
 99، تابستان 2شماره ، یازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 

 شاپور ی آموزش جندیی توسعهمجله                       

 ی آموزش علوم پزشکی توسعهی مرکز مطالعات و فصلنامه                                                                                                                                          

   99 تابستان، 2شماره ، یلزدهمسال                                                                                                                                                            

 

 

  تماعیهای اجبین یادگیری مشارکتی، تفکر خالق و تفکر انتقادی با مهارت یرابطهبینی پیش

 دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

 

آزاد اسالمی واحدد   ، دانشگاهعلوم انسانی ی، دانشکدهعلوم تربیتیگروه  ،ضو هیأت علمیع :*عمران پورسلیمانمحبوبه 

  .، ایرانبجنورد بجنورد،

، بجندورد  آزاد اسالمی واحدد بجندورد،   ، دانشگاهعلوم انسانی ی، دانشکدهعلوم تربیتیگروه  کارشناس ارشد،راحله علیزاده:

  .ایران
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزاد اسدالمی واحدد بجندورد،     ، دانشدگاه علدوم انسدانی   ی، دانشکدهعلوم تربیتیضو هیأت علمی گروه ع ي مسؤول:سندهینو*

  .، ایرانبجنورد

 

 

 

 

هدای  بین یادگیری مشارکتی، تفکر خالق و تفکر انتقادی با مهدارت  یرابطهبررسی »هدف از این پژوهش  :چكيده

ظ ندو  پدژوهش   پژوهش حاضر، از نظر هددف، کداربردی و از لحدا    بود. «علوم پزشکیاجتماعی دانشجویان دانشگاه 

 0011آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به تعداد  یهمبستگی و جامعه–توصیفی

های این پدژوهش توسد    دادهد. باشیمیری تصادفی ساده گنمونهنفر با روش  303نفر و نمونه طبق فرمول کوکران 

(، تفکر انتقادی کالیفرنیا 2119 ،، تفکر خالق )کارتر(0392 ،نمقیمی و همکارا)یادگیری مشارکتی  پرسشنامه چهار

ی بددرا. آوری شدددجمدد  (0992 ،هددای اجتمدداعی )ایندددربیتزون و فوسددتر( و مهددارت0991 ،)فاسددیون و فاسددیون

های آمدار اسدتنباطی ضدریم همبسدتگی پیرسدون و رگرسدیون و  از       ها از آمار توصیفی و روشوتحلیل یافتهتجزیه

. نتایج نشدان داد  استفاده شد  LISREL8.8افزار و معادالت ساختاری با استفاده از نرم SPSS21ماری آ افزارنرم

 تفکدر خدالق  (. اما بین r=100/1داری وجود دارد )معنی یهای اجتماعی رابطهو مهارت که بین یادگیری مشارکتی

(113/1-=r)  انتقادیو تفکر (140/1-=r) داری معندا  تأثیر علوم پزشکییان دانشگاه های اجتماعی دانشجومهارت بر

را روی  تدأثیر بیشدترین   31/2. همچنین مشخص گردید که متغیر یدادگیری مشدارکتی بدا ضدریم اثدر      داردنوجود 

 های اجتماعی داشته است.مهارت

وم دانشجویان دانشگاه عل، های اجتماعییادگیری مشارکتی، تفکر خالق، تفکر انتقادی، مهارت واژگان کليدی:

 پزشکی.

 

 

 

 

Email: soleymanpour@bojnourdiau.ac.ir 
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 مقدمه

