
http://ijme.mui.ac.ir   423/  )5( 1393/14مرداد / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

 انيدانشجو دگاهيازد يدانشگاه يها در كتابخانه يموانع رشد تفكر انتقاد
  بوشهر فارس  خليجو  يپزشك علوم يها دانشگاه

  
  *يديحم يعل ،معتمد لوفرين ،يجنت باغ ترايم

  
 

  چكيده
 ينهادها ريناپذ ييعنوان جزء جدا  به يدانشگاه يها كتابخانه رو نياز ا. است يآموزش يمهم نهادها فهيوظ يآموزش تفكر انتقاد: مقدمه
 ياستفاده را از امكانات و منابع اطالعات نيتر بيشبه كاربران خود كمك كنند تا بتوانند  ،يتفكر انتقاد تيو تقو جاديبا ا يستيبا يآموزش
در  ياسب رشد تفكر انتقادمن طيمح جاديقابل مالحظه در راه ا يها موانع و بازدارنده يرو هدف پژوهش حاضر بررس نياز ا. ببرند

  .بوشهر است فارس  خليجو  يپزشك علوم  يها دانشگاه انيدانشجو دگاهياز د يدانشگاه يها كتابخانه
 انيدانشجو ينفر 793نمونه  دگاهياز د يدانشگاه يها در كتابخانه يموانع رشد تفكر انتقاد ،يشيمايپ يفيپژوهش توص نيدر ا: ها روش

 يريگ نمونه وهيبوشهر كه به ش فارس  جيو خل يعلوم پزشك يها دانشگاه يآموزش يها گروه هيدر كل 1391-92 يها سال ليدر حال تحص
بندي  طبقه اي نهيگز 5ساخته روا و پايا كه با طيف ليكرت  پرسشنامه محقق لهيوس ها به داده. شد يبررس د،نسبي انتخاب شده بودن يا طبقه

) 84/0(روش برآورد ضريب آلفاي كرونباخ  لهيوس  و پايايي آن به يپرسشنامه با استفاده از نظرات كارشناس ييروا. شد يشده بود، گردآور
  .انجام گرفت سيو كروسكال وال يتنيو من ،يا تك نمونه يت يها با استفاده از آمار توصيفي، آزمون زين ها دهتحليل آماري دا. ديگرد يديتأ

 يشناخت و روان يشناخت ، جامعه)49/3 يوزن نيانگيم(كاربران  ي، ذات)59/3 يوزن نيانگيم( يموانع زبان يها طهيحدر  نيانگينمره م :نتايج
قرار گرفت، ) p=0001/0( يدار معنادر سطح  باالتر بود و 3از نقطه برش  )34/3 يوزن نيانگيم( يو منطق) 38/3 يوزن نيانگيم(كاربران 

  .شدرشد تفكر انتقادي شناخته   موانع مهمعنوان   به انياز نظر دانشجو موانع نياو
تبادل نظر به بهبود ارتباطات  يو بستر مناسب برا يگر جو پرسش جاديبا ا توانند يم يها و كتابداران دانشگاه كتابخانه: گيري نتيجه

 عتبارارزش و ا يابيارز جستجو، يها ياستراتژ ،يابي اطالع يها مهارت يارتقا يبرا ييها كارگاه ييبرپا. كاربران خود كمك كنند يزبان
عدم  يعني يموانع عمده رشد تفكر انتقاد تواند يم يا كتابخانه زاتيآموزش استفاده از تجه يتورها يبرگزار نياطالعات و همچن يمحتوا
  .ديرا برطرف نما انيتا استفاده مؤثر از اطالعات توسط دانشجو ييو مراحل مختلف شناسا ياطالعات يازهاين نييدر تع ييتوانا

  
  انيدانشجو ،يدانشگاه يها كتابخانه ،يتفكر انتقاد ،موانع: هاي كليدي واژه

  436تا  423 ):5(14؛ 1393 مرداد/ پزشكيآموزش در علوم مجله ايراني 

  
  مقدمه 

عصر اطالعات، تفكر  ندهيفزا يها در مواجهه با چالش
                                                 

 يرسان و اطالع ي، گروه علوم كتابدار)ارياستاد( يديحم يدكتر عل: نويسنده مسؤول *
  a.hamidi@bpums.ac.ir. رانيبوشهر، بوشهر، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يپزشك

دانشگاه علوم  ،يپزشك يرسان و اطالع يارشد علوم كتابدار يكارشناس ،يجنت باغ ترايم
) دانشيار( معتمد لوفري؛ دكتر ن)tinambj@gmail.com. (رانيبوشهر، بوشهر، ا يپزشك

. گروه پزشكي اجتماعي، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، بوشهر، ايران
)motamedn@bpums.ac.ir(   

  21/4/93: تاريخ پذيرش، 18/3/93: ، تاريخ اصالحيه25/12/92: تاريخ دريافت مقاله

 يآن به امر يو كاركردها) Critical Thinking( يانتقاد
از  يريگ عصر، بهره نيدر ا. شده است ليتبد ريناگز
 عيسر ديدر تول يو اطالعات يارتباط نينو يها يآور فن

در .اطالعات شده است ميحجم عظ جاديباعث ا اطالعات
 رمعتبرياز اطالعات معتبر و غ يبيترك كه يطيشرا نيچن

و به سهولت در دسترس است،  اديبه سرعت و با حجم ز
تفكر و استدالل توانمند شوند، تا  نهيدر زم ديافراد با
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 تينهاي، ارزشيابي و در ده سازمانبتوانند به پردازش، 
خود  ياطالعات يازهاياطالعات مرتبط با ن نشيگز

قابل  يدر مفهوم تفكر انتقاد ها يتوانمند نيا). 1(بپردازند
 يها مهارت رياخ يها در سال رو نياز ا. است ييشناسا

 يآموزش يها استيدر س يا ژهيو گاهيجا يتفكر انتقاد
اهداف  نيتر از از مهم يكيكرده است و به عنوان  دايپ

 انيم نيدر ا). 2(مطرح شده است ت،يترب و ميتعل
نظام  ياتيعمل يحدهاعنوان وا به يدانشگاه يها كتابخانه

و اشاعه  يده سازمان ،يبا گردآور يآموزش عال
هاي علمي و پژوهشي، نقش  اطالعات در حمايت از فعاليت

 انيتفكر دانشجو يو تعال شهيدر رشد اند يانكار رقابليغ
 ،يفرد نيب يها مهارت ن،يعالوه بر ا .ندينما يم فايا

و  يابيارز ل،يو تحل هيتجز ،يبند طبقه ييتوانا
 شرفتيبا پ يو همگام ياطالعات و آگاه يده سازمان

 يدانشگاه يها كتابخانه ياصل يها كه از دغدغه يآور فن
 يها است، از مؤلفه ييدر عصر دانا اتيادامه ح يبرا

 يها كتابخانه رو نياز ا. هستند يتفكر انتقاد ياساس
به  توانند يم ينگاه انتقاد تيو تقو جاديبا ا يدانشگاه

استفاده را از  نيتر بيشكمك كنند تا بتوانند  ودكاربران خ
مختلف حل  يها ببرند، مسائل را از راه يمنابع اطالعات

بدون تفكر  ابند،ي يهر آنچه كه در منابع م ند،ينما
 يها طيوضع نهادها و مح ياما بررس). 3(رندينپذ

 يها وجود مشكالت و بازدارنده دهنده نشان يآموزش
پرورش  يجو مناسب برا جاديا هدر را يا قابل مالحظه
مشخص شده  ها يبررس نيا يط). 4(است يتفكر انتقاد

 يتفكر انتقاد يها در آزمون انيدانشجو تر بيشاست كه 
تفكر ، چرا كه رشد و توسعه )7تا5(كنند يخوب عمل نم

 يو اجتماع يوابسته به غلبه بر موانع مختلف فرد يانتقاد
و مانند آن  كننده حدودم نيمانند ترس از شكست، قوان

 يتوجه به وضع نهادها ،يكنون طيدر شرا نيبنابرا. است
 ييو شناسا يدانشگاه يها از جمله كتابخانه يآموزش

 جاديقابل مالحظه در راه ا يها مشكالت و بازدارنده
ها، الزم   و غلبه بر آن يمناسب پرورش تفكر انتقاد طيمح

ابتدا  در يتيوضع نيبه چن يابيدست. است يهيو بد
  . وضع موجود است ييمستلزم شناسا

 نيكه ا دهد ينشان م يمتون مربوط به تفكر انتقاد مطالعه
مختلف و  يها طيها و ابعاد خاص در مح مفهوم از جنبه

