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برای ارائه ی یک مراقبت مناسب میباشد .مطالعه ی حاضر در راستای تعیین وضعیت گرایش به تفکر نقاد در دانشجویان ترم اول
و آخر دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی  91-92انجام شد.
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دانشجویان دارد .همچنین نتايج آزمون  tنشان داد که بين دانشجويان ترم اول و آخر در زمینه گرایش به تفکر نقاد تفاوت
*نویسنده مسئول :
امید یوسفیان زاده؛
مرکـز تحقیقـات مدیریـت و اقتصاد سلامت
دانشـگاه علـوم پزشـکی ایران
Email :
o.yousefianzadeh@gmail.com

وجود دارد .بر این اساس ،ميزان گرایش به تفکر نقاد در دانشجویان ترم آخر بیشتر از دانشجویان ترم اول میباشد .در زمینه ی

مقایسه ی گرایش به تفکر نقاد در بین رشتههای مختلف ،تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
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به تفکر نقاد برای کلیه رشتهها ،اما میزان این متغیر در حد ایدهآل و مطلوبی قرار ندارد .بنابراین ضروری است میزان این متغیر با
استفاده از تمهیداتی در برنامههای آموزشی باالتر رود تا بتوان به حد مطلوب نزدیک شد.
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ـی گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان دانشکده
بررسـ

بررســی گرایش بــه تفکر انتقادی در ...

مقدمه

تکامل تفکر نقاد را مورد ارزیابی قرار داد(.)11

به عنوان اولویت اصلی در برنامهریزی های آموزشی مراکز تعلیم

عبد حق به مقایسه ی تفکر انتقادی دانشجويان ترم اول و آخر مقطع

و تربیت در نظر گرفته شده است( .)1آموزش تفکر انتقادی منجر

كارشناسي پيوسته و كارشناسي ارشد مامايي دانشگاههاي علوم پزشكي

به انگیزه جهت یادگیری ،کسب مهارتهای حل مسئله ،تصمیمگیری

شهر تهران پرداخت .نتایج او نشان داد نمره های كل تفكر انتقادي

و خالقیت میگردد( .)2ریشه ی تفکر نقاد از کلمه یونانی

دانشجويان ترم اول و ترم آخر دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران

" "Critical thinkingبه معنی هنر قضاوت است( .)3مقایسه ی

تفاوت معني داري نداشتهاند( .)12بهمن پور نیز تأثير آموزش را

تفکر نقاد با تفکر عادی به تعریف تفکر نقاد کمک میکند .در تفکر

براساس حل مشكل بر مهارتهاي تفكر انتقادي دانشجويان كارشناسي

عادی ،فرد به حدس زدن ،ترجیح دادن و قضاوت کردن بدون معیار

پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران مطالعه کرد .نتايج او مشخص

میپردازد ،در حالی که در تفکر نقاد به براورد کردن ،دستهبندی ،درک

کرد كه ميان گروههاي تجربي و شاهد در پايان انجام آموزش از نظر

اصول و ابراز عقیده با دلیل به حل مسایل پرداخته میشود( .)4تفکر

مهارت تفكر انتقادي ،اختالف معني دار آماري وجود داشته است(.)13

نقاد شامل دو جنبه ی مهارت تفکر نقاد()Critical Thinking Skills

پژوهش قریب و همکاران در سال  1388در حوزه ی تفکر نقاد

و گرایش به تفکر نقاد( )Critical Thinking Dispositionاست.

