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 همقدم

سرعت رو به گسترش است و در عصري که مفاهیم علمی به     

شود، اهداف نهایی و کل تعلیم و تربیت هاي مستمر تجربه مینوآوري

هاي سنتی تدریس و جایگاه دیگر، روش عبارت به .ناگزیر باید تغییر یابد

کردن ذهن از اطالعات،  ربر پمنفعل فراگیران در محیط آموزشی و تکیه 

. براي تربیت (1)تربیتی نسل حاضر نیست  بگوي نیازهايدیگر جوا

طور علمی به ها را آزادانه و خالقانه و نقادانه و بهصحیح فراگیران باید آن

ظم فکري را به مراکز آموزشی باید ن هايبرنامه اندیشه و تفکر واداشت.

ها را دهی شوند که آنها باید چنان سازماناین برنامه فراگیران منتقل کند.

سازي حقایق علمی، درگیر مسئله شوند و براي ي ذخیرهجابهادار کند و

 و رویارویی با تحوالت گیري مناسب و حل مسائل پیچیده جامعهتصمیم

انسان  .(0)هاي تفکر مجهز شوند به مهارتاي طور فزاینده، به01قرن

 استفاده خود تفکر نیروي از متفاوت و امور مسائل با برخورد در تواندمی

 وجود عقالنیت به احساس نیاز که شرایطی و چارچوب چنین در ،کند

 فرایند از بخشی عنوان به آن بر تأملی تفکر که است الزم دارد،

 .(3)شود  گرفته نظردر وپرورشآموزش

بررسی فعال، مداوم "تفکر تأملی عبارت است از  (Dewey) ییوئاز نظر د

و دقیق یا هر شکل فرضی دانش با توجه به دالیلی که آن عقیده را تأیید 

اهمیت  .(4) "ها گرایش داردکنند و نتایج بیشتري که این عقیده به آنمی

نظران تفکر هاي تفکر در حدي است که برخی صاحبپرورش مهارت

اند و انتقادي را هدف عمده تحصیالت و تجارب دانشگاهی برشمرده

  .(5) دادن تفکر به فراگیر است معتقدند، آموزش فقط یاد

آموزش را مورد  دری ملأبه عمل ت ازین ياریامروزه منابع و مطالعات بس

 تیمت حماالس يهاحرفه اند و از ضرورت آن در آموزشتوجه قرار داده

و  دهیچیپ يهاتیدر وضع يریگمیتصم ند،یفرا نیکه ا چرا .کنندیم

از  يریادگی لیجهت تسه يدیکل يهاتاز مهار و کندیتعارض را آسان م

 تینها که در ،است تیحالو حفظ ص یخود نظارت ،یابیارز خود ه،تجرب

 يالهیوس زین یملأعمل ت .شودیم ماریمراقبت از ب تیفیارتقاء ک موجب

 ماریب مراقبت از اليبا تیفیک نیو تضم هنر ادغام ،ياتوسعه حرفه يبرا

 علوم پزشکی اي آموزشههعنوان عنصري ارزشمند در برنامو به، باشدیم

که  است محیطی ایجاد مسئول دانشگاهی آموزش .(6) فی شده استمعر

 و شناختی، عاطفی هايمهارت کسب و دانشجویان یادگیري بتواند

 دسترسی آزاد                                                           مقاله پژوهشی اصیل
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 Reflective) یکر تأملبه تف شیخالق در گرا ینقش جو آموزش نییپژوهش با هدف تع نیو تفکر واداشت. ا شهیبه اند یخالقانه و نقادانه و به طور عمل

Thinkingصورت گرفت. انیدانشجو نی( در ب 
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 براي خالق تفکر هايمهارت کسب د.نمای تسهیل را حرکتیروان

