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Abstract 
 

Background and purpose: The need to address critical thinking in medical education has been 
emphasized in response to rapid changes of health care environment. One of the main tasks of a medical 
institution in addition to develop students’ professional competencies is developing decision-making skills, 
self-efficiency and decoding problem which affect their ability to practice critical thinking. This study is 
aimed at assessing critical thinking in is health faculty students of Mazandaran university of Medical 
Sciences. 

Materials and methods: The subjects were 168 BSc students and 27 MSc students of health 
faculty, Mazandaran university of Medical Sciences, for data collection we applied California Critical 
Thinking Skills Test; Form B.  

Results: The level of critical thinking in this study showed an average of 10.19 which was lower 
than that in the standardization process (15.89). Therefore, the critical thinking in our statistical 
population was weak. Other findings showed significant relationship among critical thinking and 
demographic variables such as degree levels and discipline. Among the dimensions of critical thinking only 
deduction had significant difference between two degrees where the master's degree had a higher average. 

Conclusion: Findings showed significant relationship between critical thinking and demographic 
variables of degree levels and discipline. Furthermore, this study reveals the weakness of critical thinking of 
undergraduate and postgraduate students in all aspects, hence, it is necessary to teach critical thinking skills 
at university level. 
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  پژوهشی          

  
  
  ــدرانـــازنـــــی مـکـــــزشـــوم پـــلــــه دانشــــگاه عــلـــمج

  )166-173   (1390 سال  اسفند   1  ویژه نامه بیست و یکم دوره 
 

166  1390اسفند  ، 1نامه  ویژه ، بیست و یکم دوره                                                               مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                       

  انتقادی دانشجویان دانشکده بهداشت  بررسی تفکر
  مازندراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 
        نجال حریری

  زهره باقری نژاد

  چکیده
ضرورت پرداختن به تفکر انتقادی در آموزش علوم پزشکی در پاسخ بـه تغییـر سـریع محـیط مراقبـت        :سابقه و هدف  

هـای    آموزشی پزشکی عالوه بـر توسـعه شایـستگی         سسهؤم یکی از وظایف اصلی هر       .ی مورد تاکید قرار گرفته است     بهداشت
هـا خـود تحـت       مدی است که این مهارت    آهای تصمیم گیری، مسئله گشایی و خود کار        ای دانشجویان، توسعه مهارت    حرفه

در دانـشجویان دانـشکده بهداشـت       سـی تفکـر انتقـادی       پژوهش حاضر با هـدف برر     . تأثیر توانایی تمرین تفکر انتقادی است     
  .استدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران انجام شده 

 دانـشجوی مقطـع کارشناسـی ارشـد دانـشکده           27 دانـشجوی کارشناسـی و       168نمونـه پـژوهش شـامل        :ها مواد و روش  
 روش پـژوهش پیمایـشی تحلیلـی و ابـزار           .بودنـد دران   دانـشگاه علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی درمـانی مازنـ               بهداشت

  .بودگردآوری اطالعات پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم ب 
 ینـد استانداردسـازی   آتـر از میـانگین نمـره در فر          پـایین  ،19/10سطح تفکر انتقادی جامعه پژوهش با میـانگین          :ها یافته

ر انتقادی و متغیرهای جمعیت شناختی مقطع تحصیلی و رشته رابطه معنی دار  نشان داد که بین تفکها سایر یافته .بود) 89/15(
کارشناسـی   مقطـع    شـد و  مـشاهده    معنی دار     تفاوت  بین دو مقطع   ،در بین ابعاد تفکر انتقادی تنها در بعد استنباط        . وجود دارد 

  .ارشد میانگین باالتری داشت
جویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی ابعـاد           تفکر انتقادی دانش   فنتایج پژوهش حاکی از ضع     :استنتاج

 .دهد ها را نشان می های تفکر انتقادی در سطح دانشگاه است که این امر ضرورت آموزش مهارت
  

 دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی تفکر انتقادی،  :های کلیدی هواژ
  

  مقدمه
 یندی است که به موجب آن نظرات،      آانتقادی فر  تفکر

کننــد  ات و منــابعی کــه آن اطالعــات را فــراهم مــیاطالعــ
یابنـد   شوند و به طور منسجم و منطقی نظم می          می ارزیابی

طی ایـن    در. شوند و با عقاید و اطالعات دیگر مرتبط می       
 شـوند و مفـاهیم     یند، منابع دیگر نیز در نظر گرفته می       آفر

  تفکـر  ).1(گیـرد  مورد ارزیـابی قـرار مـی        ها نیز  ضمنی آن 
فرد طی آن با بررسی      که یندی شناختی است  آی فر انتقاد

 گیری  در دسترس و نتیجه    اطالعات و تحلیل  دالیل و تجزیه  
  ).2(پردازد گیری می  قضاوت و تصمیمها به از آن