در دانشگاه علوم پزشکی تهران نشان از گرایش مثبت دانشجویان

جنبه ی مهارت تفکر نقاد به خودی خود ،نوعی از مهارت های شناختی

رشته های مختلف داشت .از یک طرف ،مقایسه ی این نتایج با نتایج

است .یک متفکر منتقد ایدهآل نه تنها باید واجد این مهارت ها باشد

حاصل از مطالعه بر روی سایر مراکز آموزش پزشکی ،نشان از گرایش

بلکه اطالق عنوان متفکر مننتقد ایدهآل به وی بدون در نظر گرفتن

مثبت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران به این حوزه دارد و از

رویکرد کلی او در مقابل زندگی ،مسائل ،سواالت و مشکالت خاص

طرف دیگر این نتایج نشان میدهد که در مقایسه با سایر دانشگاه های

غیرممکن است .در حقیقت بدون گرایش مثبت نسبت به تفکر نقاد(بعد

دنیا ،مسئوالن و مدرسان دانشگاه باید توجه بیشتری به برنامههای خود

عاطفی) ،این نوع تفکر رخ نداده و یا زیر سطح استاندارد نمود پیدا

در پرورش تفکر نقاد اختصاص دهند( .)14هدف از انجام این پژوهش

میکند و بدین جهت ،گرایش به تفکر نقاد بخش حیاتی از تفکر نقاد

سنجش و تعیین میزان گرایش به تفکر نقاد در دانشجویان ترم اول

است(.)5-7

و آخر دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران است .زیرا

وظیفه ی مراکز آموزشی ،رشد و پرورش مهارتهای تفکر نقاد

دانشجویان ترم اول هنوز از برنامههای دانشگاه تاثیر نگرفته اند و سطح

دانشجویان است به گونهای که منجر به شناخت علمی و کسب معرفت

گرایش به تفکر نقاد در آنها هنوز در همان میزان دوران قبل از دانشگاه

در آنها گردد( .)8باید نقش مراکز آموزشی به عنوان منبع اطالعات و

میباشد؛ در حالیکه دانشجویان ترم آخر در صورتی که دانشگاه در

استادان به عنوان انتقال دهنده ی اطالعات تغییر یابد و دانشجویان

تدوین برنامههای آموزشی و استادان در ارائه روش های آموزش و

به جای حفظ کردن اطالعات ارائه شده مهارت خود را در تفکر و

تدریس به حوزه تفکر نقاد توجه داشته باشند ،بی شک از این برنامهها

استدالل افزایش دهند و پس از تحلیل و پردازش اطالعات آنها را

تاثیر گرفته و گذراندن دروس دوره تحصیلی موجب افزایش و بهبود

به کار برند( .)9این موضوع به خصوص در آموزش پزشکی و سایر

گرایش به تفکر نقاد در آنها می گردد .لذا این دو گروه بهترین نمونه

حرفه های مرتبط با مراقبت از بیمار به مراتب از اهمیت باالتری

برای مقایسه ی تفکر نقاد و پی بردن به نحوه ی برنامهریزی دانشگاه

برخوردار است به طوری که توانایی حل مسئله و تصمیم گیری در

در جهت بهبود این نوع تفکر میباشند.

باب مشکالت بیمار برای ارائه ی یک مراقبت مناسب ضروری است.
با استفاده از تفکر نقاد ،مراقبت دهنده قادر خواهد بود تصمیم صحیحی

در این راستا پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این
سؤال هاست:

اخذ نموده و در فرایند مراقبت ،خدمات ارزندهتری ارائه نماید(.)10
بدیهی است آماده نمودن دانشجویان علوم پزشکی برای ارائه ی مراقبت

 .1سطح گرایش به تفکر نقاد در دانشجویان دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران به چه ميزان است؟

مناسب به بیماران در جهان پیشرفته ی کنونی ،آموزشی همراه با تقویت
تفکر نقاد را میطلبد .لذا برای آگاهی از کیفیت آموزش ارائه شده باید

 .2آیا سطح گرایش به تفکر نقاد در بین دانشجویان ترم اول و
آخر دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تفاوت دارد؟
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پژوهش ها نشان میدهد که آموزش مهارتهای تفکر انتقادی

در سال های اخیر مطالعات متعددی انجام گرفته است.

