچییده جامعیه و       تصمیم

ای طور فزاینده، به24ان یز قرنرویارویی با تحوالت ش فت

القرایییی و سییلطان ند هییای تفکییر مجهییز شییوبییه مهییارت

نیام  ه (. برای اولیین بیار دانشیمندی بی    4931 ،نژادسلیمان

ت علمیی خیود را   میالدی تحقیقیا  4993گیلفورد در سال 

و کیارکرد تفکیر    دهنیده لیتشیک در مورد ماهیت، عناصیر  

(. انسییان 4939 ،زاده طالییب اسییتخییالق شییروع نمییوده 

باشد و در برخورد بیا مسیایل و    آگاه خودتواند از رفتار می

امور متفاوت از نیروی تفکر خود اسیتفاده کنید در چنیین    

 چارچوب و شرایطی که احساس نییاز بیه عقالنییت وجیود    

عنوان بخشیی از  دارد، الزم است که تفکر انتقادی بر آن به

و پیرورش در نظیر گرفتیه شیود  کرمیی و      فرایند آموزش 

 (.  4999 ،همکاران

گرایش به تفکر انتقادی تمایلی عادت گونه و ان یزشی 

درونی است که فرد را به استفاده پیوسته از مهارت تفکر 

د تمایلی به کاربرد ان یزد و بدون آن فرانتقادی خود برمی

 ،نیا و لطیفیانتفکر انتقادی خویشتن ندارد  کوروش

(. گرایش و مهارت تفکر انتقادی از ابعادی هستند 4993

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

نظر نقل از ماسون، از میان فالسفه تعلیم و تربیت صاحب

انیس، پاول، در مقوله تفکر انتقادی، اشخاصی نظیر 

های سیکل، مارتین، تایلر بیکن، الستون و فلون دیدگاه

متفاوتی نسبت به اهمیت گرایش به تفکر انتقادی دارند 

(. اهمیت پرورش 4992 ، صبوری کاشانی و همکاران

نظران های تفکر در حدی است که برخی صاحبمهارت

تفکر انتقادی را هدف عمده تحصیالت و تجارب دانش اهی 

اند و معتقدند، آموزش فقط یاد دادن تفکر به ردهبرشم

 (. 4933 ،فراگیر است  قریب و همکاران

های پژوهشی بیان ر تأکید زیاد بر محفوظات و یافته

کار بودن، توجه کمتر به نوگرایی  خالقیت( و محافظه

که بر شیوه دانستن، یادگیری، ن ری است. در حالی آینده

و ی شناسایی محیط، تجزیه پرورش قدرت تشخیص، توانای

 ،نژادشود  هاشمیانتحلیل و تفکر انتقادی تأکید نمی

های ی آسیب(. مسایل نسل جوان بیشتر در زمینه4993

ناشی از ضع  تفکر، زودباوری، پیروی از تبلیغات، ضع  

تحلیل و قضاوت نادرست در مورد نظرات و آراء دی ران 

ت نسل جوان از شود. در حالی که بهبود وضعیدیده می

طریق جلوگیری از قضاوت ناصحیح و انتخاب نادرست و 

گردد یابی به توانایی حل مسایل میسر میهمچنین دست

رغم این تصور که خالقیت (. علی4936 ،فرد الن ه مؤمنی

های آموزشی دنیای معاصر است، های نظاماز نشانه

از گیبسون معتقد است که مدارس و مربیان ما خالقیت را 

وجود اگر اساتید در حد امکان، فضایی  برند. با اینبین می

های مناسب و مطمئن  در کالس پدید آورند و از روش

آموزشی فعال و اکتشافی در کالس بهره گیرند، 

دانشجویان را در استفاده از نیروی خالق خود یاری 

 (. 4992 ،امین و همکارانبخشند  محبیمی

 بالطبعها و ت که تفاوت سازمان( معتقد اسekvalاکوال  

مراکز آموزش عالی منحصراً محدود به وضعیت فیزیکی و 

و  ها، آدابها نیست بلکه سازمانمادی موجود در آن

فرد و نسبتاً ها و هنجارهای منحصر به رسوم، ارزش

ها از یکدی ر و محیط پایداری دارند که باعث شناخت آن

(. تاگی 4934 ،داریانگردد  علوی و جهپیرامونشان می

( مفهوم جو آموزشی را ویژگی یا Tagi Yuriیوری  

داند که ضمن های کلی محیط آموزشی میخصیصه

ها با یکدی ر را در ها به چهار بُعد و ارتباط آنتفکیک آن

زاده و داند  ترکگیری جو کلی آموزشی مؤثر میشکل

ترین (. جو آموزشی خالق یکی از مهم4994 ،محترم

کننده چ ون ی عوامل مؤثر بر موفقیت و رضایت و تعیین

گیری جو آموزشی جهت رفتار در دانشجویان است. اندازه
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سازی محیط ضروری است  حاجی آلبازبینی و ایده

