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  چکیده
 اهداف به فعال ذهنی فرآیند یک طی استاد، کلیدي مفاهیم دریافت از پس فراگیر ،آن طی که است قابلیتی انتقادي تفکر :زمینه

ب نیز مطال یادداري افزایش سبب دانشجو، نگرشی و عاطفی شناختی، ابعاد عالوه بر رشد توانایی این .یابد می دست آموزشی
هدف مقایسه  این مطالعه با .مورد توجه است ریزي آموزشی و رشد دانشجو گیري آن براي برنامه لذا سنجش و اندازه .شود می

  .ساتید و دانشجویان انجام گرفتانتقادي ا میزان گرایش به تفکر
دانشگاه علوم پزشکی  اساتید جامعه آماري شامل دانشجویان و .تحلیلی است–مطالعه حاضر یک بررسی توصیفی :ها روش

 بااطالعات  .اي انتخاب شدند گیري تصادفی طبقه روش نمونه اساتید به از نفر 40دانشجویان و از نفر 300تعداد  .کرمانشاه بود
براي تجزیه و  هاي تحلیل واریانس و تی آزموناز . شدآوري  میزان گرایش به تفکرانتقادي جمع پرسشنامه استاندارد از استفاده

 .شد استفادهها  تحلیل داده

 بین گرایش به تفکر ).>02/0P( بود از دانشجویان بیشتردار اطور معن به اساتید هاي تفکر انتقادي مؤلفه میانگین نمرات :ها یافته
براي  اما .داشت دار آماري وجوداتفاوت معن )P=04/0( تعهد و )P=008/0( هاي خالقیت لحاظ مؤلفه تقادي در دو جنس ازان

داري بین گرایش به تفکر انتقادي دانشجویان با توجه به دانشکده و رشته اتفاوت معن .نبود دارااین تفاوت معن مؤلفه کمال،
  ).=01/0P( دار بوداتفاوت معن ،ی اساتید و مؤلفه خالقیتبین مرتبه علم اما ،تحصیلی وجود نداشت

با  .اساتید بود از تر دانشجویان کم این مهارت درمیزان . پایین بود اساتید سطح تفکر انتقادي در بین دانشجویان و :گیري نتیجه
ت علمی و أاعضاي هی ادي برايتفکر انتق هاي هاي آموزشی ارتقاء سطح مهارت کارگاه شود پیشنهاد میتوجه به اهمیت موضوع، 

  .شود تشکیلدانشجویان 
 دانشجویان اساتید، تفکرانتقادي، :ها واژه کلید
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  مقدمه
 ،آن پایـه  بـر  که است قابلیتی و توانایی ،انتقادي تفکر

 توسط شده مطرح کلیدي مفاهیم دریافت از پس تنها فراگیر

 شـده  تعیـین  اهـداف  به فعال ذهنی فرآیند یک طی استاد،

 یادداري افزایش سبب توانایی این .یابد می دست آموزشی

 مفـاهیم  و شـده  دانشـجویان  توسـط  شده دریافت مطالب

 اختیـار  در روشـنی  بـه  را اند بوده آموزش هدف که اصلی

صـورت عقلـی و    زمانی که انسان بـه . دهد می رقرا فراگیر
اولـین   واقـع  در پردازد، ارزشیابی موضوعی میه منطقی ب
 تفکـر . )2و  1( دارد جهت تفکرانتقـادي برمـی   در گام را

طـرح شـد و   مسوي روانشناسان شناختی  ابتدا از ،انتقادي
 عنـوان  هاي اقتصـادي و تلقـی انسـان بـه     در نظریه سپس

ــی، در ش ــرمایه فرهنگ ــل  س ــناخت و تحلی ــایی فراش ناس
 ).3( تجلی یافـت  تر، کوچک اجزاء کارکردهاي ذهنی در
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 همگانی را توافق مورد جامع تعریف آمریکا،ه فلسف انجمن

 هـاي  مؤلفه شامل که است کرده هیارا انتقادي، تفکر براي

 انتقـادي  تفکـر  بر این اسـاس، . شود می شناختی و عاطفی
شود  تلقی می اي دهنده خودنظم و هدفمند عنوان قضاوت به
 همچنـین  و اسـتنباط  ارزیـابی،  تحلیـل،  تعبیر، بر مبتنی که