ابوالفضل طاهری و همكاران

 .3آیا سطح گرایش به تفکر نقاد در بین دانشجویان رشته های

تحلیل واریانس یک عاملی به منظور مقایسه ی سطح گرایش به تفکر

مختلف تحصیلی در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نقاد در رشتههای مختلف به کار گرفته شده است .الزم به ذکر است که

تفاوت دارد؟

پیش فرض انتخاب آزمونهای پارامتریک ،نرمال بودن توزیع داده ها
بود که این امر با انجام آزمون کلموگروف اسمیرنف بررسی گردید .با

این پژوهش ،یک مطالعه ی پیمایشی از نوع توصیفی -مقطعی

نقاد و سه مؤلفه ی آن(یعنی درگیری ذهنی ،بالندگی و خالقیت) بیشتر

بود که به صورت مقطعی و به منظور تعیین و مقایسه ی سطح گرایش به

از عدد  0/05میباشد ،از این رو ،نرمال بودن توزیع دادههای گرایش

تفکر نقاد در دانشجویان سال اول و آخر رشتههای حاضر در دانشکده

به تفکر نقاد و مؤلفههای آن تأیید گردید و در نتیجه از آزمونهای

پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی  91-92انجام

پارامتریک استفاده شد.

شد .در دانشکده ی مزبور  600دانشجو در سال تحصیلی 91-92
در ترمهای اول و آخر مشغول به تحصیل بودند که در این مطالعه

یافتهها

با استفاده از جدول مورگان و کرجسی  250نفر از این دانشجویان

در این پژوهش 250 ،نفر از دانشجویان دانشکده پیراپزشکی

به شکل نمونهگیری طبقه بندی شده خوشهای و به صورت تصادفی

دانشگاه علوم پزشکی تهران شرکت داشتند که از این تعداد  35نفر

انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش ،پرسش نامه دو

رشته تکنولوژی هوشبری 16 ،نفر فناوری اطالعات سالمت 75 ،نفر

قسمتی است که قسمت اول اطالعات جمعیت شناختی دانشجویان

علوم آزمایشگاهی 22 ،نفر رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،

شامل :رشته تحصیلی ،ترم تحصیلی ،سن و جنسیت میباشد .قسمت

 25نفر رشته اتاق عمل 49 ،نفر تکنولوژی رادیولوژی و  28نفر رشته

دوم ،پرسشنامه "مقیاس گرایش به تفکر نقاد ")2003(Ricketts

تکنولوژی رادیوتراپی بودند .در راستای هدف پژوهش در زمینه ی

میباشد( .)15این پرسش نامه ،یک ابزار خود ارزیابی است که میزان

مقایسه گرایش تفکر نقاد دانشجویان ترم اول و آخر ،تعداد  125نفر از

تمایل به تفکر نقاد را در دانشجویان میسنجد .تفکر نقاد ،تفکری

پاسخ دهندگان را دانشجویان ترم اول و  125نفر را نیز دانشجویان ترم

است که با استفاده از راهبردها یا مهارتهای شناختی ،احتمال

آخر شامل می شوند .از لحاظ سنی نیز دانشجویان ترم اول در حدود

دستیابی به بازده مطلوب را باال میبرد( .)15این پرسشنامه دارای 33

 18تا  20سال داشتند و سن دانشجویان ترم آخر در فاصله ی  22تا

سنجه و  3مولفه ی نوآوری( Innovativeness) (11سوال) ،کمال

 24سال قرار داشت .همچنین در جنسیت 75 ،درصد زن و  25درصد

یا بالیدگی( Maturity) (9سوال) و درگیری ذهنی()Engagement

مردبودند.

( 13سوال) است .آزمودنی در یک مقیاس لیکرت  5درجهای(از شدیدا ً

مخالفم=  1تا کام ً
ال موافقم=  ،)5میزان مخالفت یا موافقت خود با هر

پرسش اول :سطح گرایش به تفکر نقاد در دانشجویان دانشکده
پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران چگونه است؟

یک از عبارات را مشخص میکند .در این پژوهش روایی پرسش نامه

در این پژوهش گرایش به تفکر نقاد از طریق سه مؤلفه و زير

از طریق  2نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در

مقياس خالقيت ،بالندگي(بلوغ شناختي) و درگيري ذهني بررسی شد.

