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گرايش به تفكر انتقادي در دانشجويان ترم اول و  هاي تفكر انتقادي و مهارت
   درماني-آخر مديريت خدمات بهداشتي

  
   حميدرضا خلخالي،حمد صبوري كاشاني ا،زاده  ابراهيم حاجي، مهوش صلصالي، مصطفي ربيعيان،٭ميترا قريب

  
  

  چكيده
 يادگيري به شمار براينظران، تفكر انتقادي را به عنوان برونداد اصلي آموزش عالي معرفي كرده و تدريس تفكر را نكته پايه  امروزه صاحب :مقدمه

  . در دانشجويان ترم اول و آخر صورت گرفتهاي تفكر انتقادي وگرايش به تفكر انتقادي اين مطالعه به منظور مقايسه مهارت. آورند مي
 - نفر از دانشجويان ترم اول و آخر مقطع كارشناسي رشته مديريت خدمات بهداشتي60 مقطعي بر روي -اين مطالعه توصيفي :ها روش

 براي.  انتقادي كاليفرنيا بودهاي تفكر انتقادي كاليفرنيا و پرسشنامه گرايش به تفكر ها آزمون مهارت ابزار گردآوري داده. درماني انجام شد
 .كاي استفاده شدمجذور  و آزمون t-test ، و از آمار توصيفيSPSSافزار  ها از نرم تجزيه و تحليل داده

 و در دانشجويان ترم آخر 55/11±18/2ميانگين و انحراف معيار نمره كل مهارت تفكر انتقادي در دانشجويان ترم اول  :نتايج
دار آماري بين الگوي نمره دانشجويان ترم اول با الگوي نمره دانشجويان ترم   تفاوت معني.ر حدود هنجار بود هر دو دو 59/2±21/11

 و در 37/282±93/27از نظر گرايش به تفكر انتقادي در دانشجويان ترم اول، ميانگين و انحراف معيار نمره كل . شتآخر وجود ندا
الگوي نمره گرايش به تفكر انتقادي دانشجويان ترم اول با الگوي نمره دانشجويان ترم بين .  بود64/289±13/21دانشجويان ترم آخر 

  .بود و نمره دانشجويان ترم آخر بيشتر از دانشجويان ترم اول شتدار آماري وجود دا آخر تفاوت معني
ره كل گرايش به تفكر انتقادي نيز حدود نمره كل مهارت تفكر انتقادي كسب شده توسط دانشحويان در حدود هنجار و نم :گيري نتيجه

هاي دنيا، مسؤولين و مدرسان دانشكده توجه  هاي گزارش شده از ساير دانشكده اما با نظر به نمره. مبين گرايش مثبت دانشجويان است
  .هاي آموزشي خود در پرورش تفكر انتقادي اختصاص دهند بيشتري به برنامه

  

  . درماني- خدمات بهداشتي،دانشجو، مهارت ،گرايش، تفكر انتقادي :يكليدهاي  واژه
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رساني، دانشكده  ، گروه كتابداري و اطالع)مربي (ميترا قريب :آدرس مكاتبه *
 .كوچه فردانش، خيابان خيابان قدس، تهران، پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران

gharibmi@sina.tums.ac.ir 
 درماني دانشكده پيراپزشكي -مديريت خدمات بهداشتي، مربي گروه مصطفي ربيعيان

)rabeianm@sina.tums.ac.ir(دكتر مهوش صلصالي، دانشيار دانشكده ؛ 
تهران؛  دانشگاه علوم پزشكي )m_salsali@hotmail.com(پرستاري و مامايي 
زاده، دانشيار گروه آمار زيستي دانشكده پزشكي دانشگاه تربيت  دكتر ابراهيم حاجي

كز ؛ دكتر احمد صبوري كاشاني، استاديار مر)hajitm@yahoo.com(مدرس 
؛ )kashani@yahoo.com(مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي تهران 

اي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم  حميدرضا خلخالي، مربي گروه بهداشت حرفهو 
دكتراي آمار زيستي دانشگاه تربيت مدرس دانشجوي پزشكي اروميه و 

)hamid_rekh@yahoo.com.(  
ت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران به ثبت  در معاون2610اين طرح با شماره 

  .رسيده و هزينه آن از طرف اين معاونت پرداخت شده است

  مقدمه
آينده متعلق به جوامعي است كه خود را آماده 

 شرايط بازار كار براي ،امروزه. )1(كنند يادگيري مي
 ،شود  دانشگاهي روز به روز دشوارتر ميآموختگان دانش

كارفرمايان انتظار دارند با استخدام فردي با تحصيالت 
هاي الزم براي حل  نوآوري دانشگاهي به خالقيت و

آنها به دنبال فردي ، يابند مسائل و مشكالت كاري دست 
، تجزيه و تحليل، آوري اطالعات هستند كه قدرت جمع

گيري و ارائه بازخورد الزم را داشته  نتيجه، دهي سازمان
                                                                              

 اصالح شده و 1/11/87 به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 1/12/86اين مقاله در تاريخ 
  . پذيرش گرديده است23/3/88در تاريخ 
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 اصلي تفكر انتقادي به يهاي ذكر شده، اجزا يه مهارتكل. باشد
 تفكر در حدي هاي اهميت پرورش مهارت). 2(روند شمار مي
نظران تفكر انتقادي را هدف عمده   صاحب برخياست كه

، و معتقدند) 3(اند  و تجارب دانشگاهي برشمردهتحصيالت
  .)4(آموزش فقط ياد دادن تفكر به فراگير است

