
  21  /6مشاره1381سال /رانی آموزش در علوم پزشکیيجمله ا

 مقايسه تفكر انتقادي در دانشجويان سال اول و سال آخر كارشناسي

  راميسيد عباس حسيني، مسعود به
  

  چكيده
هاي هاي تفكر انتقادي براي رشته مهارت:مقدمه

ها بايد اين مهارت. علوم پزشكي الزم و ضروري است
هاي آموزش در آموزشهاي باليني و در تمامي دوره

بنابراين، اين مطالعه با هدف تعيين و . لحاظ گردد
مقايسه تفكر انتقادي در دانشجويان سال اول و سال 

ناسي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان آخر مقطع كارش
  . طرح ريزي گرديد1380در سال 
 مقطعي است - اين مطالعه از نوع توصيفي:هاروش

 نفر از دانشجويان سال اول و سال آخر 200كه تعداد 
مقطع كارشناسي پيوسته )  نفر90 و 110به ترتيب (

، ) نفر98(هاي پرستاري و مامايي روزانه دانشكده
، مديريت و اطالع رساني و پزشكي ) نفر30(بهداشت 

دانشگاه علوم )  نفر27(و توان بخشي )  نفر45(
اي گيري طبقهپزشكي اصفهان بر اساس نمونه

پرسشنامه تحقيق شامل دو . تصادفي انتخاب گرديدند
بخش ويژگي واحدهاي مورد پژوهش و سؤاالت 

توسط )  سؤال52(مربوط به وضعيت تفكر انتقادي 
 SPSSها با نرم افزار  گرديد و دادهخود آنان تكميل

 و ضريب tهاي آماري آناليز واريانس، آزمون و با آزمون
  .همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

 ميانگين نمره تفكر انتقادي دانشجويان سال :نتايج
 و در دانشجويان سال 9/19اول در چهار دانشكده 

كر انتقادي  بين نمره تفtآزمون .  بود6/21آخر 
داري را دانشجويان سال اول با سال آخر تفاوت معني

  ضريب همبستگي اسپيرمن بين دقت در. نشان داد
  انتقادي پاسخ گويي به سؤاالت با ميانگين نمره تفكر

  
  

، گروه فن، دانشكده پرستاري و )علمي عضوهيأت( سيدعباس حسيني
درماني استان  –مامايي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 E-mail: hoseini@nm.mui.ac.ir. اصفهان، اصفهان

ها و آزمون آناليز واريانس بين محل در سال آخري
سكونت خانواده دانشجو با ميانگين نمره تفكر انتقادي 

  .داري را نشان دادها رابطه معنيدر سال اولي
 پايين بودن ميانگين نمره تفكر انتقادي از حـد          :بحث

ر چهار دانشكده بـين دانـشجويان سـال         متوسط در ه  
بيـانگر آن اسـت     . اول با يكديگر و سال آخر با يكديگر       

كه فرايندهاي آموزشـي و يـادگيري بايـد بـه سـمت             
افزايش و تقويت قواي تفكر و نقادي و موشـكافي هـر            

ها نـشان داد كـه      چه بيشتر سوق داده شود ولي يافته      
نـع  رغـم موا  آموزش علـوم پزشـكي در دانـشگاه علـي         

موجود، بطور نسبي در افزايش ايـن نـوع تفكـر مـؤثر             
  .بوده است

 تفكر انتقادي، دانشجويان، آموزش :هاي كليديواژه
  .پزشكي
  مقدمه

اي است كه به تفكر انتقادي، فعاليت ذهني پيچيده
بعضي تفكر . صورتهاي مختلف توصيف شده است

دار و به سوي هدف انتقادي را به عنوان تفكر هدف
اند كه هدف آن قضاوت نمودن بر اساس ردهتعريف ك
حدس (است نه بر مبناي گمان ) حقيقت(مدرك 

