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 آن با رتبه آزمون سراسري ورود هاي تفكر انتقادي و ارتباط ارزيابي مهارت
  به دانشگاه در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  
  حسن بابامحمدي، بخش  مهدي نعمت،مصطفي شريف، *السادات اطهري زينب

  
  

  چكيده
ن با اين طرز تفكر آيا توان علمي آناي تفكر انتقادي است و ها تاساس مهار شدگان در دانشگاه بر هاي قبلي پذيرفته  آموزشآيا :مقدمه

ي تفكر انتقادي و ارتباط آن با رتبه آزمون سراسري ورود به دانشگاه در ها ت پژوهش حاضر با هدف ارزيابي مهار؟مرتبط است
  .دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان طراحي گرديد

 نفري از دانشجويان ورودي سال 89ه ي تفكر انتقادي به صورت تصادفي در يك جامعها تدر يك مطالعه توصيفي، مهار :ها روش
 با استفاده ،اطالعات با برگزاري رسمي آزمون.  علوم پزشكي اصفهان و در ترم نخست تحصيلي ارزيابي شد  دانشگاه1385-86تحصيلي

ار مهارت تفكر  معي، نمرات به دست آمده از آزمون.رديدآوري گ جمع) فرم ب(ي تفكر انتقادي كاليفرنيا ها تاز آزمون استاندارد مهار
دست آمده ه هاي ب داده.  سراسري بررسي شدآزمونانتقادي دانشجويان قرار گرفت و ارتباط آن با رتبه كسب شده توسط داوطلب در 

  .تحليل قرار گرفت مستقل و ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و t و با آزمون SPSSافزار  توسط نرم
بين رتبه آزمون سراسري .  بود48/12±23/3انتقادي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ي تفكر ها تميانگين نمرات مهار :نتايج

 نمره حيطه استنباط با  صرفاً،هاي زيرمجموعه تفكر انتقادي در حيطه. با نمره كل تفكر انتقادي دانشجو همبستگي معناداري مشاهده نشد
در دو گروه دانشجويان مقطع دكتراي . داري داشت ا كم ارتباط معني با يك ضريب همبستگي نسبت سراسريرتبه دانشجو در آزمون

اي  اي و مقطع كارشناسي، تنها در حيطه استدالل قياسي بين رتبه آزمون سراسري و نمرات دانشجويان دوره دكتراي حرفه حرفه
  .همبستگي معناداري مشاهده شد

 در بدو ورود به دانشگاه چندان مطلوب نيست و رتبه داوطلب در ،وياني تفكر انتقادي در دانشجها رتنمرات آزمون مها :گيري نتيجه
 نياز است دانشگاه براي ترويج و آموزش اين تفكر در . داشته باشدها تآزمون سراسري هم نتوانسته است ارتباطي با اين مهار

  .هاي آموزشي به آن عنايت داشته باشد ريزي برنامه
  

  .به، آزمون سراسري ورود به دانشگاهتفكر انتقادي، رت :هاي كليدي واژه
  .12 تا 5): 1(9؛ 1388 بهار/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  
  
   

                                                 
گروه ) ريزي درسي دانشجوي دكتراي برنامه (السادات اطهري زينب :آدرس مكاتبه *

خيابان ، اصفهان گاه، دانششناسي علوم تربيتي و روان دانشكده علوم تربيتي،
 z.athari.edu@gmail.comهزارجريب، اصفهان 

شناسي دانشگاه  وم تربيتي و رواندكتر مصطفي شريف، استاديار گروه علوم تربيتي دانشكده عل
بخش، استاد گروه فيزيولوژي   دكتر مهدي نعمت؛)m.sharif@edu.ui.ac.ir (اصفهان

 ؛)nematbakhsh@med.mui..ac.ir(دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
و حسن بابامحمدي، مربي گروه داخلي و جراحي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه 

كي سمنان و دانشجوي دكتري دانشگاه علوم پزشكي تهران علوم پزش
)babamohammady2001@yahoo.com.(  

  مقدمه
ترين مفاهيمي است كه   يكي از گسترده،تفكر انتقادي

تربيت از جايگاهي خاص برخوردار        در حوزه تعليم و
 اي يدهتفكر انتقادي داراي فعاليت و فرايند ذهني پيچ). 1(است

