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چکیده :هدف پژوهش حاضر ،بررسی نقش واسطهای تفکر انتقادی در ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی
و خالقیت با عملکرد تحصیلی دانشجویان است .روش پژوهش حاضر کاربردی و از نوع همبستگی است.
جامعه مورد مطالعه در این پژوهش ،کلیۀ دانشجویان مهندسی دوره کارشناسی دانشگاه بیرجند بودند
که در سال تحصیلی  1397-98مشغول به تحصیل هستند .با روش نمونهگیری طبقهای نسبی تعداد 180
دانشجو به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .جهت تحلیل دادهها نیز از نرمافزارهای SPSS, AMOS
استفاد ه شده است .برای گردآوری دادهها ،از سه پرسشنامه ،مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم
«ب» ،پرسشنامه معیار خالقیت ،مقیاس شخصیتی استفاده شد و برای سنجش عملکرد تحصیلی
دانشآموزان ،معدل کل سال قبل آنها در سال تحصیلی  1396در نظر گرفته شد .یافتهها نشان داد که
ویژگیهای شخصیتی بر تفکر انتقادی ،خالقیت بر تفکر انتقادی ،ویژگیهای شخصیتی بر عملکرد
تحصیلی ،خالقیت بر عملکرد تحصیلی و تفکر انتقادی بر عملکرد تحصیلی تأثیر مستقیم و معنیداری
دارند و ویژگیهای شخصیتی و خالقیت ،به واسطه تفکر انتقادی بر عملکرد تحصیلی تأثیر غیرمستقیم و
معنیداری داشتهاند .نتایج تحلیل مسیر نیز نمایانگر این بود که مدل مفهومی پژوهش از برازش مناسبی
برخوردار است.
واژ گان کلیدی :تفکر انتقادی ،ویژگیهای شخصیتی ،خالقیت ،عملکرد تحصیلی ،دانشجویان مهندسی
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1.مقدمه
در طـی حـدود یـک قـرن گذشـته ،عملکـرد تحصیلـی 1یکـی از مسـائل مهـم در روانشناسـی و تعلیموتربیـت
ً
بـوده اسـت .ایـن مقولـه تقریبـا در ا کثـر پژوهشهـای انجامشـده در ایـن زمینـه ،در شـکل ّکمـی آن بـا معـدل
دروس فـرد در مدرسـه ،دانشـگاه یـا هـر محیـط آموزشـی دیگـر کـه فـرد در آن تحصیـل میکنـد ،سـنجیده
میشـود )Mehrafrooz, 2008( .در جامعـه امـروزی ،تحصیلات و بـهتبـع آن عملکـرد تحصیلـی ،بـه یکـی از
دغدغههـای اصلـی والدیـن در مـورد کـودکان و نوجوانـان خـود بـدل شـده اسـت ( .)Jury et al., 2015یکـی از
متغیرهایـی کـه میتوانـد بـر عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان تأثیر بگذارد ،تفکر انتقادی اسـت .رشـد و پرورش
مهارتهـای فكـری دانشـجویان همـواره مسـئلهای پیچیـده در آمـوزش بـوده ،امـا امـروزه حالـت بحرانـی بـه
خـود گرفتـه اسـت ،چـرا کـه در سـالهای اخیـر متخصصـان امـور تربیتـی بـه شـدت از ناتوانـی دانشـجویان در
امـر تفكـر انتقـادی ابـراز نگرانـی كردهانـد (.)Amin Khandaghi & Pakmehr, 2011
سـازمان بهداشـت جهانـی در سـال  1994نقـش تفکـر در ایجـاد یـک زندگـی سـالم را مهـم ارزیابـی کـرده
اسـت و تفکـر انتقـادی و خالقیـت را یکـی از پنـج مهـارت اساسـی زندگـی میدانـد .تفکـر انتقادی بـه منزله یک
مهارت اساسـی برای مشـارکت عاقالنه در یک جامعۀ دموکراتیک شـناخته میشـود و در دنیای مدرن امروز
ش کشـیدن تفکراتشـان معرفی
یـک مهـارت مـورد نیـاز اسـت کـه بیشـتر بـه عنـوان توانایـی افـراد بـرای بـه چالـ 
میشـود .ایـن توانایـی مسـتلزم آن اسـت کـه فرا گیـران ،معیارهـای خـود را بـرای تجزیـه ،تحلیـل و ارزیابـی
تفکراتشـان گسـترش دهنـد و بـه صـورت عـادی از آن معیارهـا بـرای گسـترش کیفیـت تفکراتشـان اسـتفاده
کننـد ( .)Allah Karami & Aliabadi, 2012تفکـر انتقـادی ،قضاوتـی هدفمنـد و یادگیرندهمحـور اسـت
) .(Ghiyasi, 2014عالو ه براین سـکا ( )Saka, 2009تفکر انتقادی را هنر تجزیهوتحلیل و ارزیابی تفکر همراه
بـا بررسـی بـرای اصلاح آن تعریـف میکنـد .بـرای خالقیـت نیـز تعریفهـای متعـددی ارائـ ه شـده اسـت ،بـه
عنـوان مثـال ،سـنتروک 2خالقیـت را بـه صـورت توانایی اندیشـیدن درباره امـور به راههای تـازه و غیرمعمول و
رسـیدن بـه راهحلهـای منحصربهفـرد بـرای مسـائل تعریـف میکنـد (.)Seif, 2017
صاحبنظـران ،یادگیرنـده دارای تفکـر انتقـادی ایـدهآل را واجـد شـرایط جسـتجوگری ،خـوب فهمیـدن،
اسـتدالل صادقانـه ،ذهنیـت بـاز ،انعطافپذیـری ،منصـف بـودن در ارزشـیابی ،صداقـت در برخـورد بـا
سـوگیریهای فـردی ،قضـاوت محتاطانـه ،توجـه مجـدد ،روشـن بـودن در مباحـث ،نظاممنـدی در
موضوعـات پیچیـده ،کوشـش در جسـتجوی اطالعـات مربـوط ،اسـتدالل در انتخـاب معیـار ،تمرکـز در
جسـتجو و اصـرار در یافتـن نتایـج تحقیـق میداننـد ( .)Tanhaye Reshvanlou et al., 2015همچنیـن
انگیـزه پیشـرفت در سـطح بـاال ،کنجـکاوی فـراوان ،قـدرت ابـراز وجـود ،خودکفایـی ،طـرز تفکـر انتقـادی،
انگیـزۀ زیـاد ،دانـش وسـیع ،اشـتیاق و احسـاس سرشـار ،زیباپسـندی ،تأثیرگـذاری بـر دیگـران و عالقـه زیـاد
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بـه نظـموترتیـب ،پشـتكار و انضبـاط در كارهـا ،اسـتقالل و تفكـر شـهودی از ویژگیهـای افـراد خلاق اسـت
( .)Allah Karami & Aliabadi, 2012; Seif, 2017پیـاژه 1عقیـده دارد مهارتهـای تفکـر انتقـادی و خالقیـت
افـراد ،هماهنـگ بـا یکدیگـر پیشـرفت میکنـد .خالقیـت ماننـد هـر مهـارت تفکـر ،پـرورش مییابـد و تسـلط بـر
هـر دانشـی نیـاز بـه هـر دو تفکـر انتقـادی و خالقیـت دارد ( .)Abdullahi Adli Ansar et al., 2014داشـتن تفکر
خلاق ،بـرای تفکـر انتقـادی ضـروری اسـت .خالقیـت تنهـا تولیـد ایـده نیسـت ،بلکـه ارزیابـی تحلیـل ایدههـا
ب بـودن آنهـا نیـز اسـت ا گـر چـه تفکـر وا گـرا موجـب خالقیـت میشـود ،امـا لـزوم نظـارت تفکـر
بـرای مناسـ 
انتقـادی ضـروری خواهـد بـود (.)Fathi Azar et al., 2014
تحقیقـات مختلـف دربـارۀ رابطـۀ بیـن تفکـر انتقـادی و میانگیـن نمـرات درسـی فرا گیـران به عنـوان بازده
تحصیل�ی ،یافتهه�ای متفاوت�ی را ارائ�ه میدهن�د .پژوهشه�ای(  (�Ghaedi Heidari, & Toogian Chahar