  هـهای تجزی در بسیاری از نظرات موجود، بر مهارت

 
   E-mail: bagherinejad2007@gmail.com         انشگاهی پیامبر اعظم، دانشکده بهداشت، کتابخانه جاده خزرآباد، مجتمع د18ساری، کیلومتر  -زهره باقری نژاد :مولف مسئول

   دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم انسانی، کتابداریگروه
  17/11/90: تصویب            تاریخ 28/4/90:           تاریخ ارجاع جهت اصالحات 21/1/90: ریافت تاریخ د 
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  نجال حریری و همکار                                        هشی   پژو  
  

167  1390اسفند  ، 1نامه  ویژه ، بیست و یکم دوره                                                               مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                       

 های تفکـر   و تحلیل، استنباط و ارزشیابی به عنوان مهارت       
هشت مهـارت     هاشمیان نژاد  ).3(انتقادی تاکید شده است   

اسـتدالل،   ارتبـاط،  سوال کردن، تحلیل کردن، ارزیـابی،     
ــان     ــاربرد واژگ ــوط، ک ــی مرب ــاهیم علم ــازماندهی مف س

  .)4(شمارد انتقادی و فراشناخت را برمی
توان بـه     ضرورت و اهمیت تفکر انتقادی می      در مورد 

مواردی از قبیل کاربردی کردن یادگیری براساس فعالیـت         
های عصر فرا صـنعتی و       خود یادگیرنده، متناسب با ویژگی    

از طرفـی تفکـر     . فزاینده بودن تغییـر و تحـول اشـاره کـرد          
انتقادی خـود برگرفتـه از اهـداف اساسـی تعلـیم و تربیـت               

 یون جهـانی آمـوزش پزشـکی تفکـر        فدراسـ  .)4(باشـد  می
انتقــادی را یکــی از اســتانداردهای آمــوزش پزشــکی     

انتقـادی در مبحـث اعتبـار بخـشی          تفکـر . برشمرده است 
باشـد و یکـی از       مـی ها نیز از جمله نکات کلیدی        دانشکده

گیـری رشـد تفکـر       معیارهای موسسات اعتباربخـشی، انـدازه     
 کـر تن بـه تف    ضرورت پـرداخ   ).5(انتقادی در دانشجویان است   

انتقادی در آموزش علوم پزشـکی در پاسـخ بـه تغییـر سـریع               
وظیفه .  گرفته است  محیط مراقبت بهداشتی مورد تاکید قرار     

 آموزشی پزشکی عالوه بر رشد      سسهؤماصلی و اولیه هر     
ای دانشجویان،   های حرفه  و توسعه شایستگی و صالحیت    

گیـری، مـسئله گـشایی و خـود          های تصمیم  توسعه مهارت 
ها خود تحت الشعاع توانایی  مدی است که این مهارتآکار

تمرین فکر کردن به صورت انتقادی و دارای روال منطقـی           
  ).6،7(است

رشـد   حـاکی از ضـعف       پـژوهش عبـدحق   های   یافته
کارشناسـی   ترم اول و ترم آخر    دانشجویان  انتقادی   تفکر

هـای علـوم     کارشناسـی ارشـد مامـایی دانـشگاه        پیوسته و 
های  کارگیری آزمون  هتهران بود و به لزوم ب     پزشکی شهر   

 ).8(ده اسـت  نوین و راهکارهای یادگیری فعال تأکیـد شـ        
 تفکــر هــای مهــارت نمــرات میــانگیندر مطالعــه اطهــری 

 -86سـال  ورودی دانـشجویان  از نفری 89 جامعه انتقادی
 نخـست  تـرم  در اصـفهان  پزشـکی  علـوم   دانـشگاه 1385

ــود48/12±  23/3 تحــصیلی ــ در.  ب  مقطــع شجویاندان
 حیطـه  در تنهـا  کارشناسـی،  مقطـع  و ای دکتـرای حرفـه  

 نمـرات  و سراسـری  آزمـون  رتبـه  بـین  قیاسـی  اسـتدالل 

 دار یمعنـ  حرفه ای همبـستگی  دکترای دوره دانشجویان

 در انتقادی تفکر های مهارت آزمون  نمرات.شد مشاهده

 مطلـوب  چنـدان  دانـشگاه  بـه  ورود بـدو  در دانشجویان،

 این با ارتباطی سراسری در آزمون اوطلبد رتبه و نیست

 در پژوهش قریـب و همکـارانش        ).9(است نداشته ها تمهار
انتقـادی   میانگین و انحراف معیار نمره کل مهارت تفکـر        

دانشجویان ترم اول و ترم آخر رشـته مـدیریت خـدمات            
دار  حدود هنجار بود و تفاوت معنی      درمانی در -بهداشتی
از نظر گـرایش     .نداشت وجودبین نمرات دو مقطع     آماری  

