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  دانشگاه علوم پزشكي يپزشك انيتفكر انتقادي در دانشجو يها مهارت
  شاپور اهواز  يجند 

  
  ياسلم ميمر، *ايشكورن نيعبدالحس

  
 

  چكيده
 يآموزش پزشك جهاني  سازمان كه است اعتباربخشي مراكز آموزشيي از اهداف مهم آموزش و از معيارها يكيتفكر انتقادي مقدمه: 

)WFME( رشته  انيدر دانشجو يتفكر انتقاد يها مهارت نييمطالعه با هدف تع نيا دارد. تأكيد يآن در آموزش پزشك تيبر اهم
  .رفتيشاپور اهواز انجام پذ يجند يپزشك ومدانشگاه عل يپزشك
شد. مهارت تفكر  يدر دسترس بررسگيري  با نمونه هيمقطع علوم پا يپزشك يدانشجو 181 يمقطع-يفيمطالعه توص كيدر ها:  روش
حد متوسط  قرار گرفت. يابيمورد ارز سؤال 34) مشتمل بر CCTSTبا استفاده از فرم ب پرسشنامه كاليفرنياي ( انيدانشجو يانتقاد

تفكر   مهارت انگريباالتر از آن ب اتو نمرضعيف  يتفكر انتقاد  مهارت بيانگر از حد متوسط تر كم. نمرات است 89/15شده  نييتع نيانگيم
  شد. ليمستقل و ضريب همبستگي پيرسون تحل tآزمون ، يفيبا استفاده از آمار توص ها داده .ي در نظر گرفته شدقو يانتقاد

كل (در مقايسه با ميانگين  نمره درصد 50 از تر يعني كم بود 53/7±98/2 انيدانشجو ينمره تفكر انتقاد اريو انحراف مع نيانگيمنتايج: 
مشاهده نشد  يليسن و عملكرد تحص، با توجه به جنس يپزشك انيدانشجو يدر تفكر انتقاد يمعنادار تفاوت. )89/15حد متوسط 

)05/0>p.(  
 فياز حد متوسط و در مجموع ضعتر  نييتفكر انتقادي در دانشجويان پزشكي پا يها مهارت نشان داد مطالعه يها افتهيگيري:  نتيجه
در پرورش  يتر بيشدانشگاه توجه  ديرود اسات مي انتظار، ينيبال يها گيري ميدر تصم ياستفاده از تفكر انتقاد تي. با توجه به اهماست

  نشان دهند. يان پزشكيدر دانشجو يتفكر انتقاد
  

  ي تفكر انتقادي كاليفرنياها آزمون مهارت، آموزش، دانشجويان پزشكي، تفكر انتقاديهاي كليدي:  واژه
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مقدمه  

تعمق آميز  منطقي و، مند تفكر انتقادي يك نوع تفكر هدف
حل مسائل و تسلط بر مفاهيم  گيري، است كه براي تصميم

ترين  از مهم يپذيرد. پرورش تفكر انتقاد مي صورت
است.  يآموزش پزشك به ويژه ياهداف آموزش عال
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روزانه  يدرمان يبهداشت يها پزشكان در عرصه مراقبت
گيري  ميتصم يهستند كه برا ريدرگاي  دهيچيبا مشكالت پ

 ي. تفكر انتقادهستند ازمندين يآنها به تفكر انتقاددر مورد 
پزشك را  ينيبال تيو صالحگيري  ميتواند قدرت تصم مي

  ). 3تا1دهد( شيافزا مارانيو درمان ب صيدر تشخ
معتقدند كه در دنياي در حال تغيير و چالش  اننظر صاحب

تقويت تفكر انتقادي در تمامي ، برانگيز عصر حاضر
نياز است. تفكر انتقادي جهت سطوح آموزش مورد 

قضاوت باليني و ، يمديريت، ي كاريها گيري تصميم
ي ها و مشاركت اثربخش فرد در فعاليتاي  موفقيت حرفه
  ).5و4است( يجامعه ضرور
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از گيري  با بهره ها دانشگاه تر بيشحال حاضر در  در
افرادي را با ، انيدر آموزش دانشجو يسنت يها روش