 D’Alessio et al., 2019; Hursen, 2020؛ ،)sooqi, 2014حا کـی از وجـود رابطـۀ مثبـت و معنـادار میـان
تفکـر انتقـادی و عملکـرد تحصیلـی اسـت .در عیـن حـال فتحـیآذر و همـکاران (،)Fathi Azar et al., 2014
پژوهشهـای ( ،)Facione & Facione, 1997، Akbıyık, & Seferoğlu, 2002: Ku & Ho, 2010و شـیرازی
و حیـدری ( )Shirazi, & Heidari, 2019در تحقیقـات خـود ،بیـن تفکـر انتقـادی و عملکـرد تحصیلـی رابطـۀ
معنـاداری گـزارش نکردهانـد .بـرای تأییـد ارتبـاط بیـن تفکـر انتقـادی و عملکـرد تحصیلـی فرا گیـران ،نیـاز بـه
انجـام تحقیقـات وسـیع بـا لحـاظ کـردن سـایر متغیرهـای شـناختی و انگیزشـی اسـت.
از بررسـی نتایـج پژوهشهـای مختلـف در زمینـۀ تفكـر انتقـادی و پـرورش آن میتـوان بـه ایـن نكتـه
مشـترك پیبـرد كـه تأثیـر روشهـای مختلـف آمـوزش بـر تفكـر انتقـادی یـا ناچیز بوده اسـت و یا حدا كثـر در یك
یـا دو مؤلفـه تفكـر انتقـادی اثرگـذار بـوده اسـت .پـس میتـوان گفـت آمادگـی بـرای قضـاوت ،داوری و تشـكیك
در نتایـج و اطالعـات فقـط بـه دانـش یـا موقعیت خاصی كه فرد در آن به صورتـی متفكرانه به تمرین بپردازد،
بسـتگی نـدارد بلكـه بـه مجموعـهای از عوامل شـخصیتی مانند پشـتكار ،تحمـل ،ابهام و تردیـد ،آمادگی برای
درنـگ و توقـف ،منطقـیبـودن ،آزادی در مباحثـه و تصـور از دیگـران وابسـته اسـت ( .)Ashuri, 2014برخـی
محققـان ( )Yeh, 2007بـر بلندمـدت بـودن پـرورش تفكـر انتقـادی تأ کیـد دارنـد و از طـرف دیگـر تحقیقـات
متعـدد انجامیافتـه بـر نقـش و ویژگیهـای شـخصیتی ،در سـایر مهارتهـای تفكـر ماننـد خالقیـت و حـل
مس�ئله تأ کی�د میکنن�د(  (�Aitken Harris, 2004; Miller & Tal, 2007; Deyoung et al., 2005; Chamor
 )Ro-Premuzic, & Reichenbacher, 2008; Furnham & Bachtiar, 2008ویژگیهای شخصیتی میتوانند
بـه صـورت یـك زنجیـره متصـل در نظر گرفته شـود كه دامنـه آن میتواند از ویژگیهای مطلـوب تا ویژگیهای
نامطلـوب متغیـر باشـند (.)Ghaedi Heidari, & Toogian Chaharsooqi, 2014
سلیمانیفر و همکاران ( )Soleimanifar et al., 2014در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که ویژگیهای
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شـخصیتی ،شـیوههای یادگیـری و فراشـناخت ،بـه عنـوان عوامـل گرایشی-شـناختی ،نقـش قابلتوجهـی در
تفکـر انتقـادی دانشـجویان دارنـد .محمـدی و همـکاران ( )Mohammadi et al., 2015نیـز در پژوهشـی بـه
بررسـی رابطـه بیـن مهارتهـای تفکـر انتقـادی بـا خالقیـت و پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان دانشـگاه علـوم
پزشـکی قـم پرداختنـد .یافتههـای پژوهـش آنهـا نشـان داد کـه بـا توجـه بـه نتایـج حاصـل از وجـود ارتبـاط
بیـن مهارتهـای تفکـر انتقـادی و خالقیـت دانشـجویان ،از وظایـف اصلـی دانشـگاههای علـوم پزشـکی،
پـرورش دانشـجویانی اسـت کـه علاوه بـر شایسـتگیهای حرفهای ،توانایی شـناخت و حل مشـکالت و اتخاذ
تصمیمات مناسب را با استفاده از تفکر انتقادی و خالقیت داشته باشند .عبداللهی عدلیانصار و همکاران
( )Abdullahi Adli Ansar et al., 2014در پژوهشـی بـه بررسـی ارتبـاط تفکـر انتقـادی بـا خالقیـت ،باورهـای
خودکارآمـدی و عملکـرد تحصیلـی دانشـجو معلمـان پرداختنـد .یافتههـای حاصـل از تحقیـق آنهـا نشـان
داد کـه بیـن تفکـر انتقـادی و عملکـرد تحصیلـی دانشـجو -معلمـان رابطـۀ معنـادار وجـود نـدارد .متغیرهـای
خالقیـت و خودکارآمـدی ،تفکـر انتقـادی را در جهـت مثبـت پیشبینـی میکننـد و بیـن دانشـجویان دختـر و
پسـر در تفکـر انتقـادی و خالقیـت ،تفاوتـی معنـادار وجـود دارد ولـی بـه لحـاظ باورهـای خودکارآمـدی ،بیـن
دانشـجویان دختر و پسـر تفاوت معنادار وجود ندارد .بدری گرگری ( )Badri Gargari, 2012نیز در پژوهشـی
بـا عنـوان تواناییهـای شـناختی و ویژگیهای شـخصیتی به عنـوان پیشبینیکننده تفکـر انتقادی پرداخت
و بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه از بیـن عوامـل مختلـف شـخصیتی و شـناختی ،ادرا ک کالمـی ،بـاز بـودن بـه تجربه
و برونگرایـی بـر تفکـر انتقـادی مؤثـر اسـت.
هر چند پژوهشهای متعددی در حوزه آموزش عالی صورت گرفته اسـت ،اما به نظر میرسـد که توجه
زیـادی بـه متغیرهـای شـناختی ،ماننـد تفکـر انتقـادی در فراینـد یادگیـری و عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان و
بـه ویـژه دانشـجویان رشـته مهندسـی نشـده اسـت ،بـه طوریکـه یافتههـای پژوهـش راسـتجو و همـکاران
( )Rastjoo et al., 2016نشـان داد کـه میـزان گرایـش بـه تفکـر انتقـادی دانشـجویان دانشـکده علـوم انسـانی
بـه طـور معنـیداری از دانشـجویان دانشـکده فنی-مهندسـی بیشـتر اسـت .بـا توجـه بـه اینکـه اسـتفاده از
روشهـای مرسـوم آموزشـی ،یادگیرندگانـی بـا اطالعـات نظـری فـراوان وارد جامعـه میکنـد کـه قـادر بـه حـل
کوچکترین مسـائل نیسـتند ،الزم اسـت به متغیرهای شـناختی ،مانند تفکر انتقادی و خالقیت در عملکرد
تحصیلـی دانشـجویان نقـش مهمـی دارد ،توجـه شـود تـا دانشـجویان بتواننـد در آینـده بـه تجزیهوتحلیـل،
اولویتبنـدی و سـازماندهی دانـش جدیـد بپردازنـد.
در مجمـوع بـه دلیـل درآمیختهشـدن ویژگیهـای شـخصیتی ،خالقیـت ،عملکـرد تحصیلـی بسـیار مهـم
اسـت کـه نقـش واسـطهای تفکـر انتقـادی در میـان ایـن متغیرهـا بررسـی شـود .بـر همیـن مبنـا نیـز هـدف
ایـن پژوهـش بررسـی نقـش واسـطهای تفکـر انتقـادی در رابطـه ویژگیهـای شـخصیتی ،خالقیـت در ارزیابـی
عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان رشـته مهندسـی بـود تـا بخشـی از خلأ دانـش مربـوط بـه روابـط یادشـده در
ایـران پـر شـود .بـه جهـت آنکـه در ایـران بـه رابطـه تفکـر انتقـادی بـا عملکـرد تحصیلـی کمتـر توجـه شـده،