. قرار گرفته است يمورد بررس يمتفاوت يها گروه يبرا
تفكر  يها مهارت يكه بر رو يپژوهشگران نياز اول يكي

خود را از سال  يها انجام داد و پژوهش يمطالعات يانتقاد
 كرد، فسيونه ليتكم يمتماد يها سال يشروع و ط 1990

)Facione( نقش تفكر  يبررس منظور  به يبود كه پژوهش
در دانشگاه  يآموزش يابيدر آموزش و ارز يانتقاد
پژوهش مشخص شد كه  نيا يط. انجام داد ايفرنيكال

خواندن و  يها ييتوانا يبر رو يتفكر انتقاد يها مهارت
و عملكرد  يليتحص تعدادها، آزمون اس درك واژه

دارد،  يمثبت ريتأث) نمرات نيانگيم( انيدانشجو يدانشگاه
تفكر  يها مهارت يمشخص شد كه سن بر رو نيهمچن

  مطالعه جينتا نيهمچن). 8(ندارد يدار معنا ريتأث يتقادان
 لييكه در دانشگاه  1998در سال ) Ethelene( لنيات
)Yale University (بر رشد  رعوامل مؤث نييبه تع

 يمقطع كارشناس انيدانشجو يتفكر انتقاد يها مهارت
 يها كتابخانه يها تيپرداخت، نشان داد كه تمركز بر فعال

ها، آموزش فعال  با دانشكده يررسميتعامل غ ،يدانشگاه
 يها رشد مهارت درها و نوشتن با درك مفهوم،  دوره

 يگريد يها پژوهش يها  افتهي). 9(نقش دارند يتفكر انتقاد
و  يبه تفكر انتقاد شيگرا 2008و  2007 يها سال يكه ط

 يليتكم التيتحص انيدانشجو يا اضطراب كتابخانه زانيم
كردند  يرا بررس كايآمر يشمال التيا يها در دانشگاه

 ينييپا يتفكر انتقاد يها  كه از مهارت ينشان داد افراد
را  يا از اضطراب كتابخانه يبرخوردارند، سطوح باالتر

در  يتفكر انتقاد يها و آموزش مهارت كنند  يتجربه م
خصوصاً در زمان انجام  انيكاهش اضطراب دانشجو

 يا در مطالعه). 11و10(ر استمؤث يا  كتابخانه يها پژوهش
 ،يموانع استفاده از تفكر انتقاد يبا هدف بررس گريد

 Ohio( وياوها التيدر دانشگاه ا )Hackworth(هكوورث
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State University(يابيو ارز سيبه كشف مشكالت تدر 
و  يوگرافيراد انيمرب يتفكر انتقاد يها سطح مهارت

 نيمطالعه نشان داد كه ب نيا جينتا. پرداخت يپرتودرمان
تفكر  يها با مهارت التياعتماد به نفس و سطح تحص

 يكسان نيب ژهيو وجود دارد، به يدار معنارابطه  يانتقاد
در  يمدرك دكتر ايو  ارشد يكه با مدرك كارشناس

  ). 12(مطالعه شركت كرده بودند
كه در صورت برداشتن موانع  فرض شيپ نيبا توجه به ا
تفكر  يها در مهارت شرفتيپ ،يريادگي ريدر طول مس

 زيتر خواهد شد، در داخل كشور ن ساده يانتقاد
 يبه بررس 2012در سال  يقيدق و صادق ياكبر يعل

در دانشگاه و  يسياستادان زبان انگل وادراك معلمان 
  به. پرداختند يو كرج از موانع تفكر انتقاد الميمدارس ا
 يبه اجرا ليپژوهش عدم تما نيا جينتا يطور كل
، )ياستفاده از فرمت سخنران( سيتدر ديجد يها ياستراتژ

 يبرا رانياز طرف مد يبانيعدم ارائه پشت( يخودكارآمد
از مفهوم  يو عدم آگاه) يتقادتفكر ان يها بهبود مهارت
، را به )يفقدان دانش در مورد تفكر انتقاد( يتفكر انتقاد

زارش گ يموانع رشد تفكر انتقاد نيتر عنوان مهم
در  يتفكر انتقاد تيدر مورد ضرورت و اهم). 13(كردند
بر اساس  يريادگيكردن  يكاربرد لياز قب يموارد
عصر  ندهيفزا راتييخود محور متناسب با تغ يها تيفعال

اشاره كرد كه نشان  يپژوهش جيبه نتا توان ياطالعات، م
پزشكي، دندان پزشكي و (داد دانشجويان گروه پزشكي 

 اي يدر مواجهه با سواالت غلط امتحان) داروسازي
تفكر  يها از مهارت ياشتباهات موجود در جزوات درس

 توان ياساس م نيبر ا. كنند ياستفاده نم يانتقاد
پرداختن به پرورش تفكر  رغم يكرد كه عل يگير نتيجه
 يها نظام ،يترين هدف آموزش عال عنوان مهم به يادانتق

پرداختن به  يبرا يا در مقام عمل برنامه يآموزش
 تيبا در نظر داشتن اهم). 14(ندارند يپرورش تفكر انتقاد

 ،ينهاد آموزش و پرورش در رشد تفكر خالق و انتقاد
موانع رشد تفكر خالق و  يغفاري در پژوهشي به بررس

دوره متوسطه  رانيو مد رانيدب دگاهياز د يانتقاد
شهرستان فسا پرداخت و چهار مانع عمده بر رشد تفكر 

و  يسازمان ،يفرد ،يخالق و انتقادي را موانع آموزشگاه
و  ياما در حوزه كتابدار). 4(كرد يمعرف يخانوادگ
سنجش  يها پژوهش نياز اول يكي يرسان اطالع

توسط  1389در سال  يتفكر انتقاد يها مهارت
صورت گرفت كه ضعف  يو نور يالحوائج ببا

 يها كتابداران شاغل در كتابخانه يتفكر انتقاد يها مهارت
استان  يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك

ها را  آن ينظر از جنسيت و مدرك تحصيل اصفهان، صرف
داشت  انيپژوهش ب نيا جينتا نينهمچ. مشخص ساخت

آنان  يكه سن و ميزان سابقه خدمت كتابداران با تواناي
در ). 15(دارد يرابطه معكوس يتفكر انتقاد يها در مهارت

و  يفيك يبه بررس 1392كه در سال  يا مطالعه تينها
آموزش  يدر برنامه درس يموانع تفكر انتقاد يكم

پرداخت نشان  يسمتخصصان برنامه در ديمتوسطه از د
نظام  يها و رسالت ها استيمانند س يالتداد كه مقو

 طيجامعه و شرا يفرهنگ ياجتماع طيو شرا يآموزش
روش  و اهداف محتوا، معلم، تربيت زمينه درموجود 
به  با توجه ).3(باشند مي انتقادي تفكر موانع از تدريس

 يها مهارت يضعف كل دهنده  كه نشان ييها پژوهش جينتا
 انيب توان يم )18تا16(است انيدر دانشجو يتفكر انتقاد

 يا در مقام عمل برنامه يآموزش يها داشت كه اغلب نظام
و برطرف كردن موانع  يپرداختن به تفكر انتقاد يبرا

از طرف . موجود بر سر راه رشد و توسعه آن ندارند
 يبستر جاديا يدانشگاه يها كتابخانه ييهدف غا گريد

 توان يم. است انيمناسب جهت مطالعه مستقل دانشجو
تفكر  يها با توجه به مؤلفه يدانشگاه يها گفت كتابخانه

با داشتن سه عرصه  ،يدر صورت عدم توجه كاف ،يانتقاد
مناسبي  يبسترها توانند يكتابداران و كاربران م ان،سازم
 ها نهيشيمرور پ كنيباشند ول يرشد تفكر انتقاد براي
حوزه در  نيتوجه اندك پژوهشگران به ا دهنده نشان

از  يعنوان بخش ها و در بين كتابداران به محيط كتابخانه
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اساس پژوهش حاضر به  نيبر ا. است ينظام آموزش عال
در  يتفكر انتقاد يها موانع رشد و توسعه مهارت يبررس

  .پرداخت يدانشگاه يها كتابخانه
  

  ها روش
و از نظر نوع،  يپژوهش حاضر از نظر هدف كاربرد

 يا دهيپد فيبه توص يشيماياست كه به روش پ يفيتوص
مند  نظام يگردآور قياز طر نيمع يطيخاص در مح

و مبتني بر انگيزه دسترسي به  پردازد ياطالعات م
جامعه  ).18و19(استاطالعات و روابط علمي جديد 