 يدهند در حال مي جامعه ليفراوان تحواطالعات نظري 
در  عاجز هستند. ندهيجامعه در آ ليكه از حل مسا

 يمخلوط ها متداول در دانشگاه يروش آموزش، واقع
، دهد مي انتقال انيدانشجو بهرا  مياز اطالعات و مفاه

بندي و  تياولو، ليو تحل هياما آنان را در تجز
دانش نوظهور كه الزمه تفكر انتقادي  يده سازمان

 ،شود مي يمؤثر و با معن رييادگياست و منجر به 
  ).6(دينما نمي بيترغ

از توانايي تحليل و تفكر انتقادي ابزاري  برخورداري
بسيار ارزشمند براي دانشجويان رشته پزشكي است كه 

  ي به عنوان رهبران تيم سالمت التحصيل فارغپس از 
يت خطير در سيستم نظام سالمت مسؤولدار  عهده

ي ها گيري خواهند بود؛ از اين رو همواره نيازمند تصميم
 يهستند. انجمن جهان تلفي مخها صحيح در زمينه

 ياز استانداردها يكيرا  يتفكر انتقاد يآموزش پزشك
در مبحث  يتفكر انتقاد .برشمرده است يآموزش پزشك
 است يدياز جمله نكات كل زين ها دانشكده ياعتبار بخش

گيري  اندازه، يات اعتبار بخشمؤسس يارهاياز مع يكيو 
  ).8و7است( انيدر دانشجو يرشد تفكر انتقاد

تفكر انتقادي  تيدهد به رغم اهم مي مطالعات نشان مرور
در استفاده از  انيدانشجو ييتوانا، يدر نظام آموزش

ي ها ي تفكر انتقادي اندك بوده است. پژوهشها مهارت
بودن نمرات تفكر  نييانجام شده در ايران عمدتاً بيانگر پا

مختلف در داخل كشور  يها انتقادي دانشجويان رشته
ي انجام شده در خارج ها با نتايج پژوهش هدر مقايس

و  يبادآكه توسط جعفر اي  ). در مطالعه9(است كشور
 ريو سا يعلوم انسان انيدانشجو يبر رو يعبدل
مشهد انجام گرفت نمره كل  يدانشگاه فردوس يها رشته

گزارش شده  ينييدر سطح پا انيدانشجو يتفكر انتقاد
در دو مطالعه  زين يمونس خياطهري و ش ).10است(

 يها مهارت يجداگانه در اصفهان و مازندران با بررس
كه  افتنديدر يرشته پزشك انيدر دانشجو يتفكر انتقاد

 پزشكي انتقادي دانشجويانتفكر  نمرات يكل به طور
 يريز برنامه ازمنديو ن است بوده فينامطلوب و ضع

  ).12و11(است توسعه آن يبرا يآموزش
مكمل  يتفكر انتقاد يها از مهارت يبرخوردار

كاركنان بهداشت و درمان اي  حرفه يها يتوانمند
 انيآن در دانشجو زانيشود و مطالعه م مي محسوب

الزم اي  نهيزم يها افتهيتواند  مي يحوزه علوم بهداشت
 يدر جهت ارتقا يآموزش يها يريز برنامه يبرا

آورد. با توجه به  مرا فراه يتفكر انتقاد يها يتوانمند
مطالعات قبلي و اهميت تفكر انتقادي درحرف  يها افتهي

 يابيدر ارتباط با ارز تر بيشانجام مطالعات  يپزشك
توانايي تفكر انتقادي در دانشجويان پزشكي به منظور 

 شيافزا يبرا ييهاكار راهموجود و ارائه  تيوضع نييتب
و  موضوع تيتفكر انتقادي ضرورت دارد. با توجه به اهم

كه  ييو از آنجا نهيزم نيدر ا تر بيش يها يلزوم بررس
در دانشگاه علوم  يتاكنون در ارتباط با تفكر انتقاد