 هدای روش بر تکیه با معلمان ایران، آموزشی نظام در     

 تکدرار  و حفد   بده  را شداگردان  سدخنرانی،  ژهیوبه سنتی

 محافل در کهنیا رغمو علی کنندمی ترغیم علمی مفاهیم

 بدودن  از فعدال  صدحبت  اجرایدی،  حتی و تربیتی و علمی

عمدال    امدا  شدود، مدی  آزاداندیشدی  و فکری رشد شاگردان،

 از گرفتده،  خدود  بده  شدعارگونه  جنبده  هاییچنین نظرگاه

 رشدد  و شاگردان بین در و رفاقت همکاری روحیه تقویت

 گدام  تنهدا نده  در عمل اما؛ شودمی صحبت آنان اجتماعی

 اغلم اوقدات  بلکه شود،نمی برداشته راستا این در مؤثری

آن  نتیجه که شده تبدیل رقابت ینوعبه رفاقت و همکاری

 بدین  در دشدمنی  و تدوزی کینده  حسدادت،  حد   افزایش

 معتقد (2111یواری ) (0390 ،است )شکاری آموزاندانش

 کده  آموزانیتربیت، دانش و تعلیم کارشناسان یدد از است

 تنهدا  پردازندد، نده  می یادگیری به فعال یادگیری طریق از

 هدم  بیشدتری  لدتت  یدادگیری  از بلکه گیرند،می فرا بهتر

 باشدند،  صرف شنونده که این جای به هاآن زیرا .برندمی

 را خدود  و کنندد مدی  مشارکت جریان یادگیری در فعاالنه

 مشدارکتی  دانندد. یدادگیری  مدی  خویش یرییادگ ولؤمس

 و محققان که گیردمی بر در را مهم جزء چندین اثربخش

( 0اند: کرده ذکر خالصه صورت به مورد سه متخصصان در

 ( پردازش3انفرادی،  مسؤولیتمسؤولیت( 2مثبت وابستگی

 سوی به را آموزدانش توانندمی خود موارد این که گروهی

کنندد )ندام و    جدیدد رهنمدون   فکدری  و طرز نو هاییایده

 اسدتوار  عقیده این بر مشارکتی (.  یادگیری2100  ،زللنر

 کده  اسدت  عمدل اجتمداعی   ید   ذاتدا   یادگیری که است

 از و کنندد مدی  صدحبت  یکدیگر با آن در کنندگانشرکت

 دیگرعبارتبه میافتد؛ اتفاق کردن یادگیری صحبت طریق

در  را گیرنددگان یاد کده  است آموزشی مشارکتی، یادگیری

 مسدؤولیت  مثبدت،  وابستگی شرای  تحت ها،گروه در کار

 مهدارت  از اسدتفاده مناسدم   دهندده، ارتقداء  تعامل فردی،

 ید   به بخشیدن تحقق جهت گروهی فرایند و مشارکتی

 (. در2101کندد )سدرینیوس،   درگیدر مدی   مشترک هدف

 بداالترین  در را مفداهیم  آمدوزان دانش مشارکتی یادگیری

 سدایر  بده  را هایشدان و آموختده  آموزندمی دگیرییا سطح

(. 000: 2103دهنددد )هددرمن، مددی انتقددال همتایانشددان

 هم گروه، افراد که یابدمی معنا هاگروه در همکاری زمانی

 یدادگیری  هم نتایج و دهند ارتقا را شانشخصی یادگیری

 مفهدومی  نظدر  باشدند. از  داشدته  نظدر  در را همتایانشدان 

 متقابدل  وابسدتگی  در نظریده  ریشده  مشدارکتی  یادگیری

 زمدانی  همکداری  نظریده،  ایدن  اسداس  دارد. بدر  اجتماعی

 کده  کنندد  درک آمدوزان دانش که دارد تأثیر را ترینبیش

نیدز   فدردی  اهدداف  بده  رسدیدن  و دارندد  مشترکی اهداف

 شدرایطی،  چندین  اسدت. در  گدروه  اقددامات  بده  وابسدته 

 در و یکددیگر هدای  گیرینتیجه از استفاده با آموزاندانش

 چالش به با و دیگران هایدیدگاه و هااستدالل نظر گرفتن

شدوند  مدی  نائل بهتری هایدیدگاه به کشف هاآن کشیدن

 (.2103  ،)باس  و ییلدیز

 تفکر هایمهارت تقویت برای ایوسیله یادگیری نو  این 

 از نوعی خالق است. تفکر یادگیری ارتقای سطح و خالق

 ندو،  رویکردهدای  جدیدد،  هدای بینش دایجا که است تفکر

 و فهمیددن  یکپارچده  و های جدیدراه تازه، اندازهایچشم

  ،همددانی و همکداران   شود )صدفاریان می موجم را ادراک

 فراگیراندی  تربیدت  آموزشدی  سیسدتم  هدر  (. هدف0394

 تنهدا  این و است بینش علمی دارای و نقاد خالق، متفکر،

 حاصدل  فراگیدران  ذهدن  بده  اطالعدات  انتقدال  یسایه در

 هدایی روش بایدد  هدای آموزشدی  برنامده  در بلکه شود،نمی

 دانشدجویان  و فراگیدران  هدا آن طریق از که شود گنجانده

 فکدری  نظدم  طریدق  از را چگونده آمدوختن   هدای قابلیدت 

 توجه با و برند کار به خود یروزمره زندگی در و بیاموزند

 بر حاکم هایروش و آموزشی هایاساسی محی  نقش به

 را دانشجویان که شوند دهیسازمان صورتی به باید ها،آن

 در کده  مسدائلی  بدا  علمدی  حقدایق  سدازی ذخیره به جای

سدازند   درگیدر ، شدوند مدی  مواجده  هدا آن بدا  واقعی زندگی

هدای  نظدام  جهت (. تغییر0394آذری و همکاران،  )ساکن

 هدای برنامه به آموزشی صرفا  هایبرنامهی ارائه از آموزشی

 هدای روش و تغییدر محتدوا   بدا  بایستی خالق تفکر تربیت

 (.0393باشد )پورسلیم و همکاران،  همراه آموزشی
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آموختگدانی  داندش  تربیدت  ،عدالی  آمدوزش  دیگر اهداف از 

 فعالیدت  بده  تفکر مختلف هایشیوه از استفاده با که است

 تفکدر  بده  حاضدر  عصدر  در دیگر، سوی بپردازند. از علمی

پور و همکداران،   است )جوادی شده اریبسی انتقادی توجه

-بددرونعنددوان یکدی از  امدروزه تفکدر انتقددادی بده    (.0392

هددای درسددی هددای اصددلی آمددوزش عددالی و در برنامددهداده

عنوان چهارمین عنصر آمدوزش پایده و اساسدی، پد  از     به

شدده اسدت و    خواندن، نوشتن و محاسدبه در نظدر گرفتده   

دروسدی در ایدن   های دانشدگاهی گترانددن   همچنین نظام

عندوان فرایندد   اند. تفکدر انتقدادی بده   زمینه را الزم دانسته

شود که تواندایی دانشدجویان   شناختی اساسی محسوب می

گیدری  گشایی و تصدمیم ، مشکلمسألههای حل در مهارت

ی، اخالقد اعم از سیاسی،  متفاوتهای اجتماعی در موقعیت

(. از 3: 0390دهد )فتحی، یمعلمی و مدیریتی را افزایش 

 هدای توانش از یکی انتقادی تفکر (2110پال ) و نظر الدر

 متفکر افراد هایمهارت یکی از یمثابه به و شناختی مهم

دارد.  اساسدی  نقدش  کشیدن مسائل چالش به در که است

 و اندیشمندانه تفکر معنای به انتقادی سخن تفکر دیگر به

 و شودیم تعریف است، گیریتصمیم اثرگتار بر که منطقی

 نوعی باشد، داشته را صرف کردن جنبه نقد آنکه از بیش

اسدت. فاسدیون    زنددگی  مسدائل اساسدی   به تیزبینانه نگاه

 هدر  آزمدون  بدرای  مددام  تدالش  را ( تفکر انتقادی2110)

