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Abstract  Article Info 

Introduction: Critical thinking leads to motivation for learning, problem-solving skills, 

decision making and creativity. This study aims to comparison between critical thinking 

and learning styles of researcher and non-researcher students of Gonabad University of 

Medical Sciences in 2017. 

Methods: In This analytical-cross sectional study, the statistical population was all 

students of Gonabad University of Medical Sciences studying in the first semester of 

the academic year 2016-2017. Sampling in this research for non-researcher students 

was stratified and for researcher students were done by census method. The data 

collection tool was California Critical Thinking Questionnaire and VARK's Learning 

Style Questionnaire. Data were analyzed by SPSS software version 21 using 

independent t-test, one way ANOVA, Pearson correlation coefficient and significance 

level was less than 0.05. 

Results: The results of this study showed that there was a statistically significant 

difference between the mean of critical thinking in both researcher and non-researcher 

students (P <0.05). Also, there was a significant relationship between the mean of 

learning styles in the two groups (P <0.05) except for the visual style (P >0.05). 

Conclusion: This study showed that researcher students had higher critical thinking 

than non- researcher students, Moreover , learning styles were more active in the group 

of researcher students and perhaps the tendency to research activities was a determining 

factor in this group. The attention of educational and research officials to encourage 

students to research activities and providing prerequisites for this, can greatly help to 

improve critical thinking and improve learning styles 
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 های یادگیری دانشجویان محقق و غیرمحقق  مقایسه تفکر انتقادی و سبک

 1396دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 
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 ده کی چ

گردد. این مطالعه با هدف  خالقیت می   و   تصمیم گیری  مساله،   حل  یادگیری، کسب مهارت های   انگیزه جهت  به ایجاد  منجر  انتقادی  تفکر  : مقدمه

 انجام شد. 1396های یادگیری دانشجویان محقق و غیرمحقق دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال  مقایسه تفکر انتقادی و سبک

مقطعی، جامعه آماری تمام دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد و مشغول به تحصیل در نیمسال اول سال    - دراین مطالعه ی تحلیلی ها: روش

ابزار  د. روش نمونه گیری برای دانشجویان غیرمحقق به روش طبقه ای و برای دانشجویان محقق به روش سرشماری بود. بودن  1395-96تحصیلی  
ها در پایان با استفاده از نرم افزار  در این پژوهش پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا و پرسشنامه سبک یادگیری وارک بود. داده  گردآوری اطالعات

SPSS  های زمونبا آ 21نسخهt  تحلیل شد. 05/0مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه، ضریب همبستگی پیرسون و با لحاظ سطح معناداری کمتر از 

معناداری داشت   : هایافته آماری  تفاوت  غیرمحقق   و  محقق  دانشجویان  گروه  دو  در  انتقادی  تفکر  میانگین  مقایسه  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج 

(05/0P<همچنین مقایس .)(05/0ه میانگین سبک های یادگیری در دو گروهP<به جز در سبک دیداری در سایر انواع سبک )  ها رابطه آماری معناداری
 (.  <05/0Pمشاهده شد ) 

یادگیری  های این مطالعه نشان داد دانشجویان محقق در مقایسه با دانشجویان غیرمحقق از تفکر انتقادی باالتری برخوردارند و سبک  : یریگجه ینت

های پژوهشی را عاملی برای این مهم دانست. توجه بیشتر مسئولین آموزشی و پژوهشی به تشویق  تری داشتند شاید بتوان گرایش به فعالیتفعال
ادگیری کمک  دانشجویان به فعالیت های پژوهشی و فراهم کردن زمینه برای این امر می تواند به توسعه تفکر انتقادی و استفاده موثر از سبک های ی

 کند.
 تفکر انتقادی، سبک یادگیری، دانشجوی محقق، دانشجوی غیرمحقق  : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
تردید مهم و  بدون  بشر در هزاره سوم  پیشرفت  ترین عامل 

و   توجه  مرهون  پزشکی،  آموزش  برنامه های  در  عمده  تغییرات 
های علمی در عرصه های مختلف دانش استفاده از نتایج پژوهش