 براي پاسخ به محرك و عمدتاً بر تفكر، واكنش مغز
حل مسأله معطوف بوده و از جمله اعمال شناختي 

)Higher cognitive function ( سطح باال محسوب
ها در توضيح  نامه يكي از مفاهيمي كه در فرهنگ). 5(شود مي

ريشه ). 6(شود، تفكر انتفادي است بيشتر واژه تفكر ارائه مي
گرفته ) Kritike(» كريتيك «نانيواژه تفكر انتقادي از كلمه يو

مقايسه تفكر ). 7(شده كه به معني هنر قضاوت است
. كند انتقادي با تفكر عادي به تعريف تفكر انتقادي كمك مي

در تفكر عادي، فرد به حدس زدن، ترجيح دادن، گمان 
پردازد، در حالي  مي... كردن، قضاوت كردن بدون معيار و

بندي كردن،  رد كردن، طبقهكه در تفكر انتقادي، به برآو
درك اصول، ابراز عقيده با دليل، قضاوت كردن بر اساس 

  ).8(شود به حل مسائل پرداخته مي... معيار مشخص و
با . )9(تفكر انتقادي است، برونداد اصلي آموزش عالي

 به جاي اينكه ،بسياري از محافل آموزشي، وجود اين
ميت قائل براي پرورش استعدادهاي فكري فراگيران اه

. )3(كنند بر يادگيري اطالعات و محتويات تأكيد مي، شوند
هايي  هاي پزشكي و پيراپزشكي يكي از حيطه آموزش رشته

 بهبود كيفيت آن برايدي انظران تالش زي است كه صاحب
ي ها هي تفكر انتقادي را براي رشتها مهارت و كنند مي

 در همين. )10(دانند ميعلوم پزشكي الزم و ضروري 
 World ( فدراسيون جهاني آموزش پزشكي،رابطه

Federation for Medical Education-WFME( ، تفكر
انتقادي را يكي از استانداردهاي آموزش پزشكي 

تفكر انتقادي در مبحث اعتباربخشي . )11(برشمرده است
باشد و يكي از   نيز از جمله نكات كليدي ميها هدانشكد

گيري رشد تفكر  اندازه، معيارهاي مؤسسات اعتباربخشي
  .)11و6(انتقادي در دانشجويان است

 تفكر انتقادي شامل دو جنبه مهارت تفكر انتقادي
)critical thinking skills(و گرايش به تفكر انتقادي  
)critical thinking dispositions (جنبه مهارت . است

تفكر انتقادي بر راهبردهاي شناختي و جنبه گرايش به 
 نگرشي تفكر و انگيزه پايدار يتقادي بر اجزاتفكر ان

ي تفكر ها مهارت.  حل مسائل تأكيد داردبرايدروني 
ي شناختي ها مهارتنوعي از ، انتقادي به خودي خود

 نه تنها بايد واجد اين ،آل يك متفكر منتقد ايده. است
آل به   بلكه اطالق عنوان متفكر منتقد ايده، باشدها مهارت

، گرفتن رويكرد كلي او در مقابل زندگيوي بدون در نظر 
در . سؤاالت و مشكالت خاص غير ممكن است، مسائل
بعد ( بدون گرايش مثبت نسبت به تفكر انتقادي ،حقيقت
اين نوع تفكر رخ نداده و يا زير سطح استاندارد ، )عاطفي

 بخشي ، گرايش به تفكر انتقادي،كند و بدين جهت نمود مي
  .)14تا12(استحياتي از تفكر انتقادي 

 حجم وسيعي از تحقيقات ، امروزه،تفكر انتقادي
آموزشي را در ساير كشورها به خود اختصاص داده 

 گيري مهارت تفكر انتقادي در به اندازه، مك گراث. است
 ه استدانشجويان كارشناسي پرستاري در كانادا پرداخت

كه ميانگين نمره كل مهارت تفكر انتقادي در اكثريت 
و ميانگين نمره ) norm(ن در حد طبيعي هنجار دانشجويا

دهنده گرايش مطلوب  كل گرايش به تفكر انتقادي نشان
  .)12(است هدانشجويان بود

اي در  دانشجويان داروسازي دانشكده، )Miller (ميلر
نتايج پژوهش . داكوتاي شمالي را مورد بررسي قرار داد

 تقادي دروي نشان داد كه ميانگين نمره كل مهارت تفكر ان
. دانشجويان سال چهارم باالتر از حد هنجار بوده است

 نمره كل گرايش به تفكر انتقادي در همچنين ميانگين
دهنده گرايش مطلوب و  دانشجويان سال چهارم نشان

  .)15(مثبت دانشجويان بود
 )Jin, Bierma & Braodbear (برادبير جين، بيرما و

ا در دانشگاه  دانشجوي كارشناسي بهداشت محيط ر198
دولتي ايلينويز امريكا از نظر گرايش به تفكر انتقادي مورد 

دهنده گرايش مثبت  نتايج نشان. ندا هبررسي قرار داد
ي گرايش به تفكر ها شبررسي زيربخ. دانشجويان بود

انتقادي نيز نشان داد كه بيش از نيمي از دانشجويان در 
  .)16(باشند  دچار ضعف مي»جويي حقيقت«قسمت 

در ايران نيز تحقيقاتي در اين زمينه به عمل آمده 
مقايسه تفكر «عبد حق در پژوهشي تحت عنوان  :است
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انتقادي دانشجويان ترم اول و آخر مقطع كارشناسي 
ي علوم ها هي دانشگايپيوسته و كارشناسي ارشد ماما