 از آن تعريف واحدي وجود ندارد و ،است و به همين دليل

                                                                              
 اصالح شده و 4/10/87 به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 20/8/87اين مقاله در تاريخ 

  . پذيرش گرديده است7/2/88در تاريخ 
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شايد بتوان گفت كه تعداد تعاريف تفكر انتقادي به اندازه 
تفكر مبتني بر . تعداد متخصصان در اين حوزه است

استدالل كه بر تصميم در انجام كاري يا باور به چيزي 
ق از ورزد، و يا تفكري كه بر مبناي ارزيابي دقي  ميتأكيد

گرفتن همه   و با در نظر،رود قضايا و مشهودات پيش مي
يا تفكر منتقدانه،  رسد، و عوامل مربوط به نتايج عيني مي

تفكر استداللي و فكورانه در مورد مشكالتي است كه بيش 
 از جمله تعاريفي است كه در ،از يك راه حل واحد دارد

  .)6ات2(گيرد مورد تفكر انتقادي مورد استفاده قرار مي
اساس نظر  رغم تعاريف متعدد كه هر كدام بر علي

 تعريفي كه ،اي از متخصصين اين حوزه استوار است عده
 فرايندتفكر انتقادي يك « :استمورد توافق همگان 

باشد كه توجه مستدل و  دار مي قضاوت خودتنظيم و هدف
ها و معيارها  مل به شواهد، زمينه، مفاهيم، روشأقابل ت
كه ، بل قدم به قدم نيستفرايند، يك فرايند اين ).8و7(»دارد

دهد كه  پذيري تفكر انتقادي به فرد اجازه مي  انعطاف
هاي مورد استفاده، شواهد موجود، معيارها يا  تئوري

هاي مورد  استاندارهاي شرح داده شده و يا ارزش روش
استفاده را بطور منطقي و به روش استداللي مورد 

 براي انجام چنين تفكري و براي. قضاوت قرار دهد
هاي  گرانه مهارت رسيدن به چنين عملكردي، نقش مداخله
هاي كلي تجزيه و  شناختي تفكر انتقادي كه شامل بخش

  .باشد حائز اهميت است استنباط مي تحليل، ارزشيابي و
 ،يك از تعاريف تفكر انتقادي كه استناد شود به هر

 كالت در هنگامي و انجام كار درست و حل صحيح مشيپويا
واضح است محيطي . مواجه شدن با آنها نتيجه آن است

ها و   دانشگاه،كه بيش از هر كجا به اين تفكر نياز دارد
ها در   دانشگاهي زيرا وجود و بقا،مجامع علمي هستند

ي و يي و فعاليت هدفمند آن است كه اين پويايگرو پويا
يك تفكر تواند استوار بر   مي صرفاً،حركت صحيح به جلو

  .انتقادي شكل گيرد
 اين نوع تفكر در چه حدي تااينكه محصول اين مجامع 

  در مطالعات متعددي. دغدغه محققين بوده است،مهارت دارند
هاي تفكر انتقادي دانشجويان مقاطع مختلف  سطح مهارت

 م چه در هنگا،هاي تحصيلي تحصيلي در بعضي از رشته
 )14تا9(ي قرار گرفتهتحصيل و چه در محيط كار مورد بررس

دهنده سطح خوبي از تفكر انتقادي   نشاني از آنهاكه بعض
 ه نشان داده شداي در مطالعه. در دانشجويان نبوده است

االت غلط ؤكه دانشجويان گروه پزشكي در مواجهه با س
هاي تفكر انتقادي استفاده   به هيچ وجه از مهارت،امتحاني

 از  درصد8/6 تنها نكرده و در مواجهه با جزوات درسي
  ).15(اند آنها صرفاً به برخي از اشتباهات توجه كرده

گيري مهارت تفكر انتقادي مربوط به دانشگاه  اينكه ياد
است و يا تحصيالت قبل از دانشگاه، هدف اين مطالعه 

اينكه ورودي دانشگاه تا چه حد از اين دانستن  اما ،نيست
دركاران آموزش ان  براي دست قطعاً،مند است تفكر بهره
 و ؛ اين سطح تفكر الزم استيارتقاعالقمند به دانشگاهي 