 . (3-1)و تکنولوژی است
پژوهش مکمل  و  آموزش  دانشگاه ها،  اینکه در  به  توجه  با 

 توجه عالی، آموزش در مهم ی ها شاخص از یکی یکدیگرند، لذا

 دانشگاه شدن  متمایز باعث پژوهش است که  بر مبتنی آموزش   به

در همین راستا تربیت   (4,  3)گردد  می آموزشی  مراکز  سایر از ها
دانشجویان بدون مداخله آنان در امر پژوهش، منجر به ناممکن  
شدن پرورش استعدادهای خالق آن ها در تولید علم و مشارکت  

ی طرح های تحقیقاتی در . اجرا (3,  1)در توسعه کشورخواهد شد
دوران دانشجویی یکی از مؤثرترین راه های ارتقای پژوهش در  
سطح کشور است. از طرفی مشارکت دانشجویان در فعالیت های 

 آن استعدادهای سوی پرورش به مطمئن پژوهشی می تواند پلی

 گام اولین علم و توسعه کشور باشد، در همین راستا تولید در ها

 کمی گسترش و پژوهش دانشجویی امر به یدنبخش سامان برای

 از درستی درک به دانشجویی،دستیابی تحقیقات کیفی و

 نقاط به بردن و پی موجود به ویژه در دانشجویان های توانمندی

اجرای و ضعف در  ها  آن  -3)است تحقیقاتی  های برنامه قوت 
ت به انجام تحقیق و  .به عبارتی تقویت انگیزه دانشجویان نسب(5

نظام   یک  ایجاد  در  اساسی  گامی  توانمند،  پژوهشگران  تربیت 
است کارآمد  تحقیقاتی  و  شده  بررسی(7,  6)پژوهشی  انجام  های 

دهد انجام تحقیقات دانشگاهی سبب ایجاد مهارت تفکر  نشان می
، تقویت کار گروهی و پیشرفت تحصیلی  (8)انتقادی در دانشجویان

 .(9)دآنان می گرد
 امروز جامعه در هامهارت ترینحیاتی از یکی انتقادی تفکر  

 مؤثر از مشارکت  را ها انسان تواندمی توانایی این کمبود است و

 منظور شناختی به فعالیت یک نوع دارد این تفکر، باز در جوامع

 و تحلیل استدالل اساس بر هاپدیده و هایافته ارزشیابی و درک

 عملکرد و نگرش دانش، از ایانتقادی آمیزه . تفکر(10)باشدمی

مهارت در که باشدمی فرد هر در شود: می بندیتقسیم پنج 
ارزشیابی و تعبیر استنتاج،مفروضات،   شناسایی استنباط  تفسیر، 

و ارزشیابی   پردازش تفکر انتقادی، توانایی  .منطقی هایاستدالل
 استدالل تلفیق حاصل  و پیامد و اطالعات جدید قبلی با اطالعات

آموزش(11)باشدمی مسأله فرآیند حل در استقرایی و قیاسی  . 

برنامه ریزی آموزشی   انتقادی   تفکر اولویت اصلی در  به عنوان 
یادگیری، کسب   انگیزه جهت به ایجاد مراکز تعلیم و تربیت، منجر 

گیریتصم مساله، حل هایمهارت می و یم  , 12)گرددخالقیت 
به عنوان   پزشکی آموزش علوم در انتقادی تفکر های. مهارت(13

تفکر   ترتیب، نقش این به  آید، می حساب آموزش به غایی هدف
شده  موجب پیراپزشکی و پرستاری چون هایی رشته در انتقادی

مراقب توجه  فرآیند در آن اهمیت به هااین رشته صاحب نظران که

نموده و داشتن »مهارت های تفکر انتقادی«را برای کارآمد بودن  
 .(16-14)های بالین ضروری بداننددر حرفه

الزمه سو،  دیگر   علوم عرصه در دانشجویان موفقیت از 

پزشکی، در کنار داشتن مهارت تفکر انتقادی، مسئله یادگیری مؤثر 
 و شناختی زیست اجتماعی، متغیرهای با یادگیری (18, 17)است

  شود.می همراه روانشناختی
است  یادگیری  سبک یادگیری، با مرتبط از متغیرهای یکی

به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان  که  
 هایروش یادگیری به عنوان های. سبک(19)شناخته شده است

 مفاهیم و اطالعات پردازش برای استفاده یادگیرنده مورد انفرادی

 . محققان،(21,  20)است یادگیری در مؤثر از عوامل  تازه، یکی

اشتراک   اند. وجه  کرده ارائه  یادگیری سبک  برای تعاریف متعددی
 دیگر به عبارت و فرد یادگیری روش بر تأکید تعاریف این تمامی