 نفر از دانشجويان را مورد 295 »پزشكي شهر تهران
نمرات كل تفكر  نشان داد اونتايج . بررسي قرار داد

ي علوم ها هانتقادي دانشجويان ترم اول و ترم آخر دانشگا
در  اند و داري نداشته پزشكي شهر تهران تفاوت معني

ي تفكر انتقادي دانشجويان بين چهار ها مهارتمقايسه 
  .)17(ه استدانشگاه نيز تفاوتي ديده نشد

 آموزش بر اساس حل تأثيربررسي  به پور بهمن
ساز تفكر  عوامل زمينه، ي تفكر انتقاديها مهارتل بر مشك

نگرش و رفتار دانشجويان كارشناسي پرستاري ، انتقادي
نشان داد او نتايج . دانشگاه علوم پزشكي تهران پرداخت

 و شاهد در پايان انجام آموزش تجربيي ها هكه ميان گرو
دار آماري  اختالف معني، از نظر مهارت تفكر انتقادي

در قسمت عوامل زمينه ساز تفكر . اشته استوجود د
دار  اختالف معني، انتقادي به غير از حيطه رشد يافتگي

  .)18(آماري وجود نداشت
دهنده  ي انجام شده در ايران نشانها شنتايج پژوه

محدود بودن تحقيقات در اين زمينه است به نحوي كه 
 نتقاديعمدتاً بر يك جنبه از تفكر انتقادي يعني مهارت تفكر ا

 به تفكر  كه گرايش،اند و جنبه ديگر تفكر انتقادي تأكيد داشته
  . ناديده گرفته شده است،انتقادي است

پژوهشگر در طول چندين سال سابقه كار آموزشي و 
اين استنباط را داشته است كه دانشجويان ، پژوهشي خود

در برخورد با مسائل به شيوه علمي، تجزيه و تحليل مسائل و 
اي هستند كه   عمدههاي پژوهشي دچار مشكالت پروژهانجام 

رسد عدم آشنايي كامل آنها با تفكر انتقادي  به نظر مي
 هايي كه پژوهشگر يكي از گروه. يكي از داليل اين ضعف باشد

 وليت تدريس آنها را به عهده داشته است، دانشجويانؤمس
از . اند  درماني بوده-رشته مديريت خدمات بهداشتي

هاي  رود در موقعيت موختگان اين رشته انتظار ميآ دانش
 به عنوان مدير خدمات بهداشتي و درماني اقدام ،مختلف

و اين امر جز با توجه ، گيري نمايند به قضاوت و تصميم
  .پذير نيست به رشد تفكر انتقادي امكان
پژوهش حاضر به عنوان يك ، با توجه به موارد فوق

بررسي و مقايسه دو  هدفبا ) pilot(زمينه  پيشمطالعه 

جنبه تفكر انتقادي يعني مهارت تفكر انتقادي و گرايش به 
 تفكر انتقادي در دانشجويان ترم اول و ترم آخر كارشناسي

 درماني دانشگاه علوم پزشكي -مديريت خدمات بهداشتي
  . انجام گرفت1384- 85تهران در سال 

  
  ها روش

كليه . ست مقطعي ا- تحقيق حاضر از نوع بررسي توصيفي
دانشجويان ترم اول و (واحدهاي مورد پژوهش در دو گروه 

در يك مقطع زماني مورد مطالعه قرار ) دانشجويان ترم آخر
گرفتند و دو متغير مهارت تفكر انتقادي و گرايش به تفكر 

جامعه مورد تحقيق . ها سنجيده شده است انتقادي در نمونه
 كارشناسي رشته شامل دانشجويان ترم اول و ترم آخر مقطع

 درماني دانشكده پيراپزشكي دانشگاه -مديريت خدمات بهداشتي
 ثبت نام 1384-85علوم پزشكي تهران است كه در سال تحصيلي 

 جامعه و ،در تحقيق حاضر. اند كرده و انتخاب واحد نموده
باشند و كليه دانشجوياني كه داراي  نمونه پژوهش يكسان مي

دانشجوي شبانه، مهمان ( بوده معيارهاي مورد نظر پژوهشگر
هاي ديگر نبوده و در پژوهش مشابه  يا انتقالي از دانشگاه
و ) اند ها نداشته ي قبلي با پرسشنامهيشركت نكرده و آشنا

 پرسشنامه مرتبط را ،حاضر به شركت در مطالعه شده بودند
 دانشجوي ترم اول كه 33الزم به ذكر است، از . تكميل نمودند

 دانشجوي 37 نفر و از 31 ،ركت در مطالعه بودندواجد شرايط ش
  .در مطالعه شركت نمودند)  نفر60در مجموع ( نفر 29ترم آخر، 

ريزي و  دسترسي به واحدهاي پژوهش ترم اول با برنامه
والن آموزش دانشكده و اساتيد مدرس اين ؤمس توافق قبلي با

  الزم به.دانشجويان و در يك جلسه از كالس درس انجام شد
ذكر است كه همكار اصلي طرح از اساتيد مدرس واحدهاي 

والن ؤزمان دسترسي نيز با توافق با مس. باشند پژوهش مي
آموزش دانشكده و استاد مدرس در يك جلسه درسي در طول 

در مورد دانشجويان ترم آخر نيز . ترم تحصيلي مشخص شد
والن ؤمانده، با هماهنگي با مس برحسب واحدهاي درسي باقي

آوري اطالعات در يك جلسه  موزش دانشكده و مدرس، جمعآ
هاي درسي و در رابطه با دانشجوياني كه واحدهاي  از كالس