 شخصاً را خود نیاز اطالعات مورد بتوانند تا ضروري است دانشجویان

 .(6) آورند دستبه را اطالعات این اساسی درك هايروش و کرده کسب

در شکل دادن به تجربه  ینقش مهم یدانشگاه يریادگی طیمح کی

شدن در فرهنگ  یو اجتماع یعلم تی، ساخت هوجویاندانش يریادگی

 . (1) دارد یدانشگاه

 Thinking)« یملأتفکر ت»عبارت  یئبه نقل از دیو( Fuzards) فوزارد

Reflective ) را براي این فرایند به کار برده است. به نظر سایر اندیشمندان

گیري در ملی و مستدل جهت تصمیمأتفکر تتفکر انتقادي عبارتست از 

انتقادي دهیم. طبق این دیدگاه، تفکر نچه اعتقاد داریم یا انجام میآرد مو

فعالیتی عملی است که نیازمند خالقیت و تشخیص فرضیات، سؤاالت، 

هایی هر روز با موقعیت دانشجویانهاي آزمودن است. ها، و راهگزینه

ایمن و شایسته، نیازمند تفکر  که به منظور ارائه مراقبتشوند روبرو می

هاي هاي بیمار از نقشگیري در رابطه با مراقبتتصمیم. (3) انتقادي است

هاي ارائه کننده مراقبت در عنوان یکی از رشتهپرستاري بهدانشجویان  مهم

تواند در تشخیص نیازهاي بیمار لذا تفکر انتقادي می .است علوم پزشکی

 دانشجویانیم درست به ها و اتخاذ تصمو انتخاب بهترین اعمال و روش

هاي تفکر انتقادي را نظران، مهارتهمچنین صاحب .(11, 10) دکمک کن

 . (13, 10) دانندلوم پزشکی الزم و ضروري میهاي عبراي رشته

هاي آموزشی کارگیري شیوههبر ب علوم پزشکی اضر آموزشدر حال ح

ل، الانی با فکر باز، جستجوگر، داراي استقدانشجویکند که بتواند تأکید می

, 14) اي و توجه به دیگران را پرورش دهدحیت حرفهالتفکر نقادانه، ص

 هاي پویاي خارج از کالسبراي مواجهه با موقعیت هاو آمادگی آن ،(15

 از قیتخال که تصور این رغمعلی .(10) ددهافزایش می را درس

 اساتید اگر وجود این است، با معاصر دنیاي آموزشی هايهاي نظامنشانه

از  و آورند پدید کالس در  مطمئن و مناسب امکان، فضایی حد در

 استفاده در را گیرند، دانشجویان بهره اکتشافی و فعال آموزشی هايروش

 که است معتقد( Ekval)اکوال  .(16) ندبخشیاري می خود خالق نیروي از

 رفتارها و هااحساس ها،از نگرش یهایمجموع شامل آموزشی محیط یک

جو آموزشی . (16) ددار تأثیر افراد کارایی رضایت و نوآوري، بر که است

کننده ترین عوامل مؤثر بر موفقیت و رضایت و تعیینی از مهمخالق یک

گیري جو آموزشی جهت چگونگی رفتار در دانشجویان است. اندازه

با توجه به تغییرات  .(11)است  سازي محیط ضروريآلبازبینی و ایده

سریعی که در جوامع در حال رخ دادن است، فراگیران ما به 

ها حرکت کنند کتابهایی نیاز دارند که بتوانند فراسوي محتواي شایستگی

با  .(13)تحلیل اطالعات موجود بپردازند  و تجزیه و به ارزیابی،

ان جوی، دانشنینو يکردهایبر اساس رو یآموزش ندیمداوم فرآ یسازمانده

 ندیکنند. در فرایرا کسب م یتعامل يریادگی يهاکار در روش يهامهارت

ان فراهم جویدانش يبرا یشود که فرصتیم جادیا یطی، محیآموزش تعامل

  .(00) طور خالقانه فکر کنندکند تا بهیم

شده  انجام ایش به تفکر تأملیگري زمینه درهاي مختلفی اگرچه پژوهش

اما ضروري  ،نقش دارد ایش به تفکر تأملیاست و عوامل متعددي در گر

گرایش  رزشی خالق برسد که پژوهشی پیرامون نقش جو آموبه نظر می

ی انجام گیرد. بر این اساس اکنون این سؤال مطرح است که به تفکر تأمل

 نقش دارد؟ یایش به تفکر تأملجو آموزشی خالق در گرآیا 

لی در نظر گرفته است، چهار زیر مجموعه براي تفکر تأم (Dewey) یدیوئ

هشیاري کمی  که یک فعالیت خودکار و همیشگی است و با "عمل عادي"

تا  ،کندکه در آن، فرد از دانش موجود استفاده می "فهمیدن"دهد. رخ می

دار موجود شکل هاي معنیها و دیدگاهبنهالل روانجایی که دانش از خ

که عبارت است از  "تأمل"دهد؛ گیرد و خالقیتی در تفکر رخ نمیمی

شود. اي که مطرح میتوجه همراه با دقت مداوم و فعال در مورد هر عقیده

عنوان سطح به "تأمل انتقادي"اه و در نهایت جستجوي بهترین دیدگ

که چرا مسائل را درك ی که شامل آگاهی از اینتأملباالتري از تفکر 

براي بکار بردن یک  ؛کنیمکنیم و از چه طریقی احساس و عمل میمی

مهارت، شخص باید هم مهارت آن را داشته باشد و هم گرایش و تمایل 

یکی از  (Mezirrow) مزیرو .(4)به استفاده از آن داشته باشد 

وي یک چارچوب  ؛باشدمیراد در این حیطه پژوهشی گذارترین افتأثیر

داع کرد. م ابوبراي ارزیابی این مفه ومیکاربردي، مهم، مستدل و مفه

تأملی جدا کرد. از نظر فعالیت تأملی را از فعالیت غیر (Mezirrow) مزیرو

یست. وي دو نوع فعالیت را وي، هر آگاهی از افکار و احساسات، تأملی ن

وعی عمل عادي است، مثل تایپ کردن که ن« بدون تأمل»از هم جدا کرد: 

که شامل یک مرور انتخابی از  «عمل متفکرانه»و  ،و رانندگی کردن

  .(01) شودیبلی تا ارزیابی تعمدي از آن را شامل میادگیري ق

کاري و تعامالت بین  هايترین محیطتعاملرمحیط بیمارستان یکی از پ

کادر درمان، پزشکان و بیماران است که همه این تعامالت موجب 

به شرطی که جو یادگیري  ،شوداندوزي نیروي انسانی مییادگیري و تجربه

این محیط به سمت محیط آموزشی حرکت کند و با تمرکز بر ایجاد 

دگیري سازمانی موجبات رشد نیروي انسانی و رشد سازمان هاي یاقابلیت

با توجه به . (00) شده فراهم شودت ارائه و در نتیجه ارتقاء سطح خدما

هاي علوم پزشکی وظیفه خطیر تربیت نیروي انسانی مورد که دانشگاهاین

دارند، ایجاد و  نیاز جهت حفظ و اعتالي سالمت آحاد جامعه را بر عهده

هاي آموزشی که بتواند دانشجویان را به بهترین نحو جهت ارتقاي محیط

 . (11)شان آماده سازد، بسیار ضروري است ایفاي وظایف

هاي حیتالتواند بر توسعه صیم ملیأبر اساس مرور مطالعات، عمل ت

ثیرگذار أاي، خودراهبري، خودآگاهی، تفکر نقادانه و حل مسئله تحرفه

گیري بالینی و معیاري مهاي تصمیفکر انتقادي یکی از مؤلفهت .(03) باشد

اي و دانشجویان علوم پزشکی و عامل براي کارآیی بالینی افراد حرفه

و عامل حیاتی در  ،درواي به شمار میمهمی در ارتقاي استقالل حرفه

  .(13) پزشکی بر پایه شواهد است
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اي روزه توجه به اهمیت تأثیر محیط آموزشی در یادگیري پایهام