 جهدت  منطقدی  و منسدجم  گسدترش الگوهدای   و عقیدده 

 ( تفکر2111پارکر ) مور و داند.فرد می اهداف به دستیابی

 بشر شناختی اصلی هایمهارت یکی از عنوانبه ار انتقادی

مؤلفه تحلیل، ارزشیابی، اسدتنتا،،   پنج دارای که دانندمی

 ایدن  بدر  محققدان  قیاسی و استقرایی است. ایدن  استدالل

 گیدری تصدمیم  در آن هدای و مؤلفده  انتقادی تفکر باورند،

 داوری، ی  انداختن به تعویق یا رد پتیرش، برای هدفمند

 (.  لزوم0392ای دارد )ترخان، کنندهتعیین و یاساس نقش

 بیماران حضدور  بالین بر که دانشجویانی در انتقادی تفکر

 گیرندعهده می بر را درمان خطیر امر ،آینده در و یابندمی

 و سدالمت  بهداشت یمقوله در که دانشجویانی همچنین،

 شدود؛ احسداس مدی   فراوانی به کنند،می نقش ایفای افراد

 باشند کافی داشته تجربه و آموزش زمینه این در باید آنان

 را بهترین تصدمیم  حیاتی و حساس لحظات در بتوانند تا

بندندد )رضدائیان و    کدار هبد  را حدل راه بهتدرین  و بگیرندد 

 (.0393همکاران، 

رسد با مییکی از متغیرهایی که در این پژوهش به نظر  

رابطه  یادگیری مشارکتی، تفکر خالق و تفکر انتقادی

 است. تعامل های اجتماعیداشته باشد، متغیر مهارت

 مشکالت اجتماعی حل هایمهارت بهبود برای فراگیران

کند ایجاد می ییهافرصتخالق  یهاحلراه ارائه و گروهی

های اجتماعی (. مهارت000: 2119)فرال و پارمد، 

رفتارهایی هستند که فرد را قادر به تعامل مؤثر و اجتناب 

 :کنند و شامل رفتارهایی مانندهای نامطلوب میپاسخ از

قدم شدن در برقراری رواب  جدید، تقاضای کم  پیش

کردن و پیشنهاد دادن برای کم  به دیگران است 

محمدی و ؛ به نقل از علی0991)گرشام و الیوت، 

 هایمهارت نبود رسدیم نظر ( به0394زاده، شفی 

 تواندیم که است یادگیری هاییناتوان از بخشی اجتماعی

شود.  دیگران با فراگیران مثبت رواب  یریگشکلاز  مان 

 با آموزاندانش است که داده نشانها تحقیق از بعضی

دادن  نشان برای بیشتری احتمال یادگیری، هاییناتوان

 خود یرفعالغ همساالن از اجتماعی هایمهارت کسری

اعی توانایی انجام های اجتم( مهارت0393دارند )ظروفی، 

رفتارهایی هستند که در توانمندسازی ی  فرد برای 

؛ به 2113کسم قابلیت اجتماعی مهم هستند )اسپن ، 

(. دارا بودن 0393نقل از ادیم و صفرعلی زاده، 

مشارکت فعال فرد در  یهای اجتماعی زمینهمهارت

وی در رویارویی  تا شوداجتما  را فراهم نموده و باعث می

های های دشوار اجتماعی واقعی، واکنشوضعیتبا 

اجتماعی مؤثری از خود بروز دهد. در واق  داشتن 

های بالقوه فرد را به بالفعل های اجتماعی، تواناییمهارت

دهی ی  کند و برای ایجاد، حف  و سازمانتبدیل می

باشند )احمدی و معینی، انسانی ضروری می یرابطه

 هایمهارتتفکر خالق و  یبطهبا راارتباط (. در 0394

تا به حال پژوهشی انجام نشده  رسدبه نظر می اجتماعی
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های است. اما در رابطه با یادگیری مشارکتی با مهارت

های اجتماعی اجتماعی و تفکر انتقادی با مهارت

های اندکی صورت گرفته است که به شرح ذیل پژوهش

نشان ( 0394) پژوهش محمدی و همکاراننتایج باشد: می

کنندۀ مثبت و بینیداد که تدری  مشارکتی پیش

کنندۀ بینیدار انسجام گروهی دانشجویان و پیشمعنی

گرایی و فردگرایی دار رویکردهای جم مثبت و معنی

گرایی و دانشجویان است. همچنین رویکردهای جم 

دار کنندۀ مثبت و معنیبینیفردگرایی دانشجویان پیش

جناآبادی و همکاران  .در آنان استانسجام گروهی 

تأثیر تعلیم تفکر »( در پژوهشی تحت عنوان 0394)

های اجتماعی دانشجویان علوم انتقادی بر رشد مهارت

به این نتیجه رسیدند که آموزش تفکر انتقادی  «پزشکی

مناسم، کاهش (های اجتماعی بر افزایش مهارت

ل کردن های اجتماعی نامناسم، کاهش تکانشی عممهارت

طلبی و افزایش رابطه با همساالن و سرکش بودن، برتری

( در 0393داری داشت. ریاضی و همکاران )تأثیر معنی

یادگیری مشارکتی  یپژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه

 آموزاندانشبا عملکردهای اجتماعی و رفتار شهروندی 

دختر مقط  ابتدایی به این نتیجه رسیدند که 

ه به روش یادگیری مشارکتی آموزش داده ی کآموزاندانش

بیشتر از  هاآنهای اجتماعی رشد مهارت ،شدند

دیدند. یمی بود که به روش سنتی آموزش آموزاندانش

 یادگیری ( در پژوهشی تحت عنوان تأثیر0390شکاری )

آموزان نشان دانش اجتماعی هایمهارت رشد بر مشارکتی

 داریمعنی تفاوت ،آزمایش گروه نمرات داد که میانگین

 با همچنین آزمون وپیش با گیریپی و آزمونپ  بین

 هایمهارت رشد در گروه دو بین. داد کنترل نشان گروه

 تکانشی، رفتارهای و پرخاشگری کاهش مناسم، اجتماعی

 کاهش و غرور میزان رفتارهای غیراجتماعی کاهش کاهش

 .داشت وجود دارمعنی تفاوت گیریگوشه و حسادت

( در پژوهشی تحت عنوان 0390پور )کاظمغفاری و 

های تأثیر روش یادگیری مشارکتی در رشد مهارت»

دو  یچهارم ناحیه یآموزان پسر پایهاجتماعی دانش

به این نتایج رسیدند که روش  «شهرستان الیگودرز

های اجتماعی مربوط به یادگیری مشارکتی در رشد مهارت

ری با دیگران، رعایت مقررات، احترام، انجام وظیفه، همکا

گروهی در  هاییت، فعالپتیرییتولؤمس، یابیدوست

های در رشد مهارت کهیآموزان تأثیر داشته، درحالدانش

و تفکر انتقادی در  یریپتاجتماعی مربوط به تحمل

( 0391نسم و سلطانی )حسینی آموزان تأثیر ندارد.دانش

ی مشارکتی بر تأثیر یادگیر»در پژوهشی تحت عنوان 

به « هشترود آموزان شهرهای اجتماعی دانشرشد مهارت

 t و مستقل t هایاین نتیجه رسیدند که مهارت

 آزمایشی گروه آزمون اجتماعی از هاداده وتحلیلتجزیه

 هایبین میانگین تفاوت و بود بیشتر شاهد گروه به نسبت

 به تنسب پسران گروه این، بر عالوه. بود دارمعنی هاآن

 هایمهارت رشد از مشارکتی رویکرد در گروه دختران

( 2109) اردوغان .برخوردار بودند باالتری اجتماعی

های تفکر بازتابی دریافت یادگیری مشارکتی که از فعالیت

های تفکر مهارت، تأثیر مثبتی در شودپشتیبانی می

( نشان 2101) ورتانا و تینجاال .آموزان دارددانشانتقادی 

های ی  ویژگیهای تدری  مشارکتی و  شیوه که ادندد

های عمومی را مهارتمحی  یادگیری سازنده، یادگیری 

گیری، تصمیمهای مهارت :مانند –کند میبینی پیش

. در مسألههای حل مهارتاشکال مختلف خالقیت و 

مقابل، اشکال سنتی تدری  در دانشگاه مانند خواندن، 

های ادی، با یادگیری مهارتسخنرانی و تکالیف انفر

الگوهای یادگیری  از جمله  .عمومی ارتباط منفی داشتند

تواند بر رشد می  (PBL) مسألهیادگیری مبتنی بر 

 باشدتأثیرگتار های تفکر انتقادی دانشجویان مهارت

( با آموزش 2110(. لوئیتز )2109)ساپوترا و همکاران، 

تا  2110ای هتفکر انتقادی به دانشجویان )طی سال

سوم از دانشجویان ی  ،( دریافت که به رغم آموزش2114

منظور حل این مشکل، در  بهبه این مهارت دست نیافتند. 