تئوري خود را به پايان رسانده بودند، از طريق تماس معاون 
 مراجعه حضوري برايمحترم آموزشي دانشكده و تعيين وقت 

ئه پژوهشگران ضمن ارا. دانشجويان به پژوهشگر انجام شد
توضيحاتي در مورد ماهيت پژوهش، نحوه مشاركت دانشجويان و 

  پرسشنامه تنظيم شده را در اختيار دانشجوياني،ييگو روش پاسخ
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 كه حاضر به شركت در مطالعه شده بودند، قرار داده و
دانشجويان سه پرسشنامه مرتبط را در حضور پژوهشگران 

 نظر در همان  دقيقه تكميل نمودند و اطالعات مورد75در مدت 
  .آوري گرديد جلسه جمع

ها در اين پژوهش شامل سه قسمت  ابزار گردآوري داده
هاي تفكر  آزمون مهارت، بخش اطالعات دموگرافيك: بود

 California Critical Thinking Skill (انتقادي كاليفرنيا
Test-CCTST( ، پرسشنامه گرايش به تفكر انتقادي كاليفرنيا

)California Critical Thinking Disposition Inventory-
CCTDI.(  
فرم ب آزمون  هاي تفكر انتقادي از  ارزيابي مهارتبراي
اين آزمون . هاي تفكر انتقادي كاليفرنيا استفاده شد مهارت
اي و مشتمل بر سه زير آزمون   سؤال چند گزينه34شامل 

بدين ترتيب كه بر حسب . تحليل، استنباط و ارزشيابي است
 سؤال مربوط به زيرآزمون 9العمل راهنماي آزمون، دستور
 سؤال 11 سؤال مربوط به زيرآزمون ارزشيابي و 14تحليل، 

مربوط به زيرآزمون استنباط بوده و در صورت پاسخ صحيح 
 هر پاسخ برايآزمون شونده، با توجه به دستورالعمل راهنما، 

ون،  تحليل نمرات آزمبراي  وگردد صحيح يك امتياز منظور مي
شوندگان  آزمون. گيرد نمره كلي آزمون مالك عمل قرار مي

 نمره در كل اين آزمون 34 تا حداكثر  صفرتوانند از حداقل مي
 و 10اند كه نمره كلي كمتر از  تحقيقات نشان داده. كسب كنند
 در دانشجويان مقطع كارشناسي نادر است و 20بيشتر از 

براي دانشجويان  نمره كلي اين آزمون )Norm(سطح هنجار 
ترين نمره  متداول.  گزارش شده است20 تا 10كارشناسي بين 

، حد پايين 45/4 با انحراف معيار 16در دانشجويان كارشناسي 
 سه زيرآزمون اين پرسشنامه براي. باشد  مي29 و حد باالي 2

طور كه ذكر  نمره هنجار خاصي گزارش نشده است و همان
  ).19(گيرد ر ميشد، نمره كلي مالك بررسي قرا

 به عنوان 10 نمرات كلي بيشتر از ،در پژوهش حاضر
به عنوان الگوي 10و نمرات كلي كمتر از سطح هنجار الگوي 

بندي شده و مورد  ، در دو گروه طبقهسطح هنجاركمتر از 
  .اند مقايسه قرار گرفته

متخصصين ملي در «وسيله ه روايي محتوايي اين آزمون ب
. صورت گرفته است» آل و يك متفكر ايدهمسايل تفكر انتقادي 

 كودر 20پايايي علمي اين آزمون با استفاده از فرمول 
در  ).20و13( محاسبه گرديده است68/0-70/0 ريچاردسون

. و هنجار اين آزمون تعيين گرديده است، روايي، پايايي ايران
 صوري و محتوايي آزمون  رواييشناسي، در يك مطالعه روش

 كودر 20پايايي اين آزمون با استفاده از فرمول  .تأييد گرديد
  ).21(دست آمده  ب62/0 ريچاردسون

 ارزيابي گرايش به تفكر انتقادي از پرسشنامه گرايش براي
 75پرسشنامه شامل . استفاده گرديد به تفكر انتقادي كاليفرنيا

 تا حدود زيادي ،سؤال است كه با مقياس ليكرت از كامالً موافق
 تا حدود زيادي مخالف و كامالً مخالف ، مخالف،ق مواف،موافق

  امتياز بر حسب دستورالعمل راهنماي پرسشنامهشش تا يكاز 
ي يجو سؤاالت شامل هفت زيرگروه حقيقت. شود امتيازدهي مي

 11(، قدرت تجزيه و تحليل )الؤ س12(پذيري  ، انتقاد)الؤس 12(
اد به نفس ، اعتم)الؤ س11(دهي اطالعات  ، قدرت سازمان)الؤس
 10(و جستجوگري ) الؤ س10(، ميزان رشديافتگي )الؤ س9(
الزم به يادآوري است پرسشنامه داراي جدولي . است) الؤس

رغم  شود علي هاست كه باعث مي ضميمه براي تراز نمره
ها در هر زير گروه، بازه نمرات هر  متفاوت بودن تعداد سؤال

 كه قادر به كسب بطور مثال، فردي.  گردد60 تا 10زيرگروه 
جويي شده است در مجموع  تمامي امتيازات زيرگروه حقيقت

گيرد كه بر اساس دستورالعمل جدول، نمره تراز   امتياز مي72
 10چنان كه همين فرد فقط از . شود  مي60وي از اين قسمت 