یزیزع هموصعم و بسنیدماح قداص 119

پژوهـش حاضـر بـا توجـه بـه مـدل مفهومـی زیـر صورتبنـدی و اجـرا شـده اسـت.
تفکر انتقادی

ویژگی شخصیتی

عملکرد تحصیلی

خالقیت

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش از رابطه بین متغیرها

فرضیهها
1 .ویژگیهای شخصیتی دانشجویان اثر مستقیمی روی عملکرد تحصیلی آنها دارد.
2 .ویژگیهـای شـخصیتی دانشـجویان بـه واسـطه تفکـر انتقـادی ،اثـر غیرمسـتقیمی بـر عملکـرد تحصیلـی
آنهـا دارد.
3.خالقیت دانشجویان اثر مستقیمی بر عملکرد تحصیلی آنها دارد.
4 .خالقیت دانشجویان اثر مستقیمی بر تفکر انتقادی آنها دارد.
5 .خالقیت دانشجویان به واسطه تفکر انتقادی ،اثر غیرمستقیمی بر عملکرد تحصیلی آنها دارد.
2.روش
ایـن پژوهـش بـر اسـاس هـدف ،از دسـته پژوهشهـای کاربـردی محسـوب میشـود زیـرا نتایـج پژوهـش
قابلاسـتفاده بـرای تمامـی سـازمانها و نظامهـای آموزشـی و پژوهشـی ،بـه خصـوص آموزش عالی اسـت و بر
اسـاس چگونگی به دسـت آوردن دادههای مورد نیاز ،توصیفی و از نوع همبسـتگی اسـت که در آن متغیرها
بـر اسـاس هـدف پژوهـش تحلیـل شـده اسـت .جامعه مورد مطالعـه در این پژوهـش ،کلیۀ دانشـجویان دوره
کارشناسی دانشگاه بیرجند در رشتههای مهندسی برق ،عمران و رایانه بودند که در سال تحصیلی 1397-98
مشـغول بـه تحصیـل بودنـد .تعـداد ایـن دانشـجویان  360نفـر بـرآورد شـده اسـت .معیـار ورود بـه پژوهـش
بـرای دانشـجویان ،سـپری کـردن حداقـل دو نیمسـال تحصیلـی بـود .بـر اسـاس جـدول کرجسـی و مـورگان
حجـم نمونـه  186نفـر بـرآورد شـد .ایـن تعداد بر اسـاس روش نمونهگیری طبقهای نسـبی انتخاب شـدند .به
اینصـورت کـه بـه نسـبت جمعیـت هـر رشـته ،بـر اسـاس نمونهگیـری تصادفـی سـاده ،عـدهای از دانشـجویان
بـه عنـوان نمونـه انتخـاب شـدند .بـه طـور کلـی تعـداد  186پرسـشنامه در بیـن دانشـجویان توزیـع شـد که از
بیـن پرسـشنامههای توزیـع شـده 82 ،نفـر از دانشـجویان پسـر و  98نفـر از دانشـجویان دختـر بـه طـور کامـل
پاسـخ داده بودنـد .جهـت تحلیـل دادههـا نیـز از نرمافزارهـای  SPSS, AMOSاسـتفاده شـده اسـت.
ابزارهای پژوهش
بـرای اندازهگیـری تفکـر انتقـادی فرا گیـران ،از آزمـون مهارتهـای تفکـر انتقـادی کالیفرنیـا اسـتفاده شـده
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اسـت .ایـن آزمـون توسـط فاسـیون و فاسـیون ( )Facione, & Facione, 1997سـاخته شـده اسـت .ابـزار فـوق
دارای دو فـرم الـف و ب اسـت کـه بـرای ارزیابـی تفکـر انتقـادی و خـرده مهارتهای مختلف بـه کار میرود .در
ایـن پژوهـش از آزمـون فـرم بـه تفکـر انتقـادی کـه دارای  34سـؤال اسـت ،اسـتفاده شـد .فاسـیون و فاسـیون
( )Facione, & Facione, 1997پایایـی آزمـون را بـا روش کـودر ریچاردسـون  0/68 -0/70گـزارش نمودنـد.
بابامحمـدی و خلیلـی ( )Baba Mohammadi, & Khalili, 2004روایـی و پایایـی آزمـون را بررسـی کرده اسـت.
بـه اینترتیـب کـه پایایـی آزمـون بـا روش کـودر ریچاردسـون  20ضریـب  0/62بـه دسـت آمـد و نتیجـه تحلیـل
عاملی در تعیین روایی سـازه حا کی از آن بود که آزمون از پنج عامل (تجزیه ،اسـتنباط ،ارزشـیابی ،اسـتدالل
اسـتقرایی و اسـتدالل قیاسـی) تشـکیلشـده اسـت که همه پنج عامل ،با نمره کل آزمون همبسـتگی مثبت
ف سـطح در مهارتهـای تفکـر انتقـادی
و باالیـی داشـته اسـت .همچنیـن آزمـون مذکـور قـادر بـه تمیـز اختلا 