 (.4991 ،حسینی و همکاران

امروزه، حجم وسیعی از تحقیقات آموزشی به تفکر انتقادی 

ان نیز به تیوآری و همکار .شده استاختصاص داده 

بررسی و مقایسه گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان 

دهنده پرستاری استرالیایی و چینی پرداختند. نتایج نشان

گرایش مثبت دانشجویان استرالیایی و گرایش متزلزل 

( و Shinدانشجویان چینی به تفکر انتقادی بود. شین  

 های تفکرهمکاران با انجام یک مطالعه طولی، گرایش

انتقادی در دانشجویان کارشناسی پرستاری کره جنوبی 

مورد بررسی قرار دادند؛ که نتایج، گرایش مثبت 

دانشجویان به تفکر انتقادی را در طول چهار سال 

تحصیلی نشان داد و رشد معناداری در نمره گرایش به 

تفکر انتقادی با سال تحصیلی وجود داشت. تحقیقات در 

ر این زمینه بسیار کم است. آموزش پرستاری ایران د

های تفکر انتقادی به اسالمی و همکاران در بررسی مهارت

درصد دانشجویان ترم یک  99این نتیجه دست یافتند که 

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

باشند. همچنین بالینی دارای تفکر انتقادی ضعی  می

، نیز بیان ر 4939سالنتایج تحقیق رنجبر و اسماعیلی در 

یک بُعد اساسی در  عنوانبهآن بود که تفکر انتقادی 

آموزش پرستاری در طی مراحل تحصیلی دانشجویان، 

گونه که الزم است مورد توجه نظام آموزشی قرار آن

گیرد؛ بنابراین الزم است با اصالح ال وهای آموزشی به نمی

 (.4933 ،ناین امر مهم توجه گردد  برخورداری و همکارا

کند، در عصر حاضر ( بیان میHurst  )2339هورست  

ای نسبت به تفکر انتقادی وجود دارد. سابقهتوجه بی

های ملی خاص رسیدگی به کیفیت نظام آموزشی هیئت

به فقدان توانایی تفکر انتقادی در نظام آموزشی اذعان 

کرده و خواهان گنجاندن آموزش تفکر انتقادی در 

عنوان چهارمین عنصر آموزش پایه و درسی بههای برنامه

عبارتی، تفکر انتقادی (. به2339 ،اند  هورستاساسی شده

عنوان یک پیامد مطلوب آموزشی از جمله اهداف مطرح به

های درسی است آموزشی و برنامه یهایمشخطدر 

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

ن است، فراگیران ما به جوامع در حال رخ داد

هایی نیاز دارند که بتوانند فراسوی محتوای شایست ی

ها حرکت کنند و به ارزیابی و تجزیه تحلیل اطالعات کتاب

 (.2339 ،موجود بپردازند  کو

یکی از ال وهای نوین در نظام  عنوانبهتفکر انتقادی 

آموزان در نظام تعلیم و باشد. پیشرفت دانشتربیتی می

های ت وابسته به استفاده از تفکر انتقادی در برنامهتربی

باشد. کشورهایی که به اهمیت مسئله درسی مختل  می

ریزی جامع، زمینه را اند با یک برنامهتفکر انتقادی پی برده

دانند توجه به که می اند چرابرای گسترش آن ایجاد کرده

ی هاآموزش تفکر انتقادی، توسعه کشورشان را در زمینه

 درهای مختلفی د. اگرچه پژوهشنمایمختل  تضمین می

شده است و عوامل گرایش به تفکر انتقادی انجام ی زمینه

متعددی در گرایش به تفکر انتقادی نقش دارد، اما هدف 

از این تحقیق انجام پژوهشی پیرامون نقش جو آموزشی 

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

کنون این سؤال مطرح است که آیا جو آموزشی خالق در ا

 گرایش به تفکر انتقادی نقش دارد؟ 

امروزه توجه به اهمیت تأثیر محیط آموزشی در یادگیری 

ای دانشجویان رو به گسترش است و کیفیت محیط پایه

های آموزشی آموزشی، شاخص مهمی در اثربخشی برنامه

های ط با محیطهای مرتبشده است. پژوهششناخته 

های علوم ها در دانش اهترین پژوهشآموزشی یکی از مهم

 ،شود  حاجی حسینی و همکارانپزشکی محسوب می

4991 .) 