علوم  يها نشگاهدا انيپژوهش حاضر را دانشجو يآمار
نفر  5318فارس بوشهر، مشتمل بر  جيو خل يپزشك
 يكارشناس ،يكه در مقاطع كارشناس دادند يم ليتشك

 1391- 1392 يليدر سال تحص يا حرفه يارشد و دكتر
پژوهش با در  نيحجم نمونه ا. بودند ليمشغول به تحص

، نسبت )Z=96/1(درصد  95 نانينظر گرفتن سطح اطم
 50زانيقابل قبول از موانع به م شناختبا  انيدانشجو

و با ) d=05/0(درصد  5 ينسب يخطادرصد و حداكثر 
از . نفر محاسبه شد 384استفاده از فرمول كوكران، 

مرجع در  تيبا توجه به در نظر گرفتن جمع يطرف
 397محاسبه حجم نمونه، با مراجعه به جدول مورگان 

پژوهش  نيبه عنوان حجم نمونه ا انشگاههر د ينفر برا
 850 زشيبا در نظر گرفتن احتمال ر. انتخاب شد

  .شد عيتوز انيدانشجو نيپرسشنامه در ب
نسبي  يا طبقه يريگ نمونه وهيانتخاب حجم نمونه از ش در

هاي جامعه  طبقه ياستفاده و اطمينان حاصل شد كه تمام
 يدر نمونه انتخاب) هاي موجود ها و رشته دانشكده(

هاي  تعداد طبقه كه  اينعالوه بر  نيهمچن. حضور دارند
هاي جامعه بودند، نسبت هر طبقه  نمونه برابر تعداد طبقه

بر درست برابر نسبت همان طبقه در نمونه  امعهدر ج
 نيبنابرا .انتخاب شد 1اساس اطالعات مندرج در جدول 

از هر دانشكده به  يدر هر دانشگاه، تعداد نمونه انتخاب
) Proportional to size(هر دانشكده  تينسبت جمع
  .محاسبه شد

  
  هاي مورد مطالعه اطالعات جمعيتي دانشگاه: 1جدول 

تعداد نمونه   دانشجوكلتعداد  نام دانشكده  نام دانشگاه
  انتخابي

  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

  98 نفر408 پزشكيپزشكي و دندان
  137 نفر563 پيراپزشكي
  95 نفر297 ماماييپرستاري و
  76 نفر398 بهداشت

  دانشگاه خليج فارس

  155 1428 علوم انساني
  76 804 علوم پايه
  138 1241 مهندسي
  18 179 معماري

  
ساخته در  محقق يا اطالعات، پرسشنامه يگردآور يبرا

هاي  بخش اول سؤال. شد يدو بخش طراح
جنسيت، نام دانشگاه، نام دانشكده، مقطع (شناختي  جمعيت
. را در برداشت) رشته تحصيلي و سال ورود ،يليتحص

، )سؤال 24(كاربران  طهيهاي ح بخش دوم شامل سؤال
 8(سازمان كتابخانه  طهيو ح) سؤال 16(كتابداران  طهيح

سؤاالت صورت  پرسشنامه به نيسؤاالت ا. بود) سؤال
 يبرا كرتيل يا نهيپنج گز فيو از ط يبسته طراح

كه   صورت  نيا به. ها استفاده شد به پاسـخ يده نمره
را انتخاب كند نمره پنج  "شهيهم"چنانچه آزمودني گزينه 

 يو يبرا كيرا انتخاب كند نمره  "هرگز"و چنانچه گزينه 
الزم به ذكر است كه با توجه به مثبت . شد يمحاسبه م
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، 48و  46، 41، 22، 21، 19، 18، 14، 9، 1 هاي هيدن گوبو
به صورت معكوس محاسبه شدند؛  ها هيگو نيا  نمره
 طهي، ح120تا  24نمره  يكاربران دارا طهيح تسؤاال

سازمان كتابخانه  طهيو ح 80تا  16نمره  يكتابداران دارا
حداقل و حداكثر  تيدر نها. بودند 40تا  8نمره  يدارا

  .در نظر گرفته شد 240تا  48 زينمره كل پرسشنامه ن
و  يا پرسشنامه ابتدا با روش كتابخانه نيا هيته يبرا

 يمتون و كنترل منابع، موانع رشد تفكر انتقاد يبررس
درك بهتر و حذف  يدر ادامه برا. شد ييشناسا

 يموانع طراح يبرا يا ژهيو يبند ميتقس ها يپوشان هم
جدا و شاخص كردن  يمذكور كه برا يبند ميتقس. شد

كه افراد  يموانع( يشامل موانع ذات ديموانع انتخاب گرد
از آن بابت كه انسانند در معرض آن قرار دارند، از جمله 

كه هنگام تأمل بر  يموانع( ي، زبان)نيياعتماد به نفس پا
، )ييگو يها توجه كرد، از جمله كل به آن ديكاربرد زبان با

كار بردن قواعد  كه ذهن انسان هنگام به يموانع( يمنطق
قضاوت در مورد  اي يريكارگ به يبرا نشيو قوان

نكردن  لياز جمله تحل شود، يها دچار م اطالعات، به آن
و  يشناخت و روان) اطالعات يارزش و محتوا

 يزندگ يها از مؤلفه يموانع قسمت نيا( يشناخت جامعه
متنفر  ايد به جهت دوست داشتن افرا ايهستند و  يجمع

 يابيرزا يوجوه مختلف آن را به خوب ،يزيبودن از چ
ارائه  يالزم برا تياز جمله ترس و عدم امن كنند، ينم
با توجه به  گريد ياز سو). 20و19)(مختلف يها دگاهيد

 يها در كتابخانه يبر تفكر انتقاد رگذاريعناصر تأث
 يالزم جهت ارتقا يموانع رشد و بسترها ،يدانشگاه

به سه عرصه كاربران، كتابداران و  يتفكر انتقاد
 يها چرا كه كتابخانه ،شد يبند ميتقس خانهسازمان كتاب

كاربران،  انيمتقابل م راتيتأث رندهيدربرگ يدانشگاه
 ،يموانع ذات جهيدر نت. هستند يخدمات و منابع اطالعات

تفكر  يشناخت و روان يشناخت و جامعه يمنطق ،يزبان
از  كيصورت جداگانه در مورد هر   به يانتقاد

 يعني يدانشگاه يها گانه كتابخانه سه يها عرصه

 د؛يكاربران، كتابداران و سازمان كتابخانه اعمال گرد
كتابداران، به موانع رشد تفكر  يمثال موانع زبان يبرا

. پردازد يكتابداران هنگام كاربرد زبان م نيدر ب يانتقاد
صورت گرفته  يبند ميبا ارسال فهرست و تقسپس از آن 

اطالعات  لمع يها نظران در رشته از صاحب يجمع يبرا
و استفاده از نظرات  يتيو علوم ترب يشناس و دانش

در  يبر رشد تفكر انتقاد رگذاريتأث يها مؤلفه شان،يا
الزم به ذكر است . شد ييو نها يها اعتبار سنج كتابخانه

نظران، موانع  به نظر اين صاحب در اين مرحله، با توجه
به دليل اشتراك مفاهيم و نيز محدوديت و منطقي زباني 
بندي كاربران و  ها به صورت كلي و بدون تقسيم گويه

با استفاده  يدر مرحله بعد. كتابداران در نظر گرفته شد
اي متشكل از  شده، پرسشنامه ياعتبارسنج يها از مؤلفه

 يذات اربران،ك يموانع ذات(مختلف  طهيح 7در  ه،يگو 48
 يشناخت و روان يشناخت جامعه ،يمنطق ،يكتابداران، زبان

كتابداران و  يشناخت و روان يشناخت كاربران، جامعه
توسط ) سازمان كتابخانه يشناخت و روان يشناخت جامعه

با استفاده از  تيدر نها. پژوهشگر تهيه و تدوين شد
 ،يسشنا نظرات چند تن از استادان علم اطالعات و دانش

 نيو همچن ينظران در حوزه تفكر انتقاد از صاحب يجمع
و  يارشد كتابدار يكارشناس انياز دانشجو يتعداد
و  يصور ييروا ،يدر شاخه پزشك يرسان اطالع
محاسبه پايايي  يبرا. ديگرد يديپرسشنامه تأ ييمحتوا

 لهيوس و به ديارائه گرد انيپرسشنامه به دانشجو 47 ز،ين
پرسشنامه  ييايكرونباخ پا آلفايروش برآورد ضريب 

 كه  اينالزم به ذكر است با توجه به . دست آمد  به 84/0
 يقابل قبول ييايپا بيضر يمذكور دارا يها پرسشنامه