هاي ورودي كه معيار انتخاب  آيا بطور كلي آزمون
دانشجو است با سطح تفكر انتقادي فرد مرتبط است؟ 

شود كه آزمون سراسري ورود به دانشگاه به  بيان مي
هدف تقويت روحيه مطالعه، بررسي، تفكر، تعمق، تحقيق، 

در ). 16(سيب رسانده است آموزان آ ادي و ابتكار دانشنق
 مشاهده شده است افرادي كه نمرات بهتري در ،مقابل

 از ،كنند هاي خارج كسب مي آزمون ورود به دانشگاه
هاي تفكر انتقادي  نمرات بهتري در آزمون مهارت

  ).20تا17(برخوردار هستند
ها در كشور ما  آزمون سراسري ورود به دانشگاه

  بسيار، رقابت،از يك طرف. هاي متفاوتي است اراي ويژگيد
 ،انگاري ترين سهل تنگا تنگ و ظريف است كه با كوچك

 معيار ،از طرف ديگر. كند رتبه داوطلب تغيير زيادي مي
هاي زياد قبل از  قبول شدن و دستيابي به نتيجه تالش

 دو ،حال آزمون هر چه باشد.  همين يك آزمون است،دانشگاه
 آزموناول اينكه افرادي كه از اين . ل مطرح استسؤا

اند داراي  رقابتي گذشته و موفق به ورود دانشگاه شده
 و دوم اينكه آيا ،چه سطح مهارتي از تفكر انتقادي هستند

هاي خاص خود توانسته است  اين آزمون با تمام ويژگي
با سطح تفكر انتقادي داوطلب مرتبط باشد يا خير؟ پاسخ 

هاي  كاران برنامهراند تواند براي دست  سؤال ميبه اين دو
  و براي،آموزشي قبل از دانشگاه براي آموزش اين مهارت

 يهاي آموزشي دانشگاهي براي ارتقا كاران برنامهراند دست
سطح تفكر انتقادي دانشجويان پس از ورود به دانشگاه 

 با توجه به حساسيت و اهميت وجود بنابراين،. مفيد باشد
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  سيستم آموزش عالي و توسعه كشور،يكر در ارتقااين تف
پژوهش حاضر با هدف ارزيابي مهارت تفكر انتقادي و 
 ارتباط بين رتبه آزمون سراسري ورود به دانشگاه و نمره

 الورود هاي تفكر انتقادي در دانشجويان جديد آزمون مهارت
 . علوم پزشكي اصفهان طراحي گرديد دانشگاه

  
  ها روش

 جمعيت مورد .يك مطالعه توصيفي است ،اين پژوهش
  دانشگاه1385-86مطالعه را دانشجويان ورودي سال تحصيلي 

.  نفر بود650علوم پزشكي اصفهان تشكيل دادند كه تعداد آنها 
 واريانس جامعه برآورد ، دانشجو21ر ببا يك مطالعه مقدماتي 

 و 95/0ضريب اطمينان در سطح  با  و،اساس آن گرديد و بر
  . نفر به دست آمد86 حجم نمونه ،1حتمالي دقت ا

با مراجعه به حوزه آموزش دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
گيري به صورت تصادفي با  شدگان، نمونه و اخذ ليست قبول

استفاده از جدول تصادفي اعداد انجام شد و سعي گرديد كه 
دانشجويان هر دانشكده با همان نسبتي كه از نظر تعداد و 

 به ،در دانشگاه پذيرش شده بودند)  غير از رشته ماماييبه(جنسيت 
در . عنوان نماينده جامعه، در نمونه نيز حضور داشته باشند

 نفر 114 با در نظر گرفتن ميزان افت آزمودني، تعداد ،نهايت
  .انتخاب شدند

 هاي تشخيصي براي شناسايي و بررسي تفكر انتقادي، آزمون
هاي تفكر انتقادي  ن مهارتمتعددي ساخته شده است كه آزمو

به همين . باشد كاليفرنيا از مشهورترين و معتبرترين آنها مي
هاي  منظور، ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، آزمون مهارت