مستدل براي تفكر انتقادي «اي تعريف تك واژه). زدن
ارائه گرديده بدين معني كه تفكر انتقادي مستلزم آن 
است  كه فرد به جاي اينكه بطور ساده فقط لغات را 

يه و تحليل حفظ نمايد، خود شخصاً اطالعات را تجز
  ).11(كند 

هاي ديگري هم بيان شده است، تفكر انتقادي به صورت
اتخاذ ديدگاه هوشيارانه و با دقت و ظرافت «از جمله، 

فرايند تحليل «و نيز » در برابر عقايد و ادعاهاي ديگران
  ).2(»عقايد براي فهم اعتبار و سودمندي آن

كه بطور به عبارت ديگر، تفكر كننده انتقادي به جاي اين
اختيار، افكار و عقايد ديگران را بپذيرد، خود، عقايد و بي
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دهد و بطور خالق، راه حل اعتقاداتش را شكل مي
به هر حال، فرايند تفكر ). 3(يابد مشكالتش را مي

يادآوري حقايق، بكارگيري : توان شاملانتقادي را مي
منطق، طرح سؤاالت كليدي، ايجاد يك تصور ذهني و 

  ).4( تحليل تمامي اطالعات دانست تجزيه و
هاي علوم پزشكي هاي تفكر انتقادي براي رشتهمهارت

هاي ها بايد در آموزشاين مهارت. الزم و ضروري است
). 5(هاي آموزش لحاظ گردد باليني و در تمامي دوره

تفكر انتقادي، به عنوان ابزار يادگيري، دانشجويان را با 
ه و آمادگي آنها را براي هنر دليل و منطق آشنا ساخت

. دهدهاي پوياي خارج از كالس افزايش ميموقعيت
هاي مؤلف اعتقاد دارد كه تفكر انتقادي و رشته

پيراپزشكي از جمله پرستاري و مامايي ذاتاً با هم در 
آوري اطالعات بررسي و آميخته است و فرايند جمع

ريزي، اجرا و ارزشيابي با شناخت، تشخيص، برنامه
  .هاي تفكر انتقادي موازي هستندطهحي

همچنين فهم فرايند تفكر انتقادي، كارآيي پرستار را در 
اكثر مدرسين ).6(دهد مهارت حل مشكل افزايش مي

اند كه تفكر انتقادي، شايستگي پرستاري نيز پذيرفته
الزمي است كه امروز بايد پرستار در محيط مراقبت 

حقيقت، تفكر ا در . بهداشتي از آن برخوردار باشد
نتقادي به عنوان يك جزو مكمل پرستاري شناخته 

ها و اكثر مسائل مراقبتي مددجو، ويژگي). 7(شده است 
موقعي كه پرستار بطور . شرايط احتمالي بسياري دارد

كند، سريعتر و آسانتر به مشكل دست انتقادي فكر مي
تواند تصميماتي منطقي را كه مناسب با يافته و مي

البته تفكر ). 8( خاص باشد، اتخاذ نمايد مددجوي
انتقادي موضوعي نيست كه بتوان تنها با مطالعه به آن 
دست پيدا كرد، بلكه فرايندي است كه تنها با كار 
سخت و كوشش فراوان و داشتن حس كنجكاو و فعال 

  ).3(توان آن را به دست آورددر يادگيري، مي
هايي داشته يژگيعالوه بر اين، متفكر انتقادي بايد و

ها و نيروهاي خود آگاه از  توانايي: متفكر انتقادي. باشد
هاي خود آگاه ، از محدوديت)اعتماد به نفس دارد(است 
، نظر باز و ) داندزمان كمك خواستن را مي(است 

، )كندبه نقطه نظرات ديگران گوش مي(روشني دارد 
 خالق ،)اعتقاد به دانستن همه چيز ندارد(تواضع دارد 

، )در جستجوي راههايي براي بهبود كار است(است 
- انعطاف پذير است، پشتكار دارد، استقامت به خرج مي