شود های آموزشی میهر ساله مبالغ زیادی صرف برنامه

گذاری در آموزش نه جهت به حداکثر رساندن و سرمایه

باید نسبت  تنها مدیران بلکه تمامی افراد شاغل در سیستم

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

های علوم که دانش اه(. با توجه به این2339 ،همکاران

پزشکی وظیفه خطیر تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جهت 

دارند،  حفظ و اعتالی سالمت آحاد جامعه را بر عهده

یان های آموزشی که بتواند دانشجوایجاد و ارتقای محیط
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را به بهترین نحو جهت ایفای وظایفشان آماده سازد، 

 (.4991 ،بسیار ضروری است  حاجی حسینی و همکاران

عوامل  نیترمهمبا فرض اینکه جو آموزشی از 

بروز خالقیت هست ضروری خواهد بود که  کنندهتیحما

، معلمین و مسئوالن آموزشی هاخانوادهی سازآگاهبرنامه 

تلقی گردیده و شناخت  تیاهم باکشور در این خصوص 

 مدنظری تقویت بروز خالقیت کودکان و نوجوانان هاوهیش

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

ای با گرایش به تفکر انتقادی داشته رود رابطهاحتمال می

 باشد، جو آموزشی خالق است.

 روش کار 

همبست ی بوده روش این پژوهش توصیفی و از نوع      

است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان 

دانشکده پرستاری و مامایی شهر قاین که در سال 

مشغول به تحصیل بوده و برابر با  4991-99تحصیلی 

 به دلیلگیری در این پژوهش نمونهباشند. نفر می 933

در نمونه وجود  تناسببههای جامعه اینکه از زیرگروه

ای استفاده گیری تصادفی طبقه، از روش نمونهباشدداشته 

، اطالعات دانشکده با مراجعه به مسئول آموزش شد؛ ابتدا

ه به تفکیک جنسیت رشتالزم در مورد تعداد افراد هر 

ه را متناسب با حجم رشتکسب شد. سپس تعداد افراد هر 

ه رشتجامعه تعیین کرده، به صورتی که نسبت افراد هر 

تعدادی از دانشجویان دختر  ؛عه رعایت شودنسبت به جام

ه متناسب رشتو پسر که نسبت جنسیت آنان در نمونه هر 

تصادفی انتخاب  صورتبهه بود، رشتبا حجم جامعه هر 

دند. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان تعداد ش

 نفر برای اجرای پژوهش انتخاب شد. 469

های از پرسشنامهها آوری دادهدر این پژوهش جهت جمع

پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی  -زیر استفاده شد؛ ال 

ی بوده انهیگزسؤال پنج  99ریکتس: این پرسشنامه شامل 

با   مخالفمکه در مقیاس لیکرت از کامالً موافقم تا کامالً 

. حداکثر و حداقل است شده میتنظ(، 9تا  4نمره دهی 

امتیاز  99و  469یب در این آزمون به ترت شدهکسبنمره 

از: ال (  اندعبارتزیر حیطه است که  9بوده و دارای 

؛ 41و4،2،9،1،9،1،3،9،43،49،41، شامل سؤاالت خالقیت

ب( بالندگی  بلوغ شناختی یا کمال(، شامل سؤاالت 

، ؛ ج( تعهد26و6،49،46،49،23،24،22،29،21،29

 .99و44،42،43،21،23،29،93،94،92سؤاالت 

و  99/3، 61/3به ترتیب  هااسیمقدر زیر ضریب پایایی 

مهر و همکاران ضریب . در مطالعه پاکباشدیم 32/3

(، و در 4992 ،پور و همکارانقدم  16/3آلفای کرونباخ 

 .آمدبه دست  91/3، 33/3، 14/3پژوهش حاضر 

های پرسشنامه جو آموزشی خالق اکوال: گویه -ب

راستای در  ekval)، (2013اصلی پرسشنامه اکوال 

سنجش جو خالق است. نسخه نهایی این پرسشنامه 

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

سؤال(،  6 ها از ایده حمایتسؤال(،  6  آزادیسؤال(، 

 9  تضادسؤال(،  6  مباحثهسؤال(،  44  اطمینان و اعتماد

 1  هادهیادادن به  زمانسؤال(،  1  خطرپذیریسؤال(، 

 وشادمانی  مؤلفهسؤال(،  9 یی ایپو و سرزندگیسؤال(، 

دادند. مقیاس  اختصاص خود به راسؤال(  2 ی طبعشوخ

مقیاس لیکرت در طی   اساس بردهی پرسشنامه نمره

 و، موافقندارم،  نظری، مخال ، کامالً مخال گانه  پنج

 ونشانه حداقل گرایش  4( بود. بنابراین نمره کامالً موافق

مثبت محسوب گردید.  شیگرا حداکثرای به معن 9 نمره

 تا 4نمره کل پرسشنامه بین حداقل نمره از  بیترت نیا به

ی برش بدین نقطهمتغیر بود. نحوه محاسبه  219 حداکثر

، 4-کامالً مخال ها: چون مقدار گویه که بودترتیب 

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

آن بر  میتقس باشود که می 49ها برابر هنمره گزین مجموع

 برای .به دست آمد 9گزینه( عدد  9 ها تعداد گزینه

محاسبه آلفای کرونباخ  روش ازسنجش پایایی پرسشنامه 

( به دست 39/3 آلفای آن  بیضر مقدار که شداستفاده 

 آمد. 