حاصل نشد،  يرييبودند و پس از آن در پرسشنامه تغ
 يها ها در كل داده پرسشنامه نيحاصل از ا يها داده

ها،  داده يگردآور يدر ادامه برا. ديپژوهش محاسبه گرد
حجم  نيب يدانشگاه يها پرسشنامه در كتابخانه نيا

 لهيوس به زيها ن داده ليتحل. شد يآور و جمع عينمونه توز
 ،يفراوان( يفيتوص يها و شاخص SPSS-18افزار  نرم
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 يليو آمار تحل) اريف معو انحرا نيانگيم ،ينسب يفراوان
 تياهم يبررس يبرا( يا نمونه تك يت يها شامل آزمون

 يتنيو ، من)موانع يها طهياز ح كيمختلف هر  يها مؤلفه
دو دانشگاه و دو  انينظرات دانشجو سهيمقا يبرا(

رتبه  نيانگيم سهيمقا يبرا( سيو كروسكال وال) جنس
 يها موانع در دانشكده يها طهيح يافتيدر يها نمره

 يها تعداد مؤلفه كه  نيبا توجه به ا. استفاده شد) مختلف
 يشده برا يطراح يها هيتعداد گو جهيو در نت طهيهر ح

 نيانگيهر مؤلفه با يكديگر برابر نبودند، استفاده از م
كه  ييها در بخش نيهمچن. وزني مورد توجه قرار گرفت

 سيو كروسكال وال يتنيو من يها ها توسط آزمون داده
 يا رتبه نيانگيها از م داده سهيشدند، جهت مقا ليتحل

استفاده از  ليدل به ذكر است به الزم. دياستفاده گرد
تا  "شهيهم" يها نهيگز يبرا كرتيل يا نهيپنج گز اسيمق
  .شد نيينقطه برش تع ايبه عنوان حد  3، نمره "هرگز"
  

  نتايج
 عيتوز كه  ايندر پژوهش حاضر با توجه به 

انجام گرفت،  يليها در ماه آخر ترم تحص پرسشنامه
 زشير زانيها و م احتمال برگردانده نشدن پرسشنامه

حجم نمونه  نيپرسشنامه ب 850در نظر گرفته شد و 
  به ايكه مخدوش بوده و  ييها پرسشنامه. شد عيتوز

قرار  يررسنشده بودند، مورد ب ليطور كامل تكم

پرسشنامه  793حاصل از  يها دهدا تينگرفتند و در نها
 ييگو پاسخ زانيم(قرار گرفتند  ليو تحل هيمورد تجز

  ).درصد 29/93
دانشجويي كه پرسشنامه موانع رشد  793مجموع  از

ها از  درصد آن 3/51، را تكميل نمودند يتفكر انتقاد
درصد  7/48و ) نفر 407(دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 

  . بودند) فرن 387(از دانشگاه خليج فارس 
نقش  نييپژوهش و تع يبه هدف اصل دنيجهت رس در

 يموانع رشد تفكر انتقاد  گانه هفت يها طهياز ح كيهر 
 2اطالعات جدول  هيبرپا يدانشگاه يها در كتابخانه

 يوزن نيانگيبا م( يموانع زبان يها طهيگفت، ح توان يم
، )49/3 يوزن نيانگيبا م(كاربران  ي، ذات)59/3

 نيانگيبا م(كاربران  يشناخت و روان يشناخت جامعه
 بيبه ترت) 34/3 يوزن نيانگيبا م( يو منطق) 38/3 يوزن
 نيهمچن. شدند ييشناسا يتر عنوان موانع مهم به
 يوزن نيانگيبا م(كتابداران  يموانع ذات يها طهيح

سازمان  يشناخت و روان يشناخت و موانع جامعه) 93/2
 يدار معنااز سطح ) 92/2 يوزن نيانگيبا م(كتابخانه 

)0001/0=P (دگاهياز د گريد يبه عبارت. برخوردار بود 
سهم و  نيتر بيش يدو دانشگاه موانع زبان انيدانشجو

سازمان كتابخانه  يشناخت و روان يشناخت موانع جامعه
در  ياز رشد تفكر انتقاد يريسهم را در جلوگ نيتر كم
  . داشت يدانشگاه يها بخانهكتا

  
مختلف  يها طهيبوشهر به ح يفارس و علوم پزشك جيخل يها دانشگاه انيدانشجو دگاهينمره دميانگين و انحراف معيار  :2 جدول

   يدانشگاه يها در كتابخانه يموانع رشد تفكر انتقاد
  داري سطح معنا  اي تك نمونه t 3متوسط تفاوت حيطه با عدد  ميانگين و انحراف معيار هاي موانع رشد تفكر انتقاديحيطه
  0001/0  86/22  591/0 59/3±728/0 زباني

  0001/0  23/35  494/0 49/3±395/0  ذاتي كاربران
  0001/0  97/18  385/0 38/3±571/0 شناختي كاربران شناختي و روانجامعه
  0001/0  94/14  343/0 34/3±647/0 منطقي
  852/0  187/0  004/0 3±743/0 شناختي كتابداران شناختي و روانجامعه

  001/0  -20/3  -069/0 93/2±610/0  ذاتي كتابداران
  001/0  -46/3  -074/0 92/2±607/0 شناختي سازمان شناختي و روانجامعه
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 انيدر م شود، يمشاهده م 3طور كه در جدول  همان
 يدر جستجو يمورد سؤال، مؤلفه ناتوان يها مؤلفه

 طهيموضوع از ح كيو مناسب درباره  ياطالعات كاف
 نيتر بيش) 80/3 يوزن نيانگيبا م(كاربران  يموانع ذات

در  يرشد تفكر انتقاد يموانع ذات نينمره را در ب
نمره كسب شده . آورد دست به يدانشگاه يها كتابخانه

 بيكاربران به ترت يموانع ذات طهيح گريد يها مؤلفه
، كنجكاو نبودن در  زهيشامل نداشتن انگ تياولو

،  ينبودن ، تعصب فكر ريپذ اطالعات ، انعطاف يجستجو
بودن  نييو پا يريپذ سكير ييعدم تحمل ابهام ، عدم توانا

از  شيب ديمؤلفه تأك ان،يم نيدر ا. بود به نفس عتمادا

نقطه برش  ايكمتر از حد  يا نمره زياندازه بر حافظه ن
مؤلفه را  نيا ان،يكه دانشجو يمعن نيبه ا ؛كسب كرد

  . نكردند ييعنوان مانع شناسا به
در حيطه موانع ذاتي كتابداران نيز بر اساس همين جدول 

شود كه نداشتن تواضع فكري و نيز عدم  مشاهده مي
-متفاوت باالترين نمره را كسب كردههاي  پذيرش ديدگاه

هاي مطرح شده  البته الزم به ذكر است كه ساير مولفه.اند
اي باالتر از نقطه  در حيطه موانع ذاتي كتابداران نيز نمره

بنابراين همه موارد مطرح شده در . اندبرش كسب كرده
اين بخش به عنوان مانع تفكر انتقادي در كتابخانه مطرح 

   .هستند
  

 يموانع ذات يها بوشهر به مؤلفه فارس  خليجو  يعلوم پزشك يها دانشگاه انيدانشجو دگاهينمره دميانگين و انحراف معيار : 3 جدول
  يدانشگاه يها در كتابخانه يرشد تفكر انتقاد

  يدار معناسطح   اي تك نمونه t  3متوسط تفاوت مؤلفه با عدد   ميانگين و انحراف معيار  ها مؤلفه هاحيطه

ران
كارب

ي 
 ذات

انع
مو

  

  001/0  21/3  082/0 08/3±720/0  پايين بودن اعتماد به نفس
  0001/0  16/24  752/0 75/3±875/0  نداشتن انگيزه

  0001/0  36/30  806/0 80/3±747/0 موضوع يك درباره مناسب و جستجوي اطالعات كافيناتواني در 
  0001/0  86/26  632/0 63/3±662/0  نبودن پذير انعطاف

  0001/0  66/23  639/0 63/3±760/0  تعصب فكري
  0001/0  02/19  593/0 59/3±876/0  عدم تحمل ابهام

  0001/0  91/28  737/0 73/3±717/0 اطالعاتجستجوي در نبودن كنجكاو
  0001/0  -95/4  -311/0 69/2±76/1 تأكيد بيش از اندازه بر حافظه

  0001/0  27/20  491/0 49/3±682/0  پذيري عدم توانايي ريسك

ران
ابدا

 كت
تي

ع ذا
موان

  
  0001/0  -79/5  -168/0 83/2±819/0 جاي بها دادن به حقيقت ترجيح نفع شخصي به

  088/0  70/1  060/0 06/3±985/0  فكري تواضع نداشتن
  016/0  -40/2  -088/0 91/2±02/1  عدم احساس همدلي