ــه تفکــر ــا الگــوی نمــره    ب ــرم اول ب ــشجویان ت ــادی دان انتق
دار مـشاهده گردیـد و        ترم آخر تفاوت معنـی     دانشجویان

  ).10(نمره دانشجویان ترم آخر بیشتراز ترم اول بود
انتقـادی مکمـل     هـای تفکـر    برخورداری از مهـارت   

 سوبای کارکنان بهداشت و درمان مح های حرفه توانمندی
و مطالعه میـزان آن در دانـشجویان حـوزه علـوم             شود می

ای الزم بــرای  هــای زمینــه  توانــد یافتــه  بهداشــتی مــی 
های  های آموزشی در جهت ارتقای توانمندی   ریزی برنامه
با توجه به اهمیـت موضـوع   . آوردانتقادی را فراهم     تفکر
های انجـام شـده در دانـشجویان         که اندک پژوهش   و این 
 ختلف بهداشتی در کشور، حاکی از ضعف در       های م  رشته
 کـه  اسـت  ایـن پژوهش حاضر   هدف  انتقادی بوده،    تفکر

ــر  ــزان تفک ــت    می ــشکده بهداش ــشجویان دان ــادی دان انتق
ــانی     ــتی درم ــدمات بهداش ــکی و خ ــوم پزش ــشگاه عل دان

دار بـین    مازندران را بررسی کـرده و وجـود رابطـه معنـی           
شـناختی  انتقادی و هر یـک از متغیرهـای جمعیـت            تفکر
دوره آموزشی و رشته تحصیلی     ، جنسیت،    تحصیلی مقطع

 .را مورد آزمون قرار دهد
  

  ها مواد و روش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی اسـت و در اجـرای           

جامعـه  . آن از روش پیمایشی تحلیلی استفاده شده اسـت        
ــر   ــژوهش حاض ــی  433پ ــع کارشناس ــشجوی مقط  و  دان

کده بهداشـت   دانـش در  کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل      
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  تفکر انتقادی دانشجویان دانشکده بهداشت مازندران
 

168  1390اسفند  ، 1نامه  ویژه ، بیست و یکم دوره                                                               شکی مازندران                      مجله دانشگاه علوم پز 

 89-90دانشگاه علوم پزشکی مازنـدران در سـال تحـصیلی           
ــته ــع     در رش ــیط در دو مقط ــت مح ــصیلی بهداش ــای تح ه
و کارشناسـی   ) پیوسته و ناپیوسته روزانه و شبانه     ( کارشناسی

پیوسـته و   (ای در مقطـع کارشناسـی        ارشد، بهداشـت حرفـه    
، بهداشت عمومی در مقطع کارشناسی ناپیوسته       )ناپیوسته

 در  .باشـند  آمار زیستی در مقطع کارشناسـی ارشـد مـی         و  
مقطـع  دانـشجوی    )مرد 122 و   زن 281( نفر   403مجموع  

 نفــر در دوره روزانــه 310کارشناســی کــه از ایــن تعــداد 
 ) نفر کارشناسی پیوسته   150  و نفر کارشناسی ناپیوسته   160(

نفـر   30و ) کارشناسـی ناپیوسـته  ( نفر در دوره شبانه 93و  
. ددانشجوی کارشناسـی ارشـد هـستن      ) مرد 12  و زن 18(

گیری تـصادفی طبقـه ای       گیری از روش نمونه    برای نمونه 
 نفـر از    196استفاده گردید که بر اساس جدول مورگـان         

 نفــر از مقطــع کارشناســی ارشــد 28مقطــع کارشناســی و 
  .مورد بررسی قرار گرفت

هــا پرســشنامه تفکــر انتقــادی  وری دادهآابــزار گــرد
براساس مطالعه بابامحمودی و همکـاران،      . تکالیفرنیا اس 

Facione   بــا همکــاری انجمــن فالســفه و چنــد دانــشگاه
ای بـه روش دلفـی بـر      ایاالت متحده آمریکـا، در مطالعـه      

 تـن از صـاحب نظـران تفکـر انتقـادی،            46اساس نظرات   
هـای   فالسفه و اساتید برجسته آموزشی و پس از بررسـی         

 .)11(ی را ارایـه کردنـد   الزم، مفاهیم اساسی تفکـر انتقـاد      
 تهیه و   ،های تفکر انتقادی در افراد     جهت سنجش مهارت  

ــارت   ــون مه ــازی آزم ــادی    استانداردس ــر انتق ــای تفک ه
توسط خلیلی و همکـاران     کالیفرنیا بر پایه مفاهیم مذکور      