دانشجویان رو به گسترش است و کیفیت محیط آموزشی، شاخص مهمی 

هاي اکثر دانشگاه .(11)شده است هاي آموزشی شناخته در اثربخشی برنامه

هاي آموزشی هستند که بتوانند باعث گسترش و دنیا در پی یافتن روش

گیري بالینی، یادگیري مداوم و خودمحور هاي تصمیمارتقاء ظرفیت

  .(15) دانشجویان علوم پزشکی شوند

هاي و نتایج پژوهش (1335رضایی و همکاران ) مطالعه با توجه به نتایج

هاي علوم توان به این نتیجه رسید که دانشجویان در دانشگاهمشابه می

پزشکی کشور از سطح مطلوبی در ارتباط با تفکر انتقادي که پیش زمینه 

ترین ها در حیاتیترین تصمیمالزم در ارتباط با اتخاذ بهترین و مناسب

هاي آموزشی باشد، برخوردار نیستند و برنامهزه سالمت میلحظات در حو

هاي دانشجویان را در چنان که باید سطح مهارتها نیز نتوانسته آندانشگاه

ها تمرکز خاصی هاي آموزشی دانشگاهها افزایش دهد و در برنامهاین زمینه

بر  از آن جایی که جو آموزشی قویاًفلذا . (04)ت بر این حوزه نشده اس

رو تالش براي از این، گذاردمندي و موفقیت دانشجویان اثر میرضایت

هاي شان از محیطي برداشتدریافت بازخورد از دانشجویان درباره

 نیترمهمکه جو آموزشی از این به با عنایت .(05)د نمایآموزشی، مهم می

که برنامه  ضروري است بروز خالقیت هست، کنندهتیحماعوامل 

 برجسته و و مسئوالن آموزشی کشور در این خصوص اساتیدي سازآگاه

ي تقویت بروز خالقیت فراگیران هاوهیشتلقی گردیده و شناخت  تیاهم با

تعیین نقش جو آموزشی خالق در  هدف از این مطالعه .قرار گیرد. مدنظر

علوم دانشجویان  در( Reflective Thinkingگرایش به تفکر تأملی )

    پزشکی بود. 

 

 بررسیروش 
 جامعه آماريبوده است. ژوهش توصیفی و از نوع همبستگی این پروش 

 دانشجویان دانشکده پرستاري و مامایی شهر قاین کلیه شامل این پژوهش

 نفر 300برابر با  صیل بوده ومشغول به تح 1334-35که در سال تحصیلی 

هاي جامعه زیرگروه اینکه از به دلیلگیري در این پژوهش نمونهد. نباشمی

یري تصادفی گ، از روش نمونهه وجود داشته باشدب در نمونناسه تب

ات اطالع ،دانشکده وزشبا مراجعه به مسئول آم اي استفاده شد؛ ابتداطبقه

ه را رشتکسب شد. سپس تعداد افراد هر  هرشتر افراد ه الزم در مورد

ه رشتر بت افراد هصورتی که نس م جامعه تعیین کرده، بهمتناسب با حج

آنان در  یان که نسبتجوتعدادي از دانش ؛ودنسبت به جامعه رعایت ش

ادفی صورت تصه بود، بهرشته متناسب با حجم جامعه هر رشتر نمونه ه

مورگان تعداد  کرجسی با استفاده از جدول مارينمونه آ .نددانتخاب ش

 براي اجراي پژوهش انتخاب شد. نفر 163

 ؛شداستفاده  زیرهاي ها از پرسشنامهآوري دادهدر این پژوهش جهت جمع

( و Kemberاین ابزار توسط کمبر ) :کمبر پرسشنامه تفکر تأملی -الف

 پنج س لیکرتدر مقیا براي ارزیابی تفکر تأملی فراگیران  همکاران

تحلیل عاملی آن  .(06) است شده تدوین، طراحی و اعتباریابی يادرجه

سنجد. لذا بر این بُعدي را نمینشان داد که این مقیاس یک صفت تک

سؤال  4ها داراي اساس، چهار عامل شناسایی شد که هر کدام از این عامل

 -4تأمل،  -3فهمیدن،  -0عمل عادي،  -1هستند. این عوامل عبارتند از: 

و روایی این آزمون  اعتبار (Kember & Long) تأمل انتقادي. کمبر و النگ

روایی سازه هر چهار خرده مقیاس را مشخص را مورد ارزیابی قرار دادند. 