 سؤال 34اين آزمون شامل . بود) فرم ب(تفكر انتقادي كاليفرنيا 
)  نمره34حداكثر (اي با يك پاسخ صحيح  چهار يا پنج گزينه

هاي تفكر انتقادي در سطوح  سنجش اختصاصي مهارتبراي 
 بعد از دبيرستان طراحي شده است و هيچ دانش محتوايي در سطح

گويي   براي پاسخ،ها اختصاصي باشد  كه براي رشته،دانشگاه
-  اي كه آزمون نمره). 17و12،9(به اين سؤاالت مورد نياز نيست

ره كل سطح  نم،كند  اخذ مي34شونده از كل سؤاالت بر مبناي 
  .دهد تفكر انتقادي فرد را نشان مي

بندي   همچنين در دو طبقه،عالوه بر آن، سؤاالت آزمون
بندي اول تعدادي از سؤاالت،  قرار گرفته است كه در طبقه

هاي شناختي تفكر انتقادي شامل استدالل استقرايي و  مهارت
 تعدادي ، و در طبقه دوم،) سؤال14هر كدام (استدالل قياسي 

هاي شناختي تفكر انتقادي شامل تجزيه  يگر از سؤاالت مهارتد

 و 14ترتيب ه ب(، ارزشيابي و استنباط )سؤال 9(و تحليل 
كند كه البته بعضي از سؤاالت براي  ارزيابي ميرا ) سؤال16

ضريب پايايي اين ). 21و12(باشد ميبيش از يك حيطه مشترك 
 و 71/0بر با ترتيب براه رسشنامه در داخل و خارج كشور بپ

ضريب پايايي  ،در اين پژوهش). 23و22( تعيين شده است62/0
 .محاسبه گرديد )=69/0α(آزمون به وسيله همبستگي دروني 

 كه قدرت تفكر ، براي چنين ابزارهايي65/0- 75/0ضريب پايايي 
تواند مناسب   مي،دهد را در فرد مورد سنجش قرار مي

  ).23و12(باشد
ش هر دانشكده تقاضا شد تا از  از آموز،در روند اجرا

 98 ، نفر114از . دانشجويان انتخاب شده دعوت به عمل آيد
آزمون . دانشجو در جلسات برگزاري آزمون شركت نمودند

 دوره 5در و  دانشكده دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 7براي 
همچنين سعي شد براي حفظ روايي و پايايي . برگزار شد

اهنماي برگزاري آزمون صورت آزمون، اجراي آزمون طبق ر
را  از داوطلبين خواسته شد تا رتبه خود در آزمون سراسري. گيرد

به علت .  خودداري نمايند،در پرسشنامه قيد و از ذكر نام خود
 و يا به علت ،نامه ناقص بودن اطالعات دموگرافي در پاسخ

 و يا ،خودداري برخي از دانشجويان براي ادامه آزمون تا پايان
 پرسشنامه مخدوش به 9د نداشتن رتبه دقيق آزمون، بيا

  .حساب آمد و از نمونه آماري كسر گرديد
 از ،به منظور تحليل نمرات دانشجويان در آزمون مذكور

 آمار توصيفي و استنباطي استفاده، SPSS-15افزاري  برنامه نرم
 tبراي مقايسه نمره تفكر انتقادي بين دو جنس از آزمون . شد

اي ارتباط بين نمره آزمون و رتبه آزمون سراسري  بر،مستقل
 p>05/0  مقدار و شدبهره بردهاز ضريب همبستگي پيرسون 

  .دار تلقي گرديد معني
  

  نتايج
  پرسشنامه مورد89 پرسشنامه، 9به علت ناقص بودن 

 نفر جمعيت 89از . تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت
، پرستاري )فر ن9 (هاي بهداشت  از دانشكده،مورد مطالعه

 13 (، علوم توانبخشي) نفر18 (، پزشكي) نفر15 (و مامايي
 و و مديريت)  نفر8(، دندانپزشكي ) نفر9 (، داروسازي)نفر

ميانگين نمرات .  حضور داشتند) نفر17(رساني  اطالع
 علوم  هاي تفكر انتقادي دانشجويان دانشگاه آزمون مهارت