 يرشته پزشك انيدانشجو در به ويژههواز و ا يپزشك
 يرو يبررس نيا ،انجام نگرفته استاي  مطالعه
سهولت و امكان  ليبه دل هيمقطع علوم پا انيدانشجو
و اجرا شد.  يطراح انياز دانشجو وهگر نيبه ا يدسترس

 يتفكر انتقاد زانيم يهدف مطالعه حاضر بررس
دانشگاه علوم  يرشته پزشك هيمقطع علوم پا انيدانشجو
  بود. 1395شاپور اهواز در سال  يجند يپزشك

  
  ها روش

و به منظور  يمقطع -يفيمطالعه به صورت توص نيا
رشته  انيدانشجو يسطح مهارت تفكر انتقاد نييتع

شاپور اهواز در  يجند يدانشگاه علوم پزشك يپزشك
شامل ، انجام شد. جامعه مورد مطالعه 1395سال 

بود. تعداد  نفر) 394( هيمقطع علوم پا يپزشك انيدانشجو
نفر از  181 تعدادنمونه بر اساس جدول مورگان 

در گيري  صورت نمونهبودند كه به  يپزشك انيدانشجو
سوم انتخاب  سال اول تا انيدانشجو نيدسترس از ب

و  تيداوطلبانه و با رضا به طور انيشدند. دانشجو
  مشاركت نمودند. قيتحق نيبه اهداف پژوهش در ا يآگاه

پرسشنامه استاندارد سنجش  ها ابزار گردآوري داده
مهارت تفكر انتقادي كاليفرنيا (فرم ب) بود كه روايي و 

شده  دييپايايي ترجمه فارسي آن در مطالعات قبلي تا
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با نمره  ها آزمونهمه خرده ، اعتبار سازه نيياست. در تع
ر بودند. برخوردا ييمثبت و باال يكل آزمون از همبستگ

   بيبا استفاده از ضر زيآزمون ن ييايپا
 نييتع 83/0و  78/0مطالعات  نيدر ا چاردسونير-كودر

). بخش اول پرسشنامه در مورد 14و13شده است(
چند  سؤال 34اطالعات دموگرافيك و بخش دوم حاوي 

ي ها حوزه مهارت 5در  با يك پاسخ صحيحاي  گزينه
و  نباطاست، ارزشيابي، شناختي تفكر انتقادي؛ آناليز

  . است استدالل استقرايي، استدالل قياسي
ي ها ي پژوهش اطمينان داده شد كه دادهها نمونه به

تلقي شده و نياز به ذكر نام در  پژوهشي محرمانه
 پرسشنامه يي بهگو پاسخ. مدت زمان نيستپرسشنامه 

كالس  انيبا مدرس در پا يدقيقه بود كه بعد از هماهنگ 45
 ياهداف و ضرورت انجام مطالعه همكار نييتبدرس با 
جهت مشاركت در مطالعه جلب شده و سپس  انيدانشجو

در حضور  انيدانشجو، يده پاسخنحوه  حيضمن توض
  دادند. مي لينموده و تحو ليرا تكم ها محقق پرسشنامه

 سؤالي بدين صورت بود كه به ازاء هر گذار نمره روش
ت سؤاالگرفت و مجموع  مي صحيح يك نمره به فرد تعلق

براي هر  شد. مي صحيح آزمون نمره كل آن محسوب
نمره تفكر انتقادي در هر بخش  5فرد شش نمره شامل 

شود. امتياز  مي و يك نمره كل تفكر انتقادي گزارش
تا  0 نيهر بخش از آزمون ب يازو امت 34نهايي آزمون 

كسب شده در بخش آناليز حداكثر  ازياست. امت ريمتغ 16
در بخش ارزشيابي ، 11در بخش استنباط حداكثر ، 9

استدالل قياسي و  نيآزمون همچن نيا است 14حداكثر 
 ارائه شده يها استدالل استقرايي را بر اساس پاسخ

كه البته  .است 14 و 16سنجد و حداكثر نمرات آنها  مي
 تركمش طهيح كياز  شيب يت براسؤاالاز  يبعض

آزمون  نيا يشده برا نييتع نيانگي. حد متوسط مهستند
اشاره  89/15از  تر كمكه نمره  يمعن نياست بد 89/15

