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چکيده
 با هدف اين مطالعه. تفكر انتقادي امروزه از نظر انديشمندان به عنوان خروجي اصلي آموزش عالي معرفي شده و آموزش تفكر پايه اصلي ظهور آن مي باشد:اهداف
. بود1389 مقايسه مهارت هاي تفكر انتقادي و گرايش به تفكر انتقادي در دانشجويان جانباز و غير جانباز شهرستان گيالنغرب و قصرشيرين در نيمه دوم سال
 ابزار گردآوري. نفر از دانشجويان جانباز و غير جانباز در دانشگاه آزاد اسالمي شهرستان گيالنغرب و قصرشيرين انجام شد80  اين مطالعه مقایسه ای بر روي:روش ها
MANOVA  به کمک آزمونSPSS15 داده ها با نرم افزار.داده ها آزمون مهارت هاي تفكر انتقادي كاليفرنيا و پرسشنامه گرايش به تفكر انتقادي كاليفرنيا بود
.مقایسه شد
 از نظر گرايش به. بود2.51±12.12  و در دانشجويان جانباز2.12±12.45  ميانگين و انحراف معيار نمره كل مهارت تفكر انتقادي در دانشجويان غير جانباز:يافته ها
 بين نمره گرايش به تفكر انتقادي. بود20.17±278.46  و در دانشجويان جانباز25.64±262.34  ميانگين و انحراف معيار نمره كل،تفكر انتقادي در دانشجويان غير جانباز
) و در زمینه خرده مقیاس های جستجو گری و رشدp=0.001(دانشجويان غير جانباز با جانباز تفاوت معنادار آماري فقط در خرده مقیاس حقیقت جویی وجود داشت
.یافتگی داشجویان جانباز گرایش مثبت تری نشان داده اند
 برنامه ريزان و مسئولين باید در برنامه هاي آموزشي خود توجه بيشتري به پرورش مهارت تفکر انتقادی و گرایش به تفكر، با عنایت به یافته های حاصل:نتيجه گيري
.انتقادي اختصاص دهند
 دانشجو، غیر جانباز، جانباز، گرایش به تفکر انتقادی، تفكر انتقادي:کلید واژه ها
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Abstract
Aims: Today critical thinking is introduced as the main output of higher education by scholars. The aim of this study was
to compare critical thinking skills and critical thinking dispositions in veterans and non-veteran students in Gilanegharb
and Ghasreshirin city in the in the second half of 1389.
Methods: This comparative study was performed on 80 veterans and non-veteran students in Gilanegharb and Ghasreshirin Islamic Azad University. Data was collected by the California critical thinking skills test and the California
critical thinking disposition questionnaire. Data was analyzed by SPSS 15 software using independent MANOVA.
Results: The mean and standard deviation score of critical thinking skills was 12.45 ± 2.12 in non-veteran students and
12.12± 2.51in veteran students. The mean and standard deviation score of critical thinking dispositions was 262.34 ±
25.64 in non-veteran students and 278.46 ± 20.17 in veteran students. The mean score of critical thinking dispositions
between non-veteran and veteran students showed a significant difference in truth component (p=0.001) and veterans
have shown more positive trends in growth and searching components.
Conclusion: Considering the results of the study, planners and authorities must devote more attention to develop critical
thinking dispositions in their educational programs.
Keywords: Critical thinking, critical thinking dispositions, Veterans, Non-veterans, Student

. فرستاده شودEmail Khorasani.elahe@yahoo.com  تمامی درخواستها باید به نشانی. الهه خراسانی:نویسنده مسئول
91/11/18:  پذیرش مقاله90/10/12: دریافت مقاله