بیـن دانشـجویان پرسـتاری و فلسـفه بـوده اسـت.
پرسـشنامه معیـار خالقیـت عابـدی دارای  60مـاده و هـر مـاده دارای  3گزینـه اسـت .گزینههـا
نشـاندهنده خالقیـت از كـم تـا زیـاد اسـت كـه بـه ترتیـب نمـرهای از  0تـا  2بـه مادههـا تعلـق میگیـرد .دامنـه
نمـرات در ایـن آزمـون ،بیـن  0تـا  120اسـت .بـرای محاسـبه روایـی آزمـون ،از آزمـون تورنس به عنوان شـاخص
روایـی همزمـان اسـتفاده شـد .ضریـب همبسـتگی بیـن نمـره كل آزمـون تورنـس و نمـره كل آزمـون جدیـد
معـادل 46صـدم بـه دسـت آمـد .ضرایـب پایایی بخشهای سـیالی ،ابتكار ،انعطافپذیری و بسـط ،از طریق
بازآزمایـی در اجـرای فـرم اولیـه ایـن آزمـون توسـط عابـدی ،بـه ترتیـب  0/84 ،0/82 ،0/85و  0/80بـه دسـت
آمـد .در اسـپانیا آزمـون بـر روی  2264نفـر از دانشآمـوزان اسـپانیا اجـرا و از روش ضریـب همسـانی درونـی و
آلفـای كرانبـاخ بـرای محاسـبه پایایـی اسـتفاده شـد .ایـن ضریـب بـرای سـنجش سـیالی  ،0/75ابتـكار ،0/61
انعطافپذیـری  0/66و بسـط  0/61بـود (.)Abedi, 2001
پرسشنامه شخصیتی نئو-فرم کوتاه ( )NEO-FFIیک پرسشنامه  60سؤالی است که توسط مککری
و کوسـتا طراحـی شـده اسـت .ایـن مقیـاس ،پنـج ویژگی اصلی شـخصیت شـامل رواننژنـدی ( ،)Nبرونگرایی
( ،)Eبـاز بـودن بـه تجربـه ( ،)Oتوافقپذیـری ( )Aو وجدانی بودن ( )Cرا موردسـنجش قرار میدهد .پاسـخنامه
ً
ایـن پرسـشنامه بـر اسـاس مقیـاس لیکرتـی (کاملا مخالفـم = صفـر؛ مخالفـم = یـک؛ بیتفـاوت = 2؛ موافقـم
ً
= 3؛ و کاملا موافقـم =  )4تنظیـمشـده اسـت .ثبـات درونـی ایـن مقیـاس بـر اسـاس ضرایـب آلفـای کرونبـاخ
توسـط کوسـتا و مککـری بـرای ویژگیهـای  ،N,E, O,A, Cبـه ترتیـب  0/69 ،0/73 ،0/77 ،0/86و  0/81بـه
دسـتآمده اسـت ( .)McCrae & Costa, 2004نتیجـه تحلیـل عاملـی در تعییـن روایـی سـازه حا کـی از آن بـود
کـه آزمـون از پنـج عامـل (رواننژنـدی ،برونگرایـی ،باز بـودن به تجربه ،توافقپذیری و وجدانی بودن) تشـکیل
شـده اسـت کـه همـه پنـج عامـل ،بـا نمـره کل آزمون همبسـتگی مثبت و باالیی داشـته اسـت.
در پژوهـش حاضـر ،بـه منظـور سـنجش عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان ،معـدل کل سـال قبـل آنهـا در
سـال تحصیلـی  1396در نظـر گرفتـه شـد.

یزیزع هموصعم و بسنیدماح قداص 121

3.یافتهها
بررسی حجم نمونه به تفکیک رشتۀ تحصیلی
جدول  .1بررسی حجم نمونه به تفکیک رشتۀ تحصیلی

رشته تحصیلی

فراوانی

درصد فراوانی

مهندسی برق

52

28/88

مهندسی عمران

66

36/66

مهندسی رایانه

62

34/44

کل

180

100

یافتههـای توصیفـی نشـان داد کـه  82نفـر ( )%45/55از دانشـجویان پسـر و  98نفـر ( )%54/44از
دانشـجویان دختر در این پژوهش مشـارکت داشـتند .همانطور که جدول شـماره  ،1نشـان میدهد از این
تعـداد 28/88 ،درصـد دانشـجویان رشـته مهندسـی بـرق 36/66 ،درصـد دانشـجویان مهندسـی عمـران و
 34/44درصـد آنهـا را دانشـجویان مهندسـی رایانـه بـه خـود اختصـاص دادنـد.
بررسی روایی و پایایی مدل پژوهش
روایـی پرسـشنامه مورداسـتفاده در ایـن تحقیـق نیـز بـه تأییـد چنـد تـن از کارشناسـان و اسـاتید محتـرم
دانشـگاه رسـید .همچنیـن بـر اسـاس روش سـنجش اعتبـار سـازهای و بـا کمـک نرمافـزار  AMOSتحلیـل
عاملـی ابعـاد پژوهـش انجـام شـده اسـت کـه نتایـج در مـدل زیـر آورده شـد.
تفکر انتقادی