دست ه ب) 34ز ا (48/12±23/3 پزشكي اصفهان برابر با
 گانه زيرمجموعه هاي پنج ميانگين نمرات آزمون در حيطه. آمد
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 64/4±85/1در حيطه تجزيه و تحليل، ) 9از  (55/3±52/1آن 
در حيطه ) 14از  (30/4±59/1در حيطه ارزشيابي، ) 14از (

استدالل استقرايي و در حيطه ) 14از  (75/4±92/1استنباط، 
همچنين .  قياسي بودتداللدر حيطه اس) 16از  (95/1±26/6

دانشجويان پسر و دست آمده در ه در مقايسه نمرات ب
 ، زيرمجموعه آنهاي  در نمره كل آزمون و در حيطه،دختر

  .داري مشاهده نشد تفاوت معني
هاي تفكر انتقادي و  همبستگي نمره آزمون مهارت

هاي زيرمجموعه آن با رتبه آزمون سراسري كسب  حيطه
.  ارائه شده استيكيان در جدول شده توسط دانشجو

 ارتباطي بين نمره آزمون ،دهد كه در كل نتايج نشان مي
تفكر انتقادي و رتبه دانشجو در آزمون سراسري وجود 

 فقط بين نمرات حيطه ،هاي زيرمجموعه در حيطه. ندارد
هاي تفكر انتقادي و رتبه آزمون  استنباط آزمون مهارت

م پزشكي اصفهان، سراسري دانشجويان دانشگاه علو
هر ، )>05/0p  وr=-24/0 (شتداري وجود دا ارتباط معني

  .چند كه ضريب همبستگي اين ارتباط مطلوب نيست
رشته جا كه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سه  از آن

-  دندانپزشكي، داروسازي و(اي  مقطع دكتراي حرفه
ها در مقطع كارشناسي در آزمون  و بقيه رشته) پزشكي 

 اين دو مقطع مورد مقايسه ،پذيرد ري دانشجو ميسراس
 نمره حيطه استدالل قياسي با رتبهقرار گرفت كه فقط بين 

 اي آزمون سراسري دانشجويان دوره دكتراي حرفه
  ).p>05/0و  r=-39/0(داري وجود داشت  ارتباط معني

  
هاي تفكر   ضريب همبستگي نمره آزمون مهارت:1جدول 

رمجموعه آن با رتبه آزمون سراسري هاي زي انتقادي و حيطه
  دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  p  ضريب همبستگي  هاي زيرمجموعه آزمون و حيطه
  762/0  033/0  تجزيه و تحليل

  274/0  -117/0  ارزشيابي
  024/0  -240/0  استنباط

  139/0  -158/0  استدالل استقرايي
  179/0  -144/0  استدالل قياسي

  114/0  -169/0  كل آزمون
  

 اي، دانشجوياني به عبارت ديگر، در دوره دكتراي حرفه
ند، بودكه در آزمون سراسري رتبه بهتري كسب نموده 

 اما .از نمره باالتري در حيطه استدالل قياسي برخوردار شدند
هاي  هاي تفكر انتقادي و حيطه بين نمرات آزمون مهارت

ن زيرمجموعه آن با رتبه آزمون سراسري دانشجويا
دوره كارشناسي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، ارتباط 

  .شتداري وجود ندا معني
  

  بحث
  ارزيابي مهارت تفكر انتقادي و ارتباط،هدف اين مطالعه

 بين رتبه آزمون سراسري ورود به دانشگاه و نمره آزمون
هاي تفكر انتقادي در دانشجويان جديدالورود  مهارت
هاي حاصل از  يافته. د علوم پزشكي اصفهان بو دانشگاه

 ميانگين نمره كل تفكر انتقادي مطالعه نشان داد كه اوالً
  و ثانياً، درصد نمره كل است50دانشجويان كمتر از 

داري بين رتبه آزمون سراسري و نمرات  ارتباط معني
  .هاي تفكر انتقادي وجود ندارد آزمون مهارت

آيا  اول اينكه :نكته در اين موضوع بايد بحث شود دو
 و ؟ نمره قابل قبولي است يا خير،اين نمره كسب شده

 كه الزمه ، عدم وجود يك ارتباط بين تفكر انتقاديدوم،
 كه تنها معيار ، با رتبه دانشجو،پويايي دانشگاه است