رشتههای برنامهریزی آموزش الکترونیکی و کتابداری و اطالعرسانی

دادههای مربوط به متغیر گرایش به تفکر نقاد از میانگین سه مؤلفه ی

پزشکی تأیید گردید و انسجام درونی آن نیز با انجام آزمون آلفای

آن حاصل گردید .به عبارت دیگر مجموع نمره های گویهها بر تعداد

کرونباخ(با ضریب  )0/78=αتأیید شد .در سؤاالت(،19 ،15 ،12 ،2

کل پرسشها تقسیم شد و میانگین حاصل ،نشان دهنده ی نمره ی

 )33 ،32 ،30 ،23پرسش نامه ،نمره گذاری به صورت معکوس انجام

گرایش افراد به تفکر نقاد میباشد .از این رو ،نمره ی هر شخص

شده است .برای به دست آوردن نمره ی هر زیرمقیاس ،نمره ی عبارات

در یک طیف  1تا  5قرار دارد که نمره ی  1نشان دهنده ی کمترین

مربوط به زیر مقیاس مورد نظر باهم جمع و بر تعداد آن تقسیم شد.

میزان و نمره ی  5نشان دهنده ی بیشترین مقدار گرایش تفکر نقاد

در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار

است .براي پاسخ به پرسش یک ،با توجه به نتایج آزمون کلموگرف که

 spssنسخه  ،16آزمون  tوابسته در راستای بررسی وضعیت گرایش

گویای نرمال بودن توزیع دادههاست ،از آزمون پارامتري  tيک نمونهاي

به تفکر نقاد و آزمون  tمستقل برای مقایسه ی سطح تفکر نقاد در

استفاده شد .از عدد  3برای تعیین حد متوسط و از عدد  4برای سطح

دانشجویان ترم اول و آخر استفاده گردید .در نهایت ،آزمون های

مطلوب( 75درصد) استفاده شد .یافتههای مربوط به این بررسی در

3
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روش بررسی

توجه به این که سطح معنی داری این آزمون برای متغیر گرایش به تفکر

بررســی گرایش بــه تفکر انتقادی در ...

جدول  1منعکس شده است.
جدول  :1نتایج آزمون تی تک نمونه ای در کل مقیاس گرایش به تفکر نقاد در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

شاخص هاي آماری

نشانگر

انحراف معیار

ميانگين

0/36

3/54

نقطه  75درصدي

نقطه  50درصدي
تفاوت ميانگين

مقدار t

تفاوت ميانگين

مقدار t

0/54

*24/387

-0/45

*-20/435

* سطح معنی داری  0/05درصد
با توجه به اطالعات جدول  ،1میانگین سطح گرایش به تفکر

تر از حد مطلوب قرار دارد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که سطح

نقاد دانشجویان  3/54می باشد .نتایج آزمون نشان میدهد که سطح

تفکر نقاد دانشجویان با وجود این که بیشتر از حد متوسط است ،اما در

گرایش به تفکر نقاد دانشجویان در نقطه  50درصدي(یعنی عدد )3

حد مطلوب قرار ندارد .اختالف میان مؤلفههای گرایش به تفکر نقاد

به طور معناداری بیشتر از حد متوسط است ،اما در نقطه 75

با مقایسه بین میانگین مؤلفهها در جدول  2نشان دهنده ی یافتهها در

درصدی(یعنی عدد  )4سطح گرایش به تفکر نقاد دانشجویان پایین

این زمینه است.