ابتدا با دانش اه علوم پزشکی قاین  پژوهش، اجرای برای

 معیار ورود به مطالعه م به عمل آمد.های الزهماهن ی

ها رضایت به شرکت در پژوهش و کامل نمودن پرسشنامه

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

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

ن و اطمینان دادن دانشجویاآگاهانه  از جلب رضایت و بعد

ها تکمیل پرسشنامه جهت محرمانه ماندن اطالعات فردی،

ای از توانستند در هر مرحلهمی هاآزمودنی اختیاری بوده و

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

های علوم مصوب کمیته کشوری اخالق در پژوهش 41و 

آوری و گیری توزیع، جمعپزشکی(. سپس، ابزارهای اندازه

برای تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از  تحلیل شد.

استفاده شد. بر  Spss 24آماری  افزارنرمها، از نامهپرسش

پژوهش در سطح آمار استنباطی از  سؤاالتاساس 

مقایسه  منظوربههای آماری تی مستقل  آزمون

ها( و ضریب همبست ی پیرسون  جهت بررسی میان ین

ه بین متغیرها(، و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده رابط

 شد.

 ها یافته

نفر مرد بودند، که  61نفر زن و  433آزمودنی  461از      

نفر رشته  96نفر رشته فوریت پزشکی،  99از این بین 

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

 41-29 ها بینبودند. بیشترین میان ین سنی آزمودنی

 سال بود. 

نتایج آنالیز متغیر جو آموزشی خالق حاکی از این است 

و  91/21ی چالش که باالترین میان ین مربوط به مؤلفه

ی شادمانی و مربوط به مؤلفه ترین میان ینپایین

طبعی است. همچنین میان ین کلی جو آموزشی شوخ

دست آمد. همچنین آنالیز متغیر تفکر به 92/416خالق 

ی نتقادی نشان داد که، باالترین میان ین مربوط به مؤلفها

ی ترین میان ین مربوط به مؤلفهو پایین 21/14خالقیت 

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

 است. آمدهدستبه 39/443

جهت بررسی نقش جو آموزشی خالق بر گرایش به تفکر 

پیرسون و تحلیل انتقادی دانشجویان از روش همبست ی 

رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج همبست ی پیرسون 

.است شده ارایه 4های الزم در جدول فرضبا رعایت پیش

 

 های جو آموزشی خالق و گرایش به تفکر انتقادیماتریس همبستگی مؤلفه .1جدول 

 34/3در سطح  یداریمعن -**         39/3در سطح  یداریمعن -*

بر طبق نتایج ماتریس همبست ی فوق بین جو آموزشی 

های چالش، آزادی، حمایت از ایده، خالق  شامل مؤلفه

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

به ایده، سرزندگی و شادمانی( با گرایش به تفکر انتقادی، 

 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

            1 چالش

           1 41/1** آزادی

          1 59/1** 59/1** حمایت از ایده

         1 45/1** 38/1** 36/1** اعتماد

        1 42/1** 43/1** 39/1** 25/1** مباحثه

       1 15/1* 16/1 19/1 13/1 11/1 تضاد

      1 26/1** 17/1 19/1* 19/1 14/1** 16/1 خطرپذیری

زمان دادن به 

 ایده

13/1 **29/1 **21/1 **23/1 **34/1 11/1 17/1 1     

    1 35/1** 15/1 11/1 39/1** 16/1* 28/1** 23/1** 21/1* سرزندگی

   1  29/1** 14/1 -11/1 39/1** 34/1** 38/1** 33/1** 31/1** شادمانی

  1 55/1** 47/1** 52/1** 33/1** 34/1** 65/1** 66/1** 74/1** 66/1** 64/1** یجو آموزش  

 1 51/1** 27/1** 37/1** 35/1** 19/1 21/1** 47/1** 21/1** 26/1** 37/1** 29/1** تفکر انتقادی
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همبست ی مثبت و معناداری وجود دارد. بیشترین 

با گرایش به تفکر انتقادی مربوط  آمدهدستبههمبست ی 

ترین همبست ی معنادار و پایین 11/3ی مباحثه به مؤلفه

 آمدهدستبهی تضاد و اعتماد و اطمینان همربوط به مؤلف

 است.

های جو آموزشی خالق در ادامه جهت بررسی نقش مؤلفه

بر گرایش به تفکر انتقادی، نتایج تحلیل رگرسیون 

 شده ارایه 2در جدول  زمانهمچندگانه استاندارد به روش 

 است.