هاي مورد بررسی بدین شرح دست آمده براي خرده مقیاسکرد. اعتبار به

 66/0و تأمل انتقادي  63/0، تأمل 65/0، فهمیده 60/0بود: عمل عادي 

: به این شرح بود هاآناز مطالعه  آمدهدستبهآلفاي کرونباخ . (06 ,01)

، که در 16/0، تفکر انتقادي: 11/0، تأمل: 64/0، فهمیدن: 65/0عمل عادي: 

در پژوهش  .(01) مناسبی برخوردار بود بر از اعتبارمقایسه با کار کم

سؤال است که در آن  16داراي  این ابزار. بود 63/0 این ابزار حاضر پایایی

، مجموع درسؤال را به خود اختصاص داده است.  4هر خرده مقیاس، 

 10، 6، 0، فهمیدن شامل سؤاالت 13و  3، 5، 1عمل عادي شامل سؤاالت 

ل سؤاالت و تفکر انتقادي شام 15و  11، 6، 3، تأمل شامل سؤاالت 14و 

ها بدین شرح که گذاري گزینهشیوه نمره است. 16و  10، 1، 4

 5م=موافق کامالً و، 4م=موافق، 3ندارم= نظري، 0م=مخالف، 1کامالًمخالفم=

 حداکثربه معناي  5 نمره ونشانه حداقل گرایش  1نمره باشد؛ که می

اي میزان امتیازهاي زیر برشود. ثبت به تفکر تأملی محسوب میم شیگرا

یک پرسشنامه است، لذا بر اساس تعداد پرسشنامه باید در عدد مربوطه 

حد پایین باشد: شرح ذیل میضرب شود. نمرات برش این پرسشنامه به

که نمرات  10و حد باالي نمرات:  41، حد متوسط نمرات: 16نمرات: 

ز دهنده گرایش کم و نمرات باال بیانگر گرایش زیاد در استفاده اپایین نشان

 باشد. تفکر تأملی می

هاي اصلی گویه :(Ekval) لکوآخالق ا پرسشنامه سنجش جو -ب

. نسخه (16) در راستاي سنجش جو خالق است( 0013) لکوآپرسشنامه ا

سؤال است. مؤلفه چالش  55مؤلفه و  10نهایی این پرسشنامه مشتمل بر 

 و اعتمادسؤال(،  6) هااز ایده حمایتسؤال(،  6) آزاديسؤال(،  1)

 4) خطرپذیريسؤال(،  5) تضادسؤال(،  6) مباحثهسؤال(،  11) اطمینان

ل(، سؤا 3) ییایپو و سرزندگیسؤال(،  4) هادهیادادن به  زمانسؤال(، 

 يشیوهدادند.  اختصاص خود به راسؤال(  0) یطبعشوخ وشادمانی  مؤلفه

 بود. گانهاس لیکرت در طیف پنجمقی اساس بردهی پرسشنامه نمره

امتیازهاي زیر براي یک پرسشنامه است، لذا بر اساس تعداد پرسشنامه باید 

 ودبي برش بدین ترتیب نقطهمحاسبه  ينحوه در عدد مربوطه ضرب شود.

، 3=ندارم نظري، 0م=مخالف، 1م=مخالف ها: کامالًچون مقدار گویه که

، حد متوسط 55حد پایین نمرات:  بود، 5م=موافق کامالً و، 4م=موافق

 يدهندهین نشانکه نمرات پای 065و حد باالي نمرات:  165نمرات: 

 برايباشد. میحداکثر کاربرد جو خالق و نمرات باال بیانگر  حداقل

 که ،شدمحاسبه آلفاي کرونباخ استفاده  روش ازپایایی پرسشنامه سنجش 

در پژوهش حسینی و  .(16) دست آمد( به15/0)آلفاي آن  بیضر مقدار
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دست آمد. همچنین تحلیل عاملی تأییدي به به 3/0، ضریب آلفا پورمهدي

گیري سازه جو آموزشی خالق انجام منظور شناسایی و تأیید عوامل اندازه

  .(06)د ویی برازش مدل در سطح مطلوبی بودنهاي نیکشد. کلیه شاخص

هاي پزشکی قاین هماهنگی ابتدا با دانشگاه علوم پژوهش، اجراي براي

 معرفی با ، پژوهشگررعایت مالحظات اخالقی جهتد. عمل آمالزم به

آگاهانه  از جلب رضایت بعد پژوهش، و روش و اهداف توضیح و خود

تکمیل  جهت محرمانه ماندن اطالعات فردي، و اطمینان دادن ندانشجویا

اي از توانستند در هر مرحلهمی هاآزمودنی ها اختیاري بوده وشنامهپرس

مصوب  16و  10، 1، 5، 1. )رعایت کدهاي ادامه همکاري انصراف دهند

سپس ابزارهاي  .هاي علوم پزشکی(کمیته کشوري اخالق در پژوهش

براي تجزیه و تحلیل نتایج  آوري و تحلیل شد.توزیع، جمع پژوهش

استفاده شد. بر  SPSS 00ها، از نرم افزار آماري امهنحاصل از پرسش

هاي آماري تی ش در سطح آمار استنباطی از آزموناالت پژوهاساس سؤ

)جهت  ضریب همبستگی پیرسون ها(،)به منظور مقایسه میانگین مستقل

استفاده  رگرسیون چندگانه واریانس و تحلیل بررسی رابطه بین متغیرها(،

 شد.

 

  هایافته
علت مخدوش بودن و پرسشنامه به 5آزمودنی نمونه آماري، تعداد  163از 

کننده در دانشجوي شرکت 164 ازعدم تکمیل از پروسه تحلیل حذف شد. 