  .)12(نمودند
 ، حـاوی  )فرم ب ( های تفکر انتقادی   آزمون مهارت 

 حـوزه   5ح در   ای با یک گزینه صحی      سوال چندگزینه  34
تحلیـل، ارزشـیابی،    (های شناختی تفکـر انتقـادی        مهارت

جهــت ) اسـتنباط، اســتدالل اســتقرایی و اسـتدالل قیاســی  
هــای تفکــر انتقــادی  ســنجش اختــصاصی ســطح مهــارت

 سـوال آزمـون مـذکور از بـین     34. دانشجویان مـی باشـد   
در ایـن   .  سوالی استخراج شـده اسـت      200یک مجموعه   

ال صحیح یک نمره بـه فـرد تعلـق          آزمون به ازای هر سو    

گیرد و مجموع سـواالت صـحیح آزمـون، نمـره کـل        می
و سـوال صـحیح     )  نمـره  34حـداکثر (شـود    محسوب مـی  

سوالی است که طبق کلید آزمـون گزینـه صـحیح انتخـاب             
دهی به سواالت آزمون  زمان الزم جهت پاسخ   .  باشد شده
 محـدوده سـواالت در برگیرنـده        ).11-14( دقیقه اسـت   45
اردی است که تحلیل معنایی از یـک جملـه تـا تلفیـق              مو

گیــری  هــای تفکــر انتقــادی را انــدازه تــر مهــارت پیچیــده
 گویی به برخی موارد این پرسـشنامه، مـستلزم         پاسخ. کند می

هـا و    استخراج استنباط صحیح از یک سری پـیش فـرض         
گـویی بـه برخـی مـوارد دیگـر، مـستلزم ارزیـابی و          پاسخ

گـویی بـه     پاسـخ . گیـری اسـت    هتوجیه مستدل یک نتیجـ    
های  دسته دیگری از سواالت، مستلزم اعتراض به استنتاج       

. ارائــه شــده، توجیــه و ارزشــیابی ایــن اعتراضــات اســت 
اجرای ایـن آزمـون بایـد بـر اسـاس راهنمـای برگـزاری               

  .های تفکر انتقادی صورت گیرد آزمون مهارت
در پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا سواالت مربوط       

 بیـشترین باشد کـه      می 34 -25 و   4-1ه ارزشیابی شماره    ب
 سواالت بخش استنباط.  امتیاز است14ه فرد شد امتیاز کسب

  است11 امتیاز فرد بیشترینباشد که   می24 تا 14های  شماره
 و تحلیـل    و سواالتی که بـه بررسـی میـزان مهـارت تجزیـه            

 بیـشترین  بود و    13 تا   5پردازند سواالت    کننده می  شرکت
 بـا پاسـخ دادن بـه        قیاسـی اسـتدالل   .  اسـت  9هـا    امتیاز آن 
  سنجیده و استدالل34-28، 26-24، 21، 3،13،20سواالت  

 و  23،  22،  19-14،  9-8،  6-4،  2،  1استقرایی با سواالت    
 سـوال ایـن پرسـشنامه       34از مجموع   . شود  ارزیابی می  27
 میـانگین . ای است   گزینه 5 سوال   15ای و     گزینه 4 سوال   19
معنـی کـه      است بدین  89/15یین شده برای این آزمون      تع

هـای    اشـاره بـه ضـعف در مهـارت         89/15نمره کمتـر از     
گر قوت و باال     تفکر انتقادی دارد و نمره باالتر از آن بیان        

  ).15 -17(های تفکر انتقادی است  بودن مهارت
 نمره با ها آزمون خرده همه،  سازه اعتبار تعیین در

. بودند باالئی برخوردار   و مثبت یهمبستگ از آزمون کل
 از آزمـون  سـواالت  کـه  است آن نتایج حاصل حاکی از   

 و برخوردار بوده  پژوهشی ابزار یک عنوان هب الزم اعتماد
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. باشـند  مـی  هماهنـگ  نیـز  آزمـون  تئـوریکی  سـاختار  بـا 
 مورد را) انتقادی تفکر(واحد  سازه یک همگی همچنین

 بـا  افـراد  بـین  یخـوب  تمیـز  قدرت از و داده سنجش قرار
ــطوح ــف سـ ــر مختلـ ــادی تفکـ ــوردار 1(CT) انتقـ  برخـ
 -ضـریب کـودر    از اسـتفاده  بـا  آزمون  پایایی .)12(هستند

جهـت   .)18( گزارش شده است7/0 تا 68/0ریچاردسون 
انتقــادی، مطالعــه  هــای تفکــر ارزیــابی پایــایی پرســشنامه

ها پخش    پرسشنامه بین نمونه   30صورت گرفت و    مقدماتی  
 86/0 حــاکی از آلفــای کرونبــاخ   تــایج کــه نگردیــد