دارد و نمره باالتر  يتفكر انتقاد يها به ضعف در مهارت
 يانتقاد تفكر يها قوت و باال بودن مهارت انگرياز آن ب

  ).15است(
ي ها و روش SPSS-18افزار  از نرم ها تحليل داده جهت

آمار توصيفي و تحليلي استفاده شد. براي تعيين و 

ي ها مقايسه ميانگين امتياز كل آزمون و امتياز زير مهارت
استفاده شد. از آزمون  يفيي آمار توصها آزمون از روش

t و از ضريب همبستگي پيرسون  ها براي مقايسه ميانگين
  ارتباطات استفاده شد. ررسيب يبرا
  

  نتايج
مقطع  يپزشك انينفر از دانشجو 181پژوهش  يها نمونه

به  ها نفر به پرسشنامه 134بودند كه در مجموع  هيعلوم پا
%). ميانگين و 74 يده پاسخ زانيكامل پاسخ دادند (م طور

 19 حداقل با 92/20±86/0انحراف معيار سن دانشجويان 
 معدل معيار انحراف و ميانگين. بود سال 23 حداكثر و
 و 96/17±3/1بيدانشجويان به ترت يترم و پلمدي
 72، دانشجويان جنسي توزيع نظر از. بود 3/1±39/15

 مذكر) درصد 5/45( نفر 60 و مؤنث) درصد 5/54(نفر
مجرد و  اندانشجوي از) درصد 5/73(نفر 97 تعداد. بودند
  بودند. تأهلدرصد) م 5/26نفر( 35تعداد 

 53/7±98/2 انيدانشجو ينمره كل تفكر انتقاد نيانگيم
نمرات  نيانگينمود. م مي يروينرمال پ منحني از و بود

 1 جدولي پنج گانه زير مجموعه تفكر انتقادي در ها حيطه
و  ييباالترين نمره در حيطه استدالل استقرا .آمده است

  ين نمره مربوط به حيطه تحليل بود.تر كم
  

تفكر  يها مجموعه ريز اريو انحراف مع نيانگيم: 1 جدول
  يپزشك انيدر دانشجو يانتقاد

  ي تفكر انتقاديها حيطه
  (نمره كل)

   معيارانحراف  ميانگين و

  17/3±80/1  )14ارزشيابي (
 33/2±42/1 )11استنباط(

 1/2±34/1 )9تحليل(

 1/3±70/10  )14استدالل قياسي(

 51/3±80/1  )16استدالل استقرايي(

پسر و  انيدانشجو نيدر ب يتفكر انتقادنمره  نيانگيم
و در بين  58/7±02/3 و 47/7±96/2 دختر به ترتيب

 و 43/7±83/2به ترتيب  تأهلدانشجويان مجرد و م
تفكر انتقادي و زير در مقايسه نمرات بود.  40/3±80/7

 تأهلي آن در دو جنس و در افراد مجرد و مها مجموعه
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 2 جدولدر  ).<05/0p( ي مشاهده نشدمعنادارتفاوت 
 نيدر ب يابعاد تفكر انتقاد از كينمره هر  نيانگيم

  ختر و پسر نشان داده شده است.د انيدانشجو

  
  دانشجويان پزشكي به تفكيك جنس در آن يها حيطه و انتقادي تفكر يها ت مهار نمرات مقايسه ميانگين :2 جدول

سطح   آمارهمقدار   پسر دختر  ي تفكر انتقاديها حيطه
  معيارانحراف ميانگين و معيارانحرافميانگين و  يمعنادار

  73/0  - 341/0 1/3±85/28  1/3±76/18 ارزشيابي
  39/0  - 859/0 45/2±44/1 1/2±41/24 استنباط
  10/0  62/1 85/1±27/1 1/2±35/22 تحليل

  68/0  - 411/0 17/3±90/1 1/3±51/04  استدالل قياسي
  75/0  - 316/0 58/3±76/1 1/3±76/49  استدالل استقرايي