درصد(  3/33نفر مرد ) 64درصد(،  6/60نفر زن ) 100پژوهش حاضر 

 . (1)جدول  دبودن

 هاي توصیفی مربوط به متغیر جو آموزشی خالق، )میانگین وشاخص

 است. شده ارائه 0انحراف معیار( در جدول 

 

 هاي پژوهشاطالعات دموگرافیک آزمودنی :2جدول

 درصد تعداد متغیر

 جنسیت
 60,60 100 دختر

 33,33 64 پسر

 تحصیلی يرشته

 01,35 35 فوریت پزشکی

 30,31 53 اتاق عمل

 01,3 36 مامایی

 04,33 40 پرستاري

 16-05 66 40 

 03,03 31 35-05 سن

 35 -40 36 01,11 

 1,11 3 و باالتر 40 

 

 
 هاي آنهاي توصیفی مربوط به جو آموزشی خالق و مؤلفهشاخص :1جدول 

 هامؤلفه تعداد  انحراف معیار±میانگین

 چالش-2 164 635/1±54/06

 آزادي -1 164 533/4±14/01

 حمایت از ایده -4 164 115/4±36/01

 عتماد و اطمینانا -3 164 016/6±30/01

 مباحثه -4 164 033/6±11/03

 تضاد -3 164 000/5±46/16

 خطرپذیري -7 164 455/6±46/13

 زمان دادن به ایده -9 164 530/5±05/14

 طبعیشادمانی و شوخ -8 164 401/0±41/6

 سرزندگی و پویایی -21 164 131/0±41/10

 جو آموزشی خالق -22 164 663/03±50/166
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ي باالترین میانگین مربوط به مؤلفه ،حاکی از این است که 0جدول  نتایج

-ي شادمانی و شوخترین میانگین مربوط به مؤلفهو پایین 54/06چالش 

دست به 50/166طبعی است. همچنین میانگین کلی جو آموزشی خالق 

  آمد.

میانگین و ) تفکر تأملی،یش بهگراهاي توصیفی مربوط به متغیر شاخص

 است. شده ارائه 3 در جدول (اف معیارانحر

 
 هاي آنتفکر تأملی و مؤلفهگرایش به  هاي توصیفیشاخص: 4جدول 

 متغیر هامؤلفه تعداد انحراف معیار±نمیانگی

 عمل عادي 164 663/0±51/14

لی
تأم

ر 
فک

ه ت
ش ب

رای
گ

 

 تأمل 164 440/0±16/15

 فهمیدن 164 550/0±10/16

 يانتقاد 164 616/0±66/14

 تفکر تأملی 164 101/1±30/61

 
ي فهمیدن و باالترین میانگین مربوط به مؤلفه آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

ي عمل عادي به دست آمد. همچنین ترین میانگین مربوط به مؤلفهپایین

 به دست آمد. 30/61تفکر تأملی دانشجویان،  گرایش به میانگین کلی

ی دانشجویان از خالق در تفکر تأملجو آموزشی  جهت بررسی نقش

روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج 

 شده ارائه 4 هاي الزم در جدولفرضهمبستگی پیرسون با رعایت پیش

 است.

 
 یتفکر تأمل گرایش به موزشی خالق وهاي جو آماتریس همبستگی مؤلفه: 3جدول 

 21 22 21 8 9 7 3 4 3 4 1 2 ها ؤلفهم

            1 چالش -2

           1 40/0** آزادي -1

          1 53/0** 53/0** حمایت از ایده -4

         1 45/0** 31/0** 36/0** اعتماد -3

        1 40/0** 43/0** 33/0** 05/0** مباحثه -4

       1 15/0* 06/0 03/0 13/0 10/0 تضاد -3

      1 06/0** 06/0 13/0* 03/0 04/0** 06/0 خطرپذیري -7

زمان دادن به  -9

 ه اید

13/0 **03/0 **01/0 **03/0 **34/0 11/0 06/0 1     

    1 35/0** 05/0 11/0 33/0** 16/0* 01/0** 03/0** 00/0* سرزندگی -8

   1  03/0** 14/0 -01/0 33/0** 34/0** 31/0** 33/0** 31/0** شادمانی -21

  1 55/0** 46/0** 50/0** 33/0** 34/0** 65/0** 66/0** 64/0** 66/0** 64/0** آموزشیجو -22

 1 40/0** 33/0** 31/0** 11/0* 04/0 11/0* 33/0** 15/0* 36/0** 01/0** 30/0** تفکر تأملی -21

 05/0معنی داري در سطح  -*                     01/0معنی داري در سطح  -**

)شامل  آموزشی خالق ماتریس همبستگی فوق بین جوبر طبق نتایج 

هاي چالش، آزادي، حمایت از ایده، اعتماد و اطمینان، مباحثه، تضاد، مؤلفه

تفکر گرایش به با خطرپذیري، زمان دادن به ایده، سرزندگی و شادمانی( 

 دستبهتأملی همبستگی مثبت و معناداري وجود دارد. بیشترین همبستگی 

ترین همبستگی و پایین 36/0تأملی مربوط به حمایت از ایده  با تفکر آمده

 است. آمده دستبهي اعتماد و اطمینان معنادار مربوط به مؤلفه
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 گرایش به در هاي جو آموزشی خالقسی نقش مؤلفهدر ادامه جهت برر

ی، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه استاندارد به روش همزمان در تفکر تأمل

 است. شده ارائه 5 جدول

 

 هاي جو آموزشی خالقمؤلفه اساس بری تفکر تأمل گرایش به بینیواریانس مدل پیشتحلیل  :4جدول 

 مدل
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

داري معنی

(p) 

ضریب 

همبستگی 

(R) 

ضریب 

تعیین 

(2R) 

 دوربین واتسون

(Durbin 

Watson) 