هایی برای تنظیم های کوچ  بحث و پرسش، روشگروه

ایجاد انگیزه در اعضای گروه شکل  ییادگیری و نحوه

گرفتند. نتایج نشان داد که محی  آموزشی و تعامل 
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یران یا یادگیری مشارکتی به ایجاد تفکر انتقادی در فراگ

کند.  از آنجایی که دانشجویان نیازمند تدری  کم  می

فعالیت و فرایندی مداوم، پویا و خالق هستند، 

دانشجویانی که به صورت گروهی با مسائل درگیر 

. ارائه کنندمیی مؤثر بیشتری خلق هاحلراهشوند، یم

های جدید، به یدهاپیشنهاد و یی برای دادن هافرصت

تقویت و تحکیم تفکر علمی، تفکر خالق و انتقادی و 

اجتماعی  هایمهارتیادگیری مشارکتی و همچنین 

 دستاوردهایی چنین به توجه باکند. یمدانشجویان کم  

 یروحیه رشد و ترویج انتقادی تفکر پرورش که است

 و توجه مورد همواره باید دانشجویان پرسشگری و نقادی

بنابراین با توجه به هدف ؛ قرار بگیرد هادانشگاه تأکید

آیا »پژوهش حاضر، سؤال اصلی این پژوهش این است که 

یادگیری مشارکتی، تفکر خالق و تفکر انتقادی با  بین

های اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مهارت

ند افرضیه های پژوهش حاضر عبارت «رابطه وجود دارد؟

 :از

  های اجتماعیبین یادگیری مشارکتی با مهارت -

 رابطه وجود دارد.دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

  هدای اجتمداعی  بدین تفکدر خدالق بدا مهدارت      -

 رابطه وجود دارد.دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

  هدای اجتمداعی  بین تفکر انتقدادی بدا مهدارت    -

 رابطه وجود دارد. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

 روش کار

ه: پدژوهش حاضدر، از   روش پژوهش، جامعة آماری و نموند  

-–توصدیفی نظر هدف، کاربردی و از لحداظ ندو  پدژوهش    

دانشجویان  یآماری شامل کلیه یجامعه .همبستگی است

نفدر   0011دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به تعداد 

و روش  باشدد یمد نفدر   303و نمونه طبق فرمول کدوکران  

هدای ایدن پدژوهش    دادهیری تصادفی سداده اسدت.   گنمونه

 آوری شده است. پرسشنامه استاندارد جم  چهارتوس  

 ابزار سنجش: 

مقیمددی و )یددادگیری مشددارکتی  یپرسشددنامه-الددف

سدؤال و سده    03(: این پرشسدنامه شدامل   0392 ،رمضان

(، انجدام کداربردی پدرو ه    0-0) های گروهدی مؤلفه پویایی

ای درجدده( بددا مقیدداس پددنج 00-03( و بددازخورد )01-6)

ها از ندو  محتدوایی بدود    باشد. روایی پرسشنامهلیکرت می

که مورد تأیید اساتید و خبرگان قرار گرفت. ضریم پایایی 

پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از آلفدای کرونبدا    

از کدار بده صدورت     :سؤالسدؤال /.( به دست آمد. نمونه 03)

 .رمبمیهای گروهی لتت پرو ه

(: ایددن 2119 ،کددارتر)تفکددر خددالق  یپرسشددنامه -ب

سددؤال اسددت و شددامل سدده آزمددون  31پرشسددنامه دارای 

(، 01-0)نمادهددا( )سددؤاالت  هدداتفدداوت)آزمدون تشددخیص  

( و 21-00)سدؤاالت   شدده حدتف آزمون پیدا کردن نمداد  

-20آزمون پیدا کردن ارتباط بدین دیداگرام هدا )سدؤاالت     

هدا  باشد. روایی پرسشدنامه یمای درجه( در مقیاس پنج31

از نو  محتوایی بود که مورد تأیید اساتید و خبرگدان قدرار   

گرفت و ضریم پایدایی پرسشدنامه در پدژوهش حاضدر بدا      

نمونده   /.( بده دسدت آمدد.   10استفاده از آلفدای کرونبدا  )  

هدای جدیدد   ایدهاز صرف وقت خود بر روی پ: سؤالسؤال 

مزایای عملی بده همدراه   ها ایدهبرم، حتی اگر این میلتت 

 .نداشته باشد

فاسدیون و  )تفکدر انتقدادی کالیفرنیدا     یپرسشنامه-، 

و  باشدیسؤال م 34دارای (: این پرشسنامه 0991،فاسیون

، رمزگشددایی یبندددشددامل: طبقدده هددای تفسددیریمهددارت

هدا  یدده و تحلیدل ا  هایدهجمالت، روشنگری معنا، بررسی ا

هددای مهددارت(؛ 03-02-00-01-9-1-0-6-0 :)سددؤاالت

در مورد  یزناستنباطی شامل: جستجو برای شواهد، گمانه

-00-06-00-04 :)سدؤاالت  و استخرا، نتدایج  هایگزینجا

هددای ارزشددیابی  ؛ مهددارت(01-09-21-20-22-23-24

نتدایج،   هدا، بیدان  ارزشدیابی بحدث   ،شامل: ارزشیابی ادعاها

-20-4-3-2-0 :)سؤاالت استدالل یو ارائه هایهتوجیه رو

استدالل قیاسدی   (؛26-20-21-29-31-30-32-33-34

-0-4-2-0 :)ْسؤاالت شامل: استدالل منطقی در ریاضیات

استدالل  (؛6-1-9-04-00-06-00-01-09-22-23-20

از بحث به دنبال رویارویی بدا   گیرییجهاستقرایی شامل: نت

 :گیرد )سدؤاالت یرا اندازه مها فرضیشحقایق مربوط به پ
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3-03-21-20-24-20-26-21-29-31-30-32-33-

دقیقده وقدت    40. برای پاسخگویی به این پرسشدنامه  (34

الزم است. از تحلیل سؤاالت این آزمون، در مجمو  شدش  

: تحلیددل و تفسددیر، ارزشددیابی یدداسمق یددرنمددره بددا پددنج ز

منطقدی، اسدتدالل    یهدا هدا، اسدتخرا، اسدتنباط   استنباط

این ابزار برای  .آیدیاستقرایی و استدالل قیاسی به دست م

ارزشیابی توانایی تفکر منطقی )ارزشیابی اثربخشی برنامده،  

. (0390پژوهش و آموزش مدداوم( مفیدد اسدت )محبدوبی،    

ها از نو  محتدوایی بدود کده مدورد تأییدد      روایی پرسشنامه

یون پایایی این سو فا یونفاس اساتید و خبرگان قرار گرفت.