 مفهومی و مالکی شناختی، روش موقعیتی، مالحظات تبیین

تفکرانتقـادي را توجـه بـه     ،(Dewey) دیـویی  ).4( است
آن تعریـف  بسـیار دقیـق و موشـکافانه    و تحلیل موضوع 

انتقـادي   تفکر ،)1997( (Siegle) به اعتقاد سیگل. کند می
 بلـوم  .کاري را انجـام دادن  یعنی با خرد و منطق تحلیلی،

(Bloom) )1956(، هــاي  تفکرانتقــادي را مربــوط بــه رده
 دانـد  تحلیل و ارزشـیابی مـی   باالي تفکر از قبیل تجزیه،

)5.(  
 به رو دنیاي در جانبه اطالعات همه و گسترده هجوم با

 جهـت  رد کـارآ  روشـی  جستجوي درد بای امروزي رشد

 امر را براي این، انتقادي و تفکر بود اطالعات کردن غربال

 ریختگـی  هـم  بـه  میان در را حقیقت تا سازد می میسر فرد

 به رسیدن هدفش که به و کند جستجو اطالعات و حوادث

 ایـن  اتصـال  .یابـد  دسـت  است، ممکن درك ترین کامل

 باعـث  نهایـت  در شده بندي سازمان و شده غربال اطالعات

 تمایز اساس و دارد نام موفقیت که شود می چیزي آن ادایج

 برخـی، تفکـر  . اسـت  مردم عموم اندیشمند از هاي انسان

 تفکـر  بـا  شـدن  درگیـر  در توانـایی متفکرانـه   را انتقادي

 زمـانی  امـر  این که معتقدند ها آن. کنند می معنی خودشان

 اسـتانداردهاي  و معیارهـا  فراگیـران،  است که پذیر امکان

 خودشـان  تفکـر  ارزیـابی  و تحلیل و تجزیه براي ادقیق ر
 اسـتانداردها  و معیارها این از منظم طور و به کرده انتخاب

تفکـر انتقـادي از   . ببرند بهره خود تفکر کیفیت بهبود براي
هـاي   جریـان روش  پیامدهاي آموزشی ارزشمند اسـت و 

لـذا  ). 7و  6( شـود  بهبود آن می باعث ترفیع و ،تحقیقاتی
آمـوزش   امـروز،  در حال تغییـر ارویی با دنیاي براي روی

متخصصـان تعلـیم و   . تفکر انتقادي امري ضروري اسـت 
تربیت، پرورش تفکر انتقادي را یکـی از اهـداف اصـلی    

به جاي انتقـال صـرف اطالعـات بایـد     . دانند آموزش می

هاي مناسبی براي پرورش تفکر فـراهم آورد کـه    موقعیت
 نقاد و ارزیاب باشد اًهیتنظام آموزشی و محتواي درسی ما

نظر دارند که  تربیت اتفاق امروزه کارشناسان تعلیم و ).8(
تفکر انتقادي نه تنها باید یکی از اهداف تعلـیم و تربیـت   
باشد بلکه باید بخش الینفک آمـوزش در هـر مقطعـی از    

انتقادي  اعتقاد بر این است که تفکر ).9( تحصیل نیز باشد
 یابـد  رشـد مـی   ،لهأشه و حل مسهنگام بحث و تبادل اندی

انتقـادي   هـاي تفکـر   پس مدرسین در رشد مهارت). 10(
براي رسیدن به ایـن   .دانشجویان خود نقش کلیدي دارند

هدف، باید گفت کـه اگـر تعـادل بـین محتـوا و فرآینـد       
حتی در زمان محـدود کـالس درس    تدریس حفظ شود،

دي را هاي تفکـر انتقـا   توان هم محتوا و هم مهارت نیز می
در حـال   ،متخصصـان در ایـن زمینـه   ). 11( آموزش داد

وسـیله آن بتواننـد    ههاي ارزیابی هستند که ب طراحی روش
ها و ارتباط آن بـا   به سنجش رضایت دانشجویان دانشگاه