 336/065 10 361/0653 رگرسیون

 656/50 153 501/1056 باقیمانده 433/1 1/04 431/0 000/0 050/5

  163 160/10615 مجموع

 
 صورتبهی تفکر تأمل گرایش به ترهاي اعتبارسنجی مدلپارام 5 جدول

دهد. بر را نشان می بینی کننده جو آموزشی خالقي پیشتابعی از متغیرها

ی تفکر تأمل گرایش به ز واریانسدرصد ا 1/04طبق نتایج مدل توانست 

( >000/0pدانشجویان را تبیین کند. با توجه به مقدار پارامتر مدل معنادار )

از اهمیت آماري باالیی برخوردار بوده و  شده ارائهدست آمده، مدل هب

ی را تفکر تأمل گرایش به (%33)در سطح اطمینان ی قادر است خوببه

بینی جو آموزشی خالق پیش کننده ینیبشیپتابعی از متغیرهاي  صورتبه

 نماید.

 بر اساسی تفکر تأمل گرایش به بینیرگرسیون مدل پیشمقادیر ضرایب 

 .اندشده ارائه 6 در جدول جو آموزشی خالق کننده ینیبشیپمتغیرهاي 

 

 القهاي جو آموزشی خبر اساس مؤلفه یتأملتفکر  گرایش به بینیپیش ضرایب رگرسیون مدل :3جدول 

 مدل
 
 

 ضرایب غیراستاندارد
ضرایب 

 استاندارد
T 
 
 

 

 

سطح 

داري معنی

(p) 

 
Collinearity Statistics 

 

 

B 

انحراف 

 استاندارد
 بتا

 تحمل واریانس

( Variance 

Tolerance) 

 تورم واریانس

( Variance 

Inflation) 

   000/0 606/10  656/3 153/33 ثابت

 636/1 611/0 163/0 343/1 101/0 013/0 111/0 چالش -2

 666/1 600/0 636/0 051/0 003/0 160/0 041/0 آزادي -1

 011/0 450/0 03/0 601/1 161/0 163/0 035/0 حمایت از ایده -4

 436/1 661/0 04/0 -051/1 101/0 116/0 145/0 اعتماد و اطمینان -3

 611/1 611/0 163/0 313/1 103/0 113/0 164/0 مباحثه -4

 136/1 110/0 04/0 663/1 130/0 101/0 013/0 ادتض -3

 115/1 144/0 110/0 413/0 011/0 036/0 014/0 خطرپذیري -7

 066/1 613/0 340/0 065/0 006/0 116/0 003/0 زمان دادن به ایده -9

 431/1 635/0 113/0 534/0 134/0 010/0 443/0 یطبعشوخشادمانی و  -8

 344/1 644/0 045/0 334/0 156/0 030/0 443/0 سرزندگی و پویایی -21
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هاي حمایت از ایده، اعتماد و اطمینان، مؤلفهدهد، نشان می 6 نتایج جدول

گرایش  بینیکننده در پیشتضاد و سرزندگی و پویایی نقش مثبت و تسهیل

 دانشجویان دارند. تفکر تأملی به

دختر و  ی در بین دانشجویانبررسی تفاوت گرایش به تفکر تأملجهت 

 هاي مستقل استفاده شد.پسر از آزمون تی نمونه

 

 ی دانشجویان دختر و پسر(تفکر تأمل گرایش به هاي مستقل )مقایسهنهنتایج آزمون تی نمو :7جدول 

 Tآزمون  آزمون لوین

سطح  F مؤلفه

 معناداري

T  درجه

 آزادي

سطح 

 معناداري

تفاوت 

 میانگین

 میانگین

 پسر دختر

 01/60 34/61 340/0 461/0 160 611/0 611/0 043/0 أملیتفکر ت

 05/15 41/14 635/0 165/0 160 364/1 511/0 434/0 عمل عادي

 05/16 34/15 111/0 664/0 160 011/0 633/0 150/0 تأمل

 50/16 05/16 451/0 066/0 160 033/1 006/0 460/1 فهمیدن

 61/14 34/14 056/0 531/0 160 531/0 160/0 006/0 تأمل انتقادي

 
ها )طبق نتایج آزمون هاي مستقل با فرض برابري واریانسنمونهتی آزمون 

-ی و مؤلفهتأملتفکر  گرایش به ها، جهت مقایسهمؤلفهي لوین( براي همه

 هاي آن در دو گروه دانشجویان دختر و پسر انجام شد. نتایج نشان داد

 بین هاي آن دری و مؤلفهأملمعناداري در گرایش به تفکر ت آماري تفاوت

  دانشجویان دختر و پسر وجود ندارد.

 

 بحث
اي جو آموزشی هي مؤلفهکه بین همه دنتایج این پژوهش نشان دا    

ي مثبت و معناداري وجود دارد. ی رابطهتفکر تأمل گرایش به خالق با

هاي جو آموزشی خالق همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد مؤلفه