  039/0  -06/2  -075/0 92/2±02/1  فقدان گوش دادن جدي
  611/0  509/0  018/0 02/3±987/0 هاي متفاوت عدم پذيرش ديدگاه

  
در جلوگيري  يموانع زبان طهيح يها مؤلفه تياهم يبررس

 نيب يدانشگاه يها از رشد تفكر انتقادي در كتابخانه
 فارس  خليجو  يعلوم پزشك يها دانشگاه انيدانشجو

با (مسأله  ايمبهم موضوع  انيبوشهر نشان داد مؤلفه ب
مانع و مؤلفه استفاده از  نيتر مهم) 72/3 يوزن نيانگيم

 يبعد در رتبه) 44/3 يوزن نيانگيبا م( يزبان يها مغالطه
قرار  يموانع زبان طهيمختلف ح يها مؤلفه انيدر م تياهم

 يها مؤلفه ي، تمام4جدول  يها طبق داده نيهمچن. دارد
از  جز مؤلفه مغالطه از سر جهل به يموانع زبان طهيح

ها،  مؤلفه نيا انيدر م. برخوردار بود يدار معناسطح 
 نيانگيبا م(اطالعات  ينكردن ارزش و محتوا ليلمؤلفه تح

 يموانع منطق طهينمره را در ح نيتر بيش) 56/3 يوزن
  . )4جدول (دست آورد به
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موانع  يها بوشهر به مؤلفه فارس  خليجو  يعلوم پزشك يها دانشگاه انيدانشجو دگاهينمره د ميانگين و انحراف معيار :4 جدول
  يدانشگاه يها در كتابخانه يرشد تفكر انتقاد يو موانع منطق يزبان

  يدار معناسطح   اي تك نمونه t  3متوسط تفاوت مؤلفه با عدد   ميانگين و انحراف معيار  ها مؤلفه   حيطه

  موانع زباني
  0001/0  51/22  734/0  73/3±910/0 بيان مبهم موضوع يا مسأله

  0001/0  95/12  451/0  45/3±974/0 هاي زباني استفاده از مغالطه

  موانع منطقي

  001/0  10/5  181/0  18/3±993/0 يا ناكافي/هاي نامعتبر، و قضاوت بر پايه داده
  0001/0  96/20  563/0  56/3±757/0 تحليل نكردن ارزش و محتواي اطالعات

  117/0  56/1  059/0  06/3±06/1  مغالطه از سر جهل

  
و  يشناخت موانع جامعه طهيح يها مؤلفه تياهم يبررس
كاربران در جلوگيري از رشد تفكر انتقادي در  يشناخت روان

 5جدول  يها طور كه داده همان ،يدانشگاه يها كتابخانه
 يها تياستفاده نكردن از اطالعات در موقع دهد، ينشان م

 ستهد نيا نينمره را ب نيتر بيش) 66/3 يوزن نيانگيم( ديجد
موانع  طهيح يبررس نيهمچن. ها كسب كرده است از مؤلفه
كتابداران نشان داد مؤلفه  يشناخت و روان يشناخت جامعه

 يوزن نيانگيم( يا كتابخانه يها به مهارت يفقدان تسلط كاف

مؤلفه  و است طهيح نينمره در ا نيتر بيش يدارا) 36/3
مؤلفه عكس العمل نامناسب نسبت به سؤاالت و  ي،بعد

 تيدر نها. بود) 13/3 يوزن نيانگيم(مراجعان  يها پاسخ
و  يشناخت موانع جامعه طهيح يها مؤلفه يبررس
 جاديسازمان كتابخانه نشان داد كه مؤلفه ا يشناخت روان
و مؤلفه نبودن ) 32/3 ،يوزن نيانگيم( زيواهمه آم ييفضا
 نيانگيم(مختلف  يها دگاهيارائه د يالزم برا يآزاد
  .نمودكسب  را طهيح نينمره در اباالترين ) 20/3يوزن

  
موانع  يها بوشهر به مؤلفه فارس  خليجو  يعلوم پزشك يها دانشگاه انيدانشجو دگاهينمره دميانگين و انحراف معيار  :5جدول 

  يدانشگاه يها در كتابخانه يرشد تفكر انتقاد يشناخت و جامعه يشناخت روان
 ميانگين و  ها مؤلفه  ها حيطه

  انحراف معيار
متوسط تفاوت مؤلفه 

  مؤلفه3با عدد 
t  تك

  p  اي نمونه

 و شناختيروانموانع
  كاربران شناختي جامعه

  0001/0  -41/4  -183/0  82/2±16/1 ناتواني در ايجاد ارتباط مؤثر با ديگران
  0001/0  15/27  669/0  66/3±694/0 جديدهايموقعيتدراطالعاتازنكردن استفاده

نع 
موا

وان
ر

 
معه

 جا
ي و

خت
شنا

 
تي 

ناخ
ش

ران
بدا
كتا

  
  574/0  562/0  020/0  02/3±01/1هاياستفاده نكردن از الگوهاي متنوع در آموزش مهارت

  265/0  11/1  043/0  04/3±08/1 عدم ارائه فرصت مناسب به كاربران براي بيان انديشه و افكار
  416/0  -815/0  -030/0  96/2±04/1 پاداش ندادن به اعمال انتقادي
  0001/0  02/10  356/0  36/3±991/0 ايهاي كتابخانهفقدان تسلط كافي به مهارت

  0001/0  -11/7  -283/0  72/2±11/1 تحريك نكردن حس كنجكاوي مراجعان
  0001/0  -57/4  -181/0  82/2±10/1 هاي فرديتوجه نكردن به تفاوت

  014/0  46/2  128/0  13/3±45/1 ي مراجعانهاپاسخعكس العمل نامناسب نسبت به سؤاالت و

وان
ع ر

وان
م

 
معه

 جا
ي و

خت
شنا

 
تي 

ناخ
ش

انه
بخ
كتا

ان 
زم
سا

  

  0001/0  72/7  322/0  32/3±17/1 ايجاد فضايي واهمه آميز
  002/0  04/3  198/0  20/3±82/1 هاي مختلفنبودن آزادي الزم براي ارائه ديدگاه
  117/0  56/1  119/0  12/3±136/2 خدماتاستفاده از يك رويه ثابت در ارائه

  0001/0  -58/7  -264/0  73/2±980/0 فراهم نكردن محيط پرسشگري و بحث در كتابخانه
  0001/0  -91/3  -203/0  80/2±45/1 نبودن انعطاف در اعمال ضوابط و مقررات كتابخانه

  844/0  197/0  008/0  01/3±08/1 عدم وجود فضاي حمايت از انتقاد و پيشنهاد
  0001/0  -93/14  -536/0  46/2±1 عدم پذيرش تغيير در محيط و شرايط كتابخانه
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 يها و مؤلفه ها طهيح يها نمره سهيمقا يبرا تيدر نها
 يها در كتابخانه يمختلف موانع رشد تفكر انتقاد

ها  و دانشكده يليمقطع تحص ت،يبه تفكيك جنس يدانشگاه
ها برقرار نبود،  گروه يبرا ها انسيوار يچون فرض همگن
و  يليو مقطع تحص تيجنس يبرا يتنياز آزمون من و

. ها استفاده شد دانشكده يبرا سيوال روسكالآزمون ك
 يها طهيح درمرد و زن  انيدانشجو دگاهينمره د سهيمقا

 يها در كتابخانه يمختلف موانع رشد تفكر انتقاد
موانع  طهيزن به ح انيكه دانشجو نشان داد يشگاهدان

) z=-837/2و  p=005/0، 08/415رتبه  نيانگيبا م( يمنطق
 ينكردن ارزش و محتوا ليبه مؤلفه تحل طهيح نياو در 

 - 01/2و  p=044/0، 63/409رتبه  نيانگيبا م(اطالعات 
=z (به  زيمرد ن انيدانشجو. نمره را داد نيتر بيش
كتابداران  يشناخت و روان يشناخت موانع جامعه يها طهيح
و ) z=-154/2و  p=031/0، 20/419رتبه  نيانگيبا م(

با ( ديجد يها تينكردن از اطالعات در موقع ستفادهمؤلفه ا
 نيدر ا) z=-28/3و  p=001/0، 05/430رتبه  نيانگيم
 انيدانشجو. اختصاص دادند يتر بيشنمره  طهيح