 ارتباطی و بردمی به کار فهمیدن بهتر برای فرد که است روشی

 افراد ترجیحات به مربوط های یادگیری،ندارد. سبک  آنان  هوش با

  .(22)است درونی تجربه و دانش  یا و اطالعات بیرونی پردازش در
 سبک بنابراین و افتد می اتفاق بافت اجتماعی در یادگیری

محیط دانشجویان که ای شیوه بوسیله تواند می  یادگیری  با 

 عبارت به .شود مشاهده دهند، می پاسخ و کنند می رفتار یادگیری

یک سبک دیگر،  کسب برای متمایز و عادتی رفتار یادگیری 

 تجربه مطالعه یا طریق از که  بازخوردهاست یا ها مهارت دانش،

 یادگیری در فراگیران که است ای  شیوه یا و شود می کسب

 .  (23)دهند می ترجیح ها شیوه به سایر خود درسی مطالب
سبک یادگیری در آموزش علوم پزشکی اهمیت زیادی دارد 
زیرا مأموریت اصلی آموزش این رشته ها تربیت افراد توانمند است  
صاحب   اکثر  شوند.  جامعه  آحاد  ارتقاء سالمت  باعث  بتوانند  که 
نظران بر این باورند که یادگیری باید با رویکردی متفاوت صورت 

زیرا   که  گیرد.  محتوایی  بر  مختلف  های  رشته  در  دانش  توسعه 
دانشجویان آن رشته بر اساس آن کار می کنند و نیز بر تجربیات 

گذارد. دانش مربوط به سبک یادگیری می ها اثر مییادگیری آن
با   استادان  تعامل  آموزش، چگونگی  محیط  سازماندهی  در  تواند 

م محتوا  یادگیری  و  یاددهی  و چگونگی  استفاده دانشجویان  ورد 
 . (24)قرار گیرد

-با توجه به اهمیت پژوهش و مشارکت دانشجویان در فعالیت
توسعه   و  بالقوه  استعدادهای  شکوفایی  جهت  در  پژوهشی  های 

حیح یادگیری در  های صکشور و نیز نقش تفکر انتقادی و سبک
موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی، می توان  
با شناسایی این خصوصیات در دانشجویان محقق و غیر محقق به  
تفاوت های آنان پی برد و در راستای تربیت دانشجویانی عالقه  
 مند و با انگیزه در زمینه پژوهش مورد استفاده قرار داد لذا  برآن

-حاضر را با هدف مقایسه تفکر انتقادی و سبک  شدیم تا پژوهش
های یادگیری در دانشجویان محقق و غیرمحقق دانشگاه علوم  
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 انجام دهیم. 1396پزشکی گناباد در سال 

 هاروش 
این پژوهش، یک مطالعه تحلیلی مقطعی است که در سال  

 بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام شد.   1396
و   مطالعه  در  شرکت  به  تمایل  مطالعه  به  ورود  معیارهای 
گذراندن حداقل سه نیمسال تحصیلی بود و معیارهای خروج عدم 
تمایل جهت ادامه شرکت در مطالعه و نقص در تکمیل پرسشنامه  
ها در نظر گرفته شد. نمونه گیری در این پژوهش برای دانشجویان 

با   محقق   گیریغیر  نمونه  برای  طب  تصادفی  روش  و  ای  قه 
 دانشجویان محقق با روش سرشماری صورت گرفت. 

 این مطالعه با در گروه دانشجویان غیرمحقق در  حجم نمونه  
نظر گرفتن   اساس مطالعه  =03/0d  و   =12/0pمقدار  در   ( 7)بر 

از شیوه    نفر محاسبه شد.  230  (،4) در گروه دانشجویان محقق 
 نفر بود.   83سرشماری استفاده شد، که حجم نمونه در این گروه 

دموگرافیک،   اطالعات  فرم  شامل  اطالعات  گردآوری  ابزار 
پرسشنامه سبک یادگیری و تفکر انتقادی بود. در فرم اطالعات 

م تاهل،  وضعیت  جنس،  سن،  نظیر  متغیرهای  حل  دموگرافیک 
سکونت، رشته و مقطع تحصیلی سنجیده شد این فرم از نظر محتوا 
تفکر   مهارت  پرسشنامه  رسید.  خبره  اساتید  از  تن  چند  تایید  به 

دقیقه زمان جهت    45سؤال است که    34انتقادی کالیفرنیا شامل  
های تفکر انتقادی کالیفرنیا پاسخگویی نیاز داشت. آزمون مهارت

تف  توانایی  ارزشیابی  برنامه،  برای  اثربخشی  ارزشیابی  کر منطقی، 
مفید آموزش مداوم،  و  انجمن   پژوهش  توسط  آزمون  این  است. 