 در ؟باشد ميچيز  ناشي از چه ،قبولي او در دانشگاه است
خصوص نمره كسب شده آزمون تفكر انتقادي در 

 در بين دانشجويان پرستاري هم مطالعاتي قبالً ،دانشجويان
 در انجام شده است كه ميانگين نمره تفكر انتقادي تقريباً

ميانگين نمرات كل . همين سطح مطالعه حاضر بوده است
هاي تفكر انتقادي در مطالعات داخل كشور  آزمون مهارت

در ) 24و10،11( گزارش شده است68/11 تا 12/10بين 
 ميانگين نمره كل دانشجويان ديگر،عات حالي كه در مطال

 و اين ميانگين را در دانشجويان ترم 2/18پرستاري را 
اي كه  نكته. )17و12(اند كرده گزارش 32/18اول داروسازي 

 نمرات كل آزمون قابل توجه است اين كه ميانگين
 89/15سازي   استانداردفرايندهاي تفكر انتقادي در  مهارت

 به دست  بنابراين، ميانگين.  استدر آمريكا معرفي شده
آمده در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در محدوده 

  .بخشي قرار ندارد  چندان رضايت
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هاي مربوط به تفكر انتقادي نيز  در خصوص حيطه
 ميانگين ،در يك مطالعه. موضوع به همين صورت است

نشجويان در يك رشته اهاي تفكر انتقادي د نمرات حيطه
 هاي تجزيه و تحليل، ارزشيابي، استنباط، طهتحصيلي در حي

ترتيب برابر با ه استدالل استقرايي و استدالل قياسي ب
). 11( گزارش شده است28/5 و 85/3، 38/3، 03/4، 33/3

 ديگر،اين در حالي است كه در بعضي از مطالعات 
 در دانشجويان گفت پيشهاي  ميانگين نمرات تمام حيطه

تر  رسد كه پايين به نظر مي). 25و17،12(باالتر بوده است
هاي زيرمجموعه  بودن ميانگين نمره تفكر انتقادي و حيطه

 بايد در نحوه آموزش دبيرستاني،را  در مطالعه حاضر آن
 زيرا از ،يابي كرد حتي دبستاني علت دانشگاهي و پيش

سال  ورود اين دانشجويان به دانشگاه بيشتر از يك نيم
در  در يك نظام آموزشي كه قطعاً. بودتحصيلي نگذشته 

 آموزش تأكيد بر محفوظات بجاي آموزش مبتني برآن 
.  تفكر انتقادي شكل نخواهد گرفت،له داشته باشدأحل مس
توجه به اينكه   با،توان پايين بودن اين نمرات را  نميضمناً

هاي علوم پزشكي تعداد دانشجويان  در بعضي از رشته
را هم در مطالعه زي ،دربط دابه جنس  ،دختر بيشتر است

و تأييد نشد  اين فرضيه ،حاضر و هم در ديگر مطالعات
گونه تفاوتي در نمرات تفكر انتقادي در دو جنس  هيچ
  ).23و9،10،14،17(نبود

در خصوص ارتباط بين نمرات كل آزمون تفكر 
داري   همبستگي معني،انتقادي و رتبه آزمون سراسري

ه بل قبولي نيز بمشاهده نگرديد و ضريب همبستگي قا
 اين ،)استنباط(ها  هر چند در يكي از حيطه. دست نيامد

رسد كه  به نظر مي. دار بود ارتباط از نظر آماري معني
د بيشتر كن آنچه آزمون سراسري در داوطلبين ارزيابي مي

بر قدرت حافظه داوطلب و محفوظات قبلي وي و حتي 
اي   گزينهدهي به سؤاالت چهار هايي در نحوه پاسخ مهارت

باشد تا اين كه توان داوطلب را براي حل  مياستوار 
اگر ما به . له بر مبناي يك تفكر انتقادي ارزيابي كندأمس
يك از تعاريفي كه تا كنون در منابع براي تفكر انتقادي  هر

 وجه مشترك همه ،)6تا2(استفاده شده است عنايت كنيم

بينيم كه  يدار م آنها را در استدالل، نقد و قضاوت هدف
محفوظات وسيله رسيدن به يك تصميم صحيح و منطقي 