كاربران  يموانع ذات يا حرفه يارشد و دكتر يكارشناس
و ) z=-40/2و  p=016/0، 07/440رتبه  نيانگيبا م(

كتابداران  يموانع ذات يها طهيح يكارشناس انيدانشجو
را ) z=-22/2و  p=026/0، 17/405رتبه  نيانگيبا م(
  .كردند ييشناسا يتر عنوان موانع مهم به
شگاه مختلف در دان يها دانشكده دگاهينمره د نيب سهيمقا 

 يها طهيح در  نيانگيم نينشان داد كه باالتر يعلوم پزشك
 يها در كتابخانه يمختلف موانع رشد تفكر انتقاد

و  يشناخت جامعه طهيمربوط به ح يدانشگاه
 نيانگيبا م( يپزشك كتابداران دانشكده دندان يشناخت روان
در دانشگاه . است) 2χ=97/10و  p=027/0، 69/249رتبه 
مختلف  يها طهيح در  نيانگيم نيباالتر زين فارس  خليج

دانشكده  يموانع زبان طهيبه ح يموانع رشد تفكر انتقاد
) χ2= 76/7و  p=051/0، 75/221رتبه  نيانگيبا م( يمعمار

  .تعلق دارد

  بحث
در  يموانع رشد تفكر انتقاد يمطالعه به منظور بررس نيا

 يطور كل به جيانجام شد و نتا يدانشگاه يها كتابخانه
دو دانشگاه مورد  انيدانشجو دگاهينشان داد از د

موانع  طهيسهم و ح نيتر بيش يموانع زبان طهيح ،يبررس
 نيتر سازمان كتابخانه كم يشناخت و روان يشناخت جامعه

در  ياز رشد تفكر انتقاد يريسهم را در جلوگ
پژوهش حاضر با  يها افتهي. دارند يدانشگاه يها كتابخانه

 رانيو مد رانيدب دگاهيكه از د يمطالعه غفار جينتا
 ،يفرد ،يمتوسطه شهرستان فسا چهار مانع آموزشگاه

را بر رشد تفكر خالق و انتقادي  يو خانوادگ يسازمان
 يدر مطالعه غفار. دارد يخوان كردند، هم ييشناسا

موانع  نيبود كه ا يمربوط به موانع فرد ريتأث نيتر باال
كاربران در  يموانع ذات طهيبه حشباهت را  نيتر بيش

به موانع  ريتأث نيتر كم نيهمچن. پژوهش حاضر دارد
با  ييها موانع شباهت نيتعلق گرفت كه ا يخانوادگ
 يشناخت وانو ر يشناخت موانع جامعه طهيح يها مؤلفه

كتابداران و سازمان كتابخانه دارد، كه در پژوهش حاضر 
با توجه به  نيهمچن). 4(قرار دارد تر تيجزء موانع كم اهم

نمره نگرش  نيبر كسب باالتر يپژوهش مبن نيا يها افتهي
 توان يم ،يموانع زبان طهيتوسط ح انيدانشجو دگاهيد

و  يزشكمرنگ بودن نقش آمو ليدل مانع به نيگفت ا
 يبرا يطيفقدان مح نيها و همچن كتابخانه يپژوهش

 يها اطالعات توسط كاربران كتابخانه دنيچالش كش به
پژوهش،  نيا يها افتهيبا  سو هم. دو دانشگاه باشد نيا

بر عدم  يمبن يقيدق و صادق ياكبر يمطالعات عل جينتا
 ديجد يها ياستراتژ يبه اجرا يآموزش يها طيمح ليتما
اصرار بر استفاده از روش  گريعبارت د به اي سيتدر

 رانيفعال فراگ يريادگيو مقاومت در مقابل  يسخنران
، در ادامه )13(قرار دارد يعنوان موانع رشد تفكر انتقاد به

مبهم  انيب يها در پژوهش حاضر مؤلفه كه  اينبا توجه به 
 يزبان يها مسأله و استفاده از مغالطه ايموضوع 

از  يريدر جلوگ يموانع زبان طهيح ياه مؤلفه نيتر مهم
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 ييشناسا يدانشگاه يها در كتابخانه يرشد تفكر انتقاد
و  يبند ها در فرمول دانشگاه نيا انيشدند، ضعف دانشجو

 ازين كننده فيتوص يديكل ميها و مفاه واژه صيتشخ
ها را  ها و گزاره كاربرد نامناسب واژه ايخود و  ياطالعات
  . دهد ينشان م

مختلف  يها نمره كسب شده توسط مؤلفه يبررس با
نمره  نيتر بيشكاربران مشخص شد  يموانع ذات طهيح

و  ياطالعات كاف يدر جستجو يتوسط مؤلفه ناتوان
 نيا تياهم. موضوع كسب شده است كيمناسب درباره 

بودن  نييپا ليدل احتماالً به انيدانشجو نيمؤلفه در ب
است،  افتهي يتر بيش ودنم شانيا يابي اطالع ييتوانا
و  ياطالعات ازين صيداشت تشخ انيب توان يم نيبنابرا
اكثر  يمناسب برا يجستجو يهاراهبرد نيتدو

  . مشكل است يمورد بررس يها دانشگاه انيدانشجو
بر  يپژوهش حاضر مبن جيبا توجه به نتا گر،يد يسو از

مؤلفه استفاده نكردن از اطالعات در  ييشناسا
و  يشناخت موانع جامعه طهياز ح ديجد يها تيموقع
كاربران در جلوگيري از رشد تفكر انتقادي  يشناخت روان

 انيكرد دانشجو انيب توان يم يدانشگاه يها در كتابخانه
شده را  نشيگنجاندن اطالعات گز ييتوانا يمورد بررس

طور مؤثر تنها  خود ندارند و اطالعات را به يدانش هيدر پا
  . رنديگ يكار م اهداف خاص به ايبه هدف  دنيرس يبرا
 يها در كتابخانه يموانع رشد تفكر انتقاداز  گريد يكي

 يشده در پژوهش حاضر موانع منطق ييشناسا يدانشگاه
و قضاوت عجوالنه در مورد  يهستند كه بر اثر داور

 ينكردن ارزش و محتوا ليتحل يها مؤلفه(اطالعات 
) يناكاف اينامعتبر و  يها داده هياطالعات و قضاوت بر پا

 يا مطالعه جينتا با ييسو همبا توجه به . ديآ يبه وجود م
از دانشجويان به سؤاالت  يكه نشان داد تنها درصد كم

و  كنند يتوجه م يو اشتباهات جزوات درس يغلط امتحان
 يافتياطالعات در يبه اعتبار، صحت و درست يكم تياهم

اطالعات خود را از  يمخصوصاً وقت دهند، ينشان م
منابع  اياستادها و  انندم دانند يكه معتبر م يمنابع

داشت  انيب توان ي، م)14(كرده باشند افتيدر يا كتابخانه
ارزش و  ليتحل ،يابي قتيحق يها ييكمبود توانا ايفقدان 
 نيمباحث در ب قيدق ليو تحل هياطالعات و تجز يمحتوا

 ييباعث شده آنان توانا ،يمورد بررس انيدانشجو
اطالعات  انيمشواهد و مدارك معتبر را از  ييشناسا

تحت  يراحت به يافراد نيچن ؛كسب شده نداشته باشند
 تيو در نها رنديگ يقرار م يافتياطالعات در ريتأث

 نيا. دهند ينامعتبر انجام م ييها بر اساس داده يقضاوت
كه  ياز منطق روش پژوهش علم يبخش انيدانشجو

 يو اعتبار منابع اطالعات قتيكشف و شناخت حق لهيوس
  . ندارند ارياخت راست را د

آموزش  دارند يم انيكه ب ييها پژوهش جيبا نتا سو هم
دلهره و سطح  زانيبه كاربران كتابخانه، م يتفكر انتقاد

، )11و10(دهد يدر استفاده از كتابخانه را كاهش م ينگران
و  يشناخت موانع جامعه طهيح يها مؤلفه يبررس
 زيسازمان كتابخانه در پژوهش حاضر ن يتشناخ روان

 نيتر بيش زيواهمه آم ييفضا جاديا ؤلفهنشان داد كه م
 نيبر ا. دست آورد به طهيح نيا يها مؤلفه نينمره را در ب

 يكسب نمره باال ياصل ليداشت دل انيب توان ياساس م
به كتابخانه و تسلط  انيمؤلفه مراجعه كم دانشجو نيا

و  زاتيبه استفاده از تجه انينداشتن دانشجو
هاي  مانند اپك( ياطو ارتب ياطالعات يها يآور فن