46
51

47

ویژگیهای شخصیتی

68
عملکرد تحصیلی

92
57

خالقیت

شکل  .2بارهای عاملی برای تحلیل عاملی تأییدی مدل پژوهش

بـر اسـاس قـرارداد آمـاری ،مقادیـر بـار عاملـی بایـد باال تـر از  30یـا 40صـدم باشـد تـا بتـوان گویـه موردنظـر
را در تحلیـل نگـه داشـت .در نمـودار فـوق مشـخص اسـت کـه مقادیـر بـار عاملـی در تمامـی مـوارد باال تـر از
30صـدم اسـت .لـذا نیـازی نیسـت گویـهای از تحلیـل خـارج شـود و ابـزار پژوهـش در تمامـی ابعـاد مـورد تأیید
قـرار میگیـرد.
بـرای تعییـن میـزان پایایـی پرسـشنامه ،از روش آلفـای کرونبـاخ اسـتفاده شـده اسـت .ا گـر ضریـب آلفـا
بیشـتر از  0/7باشـد ،پرسـشنامه از پایایـی قابلقبولـی برخـوردار اسـت .جـدول شـماره 2آلفـای کرونبـاخ
یکـه مقـدار آلفـای کرونبـاخ کل
و تعـداد سـؤاالت مربـوط بـه هـر پرسـشنامه را نشـان میدهـد .از آن جای 
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پرسـشنامه و هـر یـک از متغیرهـا ،بزرگتـر از  0/7شـده اسـت ،لـذا آزمـون از پایایـی قابلقبولـی برخـوردار
اسـت.
جدول  .2پایایی متغیرهای پژوهش

شاخص

تعداد سؤال

آلفای کرونباخ

ویژگیهای شخصیتی

60

0/84

خالقیت

60

0/83

تفکر انتقادی

34

0/81

عملکرد تحصیلی

3

0/83

آلفای کل

157

0/87

بـه منظـور آزمـون فرضیههـای پژوهـش ،بـه جـز تحلیـل رگرسـیون از الگـوی معادالت سـاختاری اسـتفاده
شـده اسـت کـه ایـن کار بـه وسـیله نرمافـزار  AMOSانجام شـده اسـت.
e1
26

07

تفکر انتقادی

ویژگیهای شخصیتی
33

53

55

92

57

عملکرد تحصیلی

خالقیت

51

e1
شکل  .3مدل برازشیافته با ضرایب مسیر مدل پژوهش

جـدول  3ضرایـب مسـیر و سـطح معنـیداری مـدل برازشیافتـه پژوهـش را بـرای تکتـک متغیرهـای
پژوهـش نشـان میدهـد.
جدول  .3ضرایب مسیر و سطح معنیداری مدل برازشیافته

از

به
تفکر انتقادی

تفکر انتقادی

0/051

-0/601

0/548

-3/83

0/001

13/43

0/001

5/090

0/001
0/001
0/001

-0/07

0/004

-0/33

0/108

0/045

خالقیت

0/92

0/846

357/865

تفکر انتقادی

0/57

0/324

0/045

عملکرد تحصیلی

0/61

0/372

0/042

6/74

عملکرد تحصیلی

0/53

0/280

0/045

13/44

ویژگیهای شخصیتی عملکرد تحصیلی

خالقیت

ضریب همبستگی مجذور  Rخطای تخمین

مقدار T

معنیداری
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جدول  .4نتایج اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و اثرات کل

متغیر مال ک
ویژگیهای شخصیتی

خالقیت
تفکر انتقادی

متغیر پیشبین

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

تفکر انتقادی

-0/25

-

-0/25

عملکرد تحصیلی

-0/19

-0/10

-0/29

خالقیت

-0/30

-

-0/30

تفکر انتقادی

0/34

-

0/34

عملکرد تحصیلی

0/09

0/27

0/36

عملکرد تحصیلی

0/15

-

0/15

جدول  .5شاخص مال ک برازش هر شاخص و شاخص محاسبهشده در پژوهش حاضر

مدل
شاخصهای مدل
مال ک برازش

شاخص
2

GFI

AGFI

CFI

RMSEA

Chi-Square/df

X

0/94

0/78

0/93

0/06

2/34

431/32

 =GFIشــاخص نیکویــی بــرازش (کمتــر از )0/08؛  =AGFIشــاخص نیکویــی بــرازش تطبیقــی (کمتــر از
)0/8؛ =CFIشــاخص برازندگــی تطبیقــی (بزرگتــر از )0/90؛  = Chi- Square/dfخــی دو بخــش بــر درجــه
آزادی (کمتــر از )3؛  =x2مجــذور خــی دو.