با  هااین یافته دارد. ی دانشجویانتفکر تأمل گرایش به ننده درکتسهیلنقش 

 ،(03) (Papadimos) ، پاپادیموس(01)( Rees) ریس هاينتایج پژوهش

نویدي و  ،(16)محبی امین و همکاران  ،(30) همکارانحقانی و 

  همسو است.از جهاتی  ،(6)باقري و همکاران   ،(31)  راوري تویسرکانی

دهد که روابط متقابلی بین متغیرهاي نشان می موجودزمینه مرور ادبیات 

لی مناسب جو کالس، اهداف پیشرفت و تفکر تأملی و عملکرد تحصی

ی را تسهیل اجتماعی کالس، رشد تفکر تأملبرقرار است. محیط روانی، 

نوعی گرایش  ،کننددانشجویانی که اهداف تسلطی را دنبال می ؛کندمی

و فهمیدن تحلیل  ،ذاتی به درگیر شدن در تفکر انتقادي )تأمل انتقادي(

در تأکید اهمیت رابطه بین جو  (Young) . یانگ(30)شود دیده می

 . (33) کندها حمایت میهآموزشی و محیط کالس و تفکر تأملی از این یافت

مفهوم  دیو معلمان با انیمرب گزارش کرد که (Papadimosپاپادیموس )

نیا درباره (Dewey) یئوید حیو پرورش دهند. توض لیرا تسه تأملی تفکر

 طی، در محو بر آن اصرار ورزد آموزش داده شود، تأملی تفکر دیبا که

 که نتایج مطالعه ریسبه طوري. (03) کاربرد دارد اریبس یدانشکده پزشک

(Rees )ملی دانشجویان سال آخر پرستاري را قادر أدهد که عمل تنشان می

کننده هاي عاطفی ناراحتهاي مناسبی نسبت به چالشکند که پاسخمی

ملی یک مهارت است که أاما در عین حال عمل ت. (01) داشته باشند

پرورش  را آن آموزشی يسازي یک برنامهتواند از طریق ایجاد و پیادهمی

 . (6) داد

حقانی و همکاران در پژوهشی تحت عنوان یادگیري و یاددهی تأملی 

بلکه مقصود  ،دریافتند که هدف از تأمل تنها توسعه آگاهی و مهارت نیست

هاي ذهنی براي تولید اطالعات و دت به تفکر و تقویت مکانیسمااصلی ع

ایجاد  نهاي مدرسایکی از چالش. (30) یادگیري منتقدانه است

کنار هم فعالیت  هاي مختلف درهایی است که دانشجویان حرفهموقعیت

اي براي کار و نیاز به راهکارهایی به منظور ارتقاي ارتباط بین حرفه، کنند

ق وجود دارد تا مراقبتی فراهم شود که محدود به المشارکتی و تفکر خ

ملی أدهاي تکارگیري فراینهاي سنتی نباشد، بمرزهاي خدماتی و حرفه

 با اي در دانشجویاناي براي توسعه ارتباط بین حرفهتواند زمینهمی

نشان  باقري و همکاران  نتایج مطالعه. (34) هاي دیگر فراهم کندحرفه

اي تواند زمینهملی به عنوان ابزار آموزشی است که میأتعمل  دهد که،می

هاي ضروري تفکر انتقادي، خودآگاهی، توسعه براي پرورش مهارت

 ملی سببأاستفاده از چنین فرایندهاي ت ؛راهبري ایجاد کنداي و خودحرفه

تر در یادگیري ال به سمت نقش فعالفعشود دانشجویان از نقش غیریم

ملی منجر به توجه به بیمار أتر از آن اینکه فرایندهاي تحرکت کنند و مهم

، تفکر تأملی تفکردر اصل، . (6) شودبه عنوان مرکز اصلی مراقبت می
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موفق است.  یعمل پزشک کی يبرا يضرورت ضرور کی است و يقادانت

استفاده و  نهیدر زم قاتی، کمبود تحقتأملی تفکراز مشکالت مبحث  یکی

  .(03) است یکاربرد آن در آموزش پزشک

هاي مستقل نشان داد هیچ تفاوت از آزمون تی نمونه آمده دستبهنتایج 

گرایش به تفکر  لحاظ از پسر داري بین دانشجویان دختر وآماري معنی

نژاد ي پژوهش با نتایج کیانیاین یافته هاي آن وجود ندارد.تأملی و مؤلفه

که طوري ر دارد بهثیکه نشان داد جنسیت بر تفکر تأملی دانشجویان تأ

دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر گرایش بیشتري به تفکر تأملی 