هاي امنيتي  هاي پيوسته، نظام برگه اي، فهرست كتابخانه
  . است) دي و مانند آن.آي.اف.آر
 نيتر مهم نييكه به تع) Ethelene( نيپژوهش اتل يها افتهي

 انيدانشجو يتوسعه تفكر انتقاد يمثبت بر رو راتيتأث
 يها كتابخانه يها تيتمركز بر فعال ،پرداخته بود

 يرا در رشد تفكر انتقاد يررسميو تعامالت غ يدانشگاه
مؤلفه نبودن  نشان دادپژوهش  جينتا .)9(مؤثر نشان داد 

موانع  طهيمختلف در ح يها دگاهيارائه د يالزم برا يآزاد
سازمان كتابخانه نمره  يشناخت و روان يشناخت جامعه

 انيداشت اكثر دانشجو انيب توان يكسب كرده، م ييباال
تبادل كتاب و  يبرا يطيرا مح يدانشگاه يها كتابخانه
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 دانند يم) مطالعه يها مانند سالن(مطالعه در سكوت  يحت
تصور  يطيمح نيرا در چن انيب يو داشتن حق آزاد

 نيكتابداران را دارند، كه ا ينكرده و ترس برخورد احتمال
هاي استفاده از  شيوه حياز عدم آموزش صح يامر ناش

با توجه به نمره  نيهمچن. است انيكتابخانه به دانشجو
 طهيثابت در ارائه خدمات در ح هيرو كيمؤلفه استفاده از 

سازمان كتابخانه و  يشناخت و روان يشناخت موانع جامعه
پور، نراقي، نادري  پژوهش علي جينتا با توجه به نيهمچن

 ،ياجتماع طيمانند شرا يي كه مقوالتو شريعتمدار
را از  ينظام آموزش يها و رسالت ها استيو س يفرهنگ

 ييشناسا يپرورش تفكر انتقاد ريموانع عمده در مس
كه كتابداران  ديرس جهينت نيابه  توان ي، م)3(كردند

در جذب  تيموفق يبرا يدانشگاه يها كتابخانه
كتابخانه  طياز مح يمند استفاده و بهره يبرا انيدانشجو

 يفرد يها در امر ارائه خدمات خود به تفاوت ديبا
  . داشته باشند يكاربران توجه خاص

مؤلفه  ييبر شناسا يپژوهش مبن نيا جيتوجه به نتا با
 يها العمل نامناسب نسبت به سؤاالت و پاسخ عكس

 يشناخت و روان يشناخت موانع جامعه طهيمراجعان در ح
 يامر ممكن است بار كار نيا ليگفت دل توان يكتابداران م

باشد كه باعث  يمورد بررس يها كتابداران در كتابخانه
روبرو شوند كه به نظر  يان با كاركنانيشده دانشجو

ندارند و  يانتقاد يرفتارها جاديبه ا ياندعالقه چن رسد يم
 نيحالت، كتابداران اصوالً با روند ا نيتر نانهيدر بدب اي

و  اتيخصوص ليدل نيو به هم ستنديرفتار آشنا ن
  . زنند يم  افراد را پس يانتقاد يرفتارها

زن به  انيكه نشان داد دانشجو يجيادامه بر اساس نتا در
موانع  طهيمرد به ح انيو دانشجو يموانع منطق طهيح

 يتر بيش مرهكاربران ن يشناخت و روان يشناخت جامعه
زن  انيداشت كه دانشجو انيب توان ياختصاص دادند، م

 يجستجو يعني يروش پژوهش علم هيدر مراحل اول
 يعني يانيمرد در مراحل پا انياطالعات و دانشجو
 نيمشكل را دارند، بنابرا نيتر بيشاستفاده از اطالعات 

خود  يبرا تر يعنوان موانع جد شده را به انيبي ها طهيح
  . اند كرده ييشناسا
  نيانگيم نينشان داد، باالترپژوهش حاضر  جينتا نيهمچن

در  يمختلف موانع رشد تفكر انتقاد يها طهيح از
بوشهر  يدر دانشگاه علوم پزشك يدانشگاه يها كتابخانه

كتابداران  يشناخت و روان يشناخت جامعه طهيمربوط به ح
 نيا ليدل. است يپزشك دانشكده دندان انياز نظر دانشجو

بودن دانشكده مربوطه و نبود  سيتازه تأس تواند يم امر
از كتابداران  يسال باال با شناخت كاف انيدانشجو
 فارس  خليجدر دانشگاه . دانشكده باشد نيدر ا يدانشگاه

مختلف موانع رشد تفكر  يها طهيحاز   نيانگيم نيباالتر زين
 لقتع يدانشكده معمار يموانع زبان طهيبه ح يانتقاد

 تر بيشدهنده ضعف  نشان تواند يامر م نيگرفت كه ا
خود  ياطالعات يازهاين انيدانشكده در ب نيكاربران ا

  . باشد
موانع  يا حرفه يارشد و دكتر يكارشناس انيدانشجو

موانع  يها طهيح يكارشناس انيكاربران و دانشجو يذات
 ييشناسا يتر عنوان موانع مهم كتابداران را به يذات

 يشد و دكترار يكارشناس انيدانشجو ديشا. كردند
نسبت به  تر بيش يها انجام پژوهش ليدل به يا حرفه

و تفكر  يابي اطالع ،يا خانهكتاب يها ضعف در مهارت
 انيدارند اما دانشجو يتر بيش يخود آگاه يانتقاد

 يازهايبه ن دنيرس مسؤولچون كتابداران را  يكارشناس
تر  كتابداران را مهم يموانع ذات دانند يخود م ياطالعات

 انيبرخورد دانشجو وهيالبته ش. اند كرده يابيارز
و  ابخانهبا كت يا حرفه يارشد و دكتر يكارشناس

 يبرا انيدانشجو نيشده بودن ا شناخته زيكتابداران و ن
 انيبرخورد كتابداران با دانشجو وهيكتابداران و تفاوت ش
. باشد نهيزم نيدر ا يعامل مهم تواند يمقاطع مختلف هم م

) Hackworth(پژوهش، هكوورث  نيا جيهم راستا با نتا
كه در  نفساعتماد به  نيب يدار معنانشان داد كه تفاوت 

پژوهش حاضر قرار دارد و سطح  يموانع ذات طهيح
 نيب ژهيو به التيبا سطح تحص يتفكر انتقاد يها مهارت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 14

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-3158-en.html


  جنتي و همكاران ميترا باغ  يدانشگاه يها در كتابخانه يموانع رشد تفكر انتقاد
 

 http://ijme.mui.ac.ir )5(14؛ 1393مرداد / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  434

  ). 12(وجود دارد يارشد و دكتر يمدرك كارشناس
انجام  يها علت محدود بودن منابع و متون و پژوهش به

و بحث  ليتحل ،يموانع رشد تفكر انتقاد نهيشده در زم
از . روبرو شد ييها تيپژوهش با محدود نيا يها افتهي

سنجش  نهيدر زم يپرسشنامه استاندارد گر،يد يسو
از  ل،يدل نيبه هم. وجود نداشت يموانع رشد تفكر انتقاد

  .استفاده شد ساخته پرسشنامه محقق
  

  گيري نتيجه
داشت كه عامل عمده  انيب توان يحاصل م جيبر اساس نتا

 يها در كتابخانه يموانع رشد تفكر انتقاد جاديدر ا
 يازهاين نييدر تع انيدانشجو ييعدم توانا ،يدانشگاه
ها در  برآورده ساختن آن يها خود و راه ياطالعات
اكثر  گريد انيه بب. زمان است نيتر شكل و كم نيبهتر

هستند و  يسواد اطالعات يها فاقد مهارت انيدانشجو
تا استفاده مؤثر از اطالعات را  ييمراحل مختلف شناسا

 يحيو قضاوت صح يابيارز ل،ياز تحل رو نياز ا. دانند ينم
. ستنديدر مورد ارزش و اعتبار اطالعات برخوردار ن

اطالعات  ريتحت تأث يراحت  به يافراد نيچن نيبنابرا
بر اساس  يقضاوت تينها رو د رنديگ يقرار م يافتيدر

ها و كتابداران  كتابخانه. دهند ينامعتبر انجام م ييها داده
و بستر  يگر جو پرسش جاديبا ا توانند يم يدانشگاه

 يتفكر انتقاد يها تبادل نظر به بهبود مهارت يمناسب برا
 ييها شستها و ن كارگاه ييبرپا. كاربران خود كمك كنند

 ،يابي اطالع يها تمهار يو ارتقا ييآشنا يبرا
سؤال و  يبند جستجو، فنون فرمول يها ياستراتژ