هاي تفکر انتقادي و اهمیت آن در جریان زنـدگی   مهارت
 .)12( بپردازند

فکـر  دهـد کـه اسـتفاده از ت    برخی مطالعات نشان می
گیري در شرایط بالینی کـه نیـاز بـه     انتقادي براي تصمیم

استفاده از راهبردهـا بـراي    بندي اطالعات و مهارت جمع
امـري   ،دارد تشخیص و رفـع مشـکل مربـوط بـه بیمـار     

هـا بـراي سـایر     همچنین این مهارت ).13( ضروري است
هـاي مختلـف آموزشـی     هاي علوم پزشکی در دوره رشته

اعتقاد بر این است کـه اگـر    ).11( ستالزم دانسته شده ا
هاي کلینیکی ارتقاء یابـد   مهارت تفکر انتقادي و استدالل

هـاي   تواند کمک بزرگی بـه افـراد شـاغل در بخـش     می
نشـان داده  داخلی  اتتحقیق ).14( سالمت و درمان نماید

هـاي تفکـر انتقـادي     کـه نمـرات آزمـون مهـارت    است 
چنـدان مطلـوب    دانشجویان، در بدو ورود بـه دانشـگاه  

رتبه داوطلب در آزمون سراسري نیز ارتباطی بـا   نیست و
کـه رابطـه   مطالعاتی وجود دارد  ).8( ارددنها  این مهارت

نشـان   بین زبان مادري و سطح تفکر انتقاديرا داري امعن
سـو و   اي میان سـن و جنسـیت از یـک    اما رابطه ،دهد می

  ). 1( هدد نشان نمیرا سطح تفکر انتقادي از سوي دیگر 
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از نظر تفکر انتقادي مورد  دانشجویان را مطالعاتی که
محـور، نظیـر    هـاي یادگیرنـده   روش ،ندا هبررسی قرار داد
تقویت اعتماد به نفس و پرورش  را برايآموزش مجازي 

 ).9( نماینـد  مـی  توصیه ،دانشجویان تفکر انتقادي مهارت
 باعـث رشـد تفکـر انتقـادي    را مباحثـه ادبـی   برخی هم 

در را آموزش علوم پزشـکی   ،برخی دیگر .)15( اند ستهدان
 در مواردي هم ).5( اند دانستهثر ؤافزایش این نوع تفکر م

 متزلـزل  ،انتقـادي  گرایش بـه تفکـر  از لحاظ دانشجویان 
و بین  بودهو عزت نفس آنان در حد متوسط شناخته شده 

ـ   گرایش به تفکر انتقادي و عزت نفس، داري اارتبـاط معن
هاي  ولی بین دانشجویان بخش ).16(است  ه شدهنشان داد

ـ   دار امختلف بیمارستان از نظر تفکر انتقادي، تفـاوت معن
همچنین بین میانگین نمره ).17( نشده است گزارشآماري 

هـاي مختلـف    گرایش به تفکر انتقادي دانشجویان و تـرم 
ـ   ،ها از نظر آمـاري  تحصیلی آن گـزارش  دار اتفـاوت معن

هاي  با توجه به سن و معدل نیمسال ولی این تفاوت ،شده
با توجـه   ).18( دار نبوده استاها معن مختلف تحصیلی آن

 آن بر جامعـه،  ثیرأبه اهمیت تفکر انتقادي در آموزش و ت
پژوهش حاضر در صدد تعیین و مقایسه میزان گرایش بـه  

علوم پزشـکی   دانشگاهانتقادي اساتید و دانشجویان  تفکر
 .بود کرمانشاه

  
  ها روش مواد و

 .تحلیلـی اسـت   -این مطالعه یک بررسـی توصـیفی   
ـ  ت علمـی دانشـگاه   أجامعه آماري شامل کلیه اعضاي هی

ــه  نفــر 270علــوم پزشــکی کرمانشــاه بــه تعــداد  و کلی
 40نمونه آماري شامل  .نفر بود 2547دانشجویان به تعداد 

بود که با توجه بـه همگـن   دانشجو  نفر 300 واساتید  نفر
اي  گیري تصادفی طبقه ماري، به روش نمونهنبودن جامعه آ
پرسشـنامه اسـتاندارد   ها با  آوري داده جمع .انتخاب شدند