 290محمد محبوبی و همکاران

مجله طب نظامی

دوره  ،14شماره  ،4زمستان 1391

روش ها
مطالعه از نوع مقطعی و مقایسه ای است .كليه واحدهاي مورد پژوهش
در دو گروه (جانباز و غير جانباز) در يك مقطع زماني مورد مطالعه قرار
گرفت و دو متغير مهارت تفكر انتقادي و گرايش به تفكر انتقادي در
نمونه سنجيده شد.جامعه پژوهش شامل دانشجويان كارداني رشته هاي
فني دانشگاه آزاد اسالمي شهرستان هاي گيالنغرب و قصرشيرين بود
كه در سال تحصيلي  90-89ثبت نام و انتخاب واحد كرده بودند که این
موارد به عنوان معیارهای ورود به مطالعه در نظر گرفته شد و کسانی که
این معیارها را نداشتند از مطالعه خارج شدند .دانشجویان به صورت –
متوالی انتخاب شدند .با شناسايي هر دو گروه  ،براي كليه دانشجويان
در مورد ماهيت پژوهش ،نحوه مشاركت دانشجويان و روش پاسخگويي
توضيحاتي داده شد سپس پس از اعالم آمادگي پرسشنامه در اختيار آنها
قرار گرفت .در واقع تمامی شرکت کنندگان با رضایت و اطالع کامل
در طرح مشارکت داشتند .در خصوص كساني كه پژوهشگر مستقيما
به آنها دسترسي نداشت يك بروشور كه توضيحات الزم را در خصوص
پرسشنامه و روش پاسخ دادن تهيه شده بود ،تهيه و در اختيار پاسخ گويان
قرار مي گرفت .ابزار گردآوري داده ها در اين پژوهش شامل سه قسمت
بود؛ بخش اطالعات دموگرافيك ،آزمون مهارت هاي تفكر انتقادي
كاليفرنيا(،)California Critical Thinking Skillپرسشنامه
گرايش به تفكر انتقادي كاليفرنيا( (�California Critical Think
 .)ing Dispositionبراي ارزيابي مهارت هاي تفكر انتقادي از فرم ب
آزمون مهارت هاي تفكر انتقادي كاليفرنيا استفاده شد .اين آزمون شامل
 34سوال چند گزينه اي و مشتمل بر سه زير آزمون تحليل ،استنباط و
ارزشيابي است .در راهنمای آن مدت پاسخگویی به سواالت  45دقیقه
تعریف شده است .پرسش های آزمون موضوعات متفاوتی را پوشش می
دهند .برخی از پرسش ها بر واقعیت تاکید دارند و روایی صوری آنها
باالست .اما به صورت بالقوه استدالل کردن را با محتوا ترکیب می کنند.
براي ارزيابي گرايش به تفكر انتقادي از پرسشنامه گرايش به تفكر
انتقادي كاليفرنيا استفاده گرديد .پرسشنامه شامل  75سوال است كه با
مقياس ليكرت از كامال موافق ،تا حدودي موافق ،موافق ،مخالف ،تا حدود
زيادي مخالف،كامال مخالف از يك تا شش امتياز بر حسب دستورالعمل
راهنماي پرسش نامه امتياز دهي مي شود .سواالت شامل هفت خرده
مقیاس حقيقت جويي ( 12سوال) ،انتقاد پذيري(12سوال) ،قدرت تجزيه
و تحليل( 11سوال) ،قدرت سازماندهي اطالعات( 11سوال) ،اعتماد به
نفس(9سوال) ،ميزان رشد يافتگي( 10سوال) و جستجو گري( 10سوال)
است.اعتبار و روايي اين آزمون ها بارها توسط مطالعات داخلي و خارجي
مورد تاييد قرار گرفته است [ .]13اعتماد و اعتبار آزمون مذکور ،قبال در
مطالعه ای تعیین و تایید شده است [.]14
نمره باال ي  300نشان دهنده گرايش قوي و با ثبات(�strong dis
 ،)positionنمره بين  280تا  350نشان دهنده گرايش مثبت
متوسط(،)positive inclinationنمره بين  279تا  211نشان دهنده
گرايش متزلزل( )ambivalenceو نمره زير  210نشان دهنده گرايش
كامال منفي( )negative tendencyاست.
همچنين طبقه بندي و تفسير نمره خرده مقیاس های گرايش به تفكر
انتقادي به شرح زير مي باشد؛
نمره باال ي  50نشان دهنده گرايش قوي و با ثبات(�strong posi
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مقدمه
آينده متعلق به جوامعي است كه خود را آماده يادگيري مي كنند [.]1امروزه