نتایـج جـدول  5نشـان میدهـد کـه از میـان شـاخصها ،مهمتریـن شـاخص مقـدار ( RMSEAخوبـی
برازندگـی) اسـت کـه بایـد کمتـر از 8درصـد باشـد کـه در اینجـا کمتـر از ایـن مقـدار بـوده و میتـوان گفـت مدل،
برازندگـی مناسـبی دارد.
در ادامه به بررسی فرضیههای پژوهش پرداخته شده است.
فرضیـه اول :بـر اسـاس شـکل  2و جـدول  ،3مجـذور ضریـب همبسـتگی میـان ویژگیهـای شـخصیتی
و عملکـرد تحصیلـی برابـر بـا  0/11اسـت .ایـن ضریـب نشـان میدهـد کـه  11درصـد از تغییـرات متغیـر وابسـته
(عملکـرد تحصیلـی) ،از طریـق متغیـر مسـتقل (ویژگیهـای شـخصیتی) قابلتبییـن اسـت و از طرفـی هـم
گتـر از  3اسـت ،نشـان میدهـد که این
 t-valueایـن فرضیـه نیـز برابـر بـا -3/83اسـت .ایـن ضریـب چـون بزر 
فرضیـه موردتأییـد قـرار میگیـرد .عالمـت منفـی ضریـب همبسـتگی هـم ،نشـان از تأثیـر معکوس ایـن متغیرها
بـر یکدیگـر را دارد.
فرضیـه دوم :بـر اسـاس شـکل  2و جـدول  ،4مسـیر متغیـر ویژگیهـای شـخصیتی بـر تفکـر انتقـادی ،بـه
لحـاظ آمـاری معنـیدار نبـوده ) β=-0/07و  )T=-0/60و مسـیر متغیـر تفکـر انتقـادی نیـز بـا عملکرد تحصیلی
معنـیدار اسـت ( T=13/44و  .)β=0/53بنابرایـن انتظـار مـیرود کـه تفکـر انتقادی بیـن دو متغیر ویژگیهای
شـخصیتی و عملکـرد تحصیلـی نقـش واسـطهای داشـته باشـد .طبـق یافتههـا در صـورت افـت ضریـب
رگرسـیون استانداردشـده ،نقـش میانجـی تفکـر انتقـادی مشـخص میشـود .بـا توجـه بـه مقدار آزمون سـوبل
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( )3/42و در سـطح معنیداری  ،0/05مشـخص شـد که تفکر انتقادی بین ویژگیهای شـخصیتی و عملکرد
تحصیلـی نقـش واسـطهای دارد.
فرضیـه سـوم :بـر اسـاس شـکل  2و جـدول  ،3مجـذور ضریـب همبسـتگی میـان خالقیـت و عملکـرد
تحصیلـی برابـر بـا  0/37اسـت .ایـن ضریـب نشـان میدهـد کـه 37درصـد از تغییـرات متغیـر وابسـته (عملکـرد
تحصیلـی) ،از طریـق متغیـر مسـتقل (خالقیـت) قابلتبییـن اسـت و از طرفـی هم  t-valueایـن فرضیه نیز برابر
بـا  6/74اسـت .ایـن ضریـب چـون بزرگتـر از  3اسـت ،نشـان میدهـد ایـن فرضیـه مـورد تأییـد قـرار میگیـرد.
فرضیه چهارم :بر اسـاس شـکل  2و جدول  ،3مجذور ضریب همبسـتگی میان خالقیت و تفکر انتقادی
برابـر بـا  0/32اسـت .ایـن ضریـب نشـان میدهـد کـه 32درصـد از تغییـرات متغیـر وابسـته میانـی (تفکـر
انتقـادی) ،از طریـق متغیـر مسـتقل (خالقیـت) قابلتبییـن اسـت و از طرفـی هـم  t-valueاین فرضیـه نیز برابر
بـا  5/09اسـت .ایـن ضریـب چـون بزرگتـر از  3اسـت ،نشـان میدهـد ایـن فرضیـه مـورد تأییـد قـرار میگیـرد.
فرضیـه پنجـم :بـر اسـاس شـکل  2و جـدول  ،4مسـیر متغیـر خالقیـت بـر تفکـر انتقـادی بـه لحـاظ آمـاری
معنـیدار بـوده ( T=5/09و  )β=0/57و مسـیر متغیـر تفکـر انتقـادی نیـز بـا عملکـرد تحصیلی معنیدار اسـت
( و  .)T=13/44بنابرایـن انتظـار مـیرود کـه تفکـر انتقـادی ،بیـن دو متغیـر خالقیـت و عملکـرد تحصیلـی
نقـش واسـطهای داشـته باشـد .طبـق یافتههـا ،در صـورت افـت ضریـب رگرسـیون استانداردشـده ،نقـش
میانجـی تفکـر انتقـادی مشـخص میشـود .بـا توجـه بـه مقدار آزمون سـوبل ( )5/40و در سـطح معنیداری
 0/05مشـخص شـد کـه تفکـر انتقـادی ،بیـن خالقیـت و عملکـرد تحصیلـی نقـش واسـطهای دارد.
4.بحث
هـدف از ایـن پژوهـش بررسـی نقـش واسـطهای تفکـر انتقـادی در ارتبـاط بیـن ویژگیهـای شـخصیتی
و خالقیـت بـا عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان بـود .در ایـن پژوهـش ابتـدا وضعیـت ویژگیهـای شـخصیتی
دانشـجویان روی عملکـرد تحصیلـی آنهـا بررسـی شـد و یافتههـا نشـان داد کـه ویژگیهـای شـخصیتی
دانشـجویان اثـر مسـتقیم و منفـی روی عملکـرد تحصیلـی آنهـا دارد .نتیجـه بهدسـتآمده ،بـا نتایـج حاصـل
از یافتههـای عیسـائی چشـمهماهی و همـکاران ( ،)Esayi Cheshmehmahi et al., 2011رضایـی و همـکاران
( ،)Rezaei et al., 2013ایـزدی و محمـدزاده موالیـی ( ،)Izadi & Mohammadzadeh Molaei, 2007پانـن و
آشـتن ( )Paunonen & Ashton, 2001و وا گرمـن و فانـدر ( )Wagerman & Funder, 2007همسـو اسـت .در
تبییـن ایـن فرضیـه چنیـن میتـوان گفـت کـه ویژگیهـای شـخصیتی و فـردی دانشـجویان در رشـد و توسـعه
مطلـوب ،در عملکـرد تحصیلـی آنـان در مـدارس مؤثـر اسـت .ویژگیهای شـخصیتی میتوانند بـه صورت یک
زنجیـره متصـل در نظـر گرفتـه شـوند کـه دامنـه آن میتوانـد از ویژگیهـای مطلـوب تـا ویژگیهـای نامطلـوب
متغیـر باشـند .بنابرایـن نـوع شـخصیت هـر فـرد بـه نوعـی میتوانـد در عملکـرد تحصیلـی آنـان مؤثـر باشـد .در
ایـن راسـتا عیسـائی چشـمهماهی و همـکاران ( )Esayi Cheshmehmahi et al., 2011بـه ایـن نتیجه رسـیدند