  82/0  223/0 47/7±96/2 58/7±02/3 كل
  

ي ها نمره آزمون مهارتآزمون همبستگي پيرسون بين 
معدل ، زير مجموعه آن با سن يها تفكر انتقادي و حيطه

دانشجويان نشان داد كه بين اين و معدل ترمي  ديپلم
 نمره آزمون تفكر انتقادي دانشجويان پزشكيها و متغير
داري  معنارابطه ي و معدل ديپلم رزشيابحيطه ادر  تنها

 ها و در ساير حيطه )p=036/0و  r=188/0( وجود داشت
   ي مشاهده نشد.معناداررابطه 

  
  بحث
ي اين مطالعه كه با هدف بررسي مهارت تفكر ها يافته

 د كهاد  نشان ،انتقادي دانشجويان پزشكي انجام گرفت
 تر كم پزشكي دانشجويان تفكر انتقادي كل نمره ميانگين

در مقايسه با  53/7±98/2كل است( نمره درصد 50 از
. ستا فيضع و در مجموع )89/15ميانگين حد متوسط 

، يابيمتشكل از ارزشد مختلف تفكر انتقادي ابعا ليتحل
ي نيز اسيو استدالل ق يياستدالل استقرا، ليتحل، استنباط
 از حد تر كم نيانگيابعاد م نيد كه در همه اهد مي نشان

 در همه ابعاد انيدانشجو يبود و تفكر انتقاد متوسط
ي كه نمره پژوهش با مطالعه اطهر نيا جينتا .است فيضع

كل دانشجويان دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي اصفهان 
گزارش نموده  35/7±10/2و  51/7±25/2را به ترتيب 

  ي دارد.خوان هم) 16است(
 دهد كه وضعيت مي ي مختلف نشانها ي پژوهشها يافته

 در تحصيلي يها رشته همه دانشجويان تفكر انتقادي

 است. ازتر  پايين از حد متوسط جهاني و كشور ضعيف

جمله در مطالعات انجام شده توسط دربان در دانشگاه 
رشته كاردرماني در مالكي روي دانشجويان ، تهران

تاشي روي ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
، سوم و پنجم پزشكي در اصفهان، دانشجويان سال اول

عضدي روي دانشجويان علوم پزشكي دانشگاه در 
و كريمي در ياسوج روي  محمدي در سمنانو بابابوشهر 

ب دانشجويان پرستاري كه از آزمون تفكر انتقادي فرم 
پژوهشگران توانايي تفكر  .فاده شده بودكاليفرنيا است

  ).21تا17و1(را در حد ضعيف گزارش كرده بودند انتقادي
انجام شده در ساير كشورها نشان دهنده  يها پژوهش

 نمرات متفاوتي است. نتايج يك مطالعه در دانشگاه تنسي
)Tennessee( ي مختلف نمرات ها روي دانشجويان رشته

در  5/16ي مختلف از ها رشتهتفكر انتقادي دانشجويان 
در دانشكده مهندسي  22دانشكده بوم شناسي انساني تا 

). نمرات تفكر انتقادي در 22گزارش شده است(
ه دانشجويان كاردرماني و پرستاري در امريكا و كانادا ب

كه از  )24و23گرديده(گزارش  4/17و  29/17ترتيب 
، شيمحيط آموز .است مطالعات داخلي باالتر ميانگين

تواند از علل اين  مي شيوه تدريس و تراكم مطالب درسي
والن ؤي فوق مسها باشد. با توجه به يافته ها يخوان همنا

ي آموزشي رايج ها ي به محتوا و برنامهتر بيشبايد دقت 
   داشته باشند. ها در دانشگاه

 يها مهارت بر تحصيلي يها سال تأثيرعدم  زيادي مطالعات
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 يها رشته تحصيلي مختلف سطوح دانشجويان نقادانه تفكر
نتايج يك مطالعه  .)25و12و10(اند كرده گزارش را مختلف

 نمرات در مقاطع مختلف آموزش پزشكي نشان داده كه

، فيزيوپاتولوژي، پايه علوم مقاطع در تفكر انتقادي
نداشته  داريمعنا تفاوت كارورزي كارآموزي و