شرايط بازار كار براي دانش آموختگان دانشگاهي روز به روز دشوار تر مي
شود،كارفرمايان انتظار دارند با استخدام فردي با تحصيالت دانشگاهي به
خالقيت و نوآوري هاي الزم براي حل مسائل و مشكالت كاري دست
يابند ،آنها به دنبال فردي هستند كه قدرت جمع آوري اطالعات ،تجزيه
و تحليل ،سازماندهي ،نتيجه گيري و ارائه بازخورد الزم را داشته باشد.
كليه مهارت هاي ذكر شده ،اجزاي اصلي تفكر انتقادي به شمار مي روند
[ .]2اهميت پرورش مهارت هاي تفكر انتقادي در حدي است كه برخي
صاحبنظران تفكر انتقادي را هدف عمده تحصيالت و تجارب دانشگاهي
برشمرده اند [ ]3و معتقدند آموزش فقط ياد دادن تفكر به فراگير است [.]4
نظام آموزش عالی نقشی اساسی در توسعه جامعه دارد و یکی از اهداف
آموزش عالی تربیت دانش آموختگانی است که با استفاده از شیوه های
مختلف تفکر به فعالیت علمی بپردازند [.]5-6امروزه برای ارزیابی و بهبود
کیفیت نظام آموزشی  ،آموزش تفکر انتقادی در برنامه های درسی به
عنوان چهارمین عنصر آموزش پایه و اساسی (پس از خواندن ،نوشتن
و حساب کردن) در نظر گرفته شده است و همچنین تمام نظام های
دانشگاهی گذراندن دروسی در این زمینه را الزم دانسته اند [.]5،7
تفكر انتقادي شامل دو جنبه مهارت تفكر انتقاد(ي(�critical think
)ing skilllو گرايش به تفكر انتقادي(�critical thinking dis
 ( positionsاست .جنبه مهارت تفكر انتقادي بر راهبردهاي شناختي
و جنبه گرايش به تفكر انتقادي بر اجزاي نگرشي تفكر و انگيزه پايدار
دروني براي حل مسائل تاكيد دارد .مهارت هاي تفكر انتقادي به خودي
خود ،نوعي از مهارت هاي شناختي است .يك متفكر منتقد ايده آل ،نه
تنها بايد واجد اين مهارت ها باشد ،بلكه اطالق عنوان متفكر منتقد ايده
آل به وي بدون در نظر گرفتن رويكرد كلي او در مقابل زندگي ،مسائل،
سواالت و مشكالت خاص غير ممكن است .در حقيقت ،بدون گرايش
مثبت نسبت به تفكر انتقادي (بعد عاطفي) ،اين نوع تفكر رخ نداده و يا
زير سطح استاندارد نمود مي كند و بدين جهت،گرايش به تفكر انتقادي،
بخشي حياتي از تفكر انتقادي است [.]8،10
در كشور ما مطالعاتي روي دانشجويان پرستاري و مامايي در خصوص
مهارت تفكر انتقادي صورت گرفته است .حسن بابا محمدي و همكاران
در مطالعه اي سطح تفكر انتقادي دانشجويان پرستاري سال هاي آخر را
بهتر از سال هاي اول و دانشجويان كارشناسي ناپيوسته اعالم نمودند و
نقش دانشگاه در تقويت اين مهارت را مورد تاكيد قرار دادند [.]11
بهمن پور به بررسي تاثير آموزش بر اساس حل مشكل بر مهارت هاي
تفكر انتقادي ،عوامل زمينه ساز تفكر انتقادي ،نگرش و رفتار دانشجويان
كارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران پرداخت .نتايج او نشان
داد كه ميان گروه هاي تجربي و شاهد در پايان انجام آموزش از نظر
مهارت تفكر انتقادي ،اختالف معني داري وجود داشته است .در قسمت
عوامل زمينه ساز تفكر انتقادي به غير از حيطه رشد يافتگي ،اختالف
معني دار آماري وجود نداشت [.]12
همه این موارد نشان دهنده جایگاه و اهمیت موضوع تفکر انتقادی است
که بایستی مورد واکاوی زیادی قرار گیرد به خصوص مقایسه این موضوع
در قشر جانباز با سایر افراد اهمیت زیادی دارد چرا که در شهرستان
گيالنغرب و قصرشيرين بخش زیادی از دانشجویان را جانبازان تشکیل
می دهند و باستی بر روی مولفه های اثر گذار بر روی یادگیری آنها
تحقیقات گسترده صورت گیرد .اين مطالعه هم به منظور مقايسه مهارت
هاي تفكر انتقادي و گرايش به تفكر انتقادي در دانشجويان جانباز و غير