 های جو آموزشی خالقمؤلفه اساس بر بینی گرایش به تفکر انتقادیتحلیل واریانس مدل پیش  .2جدول 

 مدل
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

داری سطح معنی

(P) 

ضریب همبستگی 

(R) 

ضریب تعیین 

(2R) 

آزمون دوربین 

 واتسون

 192/2949 11 919/29491 رگرسیون
  

 111/1 458/8 691/348 153 569/53349 باقیمانده 274/1 356/1 597/1

    163 488/82841 عمجمو

پارامترهای اعتبارسنجی مدل تفکر انتقادی  2جدول 

بینی کننده جو آموزشی تابعی از متغیرهای پیش صورتبه

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

درصد از واریانس تفکر انتقادی دانشجویان را تبیین کند. 

( >333/3pادار  با توجه به مقدار پارامتر مدل معن

از اهمیت آماری باالیی  شدهارایه، مدل آمدهدستبه

ی قادر است  در سطح اطمینان خوببهبرخوردار بوده و 

تابعی از متغیرهای  صورتبه( تفکر انتقادی را 99%

 بینی نماید.جو آموزشی خالق پیش کننده ینیبشیپ

بر بینی تفکر انتقادی مقادیر ضرایب رگرسیون مدل پیش

جو آموزشی خالق در  کننده ینیبشیپیرهای متغ اساس

 .اندشده ارایه 9جدول 

 های جو آموزشی خالقبینی گرایش به تفکر انتقادی بر اساس مؤلفه. ضرایب رگرسیون مدل پیش3جدول 

های چالش، آزادی، دهد، مؤلفهنتایج جدول فوق نشان می

کننده طبعی نقش مثبت و تسهیلمباحثه، شادمانی و شوخ

بینی گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان دارند. ر پیشد

های حمایت از ایده، اعتماد و همچنین بر طبق نتایج مؤلفه

اطمینان، تضاد، خطرپذیری و سرزندگی و پویایی با توجه 

 مدل

 ضرایب غیراستاندارد
ضرایب 

 T استاندارد

 

 

-یسطح معن

 (Pداری )

 

Collinearity Statistics 
 

 

B 

انحراف 

 استاندارد

 بتا
تحمل 

 واریانس

 تورم واریانس

   111/1 215/4  411/9 566/39 ثابت

 636/1 611/1 114/1 476/2 215/1 213/1 527/1 چالش -1

 667/1 611/1 113/1 518/2 211/1 411/1 129/1 آزادی -2

 211/2 452/1 18/1 -761/1 -171/1 445/1 -784/1 حمایت از ایده -3

 497/1 668/1 251/1 -154/1 -192/1 297/1 -343/1 اعتماد و اطمینان -4

 618/1 618/1 111/1 886/3 321/1 315/1 185/1 مباحثه -5

 136/1 881/1 216/1 244/1 186/1 312/1 388/1 تضاد -6

 185/1 844/1 237/1 187/1 184/1 247/1 293/1 خطرپذیری -7

 267/1 789/1 176/1 788/1 1131/1 298/1 532/1 زمان دادن به ایده -8

 344/1 744/1 131/1 191/2 165/1 598/1 319/1 یطبعشوخشادمانی و  -9

 438/1 695/1 989/1 114/1 111/1 724/1 111/1 سرزندگی و پویایی -11
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نقشی در  ییتنهابه آمدهدستبهداری به سطح معنی

 گرایش به تفکر انتقادی ندارند.

تفکر انتقادی در بین  جهت بررسی تفاوت گرایش به

های مستقل دانشجویان دختر و پسر از آزمون تی نمونه

 استفاده شد.

 های مستقل )مقایسه گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان دختر و پسر(. نتایج آزمون تی نمونه4جدول 

 Tآزمون  آزمون لوین

 F مؤلفه
سطح 

 T معناداری
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

 یانگینم

 پسر دختر

 81/118 12/111 322/2 551/1 162 597/1 258/1 292/1 تفکر انتقادی

 35/41 24/41 894/1 595/1 162 532/1 156/1 714/3 خالقیت

 15/36 31/36 255/1 851/1 162 188/1 685/1 165/1 بالندگی

 17/32 66/33 592/1 182/1 162 342/1 114/1 165/6 تعهد

های مستقل با فرض ذکر است، با آزمون تی نمونه الزم به

ی ها  طبق نتایج آزمون لوین( برای همهبرابری واریانس

ه گرایش به تفکر انتقادی و ها، جهت مقایسمؤلفه

های آن در دو گروه دانشجویان دختر و پسر انجام مؤلفه

شد. نتایج نشان داد تفاوت معناداری در گرایش به تفکر 

های آن در دانشجویان دختر و پسر وجود لفهانتقادی و مؤ

 ندارد.

 گيری بحث و نتيجه

این پژوهش با هدف بررسی نقش جو آموزشی خالق       

بر گرایش به تفکر انتقادی در بین دانشجویان دانشکده 

پرستاری و مامایی علوم پزشکی شهر قاین انجام گرفت. 