 لذا ایـن آزمـون بـه        .انتقادی فرم ب است    پرسشنامه تفکر 
  .باشد می پایایی الزم دارایعنوان یک آزمون پژوهش 

در ایــن پــژوهش ارزشــیابی بــه معنــی تعیــین اعتبــار  
اسـتدالل  ،  )13(ها مطالب و ارزیابی نحوه ارتباطات بین آن      

ــایج    ــتخراج نت ــی اس ــه معن ــقرایی ب ــل  اس ــر اســاس دالی ب
 استدالل قیاسـی عبـارت از نتیجـه گیـری بـر             ،)19(منطقی

استنباط به معنی توانایی     ،)20(اساس استنباط یا اصل کلی    
 و تحلیل به معنی تشخیص هدف مطالـب       )13(گیری نتیجه

. )13(هاسـت   و پی بردن بـه ارتباطـات موجـود در بـین آن           
 متغیرهای جمعیت شناختی مـورد بررسـی مقطـع، رشـته،          

  .شدبا دوره تحصیلی و جنسیت دانشجویان می
هـا   جهت رعایت اصول اخالقی پژوهش، پرسـشنامه      

دهنـدگان تکمیـل    بدون مشخص بودن نام، توسـط پاسـخ   
 کمیته اخالق در پژوهش علـوم       با تأیید این پژوهش   . شد

.  گرفـت علوم پزشـکی مازنـدران انجـام      پزشکی دانشگاه   
هـای   هکـار گرفتـه شـده جهـت آزمـون فرضـی            هآزمون بـ  

آمار توصیفی شامل   . باشد پژوهش، آزمون همبستگی می   
شــاخص مرکــزی پراکنــدگی جــداول توزیــع فراوانــی و 

  تحلیـل واریـانس     و T هـای  آمار استنباطی شـامل آزمـون     
)ANOVA (بوده است.  

  

  ها یافته
دانــشجوی مقطــع  168 شــامل پــژوهش  هــاینمونــه
 دانشجوی مقطع کارشناسی   27و  )  درصد 2/86(کارشناسی  

                                                 
1. Critical Thinking 

بـه  ) نفـر 195در مجمـوع    (بودنـد کـه     )  درصد 8/13(ارشد  
  .)1جدول شماره ( ها پاسخ دادند پرسشنامه

  
متغیرهای توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب        :1جدول شماره   

  دوره و رشته تحصیلی جمعیت شناختی مقطع، جنسیت،
  

  )درصد (فراوانی    متغیر
  مقطع تحصیلی )2/86 (168  کارشناسی

  اسی ارشدکارشن
  

27) 8/13( 

  جنسیت )5/41 (81  مرد
  زن

  

114) 5/58( 

 )05/23 (45  شبانه

 )9/73 (144  روزانه

  دوره

  بدون پاسخ
  

6) 05/3(  

 )5/39 (77  بهداشت حرفه ای

 )9/35 (70  بهداشت محیط

 )2/7 (14  آمار زیستی

  رشته تحصیلی

  بهداشت عمومی
  

34) 4/17( 

 )100 (195  مجموع  

  
ان تفکر انتقادی دانـشجویان دانـشکده بهداشـت         میز

ــانی     ــتی درم ــدمات بهداش ــکی و خ ــوم پزش ــشگاه عل دان
مازندران مورد بررسی قرار گرفـت کـه نتـایج حـاکی از             
ــر انتقــادی جامعــه پــژوهش       ــت کــه نمــره تفک   آن اس

 همچنـین بررسـی بیـشتر نـشان داد          . است 19/10 ± 08/3
ضـعیف و   دارای تفکـر انتقـادی       ) درصـد  4/95( نفر   186
  .انتقادی قوی بودند  درصد دارای تفکر6/4تنها 

به دنبـال بررسـی انجـام شـده در سـطح نمـره تفکـر             
انتقادی، هر یک از ابعاد این عامل نیز مورد سنجش قرار           

باشــد دامنــه   مــی22/4میــانگین نمــره ارزشــیابی . گرفــت
است کـه میـانگین   ) 0-14(کسب نمره برای این بعد بازه     

میـانگین  . فاصـله دارد  ) 7(ر میـانی بـازه    کسب شده با مقدا   
 دامنـه   . اسـت  21/3 نمره تفـسیر برابـر       دست آمده برای   به

) 0 -11(کــسب نمــره بــرای ایــن بعــد از تفکــر انتقــادی  
باشد که میانگین کسب شده در این بعد نیز بـا مقـدار               می

بررسی بعد مهـارت تحلیـل      . فاصله دارد ) 5/5(میانی بازه   
دسـت آمـده برابـر بـا         ه نمـره بـ    نشان می دهد که میانگین    