جانباز شهرستان گيالنغرب و قصرشيرين در نيمه دوم سال  1389انجام
شده است.
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نتایج
شرکت کنندگان در این مطالعه  80نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي
شهرستان هاي قصرشيرين و گيالنغرب بودندكه به دو گروه جانباز(40
نفر) و غير جانباز( 40نفر) تقسيم شدند .كليه دانشجويان در مقطع كارداني
مشغول به تحصيل بودند .بین دو گروه جانبازان و غیر جانبازان از نظر
میانگین سنی و جنسی هماهنگی وجود نداشت و تصادفی بود .ميانگين
سن دانشجويان 20.42سال بود 38 .نفر دانشجويان ( 5.47درصد) مونث
و  42نفر ( 52.5درصد) مذكر بودند.
ميانگين و انحراف معيار نمره كل مهارت تفكر انتقادي در دانشجويان غير
جانباز  12.45±2.12و در دانشجويان جانباز  12.12±2.51بود .ميانگين
نمرات دو گروه جانباز و غیر جانبار از نظر مهارت های تفکر انتقادی با
استفاده از آزمون  t-testمقايسه گرديد كه تفاوت معنا داري مشاهده
نشد .میانگین نمره دانشجویان غیر جانباز در خرده مقیاس های تجزیه
و تحلیل ،ارزیابی و استنباط کمی بیشتر از دانشجویان جانباز بوده است
که در نهایت باعث شده است میانگین نمره کل مهارت تفکر انتقادی در

بحث
از دیدگاه بسیاری از مربیان و فالسفه  ،پرورش تفکر انتقادی نه تنها هدف
عمده نظام تعلیم و تربیت هر جامعه محسوب می شود بلکه به عنوان

جدول )1ميانگين و انحراف معيار نمره مهارت تفكر انتقادي در دانشجويان جانباز و غير جانباز
شاخص

نمونه

تعداد

ميانگين و انحراف معيار

تجزيه و تحليل

غير جانباز

40

4.37±1.5

جانباز

40

4.11±1.8

غير جانباز

40

4.52±2.1

جانباز

40

4.18±2.3

غير جانباز

40

3.56±2,8

جانباز

40

3.83±2.2

غير جانباز

40

12.45±2.12

جانباز

40

12.12±2.5

ارزيابي
استنباط
نمره كل مهارت تفكر انتقادي

جدول )2نتایج آزمون چند متغیره مانوا جهت مقایسه خرده مقیاس های مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان جانباز و غیر جانباز
شاخص

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

P

تجزيه و تحليل

34/5

1

34/5

12/05

0/606

ارزیابی

0/008

1

0/008

0/004

0/55

استنباط

3/1

1

3/1

0/8

0/58
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،)tive tendencyنمره بين  40تا  50نشان دهنده گرايش
مثبت( ،)positive inclinationنمره بين  31تا  39نشان دهنده
گرايش متزلزل( ،)ambivalenceو نمره زير  30نشان دهنده گرايش
منفي( )negative tendencyمي باشد [.]13
براي تجزيه و تحليل نمرات ،ميانگين و انحراف معيار آنها محاسبه گرديد
و براي مقايسه در دو گروه از آزمون  MANOVAاستفاده شد .سطح
معني داري آزمون ها ά> 05/0در نظر گرفته شد .نرم افزار تجزيه و
تحليل اطالعات SPSS15بود.