های فهی مؤلدهد که بین همهنتایج این پژوهش نشان می

ی جو آموزشی خالق با گرایش به تفکر انتقادی رابطه

مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل 

های جو آموزشی خالق نقش رگرسیون نشان داد مؤلفه

 کننده در گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان دارد.تسهیل

( Denielهمسو با این یافته، در پژوهشی دنیل  

رسی ن رش مشارکتی دانشجویان در (، به بر2336 

آموزش و پیشرفت تفکر انتقادی و نقش متغیرهای دی ر 

 بااند. ن رش مشارکتی بر گوش دادن به دی ران پرداخته

دارد. نتایج نشان داد که چنانچه آزادی  دیتأکباز  فکر

 وآموزشی در کالس درس برای دانشجویان تضمین شود 

در پیشرفت کردن داده شود،  ی فکربرافرصتی 

فراوان دارد و نقش  ریتأثها های تفکر انتقادی آنمهارت

استاد در ایجاد فضایی که دانشجویان در آن با آرامش 

ی عنوان کنند بسیار راحتبههای خود را نظرات و دیدگاه

های اساسی است. دانشجویان با شرکت در این کالس

ی ی تفکر انتقادهامهارتبه میزان زیادی  شده یطراح

 (. 2336است  دنیل  افتهیشیافزاها آن

(، 4999های کرمی و همکاران  ی یافتههمچنین نتیجه

در پژوهشی با عنوان شناسایی و اعتبارسنجی نشان ان و 

گیری شکل دری دانش اهاساتید  مؤثری رفتاری هامؤلفه

تفکر انتقادی دانشجویان، نشان داد عالوه بر تدریس 

های تفکر ی مهارتریکارگهبی محتوای درسی، نحوه

انتقادی در آن موضوع نیز باید آموزش داده شود تا عالوه 

ی قوای فکری دانشجویان، مطالعات مستقل ریکارگبهبر 

 هرحالبه(. 4999ها توسعه یابد  کرمی و همکاران آن

ی راهبردهای ریکارگبهی صحیح و زیربرنامهتوان با می

نتقادی در قالب های تفکر اتخاص به آموزش مهار

های پژوهش ی تحصیلی پرداخت. یافتهرشته

(، نشان داد که نوع روش 4936آذر  گرگری و فتحیبدری

های تفکر انتقادی بسزایی در آموزش مهارت ریتأثتدریس 

 ریتأثچنین روش مبتنی بر حل مسئله گروهی دارد. هم

های انتقادی داشت بیشتری بر یادگیری مهارت

 (. 4936آذر فتحی گرگری و بدری

در تبیین این یافته مبنی بر نقش فضای آموزشی مبتنی 

بر خالقیت و نوآفرینی در افزایش تفکر انتقادی 

ی توان به این نکته اشاره کرد که: مفروضهدانشجویان، می
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گرایی است. در این دیدگاه زیربنایی تفکر انتقادی، ساختن