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کـه ویژگـی شـخصیتی روانآزردگـی دارای رابطـه منفـی و معکـوس بـا عملکـرد تحصیلـی اسـت.
در فرضیـه دوم ،بـه بررسـی ویژگیهـای شـخصیتی دانشـجویان بـه واسـطه تفکـر انتقـادی بـر عملکـرد
تحصیلـی آنهـا پرداختـه شـد و یافتههـا نشـان داد کـه ویژگیهـای شـخصیتی دانشـجویان بـه واسـطه تفکـر
انتقـادی ،بـر عملکـرد تحصیلـی آنهـا تأثیـر غیرمسـتقیمی دارد و ایـن فرضیـه هـم مـورد تأییـد واقـع شـد .نتایج
حاصـل از ایـن پژوهـش همبسـتگی معنـیداری بیـن ویژگیهـای شـخصیتی بـا تفکـر انتقـادی نشـان ندادند.
ایـن یافتـه بـا پژوهشهـای اطهـری و همـکاران ( )Athari et al., 2009همسـو اسـت .بنابرایـن بـا توجـه بـه
یافتههـا ،آمـوزش تفکـر انتقـادی بایـد بـدون در نظـر گرفتـن ویژگیهـای شـخصیتی دانشـجویان بـرای همـه
آنهـا انجـام پذیـرد .از طرفـی هـم تفکـر انتقـادی بـر عملکـرد تحصیلـی تأثیـر معنـیداری را نشـان داد کـه ایـن
نتایـج بـا یافتههـای محمـدی و همـکاران ( ،)Mohammadi et al., 2015عبداللهـی عدلیانصـار و همـکاران
( ،)Abdullahi Adli Ansar et al., 2014هورسن ( )Hursen, 2020و راستجو و همکاران ()Rastjoo et al., 2016
همسـو اسـت ولـی بـا نتایـج پژوهشهـای قنبـری هاشـمآبادی و همـکاران (Ghanbari Hashemabadi et
 ،)al., 2012وحـدت و همـکاران ( ،)Vahdat et al., 2012ریدلـی و همـکاران ( ،)Ridley et al., 1995شـیرازی
و حیـدری ( )Shirazi & Heidari, 2019ناهمسـو اسـت کـه نشـان دادنـد گرایـش بـه تفکـر انتقـادی بـا عملکـرد
تحصیلـی رابطـه معنـاداری نـدارد .بـه عنـوان مثـال راسـتجو و همـکاران ( )Rastjoo et al., 2016دریافتنـد
کـه میـان گرایـش بـه تفکـر انتقـادی و عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان همبسـتگی مثبـت و معنـاداری وجـود
دارد .بنابرایـن در کل بـه ایـن نتیجـه در فرضیـه دوم رسـیده شـد کـه ویژگیهـای شـخصیتی بـه واسـطه تفکـر
انتقـادی ،بـر عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان تأثیـر غیرمسـتقیمی دارد .میتـوان ایـن یافتـه را اینگونـه تبییـن
نمـود کـه در چنـد سـال اخیـر بـه دلیـل تأ کیـد بـر آموزشهـای مناسـب در مـدارس ،فعـال کـردن دانشـجویان،
دوری از یادگیـری حفظـی و سـطحی و تأ کیـد بـر آمـوزش تفکـر انتقـادی در مـدارس ،عملکـرد تحصیلـی
دانشـجویان بهبـود یافتـه اسـت .در واقـع ایـن روزهـا در دانشـگاهها ،اسـاتید دانشـجویان را بـه پرسـش و
کنجـکاوی در محیطهـای آموزشـی تشـویق میکننـد و همیـن امـر باعـث رشـد و پـرورش مهارتهـای تفکـر
انتقـادی در دهـه گذشـته شـده اسـت و بـا تقویـت مهـارت تفکـر انتقـادی دانشـجویان فضـا و انگیـزه مناسـب
بـرای پیشـرفت تحصیلـی مطلوبـی را بـرای دانشـجویان فراهـم میسـازد.
در فرضیه سوم ،پژوهش حاضر به بررسی تأثیر خالقیت بر عملکرد تحصیلی پرداخته شد .نتایج حاصل
از ایـن پژوهـش نشـان داد کـه خالقیـت بـا عملکـرد تحصیلـی تأثیـری مثبـت و مسـتقیمی دارد .ایـن نتایـج بـا
پژوهشهای محمدی و همکاران ( ،)Mohammadi et al., 2015اوالتوی و همکاران ()Olatoye et al., 2011
همسـو نیسـت و بـا نتایـج پیـاو ( )Piaw, 2014و فیلیـس و همـکاران ( )Fleith et al., 2002و ابطحـی و نـدری
( )Abtahi, & Nadri, 2011همسـو اسـت .بـه عنـوان مثـال ابطحـی و نـدری ()Abtahi, & Nadri, 2011
دریافتنـد کـه بیـن خالقیـت و ابعـاد آن بـا عملکـرد تحصیلـی رابطه مثبـت و معنادار وجـود دارد .در تبیین این
یافتـه نیـز میتـوان گفـت کـه در سـالهای اخیـر ،دانشـگاهها بیشـتر بر سـطوح باالیـی سلسـلهمراتب یادگیری
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ً
بلـوم تأ کیـد میکننـد و در طـرح سـؤاالت امتحانـی ،بـه سـطوح عالیتـر ذهـن بـه ویـژه سـطح ترکیب کـه عمدتا
از خالقیـت تأثیـر میپذیـرد ،توجـه شـده اسـت .بنابرایـن آنچـه آزمونهـای پیشـرفت تحصیلـی اندازهگیـری
ً
میکننـد بـا آنچـه آزمونهـای خالقیـت میسـنجد ،از لحـاظ محتـوا تقریبـا یکسـان هسـتند .بـه عبـارت دیگـر،
آموزشهـای موجـود در دانشـگاهها کـه مبنـای تعییـن پیشـرفت تحصیلـی هسـتند ،بـر ویژگیهایـی تأ کیـد
ً
میکننـد کـه لزومـا از ویژگیهـای تفکـر خلاق هسـتند.
در فرضیـه چهـارم ،پژوهـش بـه بررسـی رابطـه خالقیـت بـا تفکـر انتقـادی پرداختـه شـد .یافتههـا نشـان
داد کـه خالقیـت بـر تفکـر انتقـادی تأثیـر مسـتقیمی و مثبتـی دارد .ایـن نتایـج بـا یافتههـای محمـدی و
همـکاران ( ،)Mohammadi et al., 2015اوالتـوی و همـکاران ( )Olatoye et al., 2011و اهللکرمـی و علیآبـادی
ن مثـال اهللکرمـی و علیآبـادی (�Allah Kar
( )Allah Karami & Aliabadi, 2012همسـو اسـت .بـه عنـوا 
 )ami & Aliabadi, 2012دریافتنـد کـه از میـان مؤلفههـای خالقیـت مؤلفههـای سـیالی ،بسـط و ابتـکار