 ریکـتس  (CTDI)سنجش میزان گرایش به تفکرانتقـادي  

)Ricketts ،2003( شد انجام.  
ــادي  ــه تفکرانتق ــرایش ب ــنامه گ ــزار  ،پرسش ــک اب ی

خودگزارشی است که میزان تمایل بـه تفکـر انتقـادي را    

تفکـري اسـت بـا اسـتفاده از      تفکـر انتقـادي،  . جدسن می
که احتمال دسـتیابی بـه    هاي شناختی، راهبردها یا مهارت

 33ایـن پرسشـنامه داراي    .بـرد  بازده مطلوب را باال مـی 
 ،1، 5( (Innovativeness) خالقیـت  زیرمقیاس 3 عبارت و

ــا  ،).29و  28، 26، 25، 24 ،17 ،14 ،11 ،7 ــال یــ کمــ
و  2، 12، 15، 19، 23،30 ،31 ،32( (Maturity) بالیـــدگی

 ،3، 4، 6، 8 ،9 ،10 ،13، 16 ( (Engagemen) تعهدو ) 33
آزمودنی در یک مقیاس لیکرت  .است )27و  22-20 ،18
 ،)5 =مـوافقم  تا کـامالً  1 =مخالفم از شدیداً( اي درجه 5

میزان مخالفت یا موافقت خود با هـر یـک از عبـارات را    
ر یک ابزار استاندارد است و در این ابزا .کند میمشخص 

ارزیابی و روایـی و پایـایی آن مـورد     ،تحقیقات مختلف
گـذاري   نمـره  ،در ایـن پرسشـنامه   .یید قرار گرفته استأت

 =دانم نمی ،2=مخالفم ،1=مخالفم شدیداً :بدین شرح است
، 15، 12، 2(سـؤاالت   .5=مـوافقم  کـامالً  و 4=موافقم ،3

نمره گذاري به صورت  ،مهپرسشنا ) 33، 32، 30، 23، 19
به دست آوردن نمره هـر   براي .شده استمعکوس انجام 

نمره عبارات مربوط به زیر مقیاس مورد نظـر   ،زیرمقیاس
  .باهم جمع و بر تعداد آن تقسیم شد

منظور هنجاریابی پرسشنامه گرایش  هب )2003( ریکتس
از دانشجویان سال  نفر 60آن را بر روي  ،به تفکر انتقادي

ضریب پایایی زیرمقیـاس   .م رشته کشاورزي اجرا کرددو
 86/0=و زیرمقیاس تعهـد  57/0=بالیدگی ،75/0=خالقیت

اعتبار صوري این مقیـاس   ،گروهی از اساتید .گزارش شد
جایی کـه ایـن مقیـاس بـر      عالوه از آن به .یید کردندأرا ت

روایی سـازه   تهیه شده، )1990( اصلی فاسیون مبناي کار
آمده بـا   دست اطالعات به ).20و  19( شود می ییدأآن نیز ت

تحلیـل قـرار    مـورد تجزیـه و   SPSSافزار  استفاده از نرم
انحـراف معیـار و    هاي توصیفی میانگین، آماره از .گرفت

براي تعیین میـزان   ANOVA و t-testدرصد و همچنین از 
  .استفاده شد ها تفاوت بین میانگین

  ها یافته
مذکر  %)3/39( نفر 118 و،نفر دانشج 300از مجموع  

هـاي مربـوط بـه     یافتـه  .مؤنث بودند %)7/60( نفر 182 و
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کننده در این پـژوهش از نظـر    فراوانی دانشجویان شرکت
. آورده شده اسـت  1 دانشکده و رشته تحصیلی در جدول

بین دانشجویان با  مقایسه میزان گرایش به تفکر انتقادي در
ی نشـان داد کـه   هـاي تحصـیل   توجه به دانشکده و رشـته 

هاي تفکر  داري بین دانشجویان از لحاظ مؤلفهاتفاوت معن
هاي تحصـیلی وجـود    انتقادي با توجه به دانشکده و رشته

مقطـع   در%) 3/2( نفـر  7 ،مقاطع تحصـیلی  نظر از. ندارد
%) 3/2( نفـر  7 کارشناسـی، %) 3/54( نفـر  163 کاردانی،