 بوده است و دامنه کسب نمره بـرای ایـن بعـد بـازه               02/3
ــانگین از  ) 0 -9(   اســت کــه در ایــن مــورد نیــز ســطح می
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در بررسی بعد استدالل    . کمتر است ) 5/4(حد میانی بازه    
 27/2شود که میانگین نمره برابر بـا         استقرایی مالحظه می  

) 0-14(ایـن بعـد بـازه       دامنه کسب نمره بـرای      . می باشد 
است که در این مورد نیز سطح نمره کمتر از حـد میـانی              

در بررسـی بعـد اسـتدالل قیاسـی مالحظـه           .  اسـت  )7(بازه
باشـد دامنـه      مـی  22/5شود که میانگین نمـره برابـر بـا           می

اسـت کـه در ایـن       ) 0-16(کسب نمره برای این بعد بازه       
  .ر است کمت)8(مورد نیز سطح نمره از حد میانی بازه

  میــانگین تفکــر انتقــادی دانــشجویان کارشناســی     
 81/11 ± 76/2در مقطع کارشناسی ارشـد      و   93/9 ± 05/3
 حاکی از آن است که بین دو گـروه از        tآزمون  . باشد می

 05/0نظر میانگین نمره این مولفـه در سـطح معنـی داری             
و در مقطـع کارشناسـی       داری وجـود دارد    اختالف معنی 

همـان گونـه در   . التری قرار گرفته است   ارشد در سطح با   
 آمـده اسـت تنهـا بـین دو مقطـع از نظـر               2جدول شماره   

ــتنباط اخــتالف    ــد اس ــانگین نمــره کــسب شــده در بع می
میانگین دانشجویان کارشناسی   (داری وجود دارد و      معنی

 07/4 و در مقطع کارشناسی ارشد برابر        07/3در این بعد    
ارشـد در سـطح     مقطـع کارشناسـی      )دست آمده اسـت    هب

 در سایر ابعاد اختالف مـشاهده       .گرفته است باالتری قرار   
  .)2جدول شماره ( باشد دار نمی شده معنی

  
  مقطع تحصیلی بر حسب تفکر انتقادینمرات ابعاد  :2جدول شماره

  

  کارشناسی  
   میانگین± انحراف معیار

   کارشناسی ارشد
   میانگین± انحراف معیار

  سطح 
  داری معنی

  003/0  81/11 ± 76/2  93/9 ± 05/3  قادیتفکر انت
  460/0  44/4 ± 25/1  18/4 ± 75/1  ارزشیابی
  002/0  07/4 ± 57/1  07/3 ± 59/1  استنباط

  063/0  56/3 ± 58/1  93/2 ± 63/1  مهارت تحلیل
  075/0  78/2 ± 60/1  18/2 ± 20/1  استدالل استقرایی
  055/0  89/5 ± 69/1  11/5 ± 97/1  استدالل قیاسی

  
ــا ــشجویان   می ــین دان ــادی در ب ــر انتق ــرد نگین تفک   م

. بـود  16/10 ± 05/3 زندانشجویان  در   و   23/10 ± 14/3
داری  بین دو گروه از نظر میـانگین نمـره اخـتالف معنـی            

 مبین میانگین نمره هر یـک     3جدول شماره   . وجود ندارد 
دو گروه جنسیتی   از ابعاد تفکر انتقادی در بین دانشجویان        

هـا    مـستقل تحـت فـرض برابـری واریـانس          tا آزمـون    ب. است
 جنـسیتی  هـای  داری بین تفکـر انتقـادی گـروه        اختالف معنی 
  ).3جدول شماره (وجود ندارد 

  
  برحسب جنسیتآن   ابعادانتقادی و تفکرنمرات  :3جدول شماره 

  

   مرد  
   میانگین± انحراف معیار

   زن
   میانگین± انحراف معیار

  سطح 
  داری معنی

  864/0  16/10 ± 05/3  23/10 ± 14/3  تفکر انتقادی
  741/0  25/4 ± 79/1  17/4 ± 55/1  ارزشیابی
  762/0  18/3 ± 60/1  25/3 ± 65/1  استنباط

  548/0  96/2 ± 54/1  10/3 ± 76/1  مهارت تحلیل
  388/0  33/2 ± 28/1  17/2 ± 26/1  استدالل استقرایی
  497/0  14/5 ± 85/1  33/5 ± 09/2  استدالل قیاسی

  
 93/9 ± 31/3میانگین تفکر انتقـادی در دوره شـبانه        

میانگین هر یک از . بود 33/10 ± 03/3و در دوره روزانه 
 tآزمــون .  آورده شــده اســت4ابعــاد آن نیــز در جــدول 

ها نشان داد کـه بـین        مستقل تحت فرض برابری واریانس    
دو گروه از نظر میانگین نمره این مولفه در هـیچ یـک از              