دانشجویان غیرجانباز بیشتر شود اما آزمون تی تست تفاوت را معنادار
نشان نمی دهد (جدول  .)1همچنین آزمون مانوا در خرده مقیاس های
مهارت تفکر انتقادی بین دو گروه دانشجویان جانباز و غیر جانباز تفاوت
معناداری را نشان نمی دهد ( جدول .)2
نمره کل گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان جانباز  278±20.17و
دانشجویان غیر جانباز  262.34±25.64است  .با توجه به این که نمره
بين  279تا  211نشان دهنده گرايش متزلزل است  ،در این پژوهش
نمره هر دو گروه نمونه در این فاصله قرار گرفته است که نشان می دهد
گرایش هر دو گروه نسبت به تفکر انتقادی متزلزل است(جدول .)3
همچنین  ،مقایسه میانگین نمرات دانشجویان جانباز و غیر جانباز فقط در
خرده مقیاس حقیقت جویی معنادار شده است ( )P =-0/001و در سایر
خرده مقیاس ها تفاوت معناداری مشاهده نشد  .نتایج این پژوهش نشان
می دهد در خرده مقیاس های حقیقت جویی ،اننقادپذیری ،قدرت تجزیه
و تحلیل و قدرت سازماندهی،گرایش دو گروه مورد مطالعه متزلزل است.
همچنین در خرده مقیاس اعتماد به نفس گرایش هر دو گروه مثبت شده
است .در خرده مقیاس های جستجو گری و رشد یافتگی جانبازان نسبت
به غیر جانبازان گرایش مثبت دارند در صورتی که در گروه غیر جانباز ،این
دو خرده مقیاس متزلزل شده است (جدول  .)3نتایج آزمون مانوا نیز نشان
می دهد که تنها در خرده مقیاس حقیقت جویی بین دو گروه دانشجویان
جانباز و غیر جانباز تفاوت معنادار وجود دارد (جدول.)4
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جدول  )3ميانگين و انحراف معيار نمره گرايش به تفكر انتقادي در دانشجويان جانباز و غير جانباز
حقيقت جويي

غير جانباز

40

35.25±3.8

جانباز

40

37.19±4.12

غير جانباز

40

36.63±4.7

جانباز

40

36.18±4.21

غير جانباز

40

38.68±6.12

جانباز

40

38.95±6.85

غير جانباز

40

35.52±3.85

جانباز

40

37.59±5.7

غير جانباز

40

40.27±4.44

جانباز

40

44.87±4.75

غير جانباز

40

37.44±3.95

جانباز

40

43.35±4.28

غير جانباز

40

38.55±6.15

جانباز

40

40.33±4.85

غير جانباز

40

262.34±25.64

جانباز

40

278±20.17

انتقاد پذيري
قدرت تجزيه و تحليل
قدرت سازماندهي
اعتماد به نفس
جستجوگري
رشد يافتگي
نمره كل گرايش به تفكر انتقادي

جدول  )4نتایج آزمون چند متغیره مانوا جهت مقایسه خرده مقیاس های گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان جانباز و غیر جانباز
شاخص