. بودند در مقطع دکترا%) 41(نفر  123کارشناسی ارشد و 
ت أنفر اساتید عضو هی 40ها نشان داد که از مجموع  یافته

 %)80( نفـر  32 ،علمی دانشگاه علوم پزشـکی کرمانشـاه  
 3 از نظر مرتبه علمـی،  .مؤنث بودند %)20( نفر 8 مذکر و

از  .نفـر مربـی بودنـد    12نفر استادیار و  25 نفر دانشیار،
نفــر داراي ســمت  11 ،نفــر نمونــه آمــاري 40مجمــوع 

  .مدیریتی بودند
هـا از لحـاظ جنسـیت،     در خصوص تفاوت بین گروه

میزان گرایش به تفکر انتقـادي در  در ها نشان داد که  یافته
  و تعهد )P=008/0( هاي خالقیت دو جنس از لحاظ مؤلفه

  
بـا توجـه بـه     کننـده در طـرح   فراوانی دانشجویان شرکت -1 جدول

  دانشکده و رشته تحصیلی
 (%)تعداد جمع (%)تعداد  یتحصیل رشته  دانشکده

  
  بهداشت

 

  )7/4(14 بهداشت عمومی
  )7/4(14 بهداشت محیط  )3/13(40

  )4(12 بهداشت حرفه اي
  
 

  پیراپزشکی
  
 

  )7/4(14 اتاق عمل

75)25(  
  )4(12 پزشکی هسته اي

  )3/5(16 هوشبري
  )6(18 علوم آزمایشگاهی

  )5(15 رادیولوژي
  ییماما پرستاري

 

  )10.7(32 اريپرست
63)21(  

  )10.3(31 مامائی
  )29(87  )29(87 پزشکی پزشکی

  )11.7(35  )11.7(35 داروسازي داروسازي
  )100(300  )100(300   جمع

)04/0=P( ،امـا بـراي    .دار آماري وجود دارداتفاوت معن
همچنین . )2جدول ( دار نبودامؤلفه کمال، این تفاوت معن

ین نمرات تفکر انتقادي اسـاتید  ها نشان داد که میانگ یافته
هاي تفکر انتقادي نسبت به دانشجویان بیشتر بـود   لفهؤاز م

 تعهد و کمـال از  هاي خالقیت، که این تفاوت براي مؤلفه
  ).3جدول ( )>05/0P( دار بودانظر آماري معن

مقایسه میزان گرایش به تفکر انتقادي در بـین اسـاتید   
د و مؤلفـه خالقیـت   نشان داد که بین مرتبه علمـی اسـاتی  
  .=P)01/0(ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد 

  
کنندگان بر  مقایسه میزان گرایش به تفکر انتقادي در شرکت -2جدول 

  اساس جنسیت

Pvalue مقدارt 
انحراف 

 معیار
 ها گروه میانگین

 هاي تفکر مؤلفه
 انتقادي

008/0  6/2-  
38/0  9/3  زن 

 خالقیت
46/0  مرد  8/3 

04/0  03/2-  
59/0  8/3  زن 

 تعهد
46/0  7/3  مرد 

1/0  4/1-  
54/0  2/3  زن 

 کمال
57/0  مرد  1/3 

  
  و دانشجویان اساتید تفکر انتقادي مقایسه میانگین نمرات  -3جدول 

Pvalue  مقدارt 
انحراف 

 معیار
 ها گروه میانگین

هاي  مؤلفه
 تفکر انتقادي

001/0  4/3  
26/0  1/4  اساتید 

 خالقیت
42/0  دانشجویان 9/3 

02/0  2/2  
29/0  9/3  اساتید 

 تعهد
55/0  7/3  دانشجویان 

002/0  
 

3 

 

32/0 4/3  اساتید 
 کمال

55/0  دانشجویان 2/3 

  
  حث ب

 درك جهـت  شـناختی  فعالیـت  نوع یک انتقادي تفکر

 قبیـل  از هـایی  مهـارت  پایه بر ها پدیده و ها یافته وارزیابی

آن  هاي این پژوهش بیانگر هیافت .باشد می و تحلیل استدالل
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بین اساتید دانشگاه علـوم   بود که مهارت تفکر انتقادي در
 در دانشـجویان  و 4/11طور متوسـط   هب پزشکی کرمانشاه،