  .)4جدول شماره (داری وجود ندارد   معنیابعاد اختالف
  

   برحسب دوره آموزشیآن و ابعاد انتقادی  تفکرنمرات :  4جدول شماره 
  

   شبانه  
   میانگین± انحراف معیار

   روزانه
   میانگین± انحراف معیار

  سطح 
  داری معنی

  458/0  33/10 ± 03/3  93/9 ± 31/3  تفکر انتقادی
  966/0  26/4 ± 64/1  24/4 ± 91/1  ارزشیابی
  996/0  20/3 ± 63/1  20/3 ± 44/1  استنباط

  267/0  11/3 ± 59/1  80/2 ± 79/1  مهارت تحلیل
  724/0  28/2 ± 31/1  20/2 ± 22/1  استدالل استقرایی
  658/0  21/5 ± 97/1  36/5 ± 85/1  استدالل قیاسی

  
میانگین نمره متغیر تفکر انتقادی و ابعـاد آن در بـین           

 5شماره  جدول   ختلف تحصیلی در  های م  دانشجویان رشته 
 تحلیـل واریـانس   بـا اسـتفاده از آزمـون        . ارائه شده اسـت   

هـای مختلـف از نظـر        توان نتیجه گرفت که بین رشـته       می
 05/0داری   نمــره کــسب شــده در ســطح معنــی میــانگین

ــرا مقــدار احتمــال .داری وجــود دارد اخــتالف معنــی  زی
وری طـ  هداری اسـت بـ     ست آمده کمتر از سطح معنـی      د هب

هـا در بـین دانـشجویان رشـته آمـار زیـستی              که این مولفه  
  .)5جدول شماره ( های تحصیلی است بیش از سایر رشته
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   برحسب رشته تحصیلیآن  ابعاد وانتقادی  تفکرنمرات :5جدول شماره 
  

  بهداشت حرفه ای  
   میانگین±انحراف معیار 

  بهداشت محیط
   میانگین±انحراف معیار 

  آمار زیستی
   میانگین± معیار انحراف

  بهداشت عمومی
  داری سطح معنی   میانگین±انحراف معیار 

  018/0  44/10 ± 72/2  57/12 ± 53/2  96/9 ± 05/3  86/9 ± 19/3  تفکرانتقادی
  094/0  76/4 ± 79/1  71/4 ± 27/1  10/4 ± 72/1  00/4 ± 65/1  ارزشیابی
  010/0  24/3 ± 91/1  57/4 ± 55/1  04/3 ± 56/1  09/3 ± 45/1  استنباط

  453/0  74/2 ± 60/1  57/3 ± 16/1  03/3 ± 70/1  03/3 ± 65/1  مهارت تحلیل
  110/0  24/2 ± 26/1  07/3 ± 38/1  20/2 ± 29/1  19/2 ± 23/1  استدالل استقرایی
  288/0  47/5 ± 94/1  86/5 ± 66/1  29/5 ± 91/1  94/4 ± 02/2  استدالل قیاسی

  
  بحث

 ادی دانـشجویان دهد که سطح تفکر انتق نتایج نشان می 
دانــشکده بهداشــت دانــشگاه علــوم پزشــکی و خــدمات  

تـر از     پـایین  19/10بهداشتی درمانی مازندران با میـانگین       
  کـه  بود) 89/15(میانگین نمره در فرایند استانداردسازی      

ــان را ضــعیف    ــادی آن ــوان تفکــر انتق در مجمــوع مــی ت
تحلیــل ابعــاد ایــن متغیــر متــشکل از ارزشــیابی، . دانــست

باط، تحلیـل، اسـتدالل اسـتقرایی و اسـتدالل قیاسـی            استن
 ایــن ابعـاد میــانگین کمتــر از حــد  همــهنـشان داد کــه در  

متوسط بـود و تفکـر انتقـادی دانـشجویان در همـه ابعـاد               
نتایج این پژوهش همسو با مطالعه عبـدحق      . ضعیف است 

دهنده ضعف ایـن مهـارت در بـین جامعـه            نشان و اطهری 
  ).8،9(مورد بررسی بوده است

نتایج مبین این است که بین تفکر انتقادی و متغیر  
دار وجـود    جمعیت شناختی مقطع تحـصیلی رابطـه معنـی        

 و تفکر انتقادی در مقطع کارشناسی ارشد در سطح          دارد
 در بـین ابعـاد تفکـر انتقـادی تنهـا در بعـد               .استباالتری  

مقطع استنباط بین دو مقطع اختالف معنی دار دیده شد و         
بررسـی ایـن    . ارشد میـانگین بـاالتری داشـت      کارشناسی  

دار نبـود و   متغیر بر حسب جنسیت حاکی از رابطـه معنـی     
بین هـیچ یـک از ابعـاد ایـن متغیـر و جنـسیت نیـز رابطـه             