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

P

حقيقت جويي

171/6

1

171/6

9/2

0/001

انتقاد پذيري

146/1

1

146/1

10/2

0/45

قدرت تجزيه و تحليل

154/3

1

154/3

8/9

0/7

قدرت سازماندهي

131/8

1

131/8

7/6

0/12

اعتماد به نفس

156/2

1

156/2

9/3

0/15

جستجوگري

192/4

1

192/4

11/4

0/25

رشد یافتگی

144/5

1

144/5

10/1

0/35

شرط اولیه و یکی از رسالت های اصلی تربیت دانشگاهی نیز قلمداد می
شود [.]15
دانشجويان از گروه هاي متفكر جامعه هستند  .در محيط هاي آموزشي
نیز اساتيد برای پرورش تفكرمنطقي آنها در تالش هستند که در نهایت
تربيت صحيح آنها در آينده مي تواند منافع بي شماري را نصيب كشور
نمايد .در اين ميان اقشار خاصي وجود دارند كه شايد ورود آنها به دانشگاه
منوط به كاتاليزورهاي خاصي باشد باشد كه موجب انزواي اين عزيزان
در محيط هاي آموزشي مي شود به همين دليل واكاوي در تفكر قشر
مجله طب نظامی

دوره  ،14شماره  ،4زمستان 1391

بزرگي از دانشجويان جانباز در دانشگاه ها با توجه به بافت بومي آنها كه
قبال مورد اصابت شيميايي رژيم بعث قرار گرفته و تعداد زيادي از جمله
والدين و فرزندان اين مرزو بوم دچار مصدوميت شده اند ،نمي تواند قابل
چشم پوشي باشد.
هدف اصلي از انجام اين مطالعه مقايسه مهارت هاي تفكر انتقادي و
گرايش به تفكر انتقادي در بين دانشجويان جانباز و غير جانباز دانشگاه
آزاد اسالمي شهرستان قصرشيرين و گيالنغرب بود .يافته هاي اين
پژوهش نشان داد تفاوت معناداری بین مهارتهای تفکر انتقادی در بین
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نتیجه گیری
با عنایت به یافته های حاصل ،برنامه ريزان و مسئولين بایستی در برنامه
هاي آموزشي خود توجه بيشتري به پرورش مهارت تفکر انتقادی و
گرایش به تفكر انتقادي اختصاص دهند.
تفكر انتقادي يكي از مهمترين استانداردهاي پايه فدراسيون جهاني
آموزش پزشكي و از جمله معيارهاي اعتباربخشي دانشكده هاست .لذا
ضروريست مسئولين آموزشي كشور كه مسوولیت برنامه ريزي براي امور
آموزشي و فرهنگي كشور دارند ،نسبت به قشر متعهد جانبازان حساسيت
خاصي نشان داده و از ظرفيت هاي بالقوه آنها استفاده بهينه نمايند و در
زمینه چرايي گرايش آنها نسبت به دانشجويان غير جانباز در امر گرايش
به تفكر انتقادي مطالعه بيشتري انجام دهند  .در مطالعات آینده پیشنهاد
می شود که به علل گرایش به تفکر انتقادی پرداخته شود.
تشکر و قدردانی :از تمامی دانشجویانی که در این مطالعه با
پژوهشگران همکاری داشته اند سپاسگزاری می کنیم.
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دانشجویان جانباز و غیر جانباز وجود ندارد .در این رابطه آنچه به نظر می
رسد آن است که مهارت تفکر انتقادی در نتیجه صدمات و آسیب های
جسمی که یک جانباز متحمل می شود تغییر چندانی پیدا نمی کند و
جانباز نیز می تواند همچون یک فرد عادی به تحصیل علم بپردازد.
همچنین یافته ها نشان می دهد که در زمینه گرایش به تفکر انتقادی
فقط در خرده مقیاس حقیقت جویی بین این دو گروه رابطه وجود دارد.
گرایش بیشتر جانبازان به خرد مقیاس حقیقت جویی شاید بتوان گفت به
خاطر آسیب های روحی است که بایستی تا پایان عمر با آن زندگی کنند
و این امر موجب می شود که آنها همواره به سمت حقیقت موضوعات
گرایش بیشتری داشته باشند .این مطالعه نیز حس پرسشگری و توانایی