  ).9...... (كند و دهد، منطقي فكر مي
امروز تفكر انتقادي حجم وسيعي از تحقيقات را در 
كشورهاي پيشرفته به خود اختصاص داده اما 

ينه بسيار متأسفانه در كشور ما تحقيقات در اين زم
  .محدود بوده است

پژوهشگران اين مطالعه در طي چند سال كسب تجربه 
هاي در و كار با دانشجويان پرستاري، باالخص كارآموزي

هاي اند كه دانشجويان ترمعرصه، اين استنباط را داشته
اند به سطح پايه تفكر انتقادي در باال حتي نتوانسته

هاي  پاسخپرستاري، كه يادگيري مطمئن و دادن
صحيح به هر مشكل و داشتن دليل براي هر اقدام 

هاي همچنين با توجه به همساني سياست. است، برسند
هاي مختلف و كلي دانشگاه در زمينه آموزش دانشكده

هاي علوم پزشكي، اهميت آن در تمامي رشته
پژوهشگران اين مطالعه بر آن شدند كه تفكر انتقادي را 

ل و سال آخر مقطع كارشناسي در دانشجويان سال او
  .اين دانشگاه تعيين و مورد مقايسه قرار دهند

تعيين ميانگين امتياز : اهداف ويژه اين تحقيق شامل
تفكر انتقادي در دانشجويان سال اول و سال آخر مقطع 
كارشناسي؛ مقايسه ميانگين امتياز تفكر انتقادي در 

كديگر؛ و دانشجويان سال اول با يكديگر و سال آخر با ي
تعيين ويژگي واحدهاي مورد پژوهش و رابطه آنها با 

  .ميانگين امتياز تفكر انتقادي است
  هاروش

جمعيت .  مقطعي است-اين مطالعه از نوع توصيفي
مورد مطالعه را كليه دانشجويان سال اول و سال آخر 

هاي كارشناسي پيوسته روزانه دانشكده مقطع
ريت و اطالع رساني پرستاري و مامايي، بهداشت، مدي

بخشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان پزشكي و توان
شرط ورود به تحقيق، . اند  تشكيل داده1381در سال 

ها و دارا بودن آمادگي كامل رضايت شخصي نمونه
گويي به سؤاالت بوده جسمي و روحي براي پاسخ

. گرديد است كه توسط خود دانشجويان اعالم مي
 200د مطالعه در اين پژوهش هاي مورتعداد نمونه

ــادي  ــر انتق تفك
ان دانش د
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 هر دانشكده بر اساس نفر بودند كه تعداد نمونه
با توجه به تعداد (اي تصادفي گيري طبقهنمونه

) دانشجويان سال اول و سال آخر هر دانشكده
  .محاسبه گرديد

ابزار مورد استفاده، پرسشنامه استاندارد تفكر انتقادي 
-ش مي بخ7بود كه مشتمل بر ) Cornell(كرنل 
 سؤال، بخش دوم 10بخش اول شامل : باشد
 سؤال، بخش 4بخش پنجم شامل  سؤال، 11شامل

 6 سؤال و بخش هفتم مشتمل بر 4ششم شامل 
 گزارش 5/0اعتبار علمي آن برابر با . باشدسؤال مي
  .شده است

نظران همچنين پس از ترجمه توسط دو نفر از صاحب
آن به عمل امر آموزش، بررسي و اصالحات الزم در 

پايايي اين پرسشنامه در پژوهش مختلف بين . آمد
  ).10( گزارش شده است 7/0 تا 5/0

هاي تحقيق، بر حسب امكان، پس از انتخاب نمونه
 نفري قرار 20 الي 10هاي دانشجويان در گروه

گرفتند و پرسشنامه تحقيق در اختيار آنان قرار داده 
قيقه و با  د60از آنان خواسته شد تا در عرض . شد