 دانشجويان آموزشي واقع راهبردهاي در ).12است(

 ي تفكرها تحصيل نتوانسته مهارت طول در پزشكي

 آيد كه مي نظر بخشد. به بهبود را دانشجويان انتقادي

 تسؤاالپايه  بر كه ها دانشگاه ي رايج درها آزمون
 و محفوظات، حافظه قدرت تر بيش هستنداي  چندگزينه
 تسؤاال به پاسخ دادن نحوه در دانشجو يها مهارت

 براي حل را دانشجو كه اين تا ،كند مي ارزيابيتستي را 

 نحوه كند. احتماال ارزيابي انتقادي تفكر مبناي بر مسأله

 به ويژهو  دانشجو ارزيابي يها روش، اساتيد تدريس

از جمله عللي باشد  تواند مياي  سؤاالت چندگزينه بر تكيه
 محدود را انتقادي تفكر در دانشجو كه توانمند شدن

 سازد. مي

 در انتقادي تفكر يها مهارت نمره پژوهشگران پايين بودن

 ي كشور راها دانشگاه مختلف يها رشته دانشجويان ميان
يك  نمايند و معتقدند مي معرفي نقيصه به عنوان يك

اين  و آموزش عالي است برايكننده  نگران مسأله
 يها روش و درسي يها برنامه در بازنگري ضرورت
 آموزشي نظام يك سازد. در مي آشكار را رايج آموزشي

 آموزش بجاي محفوظات بر تأكيد آموزش در آن كه

 شكل انتقادي تفكر، باشد داشته مسأله بر حل مبتني

استفاده از ، تراكم برنامه درسي، حسيني .گرفت نخواهد
 در محفوظات بر ، تأكيدي غيرفعال در تدريسها روش

 فكورانه و و عميق سؤاالت طرح عدم، ي درسها كالس

بودن  پايين از علل اصلي را بنيادي مفاهيم درك ضعف
 .)26داند( مي دانشجويان انتقادي تفكر نمرات سطح

رود براي بهبود وضعيت موجود  مي بنابراين انتظار
به ، تدريس سنتي يها روش به كردن اساتيد از بسنده

ي گر پرسش و تفكر نقادانه رشد مانع سخنراني كه ويژه
، فعال تدريس راهبردهاي از، شود مي دانشجويان
نيز  و پاسخ پرسش و مسأله حل بر مبتني و مشاركتي

  استفاده كنند.

ي ها ي ديگر اين پژوهش نشان داد كه بين مهارتها يافته
 تأهلتفكر انتقادي دانشجويان دختر و پسر و مجرد و م

 بررسي در مطالعه اين ي وجود ندارد. نتايجمعنادارتفاوت 

، مطالعات ديگر با راستا هم تأهلو وضعيت  جنسيت متغير
تفكر  مهارت كل با نمره تأهل و جنسيت بين ارتباط وجود
  ).27و25و18و11(نكرد تأييد را انتقادي

سن  با انتقادي تفكر كلي نمره بين مطالعه همچنين اين در
مشاهده  يمعنادار ارتباط دانشجويان معدل تحصيلي و

 يمعناداري مطالعات مشابه كه رابطه ها نشد كه با يافته
). 27و11(ي داردخوان هم اند، در اين ارتباط گزارش ننموده

معدل  و تفكر انتقادي نمرات بين ارتباط خصوص در
 (ارزشيابي) ها هر چند در يكي از حيطه، تحصيلي

ي ها يافته ضعيفي وجود داشت اما در مجموع همبستگي
ي تفكر انتقادي ها دهد از نظر مهارت مي پژوهشي نشان

تفاوت چنداني بين دانشجويان قوي و ضعيف وجود 
براي دانشجويان  تر بيش كه آنچه رسد مي نظر به ندارد.