پیشبینیکنندههـای معنـاداری بـرای تفکـر انتقـادی هسـتند .در تبییـن ایـن فرضیـه میتوان گفـت که تفکر
انتقـادی و خالقیـت بایـد بـه عنـوان بخـش الینفـک آمـوزش در هـر مقطعـی باشـند زیـرا بـا تحلیـل ،ارزشـیابی،
گزینـش و بهکارگیـری ،منجـر بـه بهتریـن راهحـل میشـوند و ایـن همـان چیـزی اسـت کـه نیـاز دنیـای امـروز
اسـت.
در فرضیـه پنجـم ،پژوهـش نیـز بـه بررسـی خالقیـت دانشـجویان بـه واسـطه تفکـر انتقـادی بـر عملکـرد
تحصیلـی آنهـا پرداختـه شـد .یافتههـا نشـان داد کـه خالقیـت دانشـجویان بـه واسـطه تفکـر انتقـادی ،اثـر
غیرمسـتقیمی بـر عملکـرد تحصیلـی آنهـا دارد .مـرور پژوهشهـا نشـان داد کـه خالقیـت بـر تفکـر انتقـادی اثـر
میگـذارد ( )Mohammadi et al., 2015; Allah Karami & Aliabadi, 2012و همچنیـن تفکـر انتقـادی بـر
عملکرد تحصیلی اثرگذار است و این نتایج در یافتههای محمدی و همکاران (،)Mohammadi et al., 2015
عبداللهـی عدلیانصـار و همـکاران ( )Abdullahi Adli Ansar et al., 2014همسـو اسـت ولـی بـا نتایـج قنبـری
هاشمآبادی و همکاران ( ،)Ghanbari Hashemabadi et al., 2012وحدت و همکاران (،)Vahdat et al., 2012
ریدلـی و همـکاران ( )Ridley et al., 1995ناهمسـو اسـت کـه نشـان دادنـد گرایش به تفکـر انتقادی با عملکرد
تحصیلـی رابطـه معنـاداری نـدارد .لـذا همانطـور کـه انتظـار میرفـت نتایـج ایـن پژوهـش نیـز نشـان داد کـه
خالقیـت دانشـجویان بـه واسـطه تفکـر انتقـادی اثـر غیرمسـتقیمی بر عملکـرد تحصیلی آنهـا دارد.
5.نتیجهگیری
در سـالهای اخیر روانشناسـان تربیتی تحقیقــات قابلتوجهی را در زمینۀ عملكــرد تحصــیلی و متغیرهای
مرتبـط بـا آن انجـام دادهانـد .این پــژوهش تالشــی بود تا پژوهشهای مربوط به حــوزۀ شــناختی ،انگیزشــی
و شخصــیتی را بـا هـم تلفیـق نمایـد تــا بـر ایـن اسـاس تبییـن بهتــر و کاملتـری در مــورد عملكــرد تحصــیلی
ارائــه شــود .بـه طـور کلـی یافتههـا نشـان داد کـه ویژگیهـای شـخصیتی و خالقیـت بـا تفکـر انتقـادی ارتبـاط
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دارنـد .علاوهبـرایـن ویژگیهـای شـخصیتی و خالقیـت بـه واسـطه تفکـر انتقـادی ،بـر عملکـرد تحصیلـی تأثیـر
غیرمسـتقیم و معنـیداری دارنـد.
بـر اسـاس یافتههـای ایـن پژوهـش بـرای بهبـود عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان مهندسـی ،الزم اسـت
بـه ویژگیهـای شـخصیتی آنـان ماننـد برونگرایـی ،توافقپذیـری و وجدانـی بـودن توجـه شـود و همچنیـن
ضروری اسـت که مهارتهای خالقانه دانشـجویان مثل سـیالی ،بسـط ،ابتکار و تفکر انتقادی آنها را پرورش
ن طریـق گامـی مثبـت در جهـت بهبـود عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان برداشـت .ایـن پژوهـش
داد و از ایـ 
ماننـد هـر پژوهـش دیگـری بـا محدودیتهایـی روبـهرو بـود ،از جملـه محدودیتهـای پژوهـش حاضـر ایـن
اسـت که گروه نمونه پژوهش حاضر را دانشـجویان مهندسـی تشـکیل دادند ،بنابراین باید در تعمیم نتایج
جانـب احتیـاط را رعایـت کـرد.
پیشنهادها
دانشـجویان بـه عنـوان نیـروی انسـانی متفكـر و خلاق هـر جامعـه ،از جایـگاه ویـژهای برخـوردار هسـتند و
توانایـی تفکـر انتقـادی و خالقیـت بـرای آنهـا ضـروری اسـت .از آنجـا کـه ایـن نـوع طـرز تفكـر ،نقـش مهمـی
در تصمیمگیریهـای صحیـح دارد ،بنابرایـن پیشـنهاد میشـود تـا اسـاتید رشـتههای مهندسـی علاوه
بـر انتقـال دانـش علمـی ،بـا اسـتفاده از راهبردهـای پـرورش خالقیـت و تفکـر انتقـادی ،ایـن ویژگیهـا را در
دانشـجویان رشـد دهنـد .علاوه بـر اینهـا دانشـگاهها بـا برگـزاری دورههـا و سـمینارهای مرتبط ،دانشـجویان
را بـا روشهـای ارتقـای مهارتهـای شـناختی تفکـر خلاق و نقـاد آشـنا کننـد .همچنیـن پیشـنهاد میشـود
کـه در تحقیقـات آتـی مـدل موردنظـر پژوهـش بـا گروههـای سـنی مختلـف از جملـه دانشـجویان در رشـتهها و
دورههـای تحصیلـی دیگـر تکـرار گـردد تـا نتایـج ،قابلیـت تعمیمپذیـری بیشـتری پیـدا کنـد.
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Wدکتـر صـادق حامدینسـب :دکتـری برنامهریـزی درسـی از دانشـگاه
بیرجنـد .ایشـان بیـش از  30مقالـه علمـی در مجلات و کنفرانسهـای
علمـی ارائـه نمودهانـد و همچنیـن در کمیتـه علمـی و داوری برخـی از
مجلات و کنفرانسهـای علمـی فعالیـت داشـتهاند .سـوابق پژوهشـی
ایشـان در زمینـۀ برنامـه درسـی ،آمـوزش در شـبکههای اجتماعـی و
توسـعۀ حرفـهای معلمـان اسـت.
Wدکتـر معصومـه عزیـزی :دکتـرای روانشناسـی از دانشـگاه فردوسـی
مشـهد و اسـتادیار دانشـکده ادبیـات و علـوم انسـانی ،گـروه علـم
اطالعـات و دانششناسـی در دانشـگاه زابـل .عالئـق پژوهشـی ایشـان
در حـوزه شـناخت و هیجـان بـوده و عالقهمنـد بـه رویکـرد درمانـی
شـناختی-رفتاری هسـتند.