 و نمره 60سؤال اين قسمت امتياز گرفته باشد، نمره خام او 
متقابالً، چنان كه اين فرد كل . اشدب  مي50تراز بر اساس جدول 

 و نمره 54امتياز بخش اعتماد به نفس را بگيرد، نمره خام وي 
محاسبه نمرات حداقل نيز به همين . شود  مي60تراز شده او 

ترتيب است و چنان كه فرد حداقل امتياز از زيرگروه 
 بوده كه با تراز 12جويي را كسب كند، نمره خام وي  حقيقت
از آنجا كه آزمون شامل هفت زيرگروه . شود  مي10شدن 

 تا حداكثر 70توانند از حداقل  شوندگان مي باشد، آزمون مي
بندي و تفسير نمره كل  طبقه.  امتياز در كل كسب كنند420

  :گرايش به تفكر انتقادي نيز به شرح زير است
 strong(دهنده گرايش قوي و باثبات   نشان350نمره باالي 

disposition(دهنده گرايش مثبت   نشان350 تا 280نمره بين  ؛
 211 تا 279نمره بين ؛ )positive inclination(متوسط 

 210نمره زير ؛ و )ambivalence(دهنده گرايش متزلزل  نشان
 . است)negative tendency(دهنده گرايش كامالً منفي  نشان

هاي گرايش به  بندي و تفسير نمره زيرگروه همچنين طبقه
  :باشد  ميزير انتقادي به شرح تفكر

 strong( دهنده گرايش قوي و باثبات  نشان50نمره باالي 
positive tendency( دهنده گرايش   نشان50 تا 40نمره بين ؛

دهنده   نشان39 تا 31نمره بين ؛ )positive inclination(مثبت 
دهنده   نشان30نمره زير ؛ و )ambivalence( گرايش متزلزل
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 .)22و20(باشد  مي)negative tendency( يگرايش منف
بندي  ها در چهار طبقه  چون تعداد نمونه،در پژوهش حاضر

ها   گروه، معتبر شدن آزمون آماريبراي ، كافي نبودگفت پيش
 به عنوان الگوي منفي 279در هم ادغام شدند و نمرات كلي زير 

 به عنوان الگوي قوي و 280 و نمرات كلي باالي ،و متزلزل
  .ثبت با يكديگر مورد مقايسه قرار گرفتندم

وسيله انجمن فلسفه ه روايي محتوايي اين پرسشنامه ب
پايايي . امريكا با استفاده از استراتژي دلفي صورت گرفته است

 9/0علمي اين پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ 
 پژوهش حاضر، نسخه ترجمه و در). 13(محاسبه گرديده است

نامه ايراني مورد استفاده  اده شده در تحقيقات و پاياناستف
  ).18(قرار گرفت
 تجزيه و تحليل نمرات، ميانگين و انحراف معيار آنها براي

-tها از آزمون  براي مقايسه ميانگين در گروهمحاسبه گرديد و 
test و براي بررسي ارتباط بين دو صفت كيفي از آزمون 

 در α>05/0ها  داري آزمون نيسطح مع. مجذور كاي استفاده شد
  . بودSPSS-12نرم افزار آماري به كار برده شده . نظر گرفته شد

  
  نتايج

 -شصت دانشجوي كارشناسي مديريت خدمات بهداشتي
 درماني شاغل به تحصيل در دانشكده پيراپزشكي دانشگاه

  در دو گروه مشاركت،علوم پزشكي تهران در اين پژوهش
 29 دانشجو در ترم اول و 31د داشتند كه از اين تعدا

ميانگين و . دانشجو در ترم آخر شاغل به تحصيل بودند
 با 81/18±11/1انحراف معيار سن دانشجويان ترم اول 

 و در دانشجويان ترم آخر ،سال 23 و حداكثر 18حداقل 
ميانگين و .  سال بود38 و حداكثر 20 با حداقل 29/3±21/22

 15/18±48/1جويان ترم اول انحراف معيار معدل ديپلم دانش
  و ميانگين و انحراف04/18±08/1و در دانشجويان ترم آخر 

 03/17±07/1 معيار معدل ترم قبل دانشجويان ترم آخر
 نفر 26 از نظر توزيع جنسي دانشجويان، در ترم اول .بود

مؤنث )  درصد4/72( نفر 21و ترم آخر )  درصد9/83(
 40( نفر 12 اول در تحصيالت پدر دانشجويان ترم. بودند
 10( نفر سهديپلم، )  درصد30( نفر نهديپلم، كمتر از ) درصد
 دوكارشناسي و )  درصد3/13(نفر  چهار كارداني،) درصد

  .كارشناسي ارشد و باالتر بود)  درصد7/6(نفر 
 6/27( نفر 8تحصيالت پدر دانشجويان ترم آخر در 

 تفر 2لم، ديپ)  درصد9/37( نفر 11كمتر از ديپلم، ) درصد
كارشناسي و )  درصد7/20( نفر 6كارداني، )  درصد9/6(
 . بودكارشناسي ارشد و باالتر)  درصد9/6( نفر 2

 1/58( نفر 18تحصيالت مادر دانشجويان ترم اول در 
 نفر 2ديپلم، )  درصد3/32( نفر 10كمتر از ديپلم، ) درصد

كارشناسي )  درصد2/3(كارداني و يك نفر )  درصد5/6(
 4/41( نفر 12صيالت مادر دانشجويان ترم آخر در و تح

 نفر 5ديپلم، )  درصد6/27( نفر 8كمتر از ديپلم، ) درصد
كارشناسي )  درصد8/13( نفر 4كارداني و )  درصد2/17(