جدول  :2آمار توصیفی مؤلفههای گرایش به تفکر نقاد

مؤلفه های گرایش به تفکر نقاد

میانگین

انحراف معیار

خالقیت

3/84

0/435

درگیری ذهنی

3/81

0/458

بالندگی

2/96

0/51

با توجه به اطالعات موجود در جدول  ،2نمره زیر میانگین

اول وآخر دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تفاوت

در مؤلفههای تفکر نقاد تنها مربوط به بالندگی به میزان 2/96

دارد؟

میباشد که با دو مولفه ی خالقیت(میانگین= )3/84و درگیری ذهنی

به منظور پاسخ به اين سؤال که بين کل مقیاس گرایش به تفکر

(میانگین=  )3/81اختالف داشته و در سطح پایینتری قرار دارد .اما ،میزان

نقاد در دانشجویان ترم اول و آخر تفاوت معناداري وجود دارد یا خیر

مؤلفه های خالقیت و درگیری ذهنی در سطح مناسبی قرار گرفته است.

از آزمون تی مستقل استفاده شد که یافته های این آزمون در جدول 3

پرسش دوم :آیا سطح گرایش به تفکر نقاد در دانشجویان ترم

نشان داده شده است.

جدول  :3نتايج حاصل از آزمون  tمستقل مقیاس گرایش به تفکر نقاد در دانشجویان ترم اول و آخر

متغير
گرایش به تفکر نقاد

سطح

میانگین

ترم اول

3/67

ترم آخر

3/41

درجه آزادی

مقدار T

p

248

6/33

0/000

در ابتدا آزمون لوين براي سنجش برابري واريانسها انجام شد

و  .)t)248(=6/33بر همین اساس و با توجه به این که میانگین دانشجویان

و نتايج آن نشان داد واريانس دو گروه در زمینه ی گرایش به تفکر نقاد

ترم اول و آخر به ترتیب برابر  3/67و  3/41میباشد ،مي توان نتيجه

برابر است ،زیرا سطح معنی داری به دست آمده بزرگتر از  0/05بود.

گرفت که ميزان گرایش به تفکر نقاد در دانشجویان ترم آخر بیشتر از

بنابراين فرض صفر که بيان ميکند واريانسها با هم برابر هستند تایيد

دانشجویان ترم اول است .البته مقدار سطح گرایش تفکر نقاد هم در

شد .نتايج آزمون تی مستقل نشان داد که بين دانشجويان ترم اول و آخر

ترم اولیها و هم در ترم آخریها بیش از حد متوسط یعنی عدد 3

در زمینه ی گرایش به تفکر نقاد تفاوت معناداري وجود دارد(p=0/000

میباشد.
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توصيفي

کل مقیاس

استنباطي

ابوالفضل طاهری و همكاران

رشتههای تحصیلی پرداخته شد و به منظور تعیین تفاوت سطح گرایش

پرسش سوم :آیا سطح گرایش به تفکر نقاد در بین دانشجویان

به تفکر نقاد بر اساس رشته تحصیلی ،یافتههای مربوط با آزمون تحلیل

رشتههای مختلف تحصیلی در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم

واریانس یک عاملی  ANOVAبررسی گردید که یافتههای مربوط در

پزشکی تهران تفاوت دارد؟

جدولهای  4و  5آورده شده است.

در پاسخ به این سؤال در ابتدا به ارائه ی اطالعات توصیفی

رشته های تحصیلی

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

هوشبری

35

3/45

0/478

فناوری اطالعات

16

3/58

0/474

علوم آزمایشگاهی

75

3/5

0/408

مدیریت

22

3/59

0/399

اتاق عمل

25

3/58

0/331

رادیولوژی

49

3/56

0/297

رادیوتراپی

28

3/48

0/264

جمع کل

250

3/54

0/381

در جدول  ،4آمار توصیفی در زمینه گرایش به تفکر نقاد در

میدهد که در دانشجویان رشتههای مختلف ،گرایش به تفکر نقاد بیش

رشته های مختلف به نمایش گذاشته شده است .همان گونه که از

از حد متوسط است .برای اطمینان از معنیدار بودن یا معنیدار نبودن

اطالعات این جدول مشاهده میشود ،میانگین نمره ی کسب شده ی

تفاوت گرایش به تفکر نقاد برحسب رشته تحصیلی از آزمون تحلیل

هر رشته از آزمون گرایش به تفکر نقاد تفاوت چشمگیری با هم ندارند

واریانس یک طرفه( )ANOVAاستفاده شد که اطالعات مربوط به این

و کمترین نمره مربوط به رشته هوشبری با میانگین  3/45و بیشترین

آزمون در جدول  5ارائه شده است.