بین تفکر انتقادی دانشجویان دوره     . دار مشاهده نشد   معنی
. دار دیده نشد   شبانه و روزانه و ابعاد آن نیز اختالف معنی        

هـای   گین بعد اسـتنباط تفکـر انتقـادی رشـته         بین نمره میان  
دار وجود داشت و میـانگین رشـته         مختلف اختالف معنی  

  توان مـرتبط    آمار زیستی باالتر بود که این موضوع را می        
  

با محـدود بـودن ایـن رشـته بـه مقطـع کارشناسـی ارشـد           
توان بیان داشت بین تفکر انتقادی       در مجموع می  . دانست

تی مقطــع تحــصیلی و رشــته و متغیرهــای جمعیــت شــناخ
 . دار وجود دارد رابطه معنی

های پژوهش حاضر مؤیـد     با توجه به این که یافته     
هایی است که ضـعف تفکـر انتقـادی          نتایج سایر پژوهش  

 .)22،21،11،10(در دانشجویان را مـورد تأییـد قـرار دادنـد          
هــای تفکــر انتقــادی و  توجــه جــدی بــه تقویــت مهــارت

هـا در   رای آمـوزش ایـن مهـارت   هـای الزم بـ    ریزی برنامه
مقاطع مختلف تحصیلی در حوزه آموزش عالی به ویـژه          

  . گیرد آموزش پزشکی مورد تأکید قرار می
ــه   بــرای آمــوزش مهــارت هــای تفکــر انتقــادی ب

 مـورد نیـاز اسـت کـه اولـین           راهکـار دانشجویان چندین   
  ایجاد تعادل بین محتـوای     ، در قالب رشته تحصیلی    راهکار

  زیرا با حجم فعلی محتوای     .د آموزش است  دروس و فراین  
هـا بـه     توان در زمان محدود کالس     دروس به راحتی نمی   

 ایجـاد   راهکـار دومـین   . ها پرداخـت   آموزش این مهارت  
در نظر گرفتن زمـان     (تعادل بین سخنرانی و کنش متقابل       

  ایجاد راهکارو سومین    )برای تبادل فکری با فراگیران     الزم
  و همکاران در پژوهش خلیلی.بحث در کالس درس است  

ــر   ــی ب ــوزش کالســیک و مبتن ــای راهکاردو روش آم ه
ــشجویان    ــدار دان ــادگیری پای ــزان ی ــر می تفکــر انتقــادی ب

هـا حـاکی از آن اسـت کـه      پرستاری مقایسه شد که یافته    
در دانـشجویان   هر دو روش باعث ایجاد یادگیری پایـدار         

 CTS2 روش   وجود ایجاد یـادگیری پایـدارتر در       شده و با  
                                                 
1. Critical Thinking Strategies 
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ها بر دیگری برتری     از نظر آماری هیچ یک از این روش       
هـای    سـطح مهـارت    ی باعـث ارتقـا    اقداماما این    نداشتند

  .)13(تفکر انتقادی دانشجویان شده است
پور شـیوه رهبـری       ارائه شده توسط حسن    الگویدر  

های یادگیرنده   دهنده و ویژگی   مدیران، شیوه رهبری یاد   
با توجه  . ثیر گذارند أانتقادی ت در تعامل با محیط بر تفکر       

تـرین موانـع     به آنچه در این پژوهش آمده است از عمده        
هـای   توسعه و رشد تفکر انتقادی استفاده غالـب از روش         

سنتی در نظام آموزشی و رویکردهای آموزشی است که       
فضای آموزشی باید   . بر حفظ طوطی وار تاکید می کنند      

.  بـه هـم باشـد      آکنده از همدلی، درک و فهـم و احتـرام         
ثر بـر ایـن رونـد عالقـه، انگیـزه،           ؤهـای فـردی مـ      ویژگی

رهبــری تحــول گــرا و . مــی باشــند... خودکارآمــدی و 
ــاز در    ــل کارس ــژوهش وی از عوام ــاز در پ دگرگــون س

  .)7(اند موسسات آموزش عالی نام برده شده
براساس آنچه بیان شـد، بـا توجـه بـه اهمیـت تفکـر               

نـشجویان و مـستقالنه     گیـری هـای دا     انتقادی در تـصمیم   
هـای آموزشـی بـا     اسـتفاده از روش  هـا بـا   عمل کردن آن  

های تفکـر انتقـادی، اسـتفاده از         تاکید بر آموزش مهارت   
هـا و توجـه بـه انگیـزه و           مدیریت تحول گرا در دانـشگاه     

مندی افراد در انتخاب رشته تحصیلی، تناسب متون         عالقه
 همدلی بـرای     ایجاد فضای امن پر از      و هر ترم با زمان آن    
توانــد در رشــد ایــن مهــارت در فــضای  بیــان عقایــد مــی

  .آموزشی موثر واقع شود
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