فالسفه آمریکا و نظام دانشگاهی کالیفرنیا تدوین شده است. روایی  
و پایایی پرسشنامه کالیفرنیا توسط کیانی و همکاران تأیید شده  

حتوی و  ها این پرسشنامه دارای روایی ماست که در مطالعه آن
نمره کل این پرسشنامه تفکر انتقادی   .(25)بوده است  86/0پایایی  

  9تا    0باشد. نمره بخش تحلیل، از  می    64و حداکثر    0حداقل  
نمره، نمره بخش استنتاج، از    14تا    0نمره، نمره بخش ارزیابی، از  

نمره و نمره    16تا    0نمره، نمره بخش استدالل قیاسی، از    11تا    0
 باشد.  نمره می  14تا  0بخش استدالل استقرایی، از 

های  سبک  پرسشنامه  از  یادگیری  سبک  سنجش  جهت 
وارک دانشگاه     (VARK) یادگیری  توسط  که  شد  استفاده 

ها تدوین یافت. در این ابزار سبک   1998لینکلن نیوزیلند، در سال  
عبارتند از: سبک دیداری: که در آن فراگیران مطالب را از طریق  

سبک شنیداری:  .دیدن و ارائه نمایشی اطالعات بهتر یاد می گیرند
موزش شفاهی بهتر  که فراگیران مطالب را از طریق گوش دادن و آ

گیرند می  خواندنی  .یاد  فراگیران    -سبک  آن  در  که  نوشتنی: 
مطالب را از طریق نکته برداری و خواندن متون نوشتاری یا چاپی 

حرکتی: که فراگیران مطالب   -سبک جنبشی  .بهتر یاد می گیرند
را از طریق انجام نمونه های عملی، تجربی و دستکاری اشیا طی  

 بهتر یاد می گیرند. یک فرایند فیزیکی

مختلف   های  موقعیت  در  فرد  عملکرد  بر  مبتنی  سؤاالت 
طراحی شده است. به صورتی که هر سؤال از چهار گزینه تشکیل  
شده که هر کدام از گزینه ها یکی از ابعاد سبک یادگیری را مورد 
سنجش قرار دهد و هر فرد توانایی انتخاب بیش از یک گزینه را  

گزینه ها که مرتبط با هر حیطه است، یک امتیاز  دارد. هر کدام از  
و حداقل    16به خود اختصاص داده و به این ترتیب هر فرد حداکثر  

صفر امتیاز از هر حیطه را کسب می نماید. کسب نمره بیشتر در 
هر کدام از انواع سبک یادگیری نشان دهنده تمایل بیشتر فرد به 

و   است. در صورتی که فردی در دو  از یک  آن سبک  بیشتر  یا 
زمینه، نمره برابر کسب کند به عنوان سبک یادگیری با عملکرد 
چندگانه در نظر گرفته می شود. روایی محتوایی و پایایی ابزار قبال  

و سایر محققان پرستاری در خارج   2003توسط فلمینگ در سال  
چنین از کشور و جوادی نیا در داخل کشور صورت گرفته است. هم 

روا همکاران مجدداً  و  علیپور  جنت  پژوهش  در  پرسشنامه  یی 
تن از اعضاء هیئت علمی رامسر تأیید شده   10پرسشنامه توسط  

است، پایایی پرسشنامه نیز در مطالعه آنان با روش آزمون مجدد  
 . (26)محاسبه گردیده است 82/0با ضریب همبستگی 

از کمیته    پس  و  دانشجویی  تحقیقات  کمیته  از  مجوز  اخذ 
انجام هماهنگی    (،IR.GMU.REC.1394.124اخالق )کد:  

دانشگاه   مسئولین  نمونه  و  با  روش  اساس  بر  ها  نمونه  انتخاب 
پژوهشگر با حضور در دانشگاه و خوابگاه ها  های ذکر شده،  گیری  