نمره مربوط به رشته مدیریت با میانگین  3/59میباشد .این امر نشان

جدول  : 5آزمون  ANOVAبه منظور اختالف میان رشته های تحصیلی از نظر نمره گرایش به تفکر نقاد

بین رشته های تحصیلی

درجه آزادی

میانگین مربع

آماره F

سطح معنی داری

6

0/099

0/676

0/669

جدول  5نشان میدهد ،سطح معنی داری به دست آمده بزرگتر

تفکر نقاد و ارتقای آن امری دشوار است که نیازمند زمان بسیاری است

از عدد  0/05است ،بنابراين فرض صفر که بيان ميکند بین رشتههای

و طراحی آن مشکل میباشد( .)16در پژوهش حاضر ،وضعیت گرایش

تحصیلی از نظر سطح گرایش به تفکر نقاد تفاوتی وجود ندارد ،تایید

به تفکر نقاد و تفاوت سطح تفکر نقاد در دانشجویان ترم اول و آخر و

میشود .از این رو ،برنامههای آموزشی در زمینه افزایش سطح تفکر

همچنین برحسب رشته تحصیلی در دانشجویان دانشکده پیراپزشکی

نقاد از دیدگاه برابری و توجه یکسان به رشتههای تحصیلی مؤثر واقع

دانشگاه علوم پزشکی تهران بررسی شد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سطح گرایش به تفکر نقاد

شده است.

دانشجویان باالتر از حد متوسط بود .در تبیین این نتیجه میتوان بیان

بحث

کرد که سطح گرایش به تفکر نقاد دانشجویان به دلیل در نظر گرفتن
آموزش تفکر نقاد به فراگیران ،یک مولفه ی مهم در مبدل

برخی از مباحث تفکر نقاد و راهکارهای آن در جریان دروس و

ساختن آنها به فراگیرانی تحلیلگر و با صالحیت محسوب میشود.

کالس های ارائه شده و استفاده از امکانات آموزشی متفاوت در

مهارتهای تفکر مطلوب در فراگیران به خودی خود ایجاد نمیشوند و

حد مطلوبی است .در این شرایط با توجه به اینکه در علوم پزشکی،

باید به آنها آموزش داده شود .این درحالی است که آموزش مهارتهای

آینده شغلی دانشجویان ،نیازمند توانایی حل مسئله و تصمیم گیری

5
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جدول  :4میانگین و انحراف معیار تفکر نقاد برحسب دانشجویان رشتههای تحصیلی مختلف در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه
علوم پزشکی تهران

بررســی گرایش بــه تفکر انتقادی در ...