د تجربه معرفت، ساخته ذهن آدمی است که در فرآین

شود. پوپر در نظریه عقالنیت انتقادی مبانی حاصل می

فلسفی این نظریه که بر اساس اصل خطاپذیری در 

ی استوار است، فضا را برای انتقادپذیری و شناسمعرفت

کند. در این عدم پذیرش فوری و قطعی مسایل باز می

 شده دادهرویکرد به فاعل در شناسایی علم اهمیت باالیی 

نتقادگرایی اجتماعی دانش یک موضع فعال، است، ا

حساس، پویا و منطقی در مسایل اجتماعی است که 

هایی چون زیرا مهارت؛ کنداطاعت کورکورانه را نفی می

ی کنندهنیتضمتفکر انتقادی در یک فرایند اجتماعی 

ی مبتنی بر عقالنیت و احساس مسئولیت و آزادی جامعه

همین راستا، فضای  (. در4931نژاد است  هاشمیان

آموزشی خالق با فراهم آوردن فضای اعتماد و اطمینان، 

به تفکر انتقادی را افزایش  هاشیگراتواند آزادی و ... می

 & Ennisکه انیس و لیپمن   گونههماندهد، 

Lipmanادی را متشکل از اعتقاد و عمل ( تفکر انتق

 دیتأکها کند، آندانند که قضاوت کردن را تسهیل میمی

که تفکر انتقادی، تفکری هدفمند است و ارتباط  دارند

دهد. متفکر نقاد، فردی شناختی را با جهان گسترش می

آگاهانه و عقالنی در مورد معیارهای تفکر  طوربهاست که 

ها ه کاربرد آن در سایر زمینهو ن رش خود و نحو

( تفکر انتقادی دارای ماهیت 4913اندیشد. بروکفیلد  می

( بیان Gelder  )2339ملی و فراشناختی است. گلدر  تأ

کند متفکر نقاد، افکارش را با اعمال مختل  منطبق و می

ها نماید و این سازگاریها را تغییر و اصالح مییا آن

ها و یا رهنمودهایی است  حجازی و مبتنی بر مالک

 (. 4931 ،لوبرجعلی

ر آن است ( بیان 2332نتایج تحقیق سیمپسون و کرتنی  

که نیاز به تفکر انتقادی در پرستاری در پاسخ به تغییرات 

های بهداشتی ضروری است و پرستاران باید سریع محیط

های مؤثر به شکل انتقادی تفکر نمایند، برای ارایه مراقبت

ها و وظای  در مسایل جاری تا خود را برای پذیرش نقش

ه اعتقاد آنان های مراقبت بهداشتی آماده نمایند. بسیستم

تنها در کارهای بالینی مهم است، بلکه  تفکر انتقادی نه

های آموزش پرستاری جزیی سازنده در برنامه عنوانبه

های تفکر انتقادی ترویج و گسترش توانایی منظوربه

پرستاران از اهمیت خاصی برخوردار است  صبوری 

 (.4994 ،کاشانی و همکاران

بین گرایش به تفکر انتقادی  همچنین نتایج نشان داد که

های آن در دانشجویان دختر و پسر هیچ تفاوت و مؤلفه

در  آمدهدستبهآماری معناداری وجود ندارد. نتایج 

این یافته با  کهیطوربههای مشابه، متفاوت است پژوهش

همسو و با تعدادی دی ر  شدهانجامهای تعدادی از پژوهش

( 4999دیان و کرامتی  ناهمسو است. در پژوهش هایرابی

آموزان ی تفکر انتقادی و خالقیت دانشکه به مقایسه

فارسی زبان  -ی ارمنیی فارسی زبان و دو زبانهزبانهتک

آموزان دختر و پسر در پرداختند؛ نتایج نشان داد دانش

میان ین نمرات تفکر انتقادی و خالقیت و هریک از خرده 

پذیری از قیاس انعطافدر خرده م جزبهها های آنمقیاس

گونه تفاوت ، هیچخالقیتهای بین خرده مقیاس

 ،اند  هایرابیدیان و کرامتیمعناداری با یکدی ر نداشته

ی پژوهش حاضر مطابقت دارد. (؛ که با یافته4999

پژوهش ران مختلفی به بررسی تفاوت میان دو جنس در 

و  کرااند. کاستا، مکگرایش به تفکر انتقادی پرداخته

( 4993( و همکاران، Facioneنقل از فاکیون  سانچز  به

در پژوهش خود نشان دادند که دختران در تفکر انتقادی 

اندیشی و بلوغ در قضاوت میان ین باالتری های فراخمؤلفه

 یدر مقایسه با پسران دارند و پسران در مؤلفه

(. 2342 ،گری میان ین باالتری دارند  فاکیونتحلیل

( و رودد و باکر Walsh  )4996های والش  یافته

 Rudd & Baker  )2333 جنسیت را عامل )

که  طوریکننده تفکر انتقادی نشان دادند. بهبینیپیش

ی در گرایش به تفکر انتقادی، باالتر از کل طوربهدخترها 

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

وهش حاضر ناهمسو ی پژبا یافتههای فوق پژوهش

 باشند. می
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( Rodriquezهمچنین همسو با این یافته رودری ز  

و پاینار  Thompson )2334؛ تامپسون  2333

 Pienaar )2333  ؛ به نقل از ژانگZhang )2339 در ،

های خود تفاوت معناداری بر اساس جنسیت در پژوهش

(. جاویدی کالته 2339تفکر انتقادی نیافتند  ژانگ 

( نیز در پژوهش خود نشان 4939آبادی و عبدلی  جعفر

داری بین میزان تفکر انتقادی دادند هیچ تفاوت معنی

دانشجویان دختر و پسر وجود ندارد  جاویدی کالته 

(. لذا بحث بیشتر در این 4939جعفرآبادی و عبدلی 

رابطه نیازمند کار پژوهشی بیشتر و استفاده از ابزار معتبر 

عمیم نتایج به سایر جوامع آماری مشابه و همچنین ت

 جهت بررسی تفاوت بین دو گروه است.