و با جلب رضایت دانشجویان، ضمن توجیه اهداف تحقیق و روش  
ات  ماندن اطالعپر کردن پرسشنامه و اطمینان دادن از محرمانه

رضایت آگاهانه و کتبی از شرکت کنندگان را اخذ    فردی آن ها
 گردیدجمع آوری  تکمیل  ها توزیع و پس از  پرسشنامهنمود، سپس  

داده ها پس از جمع آوری، کدگذاری و وارد رایانه شد. پس از  
افزار   با توسط نرم  کنترل صحت ورود داده ها، تجزیه و تحلیل 

SPSS    و تحلیل داده ها در دو بخش  انجام شد. تجزیه    22نسخه
)فراوانی، درصد، درصد تجمعی، میانگین و انحراف   آمار توصیفی

تبعیت داده ها از    برای سنجشمعیار( و آمار استنباطی انجام شد.  
از آزمون   استفاده شد  آزمون کولموگروف اسمیرنوف  ازتوزیع نرمال  

دانشجویان  ای  زمینه  متغیرهای  برای  میانگین  مقایسه  های 
مقایسه میانگین تفکر انتقادی دانشجویان در دو برای    .ستفاده شدا

آزمون از  و غیرمحقق  و  گروه محقق  برای  تی مستقل  مقایسه . 
سبک های یادگیری دانشجویان در دو گروه محقق و غیرمحقق  

آزمون  فیشر  از  آزمون  دقیق  از  حاصل  نتایج  شد.    های استفاده 
 دار لحاظ شد.معنی 05/0آماری در سطح کمتر از 

 نتایج
سال و میانگین معدل    78/22میانگین سن واحدهای پژوهش  

درصد   6/31درصد شرکت کنندگان پسر و  4/68بود.  78/15آنان
بود. بیشتر افراد    03/5دختر بودند. میانگین ترم واحدهای پژوهش  

( مجرد  مطالعه  خوابگاهی    41/67مورد  و  درصد(   4/61)درصد( 
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درصد در مقطع کارشناسی و اکثریت شرکت کنندگان   3/95.  بودند

بودند.    9/43) تحصیل  درحال  پرستاری  رشته  در    7/23درصد( 
 درصد غیر محقق بودند.  3/76درصد محقق و 

میانگین و انحراف معیار نمره تفکر انتقادی در کل دانشجویان  
اف معیار نمره  بود به طوری که میانگین و انحر  72/14±14/22

غیرمحقق گروه  در  انتقادی  گروه    92/16±  31/8تفکر  در  و 
بود. در جدول شماره یک مقایسه میانگین    94/38±  06/18محقق

انتقادی و حیطه های آن در دو گروه  و انحراف معیارنمره تفکر 
 محقق و غیرمحقق نشان داده شده است. مطابق جدول تفاوت  

در  گروه  دو  بین  معناداری  انتقادی   آماری  تفکر  حیطه های 

 (. P<001/0وجود داشت )
  –بیشترین سبک یادگیری در گروه محقق از نوع خواندنی  

( بود. 39/5( و در گروه غیر محقق از نوع شنیداری )39/8نوشتی )
مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره سبک    2در جدول شماره  

 ده است.های یادگیری بین دو گروه محقق و غیر محقق آورده ش
نتایج آزمون آنوا نشان داد تفاوت آماری معناداری بین رشته  
های مختلف تحصیلی در حیطه های ارزیابی، استنتاج، استدالل  

(. همچنین  P<05/0استقرایی و نمره کل تفکر انتقادی وجود دارد )
استقرایی   استدالل  حیطه  در  فقط  تحصیلی  مختلف  مقاطع  بین 

 (.P=009/0عناداری وجود داشت )تفکر انتقادی تفاوت آماری م
ارتباط  داد  نشان  پیرسون  همبستگی  ضریب  آزمون  نتایج 
آماری معناداری بین حیطه های ارزیابی و استدالل استقرایی با  

(. در رابطه با ارتباط P<05/0سن واحدهای پژوهش وجود دارد )
متغیرهای اصلی با سایر متغیرهای دموگرافیک، آزمون تی مستقل  

داد تفکر  نشان  با  سکونت  محل  و  تاهل  وضعیت  جنس،  بین   ،
انتقادی و ابعاد آن و همچنین سبک های یادگیری، رابطه آماری 