کننده ی خدمات در صورت استفاده از تفکر نقاد قادر خواهد بود

تحصیلی باالتر از حد متوسط است به نظر میرسد تالش و هدایت

تصمیم صحیحی اخذ کند و در این فرایند خدمات ارزندهای ارائه

یکسان و برابر در زمینه افزایش سطح گرایش به تفکر نقاد برای کلیه

دهد( .)17لذا دانشجویان حوزه ی علوم پزشکی نسبت به سایر

رشتهها در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت

دانشجویان نیازمند تقویت سطح گرایش به تفکر نقاد هستند .در همین

گرفته است .در این راستا یافتههای پژوهش امینی و فضلی نژاد()1389

راستا ،باید میزان این متغیر با استفاده از تمهیدات مناسب در برنامههای

بیانگر آن است که تفکر نقاد در دانشجویان پزشکی مقطع بالینی به طور

آموزشی باالتر رود تا بتواند به حد عالی نزدیک شود .همچنین ،نتایج

متوسط  15/3بوده است ،و دانشجویان حدودا ً کمتر از نیمی از نمره کل

در زمینه ی اختالف میان زیر مؤلفههای خالقیت ،بالندگی و درگیری

آزمون را کسب کردهاند .همچنین دانشجویان پزشکی متوسط نمرهای

ذهنی نشان میدهد که تنها سطح زیر مولفه بالندگی کم است .لذا

بیشتر از دانشجویان پرستاری و مامایی کسب کردهاند ،اما این میانگین

به نظر میرسد که برنامههای آموزشی موجود در مؤلفه ی بالندگی

از متوسط میانگین تفکر نقاد در کشورهای خارجی کمتر است(.)21

کمترین تأثیر را داشته است .با وجود این در دو مؤلفه ی خالقیت

با وجود این ،مطالعه ی پاریاد و همکاران نشان داده است که

و درگیری ذهنی عملکرد بهتری از آموزشی که ارائه شده مشاهده

ارتباط معنیداری بین تفکر نقاد و تصمیمگیری بالینی وجود ندارد .البته

میشود .پژوهش قریب و همکاران( )1388نتایج یکسانی با پژوهش

وی پیشنهاد کرده است که انجام این پژوهش با حجم نمونه باالتر و

حاضر داشته است .این پژوهش نشان داد که دانشجویان در رشتههای

استفاده از ابزارهای متنوع برای کسب اطمینان از نتایج حاضر ضرورت

مختلف تحصیلی در حوزه ی علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی

دارد(.)22

تهران از وضعیت گرایش به تفکر نقاد مثبتی برخوردار هستند( .)14اما
پژوهش جاللمنش وهمکاران( )1390که بر روی دانشجویان کارشناسی

نتیجه گیری

پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی شهید صدوقی و دانشگاه آزاد

در پایان میتوان گفت که ،توجه به افزایش سطح گرایش

اسالمی شهر یزد انجام شد ،نشان میدهد که سطح گرایش به تفکر نقاد

به تفکر نقاد یکی از نیازها در تدوین برنامههای آموزشی و یکی

در این دانشجویان متزلزل است و وضعیت مناسبی ندارد(.)18

از شاخصهای اساسی در اعتبار بخشی دانشگاههاست .در این

با توجه به نتایج به دست آمده ،ميزان گرایش به تفکر نقاد

راستا ،یکی از مؤلفههای اصلی آن ،اندازه گیری سطح تفکر نقاد در

در دانشجویان ترم آخر بیشتر از دانشجویان ترم اول میباشد .البته

دانشجویان می باشد .با تقویت این مولفه ،دانشجویان به استقالل

این اختالف آنچنان زیاد نیست .از آنجایی که در برنامههای آموزشی

فکری و تفکر خالق میرسند که محصول آن رشد و شکوفایی

دانشجویان در طول دوره تحصیل ،به گرایش به تفکر نقاد توجه ویژهای

آنها در عرصههای علمی است .این موضوع در دانشجویان حوزه

نمیشود ،و امکانات آموزشی و شیوههای نوین اندکی در راستای

علوم پزشکی به دلیل ماهیت و محیط کاری آنها بیشتر نمود دارد

تقویت این اصل به کار گرفته میشود ،طبیعی است که میزان نمره ی

و قابل توجه است .در این میان ،فدراسیون جهانی آموزش پزشکی

به دست آمده در دانشجویان ترم آخر نسبت به دانشجویان ترم اول،

( World Federation For Medical Educationیا )WFME

تفاوت چشمگیری نداشته باشد.