نشان داد كه دو گروه آزمون مجذور كاي نتايج . بود
 سطح، دانشجويان ترم اول و آخر از نظر توزيع جنسي

دار  در يكسان بوده و تفاوت معنيو ما تحصيالت پدر
  .آماري نداشتند

 ميانگين و انحراف معيار نمره مهارت تفكر يك،جدول 
. دهد انتقادي در دو گروه مورد مطالعه را نشان مي

نمره كل مهارت  د ميانگيناي اين پژوهش نشان دها هيافت
در حدود  تفكر انتقادي در دانشجويان ترم اول و ترم آخر

 ميانگين نمرات دو گروه با استفاده از .دباش هنجار مي
دار آماري  مقايسه گرديد كه تفاوت معني  t-testآزمون

  .مشاهده نشد
نمره كل مهارت تفكر انتقادي  ميانگين با توجه به اينكه

، در دانشجويان ترم اول و ترم آخر در حدود هنجار بود
 الگوي مهارت تفكر انتقادي دانشجويان بر ،اين بر بنا
سه يمقا »سطح هنجار«و  »سطح هنجاراز  كمتر«اي مبن

از دانشجويان )  درصد1/16( نفر 5 در حالي كه .گرديد
 31( نفر 9 كسب كرده بودند، 10ترم اول نمره كمتر از 

.  گرفتند10دانشجويان ترم آخر نمره كمتر از ) درصد
از دانشجويان ترم اول )  درصد9/83( نفر 26همچنين 

 نفر 20، و در مقايسه، )سطح هنجار( 20 تا 10نمره بين 
 20 تا 10از دانشجويان ترم آخر نمره بين )  درصد69(

  .كسب كردند
مهارت تفكر انتقادي دانشجويان ترم  مقايسه الگوي

ر با استفاده زا آزمون آماري اول با دانشجويان ترم آخ
مجذور كاي نشان داد كه بين دانشحجويان ترم اول و 

دار  ت تفكر انتقادي اختالف معنيترم آخر از نظر مهار
  .وجود ندارد
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   ميانگين و انحراف معيار نمره مهارت تفكر انتقادي در دو گروه مورد مطالعه:1جدول 
 t p   و انحراف معيارميانگين  تعداد  شاخص

          تجزيه و تحليل
  42/3±23/1  31  ترم اول
  506/0  -67/0  62/3±08/1  29  ترم آخر

          ارزيابي
  94/3±65/1  31  ولترم ا

  49/0  68/0  62/3±89/1  29  ترم آخر

          استنباط
  19/4±62/1  31  ترم اول
  57/0  56/0  97/3±5/1  29  ترم آخر

          نمره كل مهارت
  55/11±18/2  31  ترم اول
  58/0  55/0  21/11±59/2  29  ترم آخر

  
  مطالعه ر دو گروه موردميانگين و انحراف معيار نمره گرايش به تفكر انتقادي د :2جدول 

 t p   و انحراف معيارميانگين  تعداد  شاخص
          جويي حقيقت
  85/34±29/3  31  ترم اول
  001/0  -35/3  09/38±15/4  29  ترم آخر

          انتقادپذيري
  68/38±7/4  31  ترم اول
  42/0  -1/8  06/39±15/4  29  ترم آخر

          قدرت تجزيه و تحليل
  4/44±54/4  31  ترم اول
  6/0  52/0  74/43±25/5  29  ترم آخر

          قدرت سازماندهي
  22/38±31/6  31  ترم اول
  15/0  -4/1  26/40±34/4  29  ترم آخر

          اعتماد به نفس
  08/43±14/7  31  ترم اول
  19/0  -29/1  5/45±29/7  29  ترم آخر

          جستجوگري
  98/41±69/3  31  ترم اول
  29/0  -1/1  07/43±19/4  29  ترم آخر

          رشديافتگي
  16/38±93/4  31  ترم اول
  32/0  -1  38/39±4/4  29  ترم آخر

          نمره كل گرايش به تفكر انتقادي
  37/282±93/27  31  ترم اول
  26/0  -13/1  64/289±13/21  29  ترم آخر
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 ميانگين و انحراف معيار نمره گرايش به دو،جدول 
. دهد لعه نشان ميتفكر انتقادي را در دو گروه مورد مطا

ميانگين نمره كل گرايش به تفكر انتقادي در دانشجويان 
آنان به تفكر انتقادي  دهنده گرايش مثبت ترم اول نشان

 ،ييجو ي حقيقتها شميانگين نمره زيربخ، همچنين. بود
 دهنده يافتگي نشان دهي و رشد  قدرت سازمان،انتقادپذيري

اين ن نسبت به گرايش متزلزل و نسبتاً منفي دانشجويا
  .بود شده ها هزيرگرو

 ميانگين نمره كل گرايش به تفكر انتقادي در دانشجويان
 وآنان به تفكر انتقادي  دهنده گرايش مثبت ترم آخر نشان

و   انتقادپذيري،ييجو ي حقيقتها شميانگين نمره زيربخ
گرايش متزلزل و نسبتاً منفي  دهنده يافتگي نشان رشد

ميانگين نمرات  . بودها هزيرگروين ادانشجويان نسبت به 
مقايسه گرديد كه  t-test آزمون دو گروه با استفاده از
 شتجويي دا داري از نظر حقيقت اختالف آماري معني

)001/0p=(.  
بندي و تفسير نمره  نمرات دانشجويان به تفكيك طبقه

ميانگين نمره : گرايش به تفكر انتقادي در دو طبقه به شرح
 280ر طبقه منفي و متزلزل و ميانگين نمره  د280كمتر از 