 نياطالعات و همچن يارزش و اعتبار محتوا يابيارز
 زاتيآموزش استفاده از تجه يتورها يبرگزار

 يعني يموانع عمده رشد تفكر انتقاد تواند يم يا كتابخانه
و مراحل مختلف  ياطالعات يازهاين نييدر تع ييعدم توانا

 انيتا استفاده مؤثر از اطالعات توسط دانشجو ييساشنا
پژوهش  جيبا استفاده از نتا نيبنابرا. ديرا برطرف نما

با حذف موانع موجود، تالش كرد  توان يحاضر م
كاربران،  نيبه محل تعامل ب يدانشگاه يها كتابخانه

و  ها نهيشود تا از هز ليتبد يا كتابداران و منابع كتابخانه
   .ديدست آ به يور بهره نيتر بيششده  همامكانات فرا

  
  قدرداني

در  جنتي باغ ترايخانم م نامه انياز پا يمقاله بخش نيا
 يپزشك رساني و اطالع يارشد كتابدار يمقطع كارشناس

و مشاوره سركار  يديحم يدكتر عل يآقا ييبه راهنما
معاونت  تيمعتمد است كه با حما لوفريخانم دكتر ن

 دهيبوشهر به انجام رس يدانشگاه علوم پزشك يپژوهش
  .است

 يانيدانشجو هياز كل دانند يبر خود الزم م پژوهشگران
 ها پرسشنامه ليكه با بذل وقت ارزشمند خود در تكم

 مانهيرا از خود نشان دادند صم يهمكار تنهاي
  .ندينما يگزار سپاس

  
  عبمنا

1. Facione NC, Facione PA. Critical Thinking and Clinical Judgment. California Academic Press: Millbrae 
CA; 2008. [Cited 2014 july 12] Available from: 
http://www.insightassessment.com/content/download/765/4852/file/CH+1+CT+%26+CR++-
+Facione+%26+Facione.pdf. 

2. Shariatmadari A. [Talim, tarbiyat va tafakor]. Mahnameh roshdeh moalem. 2012; (271): 1. [Persian] 
3. Alipoor V, Seifnaraghi M, Naderi E, Shariatmadari A. [Reflection on the barriers to critical thinking in the 

curriculum of secondary education]. Research in Curriculum Planning. 2013; 10(9): 1-15. [Persian] 
4. Ghafari G. [The study of inhibitive factors on development of critical and creative thinkings from the 

viewpoint of schools teachers and principals ][Dissertation]. Isfahan: Isfahan University; 2005. [Persian] 
5. Azodi P, Jahanpoor F, Sharif F. [Critical Thinking Skills of students in Bushehr University of Medical 

Sciences]. Magazine of Elearning Distribution In Academy. 2010; 1(2): 10-16. [Persian] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            12 / 14

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-3158-en.html


  يدانشگاه يها در كتابخانه يموانع رشد تفكر انتقاد  جنتي و همكاران ميترا باغ
 

http://ijme.mui.ac.ir   435/  )5( 1393/14مرداد / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

6. Barkhordary M. [Comparing Critical Thinking Disposition in Baccalaureate Nursing Students at Different 
Grades and Its Relationship with State Anxiety]. Iranian Journal of Medical Education. 2012; 11(7): 768 -
788. [Persian]  

7. Khodamoradi K, Seyed Zakerin M, Yaghmaie F, Alavi Majd H. [Comparing critical thinking skills of 
first- and last-term baccalaureate students of nursing, midwifery and occupational therapy of medical 
Universities of Tehran city]. Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch. 
2011; 21(2): 134-140. [Persian] 

8. Facione PA. Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment 
and Instruction. Millbrae: California Academic Press; 1990. 

9. Whitmire E. Development of Critical Thinking Skills: An Analysis of Academic Library Experiences and 
Other Measures. College & Research Libraries. 1998; 59(3): 266-273.  

10. Kwon N. Onwuegbuzie AJ, Alexander L. Critical thinking disposition and library anxiety: Affective 
domains on the space of information seeking and use in academic libraries. College & Research 
Libraries. 2007; 68(3): 268-278. 

11. Kwon N. A mixed-methods investigation of the relationship between critical thinking and library anxiety 
among undergraduate students in their information search process. College & Research Libraries. 2008; 
69(2): 117-131. 

12. Hackworth MR. Radiation Science Educators’ Perception of Obstacles in the Use of Critical Thinking 
[Dissertation]. Ohio: The Ohio State University; 2009. 

13. Aliakbari M, Sadeghdaghighi A. Teacher's perception of the barriers to critical thinking. Procedia- Social 
and Behavioral Sciences. 2013; 70: 1-5. 

14. Bahmani F, Yousefy A, Nematbakhsh M, Changiz T, Mardani M. [Critical Thinking Skills of Basic 
Sciences’ Students of Medical University in Facing Scientific Texts]. Iranian Journal of Medical 
Education. 2005; 5(2): 41-46. [Persian]  

15. Babalhaeji F, Nouri K. [Barrasiye mizane moharate tafakore enteghadiye ketabdarane shagel dar 
ketabkhanehaye daneshgahe oloum pezeshki va khadamate behdashti darmani ostane Isfahan]. Ertebate 
elmi. 2010; 17(1). [Persian]  

16. Amin-Khandaghi M, Pakmehr H. [The relationship between students' critical thinking and mental health 
in Mashhad University of Medical Sciences]. The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health 
Summer. 2011; 13(2): 23-114. [Persian] 

17. Gharib M, Sarmadi M, Ebrahimzadeh I, Zare H, Emami A, Gharib A. [Enhancing Critical Thinking in 
Virtual Medical Education Program: A Qualitative Study of Faculty Members’ and Students’ 
Experiences]. Journal of strids in development of medical education. 2011; 8(1): 22-32. [Persian]  

18. Dayani MH. [Raveshhaye taghigh dar ketabdary]. Mashhad: Entesharate ketabkhaneye rayaneei; 2005. 
[Persian] 

19. Farzaneh H. [mavanei fararoye tafakore bartar]. Roznameye ghods. 2008 Feb 23. [Persian] 
[Cited 2014 July 07] Available from:  
http://www.aftabir.com/articles/view/religion/philosophy/c7c1203778629_thinking_p1.php/%D9%85%
D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7-
%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-
%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            13 / 14

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-3158-en.html


 

436  /2014: 14(5) Iranian Journal of Medical Education   http://ijme. mui. ac. ir 

Inhibitive Factors on the Development of Critical Thinking in 
University Libraries: Students' Attitudes in Bushehr University of 

Medical Sciences and Persian Gulf University 
 

Mitra Baghjannati1, Niloofar Motamed2, Ali Hamidi3 
 

Abstract 
 
Introduction: Critical thinking training is one of the most important missions of educational institutes. 
Hence, academic libraries as an inseparable operational unit of higher education must help their users to 
benefit from information resources and facilities providing them with the chance to develop and improve 
critical thinking capability. This study aimed to investigate significant barriers to and inhibitive factors on 
providing suitable environment for developing and improving critical thinking in university libraries from 
the viewpoints ofstudents in Boushehr Univeristy of Medical Sciences and Persian Gulf Univeristy. 
Methods: In this descriptive survey, the barriers to critical thinking development in academic libraries was 
investigated according to the viewpoint of 793 students from Bushehr University of Medical Sciences and 
Persian Gulf University in 2013-14 academic years. Students were selected by stratified proportional 
sampling. Data was collected through a valid and reliable researcher-made questionnaire categorized using 
5-point Likert scale. The questionnaire was validated using experts’ viewpoints and its reliability was 
approved through estimation of Chronbach’s Alpha (0.84). Data were analyzed using descriptive statistics, 
one-sample t-test, Mann Whitney Test, and Kruskal-Wallis. 
Results: Mean scores in areas of linguistic barriers (weighted mean: 3.59), users’ inherent barriers 
(weighted mean: 3.49), users’ social and psychological barriers (weighted mean: 3.38), and logical barriers 
(weighted mean: 3.34) were higher than cut-off point of 3 and placed in significancy level of (p=0.0001). 
These barriers were identified as most important ones from the viewpoints of students. 
Conclusion: By encouraging students to ask and seek and creating a suitable environment for sharing ideas, 
university libraries and librarians can help their users in improving their linguistic communication. Holding 
educational workshops to promote information literacy skills, ability to seek, analyze, evaluate and judge the 
value and validity of information, as well as conducting educational tours on how to use library facilities 
could eliminate major factors in developing critical thinking that are lack of ability in determining 
informational needs and different levels of identification and utilization of retrieved information.  
 
Keywords: Barriers, critical thinking, academic libraries, students. 
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