تفکر نقاد را به عنوان یکی از استانداردهای آموزش پزشکی معرفی

در حوزه علوم پزشکی پژوهشگرانی به مقایسه ی سطح

کرده است( .)23با وجود این ،عوامل بازدارندهای وجود دارد که سبب

تفکر نقاد در دو گروه دانشجویان ترم اول و آخر رشتههای مختلف

میشود دانشجویان نتوانند به آنچه الزم است در این زمینه دست یابند.

مانند مامایی و پرستاری پرداختند .در پژوهشهای انجام شده توسط

این عوامل عبارتند از :ضعف برنامه آموزشی ،عدم به کارگیری فرایند

زرقی()1379؛ میر موالیی و همکاران( ،)1383یافتههایی متفاوت از

مراقبت و توجه به اجرای برنامه آموزشی ،کمبود امکانات و محیط

پژوهش حاضر به دست آمده است .نتایج این پژوهشها نشان داد که

نامناسب آموزشی ،عدم به کارگیری شیوههای نوین آموزشی و تکیه

تفاوت معناداری بین سطح تفکر نقاد دانشجویان در دو گروه ترم اول

بر شیوه های سنتی تدریس ،فقدان اعتماد به نفس کافی در محیط

و آخر وجود ندارد(20و.)19

کالس ،عزت نفس پایین دانشجویان و عدم تعامل دانشجویان در فرایند

در پاسخ به این پرسش نتایج حاکی از آن است که بین
رشته های تحصیلی از نظر سطح گرایش به تفکر نقاد تفاوتی وجود

تدریس( .)24بر طبق نتایج این پژوهش ،پیشنهادهایی به منظور تقویت
سطح گرایش به تفکر نقاد دانشجویان ارائه میگردد:
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در باب مشکالت بیمار برای ارائه ی خدمات مناسب میباشد ،ارائه

ندارد .از آنجایی که میانگین تفکر نقاد در دانشجویان کلیه رشتههای

ابوالفضل طاهری و همكاران

• اصالح برنامه آموزشی متناسب با شیوههای نوین

حیطه شناختی دانشجویان

تشکر و قدردانی

• به کارگیری فرایند مراقبت و توجه به اجرای برنامه آموزشی
• ایجاد امکانات و محیط مناسب آموزشی و روزامد
• به کارگیری شیوههای نوین تدریس
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مقالهی حاضر برگرفته از طرح پژوهشی مصوب در معاونت

• تقویت و تأکید عزت نفس دانشجویان با مشاوره

19835-61-04-91 پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران به شماره
میباشد که بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه و نیز تمامی
. سپاسگزاریم،دانشجویانی که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند

• مشارکت دانشجو و مدرس در تحلیل مباحث
• بازنگری و اصالح محتوای درسی واحدهای درسی رشتهها
• توانمندسازی استادان در تهیه ی آزمونهای درگیر کننده ی
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Background and Aim: In medical sciences, students need problem-solving and
decision-making abilities to cure diseases. The present study aims to survey the
critical thinking disposition between freshman and senior students in School of
Allied Medical Sciences in 2012- 2013 academic year.
Materials and Methods: In this descriptive cross-sectional study, 250 students
were selected randomly and their critical thinking disposition was assessed. "The
Ricketts critical thinking disposition scale (2003)" consists of 33 multiple choice
questions; the scale was used by the researcher to assess the critical thinking
disposition. Finally, the data was analyzed by t-test and ANOVA using SPSS
software.
Results: The mean of students’ critical thinking disposition was 3.54 which shows
that this ability was on the average among students. Also, the t-test results showed
that there was a difference between freshmen and seniors. The critical thinking
disposition was compared between students in various fields; the results did not
reveal a significant difference.   
Conclusion: In spite of the high critical thinking disposition achieved by senior
students and the similar guidance in different fields of study for enhancing the
disposition, the variable is not at the ideal and expected level. Therefore, it is
necessary to use certain materials and measures in educational planning so that the
disposition level can get close to the ideal level.
Keywords: Critical Thinking, School of Allied Medical Sciences Students,
Disposition
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