 21 –ریچاردسدون   آزمون را که با استفاده از فرمول کورد

/ گدزارش  11تدا   01/1ت، بین اس گرفته قرار ارزیابی مورد

پایددایی پرسشددنامه   یددزن (0390) محبددوبیو  اندددکددرده

گدزارش کدرده    10/1های تفکر انتقادی کالیفرنیا را مهارت

. ضددریم پایددایی پرسشددنامه در پددژوهش حاضددر بددا اسددت

 /.( به دست آمد.13استفاده از آلفای کرونبا  )

( در اکثددر 0»)بدده مددتن زیددر توجدده کنیددد: : سددؤال نموندده

سدالگی وارد بدازار    21کشورهای صنعتی، نوجوانان قبل از 

شناسددان جامعددهواقدد ، برخددی از  در(2). شددوندکددار نمددی

تدوان بدر   معتقدند که پیشرفت اقتصادی ی  کشور را نمی

( مطالعددات 3اسدداس سددن ورود بدده بددازار کددار سددنجید. ) 

 یهدای دوره اند که انوا  اضدطراب شناختی نشان دادهروان

هرحدال،  ( بده 4نوجوانی در کشورهای صنعتی زیاد اسدت. ) 

کنندد  اشتباه است اگر بپنداریم که نوجوانان کده کدار مدی   

متن باال تالشی «. تر احتمال دارد از کارشان لتت ببرندکم

 دوم یجملده -2 اول یجمله-0اثبات درستی : است جهت

کدام از موارد هیچ -0 چهارم یجمله -4 سوم یجمله -3

 .فوق

: ایدن  (TISS)هدای اجتمداعی   مهارت ید: پرسشنامه 

( سداخته شدده   0992) ابزار توس  اینددربیتزون و فوسدتر  

 مثبدت ی هارفتامقیداس ر خدرده  2گویده و   39است که از 

-21-26-20-24-01-00-00-00-9-0-6-3 :سدددؤاالت)

-0) منفیی هارفتا( و ر29-31-33-34-30-30-31-39

2-4-0-1-01-02-03-04-06-09-21-20-22-23-

 یگددتار نمددره . تشددکیل شددده اسددت  ( 20-30-32-36

کده   باشدد یم یانقطه 6پرسشنامه به صورت طیف لیکرت 

خیلی کم درسدت  »، «اصال  درست نیست» هایینهبرای گز

، «تاحددی درسدت اسدت   »، «کمی درسدت اسدت  »، «است

بده  « همیشه درسدت اسدت  »، «بیشتر اوقات درست است»

در نظددر گرفتدده  ( 0و  4، 3، 2، 0، 1) ترتیددم امتیددازات 

توسد  اینددربیتزن و    (91/1) اعتبار ایدن سدیاهه   شود.می

( گددزارش شددده اسددت. روایددی همگرایددی  0992فوسددتر )

پرسشددنامه مهددارت اجتمدداعی ایندددربیتزن و فوسددتر بدده   

آن با اطالعدات ارزیدابی    یمختلف مانند مقایسه هاییوهش

سدنجی و  جامعده  یهدا همسداالن و داده خویشتن، ارزیابی 

بررسدی همبسدتگی بدین     ییلهروایی تشخیص آن به وسد 

های اجتماعی و مطلوبیت اجتماعی، وضعیت نمرات مهارت

اقتصدادی، اجتمداعی و دیگددر ابزارهدای مددداد کاغدتی بدده     

ایندربیتزن و فوستر مورد ارزیدابی قدرار گرفتده و     یوسیله

یدی همگدرا و روایدی    دسدت آمدده، داللدت بدر روا    بده نتایج 

قبدول ایدن پرسشدنامه بدوده اسدت )دوران،      تشخیص قابل

ها از نو  محتوایی بود کده مدورد   روایی پرسشنامه (.0311

تأییددد اسدداتید و خبرگددان قددرار گرفددت و ضددریم پایددایی  

پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از آلفدای کرونبدا    

ر گروهی کا که  هنگامی: سؤالنمونه  /.( به دست آمد.14)

هدایم را وادار بده   همکالسدی کدنم  دهم سعی مدی میانجام 

 خواهم، بنمایم.ای که خودم میانجام آن کار به گونه

 ها  دادهروش اجرا و تحلیل 

مبدانی   یروش اجرای پژوهش حاضر از طریق مطالعده 

وتحلیدل  ی تجزیده بدرا نظری و ابزار پرسشنامه بوده اسدت.  

، ز جددول توزید  فراواندی   ها در بخش آمار توصدیفی ا یافته

نمددودار، میددانگین و انحددراف اسددتاندارد و در بخددش آمددار  

هدا و تعمدیم نتدایج از    وتحلیدل داده استنباطی برای تجزیه

و رگرسدیون بده کمد      پیرسونآزمون ضریم همبستگی 

و معادالت سداختاری   20 ینسخه SPSSآماری  افزارنرم

 ت.ه شده اساستفاد  LISREL8.8افزار با استفاده از نرم

  هاافتهی
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شترین بیشناختی در بخش خصوصیات جمعیت     

درصد( و کمترین  9/63)دانشجویان زن فراوانی مربوط به 

درصد(، بیشترین  0/36فراوانی مربوط به دانشجویان مرد )

 1/29تحصیلی پرستاری ) یفراوانی مربوط به رشته

 بامبارزه  ی( و کمترین فراوانی مربوط به رشتهدرصد

یادگیری میانگین باشد. درصد( می 6/0) هابیماری

(، تفکر 0104/20تفکر خالق ) (،6600/36) مشارکتی

( 2140/99های اجتماعی )( و مهارت0120/30انتقادی )

که سطح معناداری با توجه به این همچنین  باشد.یم

از  متغیر مالک بیشترآزمون کلموگروف اسمیرونف در 

های پارامتری  توان از آزموناین میباشد، بنابرمی 10/1

 )ضریم همبستگی پیرسون( استفاده کرد.