دقت آن را مطالعه و جواب را بر روي پاسخ نامه 
براي هر سؤال فقز يك پاسخ صحيح . عالمت بزنند
 تعيين 52در نهايت، نمره هر دانشجو از . وجود داشت

سال اول و (و ميانگين امتياز دانشجويان هر گروه 
اطالعات وارد كامپيوتر شد . محاسبه گرديد) سال آخر
- ي توصيفي و استنباطي و آزمونهاي آمارو با روش

 و ضريب همبستگي tهاي آناليز واريانس، آزمون 
 مورد تحليل قرار SPSSافزار آماري اسپيرمن و با نرم

  .گرفت
  

  نتايج
 نفر بودند كه از اين 200كل واحدهاي مورد پژوهش 

ميان، دانشكده پرستاري و مامايي و رشته پرستاري و 
 درصد و دانشكده 5/31 و 49مامايي به ترتيب با 

 درماني –و رشته گفتار )  درصد5/13(توان بخشي
بيشترين و كمترين درصدها را به خود )  درصد2(

ها نيز زنان با زنان با در ميان نمونه. اختصاص دادند
 55ها  درصد، خوابگاهي5/88 درصد، مجردين 85

 درصد بيشترين 54درصد و مركز استان نشينان 
رد پژوهش را به خود اختصاص فراواني واحدهاي مو

عالوه بر اين، بيشترين فراواني واحدهاي مورد . دادند
 سال، 18-20مربوط به سنيني )  درصد54(پژوهش 

معدل )  درصد56(اكثريت واحدهاي مورد پژوهش 
 و 13-14 درصد معادل 5/31 و 18/17بين 

ها وضع اقتصادي متوسط  درصد نمونه50همچنين 
ها به گويي آزمودنياسخبررسي دقت پ. داشتند

 درصد دقت متوسط در 52سؤاالت نشان دادند كه 
كه دقت عالي  حالي گويي به سؤاالت داشتند درپاسخ

ها  درصد از نمونه5/6گويي به سؤاالت در در پاسخ
  .مشاهده شد

  

ميانگين نمره تفكر انتقادي دانشجويان سال . 1جدول 
  اول در چهار دانشكده

 مره تفكر انتقاديميانگين ن دانشكده
 91/20±06/7 بهداشت

 55/19±04/4 پرستاري و مامايي
 5/20±31/4 مديريت و اطالع رساني

 94/18±52/4 بخشيتوان
 9/19±54/4 جمع

  
 معيار نمره تفكر انتقادي ميانگين. 2جدول 

  دانشجويان سال آخر در چهار دانشكده
ميانگين نمره تفكر  دانشكده

 انتقادي
 84/21±82/4 بهداشت

 88/21±32/6 پرستاري و مامايي
 08/21±32/6 مديريت و اطالع رساني

 4/20±97/4 بخشيتوان
 6/21±69/4 جمع

  

ــادي در   ــار نمــره تفكــر انتق ــانگين و انحــراف معي مي
ــشكده      ــار دان ــر در چه ــال اول و آخ ــشجويان س دان

ــادي  ــر انتق تفك
ان دانش د
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  .بخشي در جدول يك و دو آمده است توانرساني پزشكي و     ، مديريت و اطالع   بهداشت، پرستاري   
دهد ميانگين نمره همانطور كه جدول يك نشان مي

تفكر انتقادي دانشجويان سال اول چهارم دانشكده 
و از حد متوسط نمره ) 52از حداكثر نمره  (90/19

در اين ميان، دانشكده . تر بودتفكر انتقادي پايين
بخشي با  و دانشكده توان91/20بهداشت با ميانگين 

باالترين و ) 97/1تنها با اختالف  (94/18ميانگين 
اند، آزمون رين نمره را به خود اختصاص دادهت پايين

داري را بين ميانگين آناليز واريانس اختالف معني
- نمرات تفكر انتقادي دانشجويان سال اول دانشكده