(. همچنین براساس آزمون آنالیز  <05/0Pمعناداری مشاهده نشد )
واریانس یکطرفه، مقایسه میانگین سبک های یادگیری برحسب 

(.  <05/0Pمقطع و رشته تحصیلی تفاوت آماری معناداری نداشت )
مبتنی بر نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون، بین سن، معدل 
و ترم تحصیلی با سبک های یادگیری و بین معدل و ترم تحصیلی  

 (.<05/0Pبا تفکر انتقادی رابطه آماری معناداری وجود نداشت )

 بحث 
نتایج نشان داد میانگین نمره تفکر انتقادی در دانشجویان غیر 

با    92/16±312/8محقق   باشد. که  است که در حد ضعیف می 
. همچنین  (27)باشدنتیجه پژوهش عزیزی و همکاران همسو می

انتقاد تفکر  نمره  همکاران  و  اسالمی  تحقیق  دانشجویان در  ی 
در مطالعه آنان    و  پرستاری ترم اول و آخر مورد بررسی قرار گرفت

. (28)ضعیف بوده استدر حد    نمره تفکر انتقادی دانشجویاننیز  
انتقادی محدود به  ض کشور ما نمی باشد. در مطالعه عف مهارت 

نمره تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری با آزمون   ،در کره  شاین
  شود.   می  گرفته   نظر  در  ضعیف  که  بوده  7/46±8/6واتسون گلیزر  

ف مهارت تفکر انتقادی در کشورشان را دو عامل  ضع  دلیل  آنان
عدم تمرکز سیستم آموزشی کره بر پرورش مهارت تفکر انتقادی 

عد که و  انتقادی  تفکر  مهارت  سطح  برای  استانداردی  وجود  م 
یابند   دست  آن  به  باید  التحصیلی  فارغ  هنگام  در   دانشجویان 

از نظر آنان اهداف آموزشی جهت پیشبرد مهارت تفکر    .می دانند
انتقادی بطور واضح و دقیق در کل سیستم آموزش پرستاری شامل  

 .  (29)ی نمی یابداهداف دوره، برنامه ریزی و روش تدریس تجل
دانشجویان   با  محقق  دانشجویان  انتقادی  تفکر  مقایسه  در 

د که تفاوت  غیرمحقق دانشگاه علوم پزشکی گناباد مشخص گردی
های تحلیل، ارزیابی، استنتاج، استدالل آماری معناداری بین بخش

قیاسی، استدالل استقرایی وجود دارد. با مقایسه دو گروه محقق و 
غیرمحقق به این نتیجه رسیدیم که میانگین تفکر انتقادی در بین 
غیر   دانشجویان  در  انتقادی  تفکر  از  بیشتر  محقق  دانشجویان 

 .  محقق می باشد
طریق   از  تنها  تحصیل  زمان  در  دانشجویان  انتقادی  تفکر 
گوش دادن به سخنرانی ها و خواندن کتاب های درسی و امتحان  
از   آنها  هدف  که  بدانند  باید  اساتید  بلکه  آید،  نمی  بوجود  دادن 
تدریس عالوه بر انتقال اطالعات، ایجاد فرصت هایی برای تمرین  

یادگیر نظیر  هایی  روش  و  ها  مسئله، مهارت  حل  طریق  از  ی 
تصمیم گیری و ابتکار است. ایجاد محیط آموزشی همراه با پرسش 
تفکر   تواند  می  مناظره  و  بحث  و  وجو  جست  کنکاش،  گری، 

که به نظر می رسد   (30)انتقادی در دانشجو را رشد و توسعه بدهد
با درگیر کردن دانشجویان در پژوهش می توان به این هدف دست  
ذهن   که  پرسشی  پاسخ  به  رسیدن  و  مسئله  حل  که  چرا  یافت 

 پژوهشگر را درگیر کرده مهمترین رکن پژوهش است.  
از طرفی وجود تفکر انتقادی در دانشجویان باعث می شود که  

یت بیشتری بر عهده گرفته و با  در ارتباطات، دانشگاه و کار مسئول
 .(26)افراد مختلف همکاری نموده و تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند

مطالعات متعددی در راستای مقایسه تفکر انتقادی دانشجویان  
در ترم های اول و آخر هر دانشگاه صورت گرفته که نتایج ضد و 

معناداری نقیضی را نشان میدهند. برخی از مطالعات تفاوت آماری  
را در نمره تفکر انتقادی در طی سال های مختلف تحصیل دوره  

مطالعه رضائیان و همکاران    ( 31,  28)کارشناسی نشان نمی دهند
و مطالعه واگهان و همکارانش در آمریکا نشان داد با افزایش ترم  

,  32)تحصیلی دانشجویان، سطح تفکر انتقادی انها کمتر می شود
تاپر(33 توسط  شده  انجام  مطالعات  اساس  بر  و همچنین    (34). 