نشان از پـایین بـودن    ،هاي این پژوهش یافته .است 8/10
علوم پزشکی  نسبی سطح گرایش به تفکر انتقادي دانشگاه

در  عنوان مثـال،  به. ت داردنسبت به سایر مطالعا کرمانشاه
اي کــه امینــی و همکـاران بــر روي دانشــجویان   مطالعـه 

به دست  3/15نمرات  پزشکی دانشگاه شیراز انجام دادند،
 کل آزمون نمره از نیمی از تر کم حدوداً دانشجویان و آمد

آمریکا  در اي مطالعه همچنین در ).2( بودند  کرده کسب را
 تفکر خصوص وضعیت رد و همکارانBauwens EE  که

 بـود  24/16نمره  میانگین انجام دادند، دانشجویان انتقادي
میـانگین   ایـن  آمریکـا  کشور در دیگر اي مطالعه در ).21(

 در کـه  اي مطالعـه  همچنین نتایج ).22( بود 2/18برابر با 

 شد نشان داد که نمره انجام پزشکی سمنان علوم دانشگاه

، پرستاري پیوسته دانشجویان کارشناسی در آزمون این کل
 بـود  57/11 ،ناپیوسته کارشناسی دانشجویان در و 34/12

رسد که وجود تفاوت بـین میـزان تفکـر     نظر می به ).18(
انتقادي در جامعه آماري مطالعه حاضر، نسبت بـه سـایر   

هاي جامعه  مطالعات، ناشی از  تفاوت در برخی از ویژگی
هـایی   برخی از تحقیقات، ویژگـی  زیرا ،مورد مطالعه باشد

یـادگیري را در   -هـاي یـاددهی   ها و روش چون موقعیت
  ).13و  11 ،10( اند ثر دانستهؤارتقاء سطح یادگیري م

میـزان   ،بـین اسـاتید   در د کـه امطالعه حاضر نشـان د 
بـا  داري تفاوت معنا ،در دو جنسگرایش به تفکر انتقادي 

طـور   و تعهـد بـه  ، خالقیـت  ، اما در دانشجویانهم ندارد
در مطالعـه   .هـا بیشـتر از آقایـان بـود     معناداري در خانم

اي میان سن و جنسـیت از   جمشیدیان آمده است که رابطه
 سطح تفکر انتقادي از سوي دیگر وجود نـدارد  سو و یک

 نتایج مطالعه دیگـري نشـان داد کـه فقـط توانـایی     ). 1(

. اسـت  بیشـتر  داريامعن طور هب پسر دانشجویان در استنباط
دار تفـاوت معنـا   نداشـتن  خصوص در پژوهش این نتایج
 نیـز  دیگـر  مطالعـات  بعضی در با جنس، آزمون کل نمره

نتایج متناقض تحقیقـات در  ). 18و  2( است شده گزارش
تواند مربـوط   مورد ارتباط بین تفکر انتقادي و جنسیت می

در پژوهش حاضر با جدا  .هاي تفکر انتقادي باشد لفهبه مؤ
ها، مشخص شد که بین برخـی از مؤلفـه هـا     مؤلفهسازي 

هاي دیگـر، ایـن تفـاوت     اما در مؤلفه ردتفاوت وجود دا
که تفکر انتقادي وابسـته بـه    با توجه به این .یستن دارامعن

 ،10( روش آموزشی، ترم تحصیلی و اعتماد به نفس است
و این عوامل در دانشجویان بیشتر بـارز اسـت،    )18و  13

دانشـجویان از آن ناشـی    تفاوت اساتید وممکن است که 
  .شده باشد

هـاي تفکـر    هـارت بین رشته تحصیلی دانشجویان و م
امـا بـین رشـته    .شـت داري وجود نداتفاوت معنا ،انتقادي

رابطه  ،)تعهد( هاي تفکرانتقادي تحصیلی اساتید و مهارت
رسد که ایـن   نظر می به ).>03/0P( شتداري وجود داامعن

اما این  .وع رشته تحصیلی اساتید باشدتفاوت مربوط به تن
هاي پزشکی دارنـد و   زمینه ،تنوع در دانشجویانی که همه