 های اجتماعیبین ابعاد یادگیری مشارکتی، تفکر خالق و تفکر انتقادی با مهارت یرابطه. 1 جدول

 سطح معناداری ضریب همبستگی های اجتماعیمتغیرها با مهارت یرابطه

 000/0 171/0(**) یادگیری مشارکتی

 ابعاد یادگیری مشارکتی

 000/0 415/0(**) های گروهییاییپو

 000/0 191/0(**) انجام کاربردی پروژه

 000/0 141/0(**) بازخورد

 919/0 -001/0 تفکر خالق

 ابعاد تفکر خالق

 111/0 019/0 )نمادها( هاتفاوتآزمون تشخیص 

 174/0 -077/0 شدهحذفآزمون پیدا کردن نماد 

 155/0 011/0 هادیاگرامیدا کردن ارتباط بین آزمون پ

 591/0 -054/0 تفکر انتقادی

 ابعاد تفکر انتقادی

 140/0 -041/0 های تفسیریمهارت

 711/0 -017/0 های استنباطیمهارت

 759/0 -019/0 های ارزشیابیمهارت

 511/0 -059/0 استدالل قیاسی

 910/0 -011/0 استدالل استقرایی

( چون ضریم همبستگی 2)جه به جدول با تو

های یادگیری مشارکتی و مؤلفهشده در بین متغیر محاسبه

( در سطح اطمینان =100/1r)های اجتماعی آن با مهارت

( 110/1( کمتر از )111/1داری )با سطح معنی درصد 99

 داری دارد.معنی یرابطه

بین یادگیری مشارکتی با  یرابطهاول: بررسی  یفرضیه

در  دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی های اجتماعیمهارت

شود؛ بنابراین پژوهش تأیید میاول  ینتیجه فرضیه

ی آن با هامؤلفهیادگیری مشارکتی و توان گفت: بین می

 علوم پزشکیدانشجویان دانشگاه  های اجتماعیمهارت

چون ضریم همبستگی  اما داری وجود دارد.یمعن یرابطه

تفکر خالق و تفکر انتقادی با در بین متغیر شده محاسبه

-140/1)و  (=r-113/1)های اجتماعی به ترتیم مهارت

r=)  داری با سطح معنی درصد 90در سطح اطمینان

 . است( 10/1صدم )بیشتر از پنج

با بین تفکر خالق  یرابطهبررسی  دوم:  یفرضیه

 دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی   های اجتماعیمهارت

بین تفکر انتقادی با  یرابطهسوم: بررسی  یفرضیه

دانشجویان دانشگاه علوم   های اجتماعیمهارت

 یو فرضیه رد دوم و سوم پژوهش پژوهش یفرضیهپزشکی

بین تفکر خالق توان گفت: شود؛ بنابراین میمی تأییدصفر 



 ...یادگيری بين ی رابطهپيش بينی                                                                                                                                    319

 99تابستان ، 2شماره ، یازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه 

 

دانشجویان دانشگاه  های اجتماعیی با مهارتو تفکر انتقاد

 داری وجود ندارد.یمعن یرابطه علوم پزشکی

بین یادگیری »عبارت است از:  پژوهش اصلی یفرضیه

های مشارکتی، تفکر خالق و تفکر انتقادی با مهارت

 یرابطه علوم پزشکیدانشجویان دانشگاه  اجتماعی

 یبه این فرضیهگویی جهت پاسخ .«داری وجود داردیمعن

اصلی پژوهش از روش آماری تحلیل رگرسیون چند 

 شود:متغیره استفاده می

 خالصه مدل .9جدول 

 متغیرها
ضریب 

 همبستگی

مجذور ضریب 

 همبستگی

تعیین  ضریب

 شدهیلتعد

خطای استاندارد 

 برآورد

 -آماره دوربین 

 واتسون

 71151/9 747/0 741/0 171/0 یادگیری مشارکتی 1

 71194/9 741/0 710/0 179/0 یادگیری مشارکتی و تفکر خالق 9 117/1

 75147/9 749/0 719/0 171/0 یادگیری مشارکتی و تفکر خالق و تفکر انتقادی 1

تفاوت بین )آماره دوربین واتسون، آزمون استقالل خطاها 

شده توس  معادلة بینییشپمقادیر واقعی و مقادیر 

چون مقدار آمارۀ آزمون دوربین را انجام داده و  (رگرسیون

فرض عدم وجود  ،قرار دارد 0/2تا  0/0واتسون در فاصلة 

توان از رگرسیون شود و میرد نمی خطاهاهمبستگی بین 

اصلی از رگرسیون چند  یاستفاده کرد. برای آزمون فرضیه

طور که در همانشود. استفاده می گامبهگاممتغیره و 

سه متغیر یادگیری مشارکتی  شود،مشاهده می (3) جدول

چند رگرسیون  یوارد معادلهو تفکر خالق و تفکر انتقادی 

متغیر یادگیری  در گام اولشده است گام بهمتغیره گام

( درصد 1/00مشارکتی وارد تحلیل شده و به تنهایی )

کند. سپ  در گام دوم متغیر واریان  معادله را تبیین می

( درصد 1/06شده که هر دو ) تفکر خالق به معادله اضافه

کند. در گام سوم، متغیر تفکر واریان  معادله را تبیین می

( 2/06به دو متغیر قبلی اضافه شده که در کل ) انتقادی

را تبیین  های اجتماعیمهارت یدرصد از واریان  معادله

 نمایند.می

 هاضرایب بتا و سطح معناداری آن .1جدول 

 متغیرها

 ضرایب استانداردشده رد نشدهضرایب استاندا
T سطح معناداری مقدار 

B اشتباه معیار Beta 

 گام اول
 000/0 114/1  119/9 144/17 عدد ثابت )عرض از مبدأ(

 000/0 915/11 171/0 071/0 995/9 یادگیری مشارکتی

 گام دوم

 000/0 111/5  515/1 517/15 عدد ثابت )عرض از مبدأ(

 000/0 191/11 171/0 071/0 999/9 یادگیری مشارکتی

 157/0 545/1 051/0 077/0 119/0 تفکر خالق

 

 گام سوم

 009/0 011/1  910/1 119/19 عدد ثابت )عرض از مبدأ(

 000/0 111/11 171/0 071/0 914/9 یادگیری مشارکتی

 501/0 117/0 094/0 015/0 070/0 تفکر خالق

 994/0 914/1 017/0 015/0 101/0 تفکر انتقادی

کند در رگرسیون به ما کم  می آمدهدستبهمقدار بتای  

بینی متغیر وابسته سهم نسبی هر متغیر را در پیشتا 

توان یمو به عبارتی کنیم های اجتماعی( مقایسه )مهارت

تعیین کرد که کدام متغیرها )یادگیری مشارکتی، تفکر 

متغیر وابسته  خالق و تفکر انتقادی( بیشترین تأثیر را بر

که مشاهده  طورهمان( 4دارند. بر اساس نتایج جدول )

شود سطح معناداری متغیر یادگیری مشارکتی می

باشد و متغیر یادگیری مشارکتی ( معنادار می111/1)

های ( بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته )مهارت106/1)

ی، متغیر یادگیری کل طوربهاجتماعی( داشته است. 