  .است نه اينكه خود هدف باشد
 همكاري ،محدوديت عمده محققين در اين مطالعه

جواب دادن به . دانشجو براي تكميل پرسشنامه بود
 همانند يك ،)فرم ب(پرسشنامه تفكر انتقادي كاليفرنيا 

 كهكند  ا طلب مي توان فكري ر،فرسا طاقتو ل كآزمون مش
 بقيه ،به غير از تعداد محدودي كه از مطالعه حذف شدند

 و ،از ظهرها بود  زمان آزمون كه بعد.نمودندهمكاري 
 پس از چند ساعت فعاليت كالسي در اين ددانشجو باي

 هاي اين محدوديتديگر  از ،آزمون سخت شركت كند
  .مطالعه بود

  
  گيري نتيجه

هاي  ر انتقادي و حيطههاي تفك نمرات آزمون مهارت
زيرمجموعه آن در دانشجويان در بدو ورود به دانشگاه 
چندان مطلوب نيست و رتبه داوطلب در آزمون سراسري 

آنچه . ها داشته باشد نتوانسته است ارتباطي با اين مهارت
 از دهاي تفكر انتقادي باي كه مسلم است آموزش مهارت

. كننده آن باشد ميلقبل از دانشگاه آغاز شود و دانشگاه تك
ها براي ترويج و آموزش   رسالت دانشگاهدر حال حاضر،

 به هاي آموزشي ريزي در برنامهبايد اين تفكر بيشتر است كه 
 آموزش مباني تفكر .)27و26(اين مطلب عنايت شود

انتقادي به دانشجويان از طريق يك درس، آموزش ضمن 
از  ها استفادخدمت اساتيد دانشگاه براي تدريس ب

 دانشگاه هاي هاي تفكر انتقادي، تدريس در كالس استراتژي
توسعه  و تمركز بر ،اي و گروهي به صورت مباحثه

 ، درسيفرايندهاي فكري دانشجويان در ضمن ارائه محتواي
هاي تدريس منفعل و ارزشيابي دانشجو  پرهيز از روش

هاي فكورانه براي حل فراينددر كالس و امتحان بر اساس 
تواند از جمله پيشنهاداتي باشد كه براي ترويج  ميله أمس

  .هاي علوم پزشكي مطرح باشد ها در رشته اين مهارت
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Evaluation of Critical Thinking Skills in Isfahan University of Medical 
Sciences' Students and Its Relationship with Their Rank in University 

Entrance Exam Rank 
 

Athari Z, Sharif M, Nematbakhsh M, Babamohammadi H. 
 
Abstract 
 
Introduction: Are the education students receive prior to entering the university, based on critical thinking 
skills? Are their scientific abilities associated with this thinking style? This study was designed with the aim 
of evaluating critical thinking skills and its relationship with the achieved rank in university entrance exam 
in the students of Isfahan University of Medical Sciences. 
Methods: In a descriptive study, critical thinking skills of 89 randomly selected students who entered 
Isfahan University of Medical Sciences in the academic year of 2006-2007, and were spending their first 
semester was evaluated. Data was gathered using California standard test of critical thinking skills (form B) 
which was run officially. The attained scores were regarded as students' critical thinking skills criteria and 
were investigated considering its relationship with the students rank in university entrance exam. The data 
was analyzed by SPSS software using t-test and Pearson correlation coefficient.  
Results: The mean and standard deviation of students' scores in critical thinking skills was 12.48±3.23. 
There was no significant relationship between the rank in university entrance exam and the total score of 
critical thinking. Among domains of critical thinking, there was just a significant relationship between the 
domain of inference and student's rank in the university entrance exam, with a relatively low correlation. In 
two groups of doctorate (professional doctorate) and bachelor students, only in doctorate students and in the 
domain of deductive reasoning, there was a significant correlation between university entrance exam rank 
and critical thinking scores. 
Conclusion: It seems that students' critical thinking scores at the time of their entrance to the university are 
not so desirable and their rank in the university entrance exam is not related to these skills. Therefore, it is 
necessary to consider teaching and promoting critical thinking skills in the university educational planning.  
 
Keywords: Critical thinking, Rank, University entrance exam. 
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