 )رشته علوم تجربی( اي رشته آموزي نیز تک در زمان دانش
اي  نتـایج مطالعـه   در .گیر نیست این تفاوت چشم اند، بوده

شـود کـه    اند مشاهده می همکاران انجام داده که سراج و
 ،مهندسی و علوم انسانی -هاي فنی دي رشتهبین تفکر انتقا

در ایـن مطالعـه بـین     ).6( داري وجود ندارداتفاوت معن
رابطـه   ،خالقیـت  مهـارت  مقطع تحصیلی دانشـجویان و 

نتایج مطالعه اسالمی اکبـر نشـان   . داري وجود داشتامعن
که میانگین توانایی تفکر انتقادي دانشجویان پرستاري  ادد

بـا  ( 3/44، ترم آخر )7/8راف معیار با انح( 1/45ترم اول 
با انحـراف  ( 3/44و پرستاران بالینی ) 05/6انحراف معیار 

که بیانگر ضعیف بـودن توانـایی تفکـر     است) 7/7معیار 
اسـتفاده بیشـتر از   . گروه مورد پژوهش بـود  3انتقادي هر 
ــتراتژي ــه   اس ــز ب ــادگیري و نی ــال ی ــاي فع ــارگیري ه   ک

تر پرسـتاران   ارکت فعالهاي مراقبتی در راستاي مش روش
اي است کـه در پایـان    توصیه ،هاي بالینی گیري در تصمیم

ــت   ــده اس ــه آم ــن مطالع ــه در). 23( ای ــه مطالع   اي ک
Vaughan- Wrobel Bc   در امریکا انجام داه است مهـارت

تفکر انتقادي در بین دانشـجویان تـرم بـاالتر نسـبت بـه      
  ).24( تر است تر کم هاي پایین دانشجویان ترم

   در   Marchigiano Gمطالعه در مطالعات مختلف مانند
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مطالعه امینی در شیراز و پژوهش اسالمی اکبر در  ،امریکا
بـین دانشـجویان    جهرم، ضعیف بودن تفکـر انتقـادي در  

 تغییـر  مطالعـات،  از بعضی از این رو در .شود یمشاهده م
 مقایسه و جدید هاي روش به هاي آموزشی روش و ها برنامه

 اند، دیده آموزش سنتی هاي روش که با دانشجویانی با ها آن
 جدید هاي روش از استفاده داد که نشان نتایج و شد انجام

 تقویـت  سـبب  له،أمس بر طرح مبتنی آموزش مثل آموزشی
در تعدادي از مطالعات هم آمده اسـت   .شود می تفکر این

توان مهارت تفکر  می هاي مؤثر کارگیري استراتژي که با به
  ).25و  2( داد ارتقاء تقادي راان
  

  گیري نتیجه
دهنده پـایین بـودن    طورکلی نشان به ،نتایج این مطالعه

اسـاتید اسـت و ایـن     انتقادي در بین دانشجویان و تفکر
بـا توجـه بـه     .از اساتید بود تر مهارت در دانشجویان کم

انتقـادي در   نتایج این پژوهش و اهمیتی که مهارت تفکر

 تحلیـل،  آمـوزش،  و همچنـین در  سـتاد رشد دانشجو و ا
گردد نسبت به ایجاد  پیشنهاد می ارزشیابی دارد، استنباط و

هـاي اعضـاي    هاي آموزشی ارتقاء سـطح مهـارت   کارگاه
ــ ــان، أهی ــجویان آن ــه دانش ــی و در نتیج ــط  ت علم توس

ریزان آموزشـی اقـدام شـود و لـذا سیاسـتگزاران،       برنامه
ـ  ریـزان بـا   مدیران آموزشی و برنامـه  الح و طراحـی  اص

هـاي آموزشـی مناسـب و جـامع و فـراهم آوردن       برنامه
خصــوص در  هبــ ،امکانــات و محــیط مناســب آموزشــی

  ها و در بین دانشجویان، گام سودمندي در تقویت  دانشگاه
  .تفکر انتقادي بردارند

  
  تشکر و قدردانی

از اساتید گرانقدر و دانشجویان گرامی دانشگاه علـوم  
ـ  ا را در انجـام ایـن طـرح یـاري     پزشکی کرمانشاه که م

  .گردد قدردانی می کردند،
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