همچنين نتايج نشان . هاي مورد پژوهش نشان نداد
داد ميانگين مجموع نمرات تفكر انتقادي دانشجويان 

 بود كه از حد 6/21سال آخر چهار دانشكده مذكور 
باالترين . تر بودمتوسط نمره تفكر انتقادي پايين

ميانگين مربوط به دانشكده پرستاري و ماماي با 
-ترين نمره مربوط به دانشكده توان و پايين88/21

داري بين نمره  بود كه اختالف معني94/18بخشي با 
هاي تفكر انتقادي دانشجويان سال آخر دانشكده

  .تمختلف وجود نداش
مقايسه ميانگين نمره تفكر انتقادي در دانشجويان 

 نيز نشان داد كه بين اين P=01/0سال اول و آخر با 
  .داري وجود داردها اختالف معنيميانگين

دار آماري بين محل ها بيانگر ارتباط معنيساير يافته
دار سكونت دانشجو و تفكر انتقادي و ارتباط معني

گويي به دقت در پاسخآماري بين نمره تفكر با 
. بود) P=001/0(سؤاالت در دانشجويان سال آخر 

هاي دانشجويان و نمره تفكر انتقادي آنها ساير ويژگي
  ).P=042/0(اي نداشت رابطه
  بحث

ها، دقت  پژوهش نشان داد كه اكثريت نمونه
اند گويي به سؤاالت داشتهمتوسطي در پاسخ

 به سؤاالت تنها گوييكه دقت عالي در پاسخ حالي در
با توجه به . ها گزارش شد درصد از نمونه5/6در 

اينكه پژوهشگران اين مطالعه با توضيحات و توجيهات 
و فراهم كردن شرايط مناسب براي ايجاد تمركز و 
ايجاد رقابت، از دانشجويان انتظار باالترين دقت را در 
پاسخ گويي به سواالت داشتند، اما به هر حال، 

عوامل مخدوش كننده اي از جمله زمان احتماال 
طوالني پاسخ گويي به سواالت، درگير بودن 

باعث شدن كه ... دانشجويان به كالس هاي درس و
  .اين انتظار به شرايط ايده آل نرسد

همچنين نتايج اين پژوهش نشان داد ميانگين نمره 
تفكر انتقادي دانشجويان سال اول و سال اخر از حد 

به نظر . قادي پايين تر استمتوسط تفكر انت
پژوهشگران پايين بودن نمره تفكر انتقادي از حد 

ر ÷متوسط در دانشجويان سال اول و آخر را بايد بطو
به نظر محققين، شالوده . اساسي ريشه يابي كرد

سيستم آموزش و يادگيري در نظام آموزش كشور در 
و ) دبيرستانابتدايي راهنمايي و (سطوح اوليه

بيشتر به افزايش و تقويت ذهنيات و ) دانشگاه(عالي
حيطه دانش مي پردازد و كمتر به تربيت و رشد قواي 

به هر حال . تقكر و نقادي و موشكافي توجه دارد
تحليل بيشتر در اين زمينه و ارائه راهكارهاي مناسب 

خوشبختانه ازمون ميانگين نمرات تفكر . ضروري است
سال اولي ها و سال اخري ها اختالف انتقادي در 

با توجه به اين نتايج، به نظر . معني داري را نشان داد
مي رسد كه فرآيند آموزش در دانشگاه علي رغم 
تمامي موانع موجود، بطور نسبي در بهبود نمره تفكر 
انتقادي دانشجويان موثر بوده است به نحوي كه نمره 

ز سال اولي تفكر انتقادي دانشجويان سال آخري ا
اما به هر حال، در هر دو گروه سال . بهتر شده است