 باشد.یم های اجتماعیشده مهارتبینییشپتی مشارک
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ی یلهوسبه های اجتماعیبینی مهارتیشپجهت 

های یادگیری مشارکتی، تفکر خالق و تفکر انتقادی مؤلفه

مدل   است. مطابق شده استفادهاز نمودار تحلیل مسیر 

ساختاری پژوهش در حالت استاندارد، متغیر یادگیری 

بیشترین تأثیر و تفکر خالق  31/2مشارکتی با ضریم اثر 

های کمترین تأثیر را روی مهارت 04/1با ضریم اثر 

( 2اجتماعی داشته است. معناداری ضرایم فوق در شکل )

 نشان داده شده است.

 
 (T Values. معناداری روابط بین متغیرهای مدل ساختاری پژوهش )1نمودار 

 
باید  tین که مقادیر ( و با توجه به ا0با توجه به نمودار ) 

باشند که  -96/0تر از و یا کوچ  96/0تر از بزرگ

ی معناداری رواب  بین متغیرها باشد، مشخص دهندهنشان

شود که فق  متغیر یادگیری مشارکتی تأثیر معناداری می

های اجتماعی داشته است. در تحلیل مسیر روی مهارت

 م اثرهای اجتماعی با ضریمهارت-یادگیری مشارکتی

دست آمد. تفکر هب 40/33سطح معناداری به میزان  31/2

و سطح  04/1 های اجتماعی با ضریم اثرمهارت-خالق

های اجتماعی با مهارت–و تفکر انتقادی 39/1معناداری 

فق  یادگیری  30/0با سطح معناداری  40/1ضریم اثر 

های اجتماعی داشته مشارکتی تأثیر معناداری روی مهارت

های ی مؤلفهیلهوسبه های اجتماعیرو مهارتز اینا است.

بینی یادگیری مشارکتی، تفکر خالق و تفکر انتقادی پیش

بین یادگیری مشارکتی با شود. مطابق فرضیه می

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  های اجتماعیمهارت

بین شود اما تأیید میاول  یفرضیهلتا  ،رابطه وجود دارد

تفکر انتقادی با و  های اجتماعیمهارتتفکر خالق با 

دانشگاه علوم پزشکی  دانشجویان  های اجتماعیمهارت

   باشد.نمیرابطه معنادار 

 گيریيجهنت

 یهدف کلی از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه      

بین یادگیری مشارکتی، تفکر خالق و تفکر انتقادی با 

 علوم پزشکیهای اجتماعی دانشجویان دانشگاه تمهار

 آموزشی و هایی مح اساسی نقش به توجه با باشد.می

 این فوق، هدف تحقق در هاآن بر حاکم یهاروش

 که دانشجویان شوند دهیسازمان صورتی به باید های مح

 در که مسائلی با علمی، حقایق سازییرهذخ جای به را

 .سازند درگیر ،شوندیم واجهم هاآن با واقعی زندگی

پژوهش نشان داد فرعی اول  یحاصل از فرضیههای یافته

 های اجتماعییادگیری مشارکتی با مهارتبین متغیر 

داری وجود یمعنرابطه  علوم پزشکیدانشجویان دانشگاه 

ی ریاضی و همکاران هاپژوهشدارد که نتایج آن با 

، (0390ور )پکاظمغفاری و (، 0390(، شکاری )0393)

( همخوانی دارد. ریاضی و 0391نسم و سلطانی )حسینی

( به این نتیجه رسیدند که فراگیرانی که 0393همکاران )
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به روش یادگیری مشارکتی آموزش داده شدند، رشد 

بیشتر از فراگیرانی بود که به  هاآنهای اجتماعی مهارت

دیدند. در تبیین این فرضیه یمروش سنتی آموزش 

ان گفت که دانشجویان در روش یادگیری مشارکتی تومی

هایی که از افرادی شبیه به خود تشکیل شده در گروه

توانند الگوهای مناسبی جهت الگوبرداری است، می

ها بیابند. یادگیری رفتارهای اجتماعی و اخالقی آن

های تعامل و تبادل افکار با همساالن و گسترش شیوه

بخشی از پیامدهای مثبت دوستی در بین اعضای گروه 

روش مشارکتی است. با استفاده از این روش، دانشجویان 

ها بپردازند و از آن های خودنظر اندیشه توانند به اظهارمی

دفا  کنند. همچنین دانشجویان در روش یادگیری 

هم آموزند که به یکدیگر احترام بگتارند، از مشارکتی می

محی  کار و ارتباطات قدردانی کنند و برای موفقیت در 

اجتماعی به جای رقابت با یکدیگر به مشارکت بپردازند که 

ها و تأثیر متقابل افکار کم  این ارتباط به زایش اندیشه

های سنتی که کند. این در حالی است که در شیوهمی

عمدتا  رقابت در بین فراگیران برای موفقیت در ارتباطات 

رد، لتا دانشجویان گیاجتماعی مورد تأکید قرار می

های خود را گسترش دهند و به تعامل و توانند دوستینمی

 یهای خود بپردازند. در فرضیهتبادل افکار با همکالسی

های اجتماعی فرعی دوم بین تفکر خالق با مهارت

داری یمعن یرابطه علوم پزشکیدانشجویان دانشگاه 

جام نشده وجود ندارد. در رابطه با این فرضیه پژوهشی ان

توان گفت: زمانی که در کالس است با این وجود می

های اجتماعی آموخته نشود، تفکر خالق نیز شکل مهارت

ها و نظرهای دانشجویان گیرد. در این روش پرسشنمی

شود، تنبیه و تحقیر در کار است، رقابت نادیده انگاشته می

اش وجود دارد و تشویق در آن وجود به معنای منفی

فرعی سوم بین تفکر انتقادی با  یرد. در فرضیهندا

 علوم پزشکیدانشجویان دانشگاه های اجتماعی مهارت

داری وجود ندارد که نتایج آن با یمعن یرابطه

(، لوئیتز 0394ی جناآبادی و همکاران )هاپژوهش

( همخوانی ندارد. اگر تفکر انتقادی آموزش داده 2110)