تحصیلی    (35)استاپنیسکی مقطع  رفتن  باال  با  داد  نشان  نتایج 
میزان تفکر انتقادی دانشجویان افزایش پیدا می کند. در مطالعه 

همکاران و  همکاران  (36)حسینی  و  زاده  آخوند  نیز  این   (37)و 
این تایید گردید.  این مطالعه    موضوع  است که در  بین  در حالی 

مقاطع مختلف تحصیلی فقط در حیطه استدالل استقرایی تفکر  
 . انتقادی تفاوت آماری معناداری وجود داشت

با   یادگیری در گروه محقق  بیشترین سبک  داد  نشان  نتایج 
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خواندنی  39/8±584/3میانگین   نوع  پژوهش     -از  بود.  نوشتنی 
با   نیز مشابه  اکثر دانشجویان دانشکده  پیمان  نتایج ما نشان داد 

پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایالم ازاین سبک استفاده  
کنند سبک (38)می  همکاران  و  حجازی  پژوهش  در  همچنین   .

 غالب یادگیری نوشتنی خواندنی بود. 
میانگین   با  غیرمحقق  گروه  در  یادگیری  سبک  بیشترین 

شنیدار  17/1±39/5 نوع  دراز  بود.  و تحقیقی ی  نصیری   که 

 این به اند،داده انجام پزشکی دانشجویان دندان بر روی همکاران

 کنند،می استفاده مختلفی یادگیری  هایاز سبک  رسیدند نتیجه

دانشجویان کهطوریبه  مورد   سبک بیشتر  را  شنیداری  یادگیری 
. (39)است نزدیک پژوهش این  نتایج به که استفاده قرار می دهند

مطالعه که میهـان ـ آنـدریوز بـر رو ی دانشجویان سال   جنتا ی
درصـد   54ا انجام داده بود، نشان داد که  یاول پرستار ی در استرال

  ترکیبی را درصد آنهـا سـبک    46  ی ودانشـجو یان تـک سـبک
 (40)بودندانتخاب کرده 

یادداشتبرداری،  با  تعاملی  سخنرانی  است  معتقد  کافمن 
برنامه    استفاده ازجلسات یادگیری در گروههای کوچک،  برگزاری  

یادگیری تحت وب و همچنین مطالعات مبتنی بر تجزیه و تحلیل  
مستقیم فراگیر؛ هر کدام از این روشها ممکن است به یادگیرندگان  

به   ایشمختلف،  جدید   یوه  روشهای  تا  دهد  انگیزه  متفاوت 
هر چه فراگیر   .(41)یادگیری را در موقعیتهای مختلف به کار گیرند

بیشتر در فرآیند یادگیری مشارکت کند، بیشتر یاد میگیرد. وولرز  
کولینز   از  نقل  استبه  فقط    معتقد  آنچه    10دانشجویان  %از 

و   یاد میگیرند  آنچه میشنوند؛   % 20میخوانند  آنچه    30از  %از 
 70%از آنچه به صورت گفت و شنود مباحثه میشود؛    50میبینند؛  
%از آنچه به دیگران    90ه به صورت عملی انجام میدهند و  %از آنچ

در تعلیم به عنوان یک فرآیند بهتر  .  (42)یاد میدهند را یاد میگیرند
روشهای   از  سبکهای   ترکیبیاست  با  فراگیران  تا  شود  استفاده 

 .(43)دنمختلف یادگیری را تحت پوشش قرار ده
بین  متفاوت  یادگیری  های  سبک  از  استفاده  واقع  در 
که   شود  می  مشاهده  گناباد  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویان 

لب دانشجویان محقق خواندنی نوشتنی است که نشان  سبک غا
دهنده نقش توام مطالعه و یادداشت برداری در یادگیری مناسب 
و  خواندن  در  قوی  عمکرد  دارای  آنان  و  بوده  دانشجویان  این 
های   فعالیت  در  آنان  شرکت  با  تواند  می  که  هستند  نوشتن 