اولي و سال آخري، نمره تفكر انتقادي از حد 
  .پايين تر بوده است) 52÷2=26(متوسط

وجود رابطه بين نمره تفكر انتقادي با دقـت در پاسـخ            
گويي به سواالت در سال اخر و عدم وجود اين رابطـه            
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تواند ناشي از دقت بيشتر دانـشجويان         اول مي در سال   
سال آخر باشد كه نمره تفكر آنان نيـز افـزايش يافتـه             

به عبارت ديگر چون تفكر انتقادي در سـال آخـر           . بود
ها نسبت به سال اولـي هـا رشـد چـشمگيرتري دارد،             

  .دقت بهتري حاصل شده است
همچنين نتايج نشان داد محل سكونت با تفكر 

ط داشته كه شايد يكي از داليل آن انتقادي ارتبا
آمادگي و تمركز ذهني بيشتر دانشجويان روستايي 
باشد كه در تحقيقات مشابه نيز مورد تاييد قرار گرفته 
است، از جمله در بررسي ميزان آمادگي فراگيران 
براي يادگيري كه در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

ي، انجام شده، مشخص گرديد در مورد آمادگي ذهن
دانشجوياني كه محل سكونت خانوده آنها روستا است 

در مقايسه با دانشجوياني كه محل سكونت خانوده 
  .آنها در شهرستان است، وضعيت بهتري  دارند

پژوهشگر پيشنهاد مي نمايد روش هاي موثر در ايجاد         
تفكر انتقادي، به نحو مقتضي در آمـوزش دانـشجويان     

ش و بهبود تفكر انتقادي     در نظر گرفته شود و به افزاي      
دانشجويان توجه شـود و فرآينـد آمـوزش را بـر ايـن              

گردد پژوهش    همچنين پيشنهاد مي  . اساس ارائه گردد  
هاي  بررسـي تفكـر انتقـادي در سـاير             هايي در زمينه  

بررسي تـاثير   . دانشكده هاي علوم پزشكي انجام گيرد     
يك برنامه آموزش تفكر انتقادي در بهبود نمره تفكـر          

تقادي دانشجويان و تعيين رابطه نمره تفكر انتقادي        ان
با ساير ويژگيهاي واحد مـورد پـژوهش از موضـوعات           

  .باشد قابل پژوهش مي
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Comparison of Critical Thinking between Freshman and 
Senior B.S. Students 

 
Hoseini A, Bahrami M 

 
 

Abstract 
 
Introduction. Critical thinking skills are necessary/or different disciplines of 
medical sciences. These skills must be considered in clinical education curriculum. 
Therefore, this study was planned with the purpose to measure and compare critical 
thinking in reshman and senior B.S. students in Isfahan Medical University in 2002. 
Methods: This research was a descriptive cross- sectional study. The research 
samples consisted of 200 freshman and senior B.S. students from four Schools 
including: Health (30), Nursing and Midwifery (98), Management & Informatics (45) 
and Rehabilitation sciences (27). These were selected by stratified simple sampling 
method. The questionnaire consisted of two parts: demographic characteristics and 
Cornell Critical Thinking Test which was completed by the participants. The data 
were analyzed using ANOVA, t-test, Pearson correlation coefficient and by SPSS 
software. 
Results: The mean score of critical thinking for freshman and senior B.S. students 
was 19.9 and 21.6, respectively. T-test showed a significant difference between 
critical thinking scores of freshman and senior students. There was a significant 
relationship between the mean score of critical thinking and the accuracy in 
responding in senior students. A significant relationship was also found between the 
mean score of critical 
thinking and students'families place of residency in freshman students. 
Conclusion: The findings showed a low mean score of critical thinking for freshman 
and senior students in four schools. Therefore, it is recommended that learning and 
education processes should be reinforced. Also based on the research findings, it 
seems that medical education at the university, regardless of some difficulties has 
been successful in increasing critical thinking among students. 
Key words: Critical Thinking, Students, Medical Education 
Address: Hoseini A, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical 
Sciences, Isfahan, Iran. 
Source: Iranian Journal of Medical Education 2002; 6: 21-25. 
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