های اجتماعی دانشجویانی تواند کمبود مهارتنشود، نمی

که با مشکالت کثیری در سازش با محی  درس و دانشگاه 

رو هستند را رف  نماید و سازگاری اجتماعی آنان را روبه

گیری، بهبود دهد. عالوه بر این کاهش توانایی در تصمیم

توانایی حل مسأله و برقراری ارتباط مؤثر و سازنده در 

های فتارها و مهارترواب  میان فردی موجم بروز ر

حاصل های یافتهشوند. اجتماعی نامناسم و ناسازگارانه می

بین یادگیری پژوهش نشان داد اصلی  یاز فرضیه

های مشارکتی، تفکر خالق و تفکر انتقادی با مهارت

 یرابطه علوم پزشکیدانشجویان دانشگاه  اجتماعی

ی داری وجود دارد. در رابطه با این فرضیه پژوهشیمعن

هر  توان گفت که هدفانجام نشده است، با این وجود می

 و نقاد خالق، متفکر، فراگیرانی تربیت آموزشی سیستم

 یزندگی روزمره در بتوانند که است علمی بینش دارای

 و برده کاربه را هاآن ممکنی شیوه بهترین به خود

 را و دیگران خود اجتماعی و فردی ارتقای و رشد یزمینه

 به اطالعات انتقال ییهسا در صرفا  امر سازند. این مفراه

 در است بلکه الزم شود،ینم حاصل فراگیران ذهن

 طریق از که شود گنجانیده ییهاروش آموزشی یهابرنامه

 را آموختن چگونه هاییتقابلدانشجویان  و فراگیران هاآن

بیاموزند. بدیهی است که عوامل  فکری نظم طریق از

تواند در پایین بودن سطح تفکر یمای تنیدههممتعدد و در

که از آن  انتقادی و خالق دانشجویان دخالت داشته باشد

های آموزشی، تأکید بر محفوظات یینارساتوان به یممیان 

ی دانشگاهی، ضعف مفاهیم، عدم طرح هاکالسدر 

های یژگیوی عمیق و نیازمند تفکر و نیز برخی از هاسؤال

نند عدم انگیزه و تعهد الزم برای تکمیل ها مایآزمودن

اشاره کرد. لتا توجه جدی به تقویت  هاپرسشنامه

های یزیربرنامههای تفکر انتقادی و تفکر خالق و مهارت

در مقاط  تحصیلی در  هامهارتالزم برای آموزش این 

علوم پزشکی  دانشگاهآموزش عالی به ویژه در  یحوزه

برای آموزش یادگیری  گیرد.یممورد تأکید قرار 

های تفکر انتقادی به مشارکتی، تفکر خالق و مهارت

کار کار مورد نیاز است که اولین راهیان چندین راهدانشجو
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یجاد تعادل بین محتوای اتحصیلی  یدر قالم رشته

زیرا با حجم فعلی محتوای ؛ دروس و فرایند آموزش است

به  هاسکالتوان در زمان محدود ینمدروس به راحتی 

کار ایجاد تعادل پرداخت. دومین راه هامهارتآموزش این 

بین سخنرانی و کنش متقابل )در نظر گرفتن زمان الزم 

کار ایجاد بحث برای تبادل فکری با فراگیران( و سومین راه

در کالس درس است. با توجه به اهمیت باال بردن 

ق در و به ویژه تفکر انتقادی و تفکر خال تفکرهای مهارت

ی آموزش عالی، در راستای نتایج پژوهش حاضر هانظام

های ی محتدارکات الزم برای ایجاد  شودمیپیشنهاد 

افزون بر آن، غنای مناب   .یادگیری مشارکتی فراهم شود

و فراهم آوردن  هارسانهو  هاکتابخانهاطالعاتی مانند 

های مشارکتی ی محتسهیالتی در جهت استفاده از 

ی کلی بندجم رسد. در ی  یمی ضروری به نظر اینترنت

توان گفت هر چه محی  یادگیری از نظر ایجاد یم

تسهیالت برای افزایش تعامل بین فراگیران و میزان 

تر تر و غنیتر، متنو دسترسی به میزان یادگیری متفاوت

و نظر  افکارباشد، فرصت بیشتری برای نقد و بررسی 

تری برای ر نهایت بستر مناسمو د شودمیدیگران فراهم 

افزایش سطح تفکر انتقادی و خالق دانشجویان فراهم 

خواهد شد. در این راستا با توجه به اینکه محی  یادگیری 

مشارکتی در مقایسه با محی  یادگیری فردی از 

های تفکر و به های بیشتری برای افزایش مهارتیتقابل

      ت پیشنهاد ی و خالق برخوردار اسانتقادویژه تفکر 

 یویژه پزشکی از برنامههشود در مراکز آموزش عالی بمی

های تدری  و واحدهای کار و درسی و همچنین روش

عملی مشارکتی استفاده گردد و همچنین واحدهای 

های زندگی؛ مهارتآموزش تفکر انتقادی و تفکر خالق و 

که در آن هوش هیجانی و همدلی و اصول کارگروهی 

از  شود، به دانشجویان ارایه گردد.میداده  آموزش

اده از ابزار پرسشنامه استف حاضر، های پژوهشمحدودیت

   جهت جم  آوری داده ها بوده است.
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Abstract: The overall aim of the current survey was to  investigate relationship between 

Cooperative Learning, Creative Thinking and Critical Thinking with Social skills of Medical 

University students. Hence, the present study was a correlational descriptive-survey one that 

possesses an applied goal. The population of study included 1700 Students at University of 

Medical Sciences, North Khorasan; and based on Cochran formula, the sample included 313 

employees using stratified simple sampling. Moreover, the data collection using four 

questionnaires was performed; Group learning questionnaires Moqimi et al (2013), Creative 

Thinking questionnaires Carter (2009), Critical Thinking questionnaires Fasyvn and  Fasyvn 

(1990) and Social skills Ayndrbytzon and Foster (1992) Using Cronbach's alpha. Then the 

data was analyzed using Descriptive Statisitics section (Mean, Std Deviation and Calculating 

central indicators and dispersion), and  also in the inferential statistics section, to measure the 

relationships between variables (Pearson and Regression) SPSS version 21 and  the Use of 

the Structural equation method of  LISREL version 8/8. Concequently, results indicated that 

there was a significant relationship between Group learning and Social skills (r=0.871). 

However, there was no significant relationship between Creative Thinking (r=-0.003) and 

Critical Thinking (r=-0.045) with Social skills. To conclude, the main hypothesis of the 

resrarch showed that Group Learning with effective factor 2.38 had the most impact on 

Social skills. 

Key words: Group learning, Creative Thinking, Critical Thinking, Social skills, University 

of Medical Sciences students. 
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