 قدرت شود مي تأكيداهميت دارد و در دانشگاه بر آن 

 چهار سؤاالت به يده پاسخ نحوه و محفوظات و حافظه

 بر مسألهحل  براي او توان كه اين تا ،است اي گزينه

  ).11ارزيابي قرار گيرد( انتقادي مورد تفكر يك مبناي
پژوهشگران بر اين باورند كه مانع اصلي رشد و پرورش 

 و مراكز آموزش عالي نظام ها تفكر انتقادي در دانشگاه

 آن در تدريس روشترين  غالب كه است سنتي آموزشي

 به و بوده منفعل دانشجو روش اين در .است سخنراني

 تفكر كه در حالي؛ شود نمي داده سوق يگر پرسش و تفكر

 داشته وجود تكليفي و مسأله كه گيرد مي شكل زماني

 تفكر فعال طور به فرد و شود واقع تفكر موضوع كه باشد

 و آموزش شالوده، كشور عالي آموزش نظام كند. در
 حيطه و ذهن تقويت و افزايش به تر بيش يادگيري

 تفكر يها مهارترشد  و تربيت به تر كم و محفوظات

 در احتماالً گفت توان مي ديگر بيان توجه دارد. به انتقادي

 يك عنوان به تفكر انتقادي ها دانشگاه درسي يريز برنامه

 آن پرورش يها راه و شود نمي تلقي هدف با اهميت

  .)28و17و6(شود نمي اجرا و بيني پيش
غير گيري  روش نمونه، مطالعه اين يها از جمله محدوديت

به  ها درصد از نمونه 26ي حدود ده پاسختصادفي و عدم 
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 و حذف ايشان از مطالعه بود كه اين نكتهها  پرسشنامه
از  .باشد رگذاتأثير نتايج مطالعه تعميم در تواند مي

توان به تعداد قابل مالحظه نمونه  مي ي اين مطالعهها ويژگي
  ود. مورد بررسي در مقايسه با مطالعات مشابه اشاره نم

  
  گيري نتيجه
ي تفكر ها ي اين مطالعه نشان داد كه سطح مهارتها يافته

انتقادي در دانشجويان پزشكي ضعيف و از حد متوسط 
 آموزشي رسد نظام مي نظر به است.تر  آزمون پايين

در طراحي برنامه درسي بايد دانشگاه علوم پزشكي اهواز 
مورد ، كه توان پرورش تفكر انتقادي را داشته باشد

تواند شامل بررسي  مي بازنگري قرار گيرد. اين بازنگري

- ي يادگيريها بررسي روش، تفكر انتقادي در دانشجويان
نحوه انتخاب محتواي درس و شيوه تدريس ، ياددهي

 علل شناسايي وتر  وسيع با انجام تحقيقات باشد. همچنين

 پزشكي آموزش نظام در انتقادي تفكر رشد عدم موانع و
 ن به رشد و بهبود آن كمك كرد.توا مي

  
  قدرداني

 با همكاري كه عزيزي دانشجويان بدينوسيله از كليه
 ياري نمودند، پژوهش اين جرايا در را ما دريغشان بي

  .شود مي تشكر و تقدير
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Abstract 
 
Introduction: Critical thinking is one of the main goals of education and the accreditation criteria of 
educational centers, which has been emphasized by the World Federation of Medical Education in medical 
education. The purpose of this study was to identify critical thinking skills in medical students at Ahvaz 
Jundishapur University of Medical Sciences. 
Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on 181 medical students studying basic 
sciences. Subjects were selected through convenience sampling. Critical thinking skills were evaluated using 
the B form of California critical thinking skills test (CCTST) containing 34 items. The average score of 
critical thinking skills was 15.89; less-than-average scores was considered weak critical thinking skills and 
higher-than-average scores was considered good critical thinking skills. Data were analyzed using 
descriptive statistics, independent t-test and Pearson correlation coefficient. 
Results: The mean score and standard deviation of students’ critical thinking skills was 7.53±2.98 namely 
less than 50% of the total score (compared to 15.89 as the average). There was no significant difference in 
medical students’ critical thinking skills in terms of sex, age and academic performance (p≥0.05). 
Conclusion: Results showed that the critical thinking skills of medical students were lower than the average 
level and weak. Given the importance of critical thinking in clinical decision-making, university faculty 
members are expected to focus more on developing critical thinking in medical students. 
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