 باشد. پژوهشی و مطالعه و نوشتن مقاالت مختلف ارتباط داشته 
با   محقق  دانشجویان  یادگیری  های  سبک  مقایسه  در 
مشخص   گناباد  پزشکی  علوم  دانشگاه  غیرمحقق  دانشجویان 
گردید که تفاوت آماری معناداری بین دو گروه در سبک یادگیری  
شنیداری، خواندنی نوشتنی و جنبشی حرکتی وجود دارد اما بین  

 دارد. سبک یادگیری دیداری تفاوتی بین دو گروه وجود ن

یادگیری مهم ترین رکن آموزش بوده و سبک های یادگیری  
در هر فرد باعث انگیزش به تحصیل، سرزندگی تحصیلی و تقویت  

و توسعه تفکر انتقادی در متعلمان می گردند. در این رابطه مطالعه  
ارومیه   پزشکی  علوم  دانشکده  در  همکاران  و  سدانی  پور  حبیب 

دانشگاه با داشتن سبک های متفاوت  نشان داد دانشجویان این  
یادگیری تفکر انتقادی را در خود تقویت نموده و در راستای توسعه  
پیامد  یک  عنوان  به  انتقادی  تفکر  که  چرا  کنند  می  تالش  آن 

 . (26)مطلوب در ارتباط با آموزش می باشد
در بررسی ارتباط سبک های یادگیری دانشجویان محقق و  

گناباد با متغیرهای دموگرافیک    غیرمحقق دانشگاه علوم پزشکی
و تحصیلی آنان مشخص گردید بین جنس، وضعیت تاهل و محل 
آماری  رابطه  یادگیری،  با سبک های  و رشته تحصیلی  سکونت 
از مطالعات همخوانی  برخی  نتایج  با  نشد که  معناداری مشاهده 

رابطه    (45,  44)دارد انتقادی  تفکر  با  ترم تحصیلی  و  بین معدل 
آماری معناداری وجود نداشت. نتایج این پژوهش با مطالعه برزگر 

 .  (46)از این نظر همخوانی دارد

 نتیجه گیری
این مطالعه نشان داد دانشجویان محقق در مقایسه    بطور کلی

و   برخوردارند  باالتری  انتقادی  تفکر  از  غیرمحقق  دانشجویان  با 
فعالیت به  بتوان گرایش  این  شاید  برای  را عاملی  های پژوهشی 
دانست. همچنین سبک دانشجویان  مهم  یادگیری در گروه  های 

طلبد. را می  تری بوده و فعالیت بیشتر دانشجومحقق سبک فعال
نوع  از  بیشتر  اما در گروه دانشجویان غیرمحقق سبک یادگیری 
شنیداری بوده و این گروه از طریق آموزش شفاهی، به یادگیری 

می دست  و بهتری  آموزشی  مسئولین  بیشتر  توجه  لذا  یابند. 
پژوهشی به تشویق دانشجویان به فعالیت های پژوهشی و فراهم  

م امر  این  برای  زمینه  و  کردن  انتقادی  تفکر  توسعه  به  تواند  ی 
استفاده موثر از سبک های یادگیری کمک کند. در همین راستا  

تالش کننـد روشهــا ی تــدریس را متناســب    اساتید بهتر است
یــادگ گونــاگون  ی  ســبکهــا  دانشــجوییبــا   ییر تغ  انری 

یادگیری در بیشتر محیط ها متناسب با  ی    هادهنــد تــا فرصت
بک یادگیری دانشجویان شود. همچنین با تشکیل گارگاه های س

تشویق   راستای  در  پژوهشی  موانع  کردن  برطرف  و  آموزشی 
 دانشجویان به فعالیت های پژوهشی و ارتقا تفکر انتقادی بکوشند.

 

 سپاسگزاری 
دانشگاه بدین فناوری  و  تحقیقات  محترم  معاونت  از  وسیله 

تحقیق کمیته  و  گناباد  پزشکی  کلیه علوم  و  دانشجویی  ات 
دانشجویان شرکت کننده دراین پژوهش که در انجام این تحقیق  

 مساعدت الزم را داشتند، تقدیر و تشکر می نماییم. 
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