لذا بحث بیشتر در این رابطه نیازمند کار  .(35) دارند، ناهمسو است

پژوهشی بیشتر و استفاده از ابزار معتبر مشابه و همچنین تعمیم نتایج به 

  هت بررسی تفاوت بین دو گروه است.سایر جوامع آماري ج

که  کنندمی بیانخود  هاي تحقیقبا توجه به یافتهمحبی امین و همکاران 

با  و تدریس بیشتر استفاده نموده از راهبردهاي جدید و نوین اساتید

و تدریس را  فرایند آموزش هاي تدریس خالق،گیري مستمر از شیوهبهره

 کیاستفاده از تکن در پژوهش شیرازي و همکاران، .(16)بهبود بخشند 

تفکر  تیتقو يبرا یپزشکعلوم  انیدانشجو سیدر تدر ی طالییماه کاسه

توسط  جویانتفکر دانش يهاییتوانا .(36)ه است شد هیها توصخالق آن

 نیا رایشود. زیم تیتقو یدر تفکر واضح و منطق شانيهامهارت

را بهبود  یدر زندگ تیو موفق یلیعملکرد تحص توانندیها ممهارت

 ؛رندیگیقرار م یعلم يهانگرش ریتفکر تحت تأث يهابخشند. مهارت

  .(36) دارد ارهروش تفکر بدون تعصب اش کیبه  یعلم يهانگرش

در  هاترین پژوهشهاي آموزشی یکی از مهمهاي مرتبط با محیطپژوهش

ثناگو و در مطالعه  .(11)شود هاي علوم پزشکی محسوب میدانشگاه

گزارش جو آموزشی دانشگاه از نظر اکثریت دانشجویان مطلوب همکاران 

خود نتیجه گرفتند که با توجه  در مطالعه زاده و همکارانموسی .(05)شد 

یان به تفکر انتقادي الزم است در آموزش آنان از به گرایش دانشجو

هاي مناسب جهت بهبود این نوع تفکر که براي ارائه ها و روشتکنیک

رتقاء تفکر خالق ا .(11)د مراقبت باکیفیت ضروري است، استفاده گرد

هاي جدید به منظور پرورش نوآوري در فضاي ان با تکنیکجویدانش

  .(36) مطلوب آموزشی از اهمیت بسیاري برخوردار است

که فضاي کالسی باز و آزاد براي  ها نشان دادندپژوهش مرور مطالعات در

کاري، خودفرمانی و یادگیري رشد شرایط پژوهش، کنجکاوي، دست

ها نیز مؤید این است که ارتباطات باز و آن یافته عالوه بر. مناسب است

هم شکستن ساختارهاي سلسله مراتبی شده و این موضوع  آزاد، باعث در

. (16) شودرپذیري بیشتر و در نهایت افزایش خالقیت منتهی میبه خط

ملی أت دهد نوشتننشان می و همکاران (Smith) مطالعه اسمیتنتایج 

ها و افزایش عنوان یک جزء بررسی کارپوشه، شواهدي از توسعه مهارتبه

ها حاکی از اثر مثبت چنین یافتهدهد، همشایستگی بالینی را نشان می

این  مل بر دانشجویان توانمندتر دارد تا با تمایل بیشتري ازأکارگیري تهب

که  یهنگام .(31) عنوان یک روش معنادار استفاده کنندرویکرد به

تفکر  يهاتوانند مهارتیشوند، میم لیبه پزشک تبد یپزشک انیدانشجو

ها ، آنرندیگ کارهب زین ماریخود را در مورد مشکالت خارج از فرد ب تأملی

شود، به رفاه افراد یمؤثر که به گفتار منجر م یپرسش قیتوانند از طریم

  .(03) کمک کنند

جهت به حداکثر  ،شودهاي آموزشی میهر ساله مبالغ زیادي صرف برنامه

تنها مدیران بلکه تمامی افراد شاغل گذاري در آموزش نه رساندن و سرمایه

 نیا .در سیستم باید نسبت به فرایند آموزش انتقال آن نگران باشند

 يریگجهینت لذا ،انجام شده است توصیفی همبستگیصورت پژوهش به

صورت طولی از طرفی با طراحی مطالعه به د.سازیرا دشوار م تیباره علدر

دست آورد. الزم به ذکر است حجم جامعه تري را بهتوان نتایج دقیقمی

 با توجه به پذیري نتایج زیاد نیست.، لذا تعمیمدهمطالعه حاضر کوچک بو

ش هاي جو آموزشی خالق نقمؤلفهد پژوهش، نتایج نشان دا سؤال اصلی

بنابراین وجود  د.داشتن در گرایش به تفکر تأملی دانشجویان ايکنندهتسهیل

تفکر و تمرکز و در نتیجه افزایش گرایش  ارتقاءجو آموزشی خالق براي 

هاي جو آموزشی رفتن مؤلفهبه تفکر تأملی مؤثر است. اساتید با در نظر گ

احث، نقش توانند با افزایش مشارکت دانشجویان در آموزش مبمی خالق

 تفکر تأملی ایفا کنند.  گرایش به قابل توجهی در استفاده از راهبردهاي

 

  گیرینتیجه
تواند فراهم بودن جو آموزشی خالق میکه  دنشان دا این مطالعهنتایج     

به بحث و پرسش و پاسخ بینجامد و  کشد،را به چالش ب افکار دانشجویان

رو ه خود را داشته باشند. از اینخالقان هايایده ابرازفراگیران فرصت 

سهیل کرده و بهبود رشد تفکر تأملی را ت ي خالق آموزشی،هافضا

توجه خاص به نظرات دانشجو، با ، لذا جهت کاربرد نتایج. بخشدمی

توسط اساتید، مشارکت دانشجو و مدرس  اي سطح باالهپرسیدن پرسش

ستفاده از راهبردهاي اها و نظرات متفاوت، در تحلیل مباحث و ارائه ایده

 هاي سنجشیري فعال فردي و گروهی، و استفاده اساتید از آزمونیادگ

پیگیري شود، و متولیان امر موارد  ،ختی دانشجویانسطوح باالي حیطه شنا

 هاي آموزشی مدنظر قرار دهند. ریزيمذکور را در برنامه

کنندگی متغیرهاي نقش تعدیلشود هاي آتی پیشنهاد میپژوهشدر 

اثرپذیري  جنسیت و سطح تحصیالت والدین در جمله ازشناختی جمعیت

 ر تفکر تأملی و انتقادي دانشجویان بررسی شود.جو آموزشی خالق ب

هاي دانشگاه فرهنگی -وضعیت اجتماعی عواملی مثل، نقش همچنین

گرایش  قاءدر ارت اساتید اقتصادي و خانوادگیوضعیت  و ،مناطق مختلف

  به تفکر تأملی و انتقادي دانشجویان مورد مطالعه قرار گیرد.

 

 تقدیر و تشکر 
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 با منافع هیچ فرد یا سازمانی تعارض ندارد. این پژوهش بوده و

، تشکر و در انجام پژوهش همکاري جهت دانشجویان از همة انپژوهشگر

  .نمایندمی قدردانی
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