. و باالتر در طبقه مثبت و قوي مورد مقايسه قرار گرفت
نتايج آماري نشان داد كه بين ميانگين نمره گرايش به 

 دار تفكر انتقادي دانشجويان سال اول و آخر اختالف معني
نفر  14وجود دارد بدين ترتيب كه از دانشجويان سال اول 

 21 كه نمره مثبت و قوي كسب كردند در حالي)  درصد2/45(
از دانشجويان سال آخر از اين بخش )  درصد4/72(نفر 

نظر آماري اين نمره مثبت و قوي كسب نموده بودند كه از 
و نشان داد ) =58/4X2 و =032/0p (اختالف معني دار بود

گرايش مثبت به تفكر انتقادي در دانشجويان ترم آخر 
  .ان ترم اول بيشتر استنسبت به دانشجوي

  
  بحث

ي ها مهارتمقايسه ، اين مطالعه هدف اصلي از انجام
تفكر انتقادي و گرايش به تفكر انتقادي در دانشجويان ترم 
اول و ترم آخر مقطع كارشناسي مديريت خدمات 

، داي اين پژوهش نشان دها هيافت.  درماني بود-بهداشتي
ر دانشجويان ترم نمره كل مهارت تفكر انتقادي د ميانگين

 - ترم آخر كارشناسي مديريت خدمات بهداشتي اول و
ي ها شپژوهنتايج  با  كهباشد هنجار مي درماني در حدود

ميانگين نمره كل . ديگر انجام شده در ايران شباهت دارد
علوم تفكر انتقادي دانشجويان كارشناسي مامايي دانشگاه 

 تفكر انتقادي  ميانگين نمره كل و07/12±09/3پزشكي تهران 
 هاي علوم پزشكي دانشجويان كارشناسي پرستاري دانشگاه

  .)23و3(است  گزارش شده68/11±25/3 تهران
دهنده  نشان ي انجام شده در ساير كشورهاها شپژوه

  دانشجويان كارشناسي پرستاريدر. نمرات متفاوتي است
 در بوده 4/17 ميانگين نمره مهارت تفكر انتقادي ،كانادا
 از واحدهاي مورد پژوهش نمره  درصد1/38ه ك حالي

همچنين ميانگين نمره . )12( كسب كرده بودند20باالي 
 5مهارت تفكر انتقادي دانشجويان سال پنجم يك دوره 

  .)24( گزارش شده است21بخشي در نيوانگلند  ساله توان
هر چند نمره كسب ، گفت پيشبا توجه به گزارشات 

با  ولي ،باشد  هنجار ميشده توسط دانشجويان در حدود
، ي دنياها هي گزارش شده از ساير دانشكدها هبه نمرتوجه 

ي آموزشي خود ها ه برنامبه بيشتري دقت بايد مسؤوالن
  .اختصاص دهند

يافته ديگر اين پژوهش نشان داد بين دانشجويان ترم 
اول و ترم آخر از نظر الگوي نمره مهارت تفكر انتقادي 

ي ها شنتايج ساير پژوه. د ندارددار وجو اختالف معني
 در اين زمينه به كشورهاي ديگرانجام شده در ايران و 

مقايسه نمرات تفكر انتقادي دانشجويان  :شرح استاين 
ي ها هي دانشگايترم اول و ترم آخر مقطع كارشناسي ماما

بين اين نمرات تفاوت  هعلوم پزشكي شهر تهران نشان داد
مقايسه ميانگين نمره تفكر  ).17(ردداري وجود ندا معني

 انتقادي در دانشجويان سال اول و آخر كارشناسي دانشگاه
ها   كه بين اين ميانگينهعلوم پزشكي اصفهان نشان داد

نتيجه پژوهش طولي ). 10(داري وجود دارد اختالف معني
نمرات   درصدي14در آمريكا نيز نشان دهنده افزايش 

طول دوره چهار ساله تفكر انتقادي دانشجويان در  مهارت
شود  پيشنهاد مي .)16(تحصيل داروسازي بوده است

به  مدرسان و اساتيد،  بهبود مهارت تفكر انتقاديبراي
، مباحثه، اساس حل مشكل يي چون يادگيري برها شرو

توجه ...  وي مفهوميها هنقش، سازي شبيه، پرسش و پاسخ
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  . و آنها را بكار گيرندندبيشتري نشان ده
دهنده گرايش مثبت  ي ديگر اين پژوهش نشانها هيافت

. به تفكر انتقادي است ترم آخر دانشجويان ترم اول و
، ي انجام شده در ساير كشورهاها شي پژوهها هيافت

پژوهش بر . متفاوتي است دهنده نمرات مشابه و نشان
كنگ ميانگين نمره  روي دانشجويان پرستاري در هنگ

 گزارش كرده 70/264±01/24گرايش به تفكر انتقادي را 
دهنده نگرش متزلزل و نسبتاً منفي اين  كه نشان

 ،در كانادا .)25( استدانشجويان نسبت به تفكر انتقادي
ميانگين نمره گرايش به تفكر انتقادي در دانشجويان سال 

دهنده   و نشان3/312±4/36چهارم كارشناسي پرستاري 
ادي بوده انتق مثبت اين دانشجويان نسبت به تفكرگرايش 

 مقايسه ميانگين نمره گرايش به تفكر انتقادي ).12(است
 كنگي، ميانگين نمره دانشجويان دانشجويان استراليايي و هنگ