( و پارنز Torrance ) 4919تحقیقات اخیر تورنس  

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

و با شدت و  شده مشاهدهی فردی و گروهی هاتیفعال

وجود دارد  هاانسانضع  بالقوه قابل پرورش، در همه 

به  تورنس و تورنس  ،(4999زاده تی و سیدعباس هم

 O' Neil " Abediنقل از اونیل، عابدی و اسپیل برگر  

& Spial Berger ، )4991 طی  که کنندیم( اشاره

سال تجربه مطالعاتی و آموزش تفکرات خالق،  49

 توانیمخالقیت را  دهندیمکه نشان  اندافتهی را یشواهد

 (. 4939می بارفروش آموزش داد  دایمی و مقی

آموزش دانش اهی مسئول ایجاد محیطی است که بتواند 

های شناختی، یادگیری دانشجویان و کسب مهارت

مؤسسات  .عاطفی و روان حرکتی را تسهیل نماید

آموزشی باید افرادی را تربیت کنند که توانایی شناخت و 

حل مشکالت و اتخاذ تصمیمات با استفاده از تفکر 

خالق را داشته باشند. به همین دلیل کسب  انتقادی و

های تفکر خالق و انتقادی برای دانشجویان مهارت

ضروری است تا بتوانند اطالعات مورد نیاز خود را شخصاً 

های اساسی درک این اطالعات را به کسب کرده و روش

(. محیط 4992دست آورند  مشیرآبادی و همکاران 

محیط کاری و تعامالت  ترینبیمارستان یکی از پر تعامل

بین کادر درمان، پزشکان و بیماران است که همه این 

اندوزی نیروی انسانی تعامالت موجب یادگیری و تجربه

شود به شرطی که جو یادگیری این محیط به سمت می

محیط آموزشی حرکت کند و با تمرکز بر ایجاد 

های یادگیری سازمانی موجبات رشد نیروی انسانی قابلیت

شده رشد سازمان و در نتیجه ارتقاء سطح خدمات ارایه  و

فراهم شود. شناخت فرهنگ و جو یادگیری سازمان تأثیر 

 ،لریو کانو ی لتوجهی بر کارکنان سازمان دارد قابل 

2339.) 

توان گفت تفکر انتقادی برای پیشرفت در نهایت می

های آموزشی و تربیتی مؤثر است و دانشجویان در زمینه

ها و نظریات نو و متفاوت به وجود آمدن ایده سبب

جانبه یک ساز پیشرفت همهشود و این خود زمینهمی

جامعه است. محیط حاکم بر فضای آموزشی عامل 

کننده در ایجاد ان یزه برای یادگیری است. جو و تعیین

تواند در هر عرصه یادگیری و محیط حاکم بر آموزش می

که به استاندارد نزدیک یا ریطویاددهی متفاوت باشد به 

 از آن دور گردد.

های آموزش معلمان و اساتید برای تدریس با رویکرد

رسد، چون معلمان و خالق آموزشی ضروری به نظر می

اساتید در رشد تفکر انتقادی فراگیران و دانشجویان نقش 

ریزی شود در برنامهاساسی دارند. همچنین پیشنهاد می

انشجویان به بحث تفکر انتقادی توجه درسی فراگیران و د

های الزم در این زمینه برای بیشتری شده و آموزش

دانشجویان و اساتید فراهم گردد. امید است نتایج حاصل 

از این پژوهش به شناسایی بخش مهمی از مشکالت 

های مشابه با کمک به آگاهی پیدا آموزش در سازمان

ا در کارها و هکردن از جو آموزشی و انتقال آموخته

ریزی بر روی متغیرها منجر به عملکرد بهتر برنامه

ها شده تا دانشجویان و باعث افزایش تفکر انتقادی آن

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

 کارها دست یابند.

توان به این مطلب های پژوهش حاضر، میاز محدودیت

وع توصیفی و مقطعی بوده اشاره کرد که این پژوهش از ن

و روابطی که در این پژوهش به آن اشاره شده، روابط 
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عنوان روابط علت و توان بههمبست ی است و از آن نمی

های پژوهش حاضر محدود معلولی نام برد. همچنین یافته

به دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی 

یج آن به سایر قاین بوده است، بنابراین در تعمیم نتا

 ها باید احتیاط کرد.دانش اه

 تقدیر و تشكر 

از تمامی دانشجویان دانشکده  اندر پایان پژوهش ر     

های الزم و پرستاری و مامایی شهر قاین که با همکاری

ها در این پژوهش مشارکت پاسخ دادن به پرسشنامه

 . دنکنکردند، تشکر و قدردانی می

 منافع و تعارض تأیيدیه اخالقی

ها و انتخاب نمونه مورد مطالعیه، بیا   نامهتوزیع پرسش     

در نظر گرفتن مالحظات اخالقی از قبیل؛ جلیب رضیایت   

آگاهانه از دانشجویان، گرفتن مجوزهای الزم برای اجیرا از  

دانش اه علوم پزشیکی قیاین، تعهید بیه محرمانیه مانیدن       

از رسیانی دربیارا امکیان انصیراف     اطالعات فیردی، اطیالع  

مشارکت در صورت تمایل و مد نظر قرار دادن سایر اصول 

 اخالقی پژوهش، صورت گرفت. 

نامه کارشناسی ارشد این مقاله برگرفته از پایان     

 29/د مورخ 929/4221نویسنده اول با کد نامه تصویب 

باشد. نتایج پژوهش حاضر با منافع می 4999اردیبهشت 

 د.هیچ فرد یا سازمانی تعارض ندار
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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. 
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