تفکر انتقادی دانشجویان جانباز را نسبت به دانشجویان غیر جانباز نشان
می دهد .در واقع توانایی تفکر انتقادی دانشجویان در زمان تحصیل
تنها از طریق گوش دادن به سخنرانی ها و خواندن کتاب های درسی و
سپس امتحان دادن به وجود نمی آید ،بلکه اساتید باید بدانند که هدف
آنها از تدریس عالوه بر انتقال اطالعات ،ایجاد فرصت هایی برای تمرین
مهارت ها و روش هایی نظیر یادگیری از طریق حل مسئله(Problem-
، )based Learningتصمیم گیری و ابتکار است .ایجاد محیط های
آموزشی همراه با بحث و مناظره ،پرسشگری و فکر کردن نیز می تواند
تفکر انتقادی را در دانشجویان رشد و پرورش دهد .چنین محیط هایی را
می توان تا حدودی از طریق تنظیم وقت کالس به صورتی که بحث و
گفتگو در آن بیشتر باشد ،ایجاد کرد [.]16
همچنین يافته هاي اين پژوهش نشان داد ميانگين نمره كل مهارت
تفكر انتقادي در دانشجويان جانباز 12.45±2.12و غير جانباز در حدود
12.12±2.5است كه با نتايج پژوهش هاي ديگر انجام شده در ايران
شباهت دارد .ميانگين نمره كل تفكر انتقادي دانشجويان كارشناس
مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران  12.07±3.09و ميانگين نمره كل
تفكر انتقادي دانشجويان كارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي
تهران  11.68±3.25گزارش شده است [ .]3,17در مطالعات دیگری ،
میانگین نمره کل دانشجویان را  18/2و این میانگین را در دانشجویان
ترم اول داروسازی  18/32گزارش کرده اند [.]18،19
در مطالعه ای در دانشجویان پزشکی شیراز مهارت تفکر انتقادی در مقطع
بالینی به طور متوسط  15/3عنوان شده بود [ .]15همچنین در مطالعه ای
دیگر در دانشگاه علوم پزشکی سمنان نمره کل این آزمون در دانشجویان
کارشناسی پیوسته پرستاری 12/34و در دانشجویان کارشناسی ناپیوسته
 11/57بیان شده بود [.]11
بررسی این مطالعات نشان می دهد با افزایش سالهای تحصیل در دانشگاه
مهارت تفکر انتقادی نیز افزایش یافته است به طوری که داشجویان
پزشکی در مقطع بالینی نسبت به کارشناسان ناپیوسته پرستاری نمره به
مراتب بیشتری در مهارت های تفکر انتقادی کسب کرده اند .در نتیجه
در مطالعه ما که تمام شرکت کنندگان در مقطع کاردانی بوده اند ،نمره
تقریبا مشابهی با دانشجویان کارشناسی داشته اند و حتی این نمره باالتر
از دانشجویان کارشناسی ناپیوسته پرستاری بوده است .
در خصوص خرده مقیاس های مربوط به تفکر انتقادی ،در یک مطالعه،
میانگین نمرات حیطه های تفکر انتقادی دانشجویان در یک رشته
تحصیلی در حیطه های تجزیه و تحلیل ،ارزشیابی ،استنباط ،استدالل
استقرایی و استدالل قیاسی به ترتیب برابر با ، 3/38 ، 4/03 ، 3/33
 3/85و  5/28گزارش شده است [ .]21این در حالی است که در بعضی
از مطالعات دیگر  ،میانگین نمرات تمام خرده مقیاس های پیش گفته در
دانشجویان باالتر بوده است [.]18,19,22

در مطالعه ديگري كه از آزمون تفكر انتقادي واتسن گالسر استفاده نموده
بیان شده كه در مجموع خرده مقیاس های آزمون هاي مهارت تفكر
انتقادي موجب اندازه گيري پاياي تفكر انتقادي نمي شود و با توجه به
اين اظهار نظر ،در اين پژوهش نيز نمره كل آزمون بازتاب مناسبتري از
وضعيت تفكر انتقادي دانشجويان است .به هر حال توانايي هاي تفكر
انتقادي از جمله ارزشيابي و استدالل استقرايي دانشجويان و تمايل تفكر
انتقادي آنها در نتيجه برنامه آموزشي بهبود مي يابد [.]23,24
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