و ) گرايش متزلزل و نسبتاً منفي (36/268كنگي را  هنگ
گرايش ( 73/287ميانگين نمره دانشجويان استراليايي را 

  .)26(است هنشان داد) مثبت
 هر چند نمره گفت، پيشي ها شيج پژوهبا توجه به نتا

كلي گرايش دانشجويان در پژوهش حاضر مثبت بوده 
ي ها شولي وجود نمرات متزلزل در برخي از زيربخ، است

گرايش به تفكر انتقادي نيازمند توجه هرچه بيشتر 
كم ، البته. باشد ولين آموزشي نسبت به اين امر ميؤمس

ادي در دانشجويان بودن نسبي نمره گرايش به تفكر انتق
، هاي فرهنگي نيز باشد ايراني ممكن است ناشي از تفاوت

ي انجام شده در چين نيز بيانگر كم بودن ها شچون پژوه
  .نسبي نمره در دانشجويان چيني است

يافته آخر اين پژوهش نشان داد از نظر گرايش به تفكر 
 بين الگوي نمره دانشجويان ترم اول با الگوي ،انتقادي
دار آماري وجود   دانشجويان ترم آخر تفاوت معنينمره
 بر روي دانشجويان پرستاري ي نتايج پژوهش.دارد
كنگي حاكي از كاهش معنادار نمرات دانشجويان سال  هنگ

 ديگر از عدم تغيير ميانگين ي پژوهش و)25(آخر بوده است
 داروسازي دانشگاه نمره گرايش به تفكر انتقادي دانشجويان

مشابه . )15(حكايت داردول دوران تحصيل داكوتا در ط
نيز ديده شده و تغيير  گراث اين نتايج در پژوهش مك

  .)12(دار نبوده است نمرات معني

رسد  به نظر مي، گفت پيشي ها شرغم نتايج پژوه علي
بطور نسبي در بهبود نمره   آموزش در دانشكدهفرايندكه 

ست به گرايش به تفكر انتقادي دانشجويان مؤثر بوده ا
سال اول  از نحوي كه اين نمره در دانشجويان سال آخر

  .بهتر شد
 زمينه پيشالزم به ذكر است، پژوهش حاضر يك مطالعه 

حجم جامعه مورد مطالعه كوچك و قابل تعميم به ، بود
  همچنين طراحي تحقيق حاضر.باشد هاي ديگر نمي دانشكده

 نمرات به صورت مقطعي بود و امكان ارزيابي تغيير
 گرايش به تفكر انتقادي و مهارت تفكر انتقادي در دانشجويان

 آموختگي دانشاز بدو ورود به دانشگاه تا زمان ، ثابت
  .ردوجود ندا

  
  گيري نتيجه

تفكر انتقادي يكي از استانداردهاي پايه فدراسيون 
جهاني آموزش پزشكي و از جمله معيارهاي اعتباربخشي 

 حاضر گام اوليه مناسبيهاي پژوهش  يافته. هاست دانشكده
 بررسي وضعيت موجود تفكر انتقادي در گروه براي

هرچند حدود نمره كل مهارت تفكر . دباش مورد مطالعه مي
انتقادي كسب شده توسط دانشجويان در حدود هنجار و 
نمره كل گرايش به تفكر انتقادي نيز مبين گرايش مثبت 

رش شده هاي گزا دانشجويان است، ولي با توجه به نمره
هاي دنيا و وجود نمرات متزلزل در  از ساير دانشكده
هاي گرايش به تفكر انتقادي، مسؤولين  برخي از زيربخش

هاي  و مدرسان دانشكده بايد توجه بيشتري را در برنامه
  .آموزشي خود به اين امر اختصاص دهند

  
  قدرداني

پور كه در تهيه  از همكاري صميمانه آقاي كاوه بهمن
تشكر ،  گونه كمكي دريغ نورزيدندهرن پژوهش از ابزار اي

  .شود و قدرداني مي
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Critical Thinking Skills and Critical Thinking Dispositions in 
Freshmen and Senior Students of Health Care Management 

 
Gharib M, Rabieian M, Salsali M, Hadjizadeh E, Sabouri Kashani A, Khalkhali H. 

 
Abstract 
 
Introduction: Nowadays, experts introduce critical thinking as the main outcome of higher education and 
consider teaching "how to think" as the basis for learning. This study compares the critical thinking skills 
and critical thinking dispositions in freshmen and senior students of health care management. 
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on a sample of 60 freshmen and senior 
students of health care management. The data gathering tools included California critical thinking skills test, 
as well as California critical thinking dispositions inventory. Data was analyzed by SPSS software using 
descriptive statistics, T-test, and Chi². 
Results: The mean and standard deviation of critical thinking skills total score in freshmen and senior 
students was respectively 11.55±2.18 and 11.21±2.59, which was in the normal limit for both. There was no 
significant difference between the freshmen and senior students' score patterns. Considering critical thinking 
disposition total score, the mean and standard deviation in freshmen, was 282.37±27.93 and in senior 
students was 289.64±21.13. There was a significant difference between the score pattern of critical thinking 
disposition in freshmen and senior students. The scores of senior students were higher than freshmen scores. 
Conclusion: The total score of critical thinking skills achieved by students was in a normal limit. Also, the 
total score of critical thinking dispositions revealed the students' positive tendency. But, with regard to the 
reported scores from other similar schools of the world, administrators and teachers should pay more 
attention to their educational planning in developing cultivating critical thinking skills. 
 
Key words: Critical thinking, Disposition, Skill, Student, Health care services. 
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