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Abstract

Introduction: Today, the development of critical thinking skills and disposition in universities are 
one of the most important goals of higher education. The aim of this study was to determine 
the critical thinking disposition among postgraduate students of Medical faculty in Ahvaz 
Jundishapur University of Medical Sciences in Iran, 2017.  
Method: In a descriptive cross-sectional study, critical thinking disposition of 215 postgraduate 
students were surveyed. The standard Rickets Critical Thinking Questionnaire Inventory (CTDI), 
which consisted of 33 questions, was used to measure students' critical thinking disposition. 
Data were analyzed by SPSS software using t-test, ANOVA and Pearson correlation coefficient. 
Results: The mean score of critical thinking disposition for postgraduate students was 
127.03±10.05. There was no significant difference between the mean score of critical thinking 
disposition gender and academic years (p>0.05). Pearson correlation test showed significant 
relationship between critical thinking disposition and student’s age (r=0.174, p=0.01).
Conclusion: The results of the study showed that the rate of critical thinking disposition in 
postgraduate students is moderate and there were few students with a strong tendency toward 
critical thinking.
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مقدمه
از مهم ترين مهارت هايى كه در هر نظام آموزشى بايد به فراگيران 
آموخته شود، مهارت تفكر و انديشيدن است. وظيفه اصلى دانشگاه ها 
و مراكز آموزش عالى كه توسط يونسكو براى انسان قرن بيست و 
يكم مورد تأكيد قرار گرفته، رشد و پرورش مهارت هاى تفكر انتقادى 
به دانشجويان است به  گونه اى كه منجر به شناخت علمى و كسب 

معرفت در آن ها گردد [1، 2].
تفكر انتقادى به عنوان مهارت انديشيدن، قضاوت هدفمند و 
خودتنظيم است كه در نتيجه تفسير، تجزيه و تحليل، ارزشيابى و 

گرايش به تفكر انتقادى دانشجويان تحصيالت تكميلى دانشكده پزشكى 
دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور اهواز در سال 1396

عبدالحسين شكورنيا1، مليحه كرمى مطلق2 و مجتبى اوركى كوه شور3
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چكيد   ه

مقدمه: امروزه، رشد و پرورش مهارت و گرايش به تفكر انتقادى در دانشگاه ها از مهم ترين اهداف آموزش عالى 
مى باشد. هدف از انجام اين مطالعه تعيين ميزان گرايش به تفكر انتقادى دانشجويان تحصيالت تكميلى دانشكده 

پزشكى در دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور اهواز در سال 1396 بود.
روش: در يك مطالعه توصيفى-مقطعى، ميزان گرايش به تفكر انتقادى 215 دانشجوى تحصيالت تكميلى مورد 
 Critical Thinking) ريكتس  انتقادى  تفكر  به  گرايش  ميزان  سنجش  استاندارد  پرسشنامه  گرفت.  قرار  بررسى 
Disposition Inventory= CTDI) مشتمل بر 33 سؤال جهت سنجش ميزان گرايش به تفكر انتقادى دانشجويان 
ضريب  و  آنووا   ،t آمارى   آزمون هاى  از  استفاده  و   SPSS نرم افزار  كمك  با  داده ها  گرفت.  قرار  استفاده  مورد 

همبستگى پيرسون تحليل شد.
يافته ها: ميانگين نمره گرايش به تفكر انتقادى دانشجويان تحصيالت تكميلى 10/05±127/03 بود. بين ميانگين 
 .(p>0/05) نمره گرايش به تفكر انتقادى و جنس و سنوات تحصيلى دانشجويان تفاوت معنى دارى مشاهده نشد
نتايج آزمون ضريب همبستگى پيرسون نشان داد بين گرايش به تفكر انتقادى و سن دانشجويان رابطه مثبت 

.(p=0/01 ،r=0/174) معنى دارى وجود دارد
نتيجه گيرى: نتايج مطالعه نشان داد كه ميزان گرايش به تفكر انتقادى در دانشجويان تحصيالت تكميلى در حد 

متوسط است و تعداد كمى از دانشجويان داراى گرايش قوى به تفكر انتقادى مى باشند.

تاريخ د      ريافت: 1397/05/21
تاريخ  پذيرش: 1397/11/18

كليدواژهها: 
انتقادى،  تفكر  به  گرايش 
تكميلى،  تحصيالت  دانشجويان 
علوم  دانشگاه  پزشكى،  دانشكده 

پزشكى جندى شاپور اهواز

تمامى حقوق نشر براى د  انشگاه
علوم پزشكى بقيه اهللا (عج)

محفوظ است.

مقاله پژوهشى         

استنباط شكل مى گيرد. تفكر انتقادى شامل دو جنبه مهارت تفكر 
انتقادى (Critical Thinking Skills) و گرايش به تفكر انتقادى 
تفكر  مهارت  جنبه  است.   (Critical Thinking Disposition)
انتقادى بر راهبردهاى شناختى و جنبه گرايش به تفكر انتقادى بر 
اجزاى نگرشى تفكر و انگيزه پايدار درونى بر حل مسائل تأكيد دارد. 
بدون گرايش مثبت به تفكر انتقادى اين نوع تفكر محقق نمى شود به 
همين دليل گرايش به تفكر انتقادى بخشى حياتى از تفكر انتقادى 

قلمداد مى شود [3، 4].
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گرايش به تفكر انتقادى يك متغير پيش زمينه اى است كه به 
صورت مجموعه اى از نگرش ها و عادات ذهنى تعريف شده است. اين 
گرايش يكى از حيطه هاى شخصيتى است كه به تمايل و خواسته هاى 
افراد به تفكر انتقادى اشاره دارد [16]. براى تحقق يك مهارت، 
شخص بايد هم مهارت آن را و هم گرايش و تمايل به استفاده از آن 
را داشته باشد. در واقع، بدون گرايش مثبت به تفكر انتقادى، اين 
نوع تفكر نمود پيدا نخواهد كرد. اين موضوع از آن جهت اهميت 
پيدا مى كند كه امروزه برنامه درسى در دانشگاه ها با انتقال مفاهيم 
فراوان علمى، فرصت انديشيدن را از فراگيران گرفته است [17، 18].

 بررسى ها نشان مى دهد كه مطالعات انجام شده بيشتر بر جنبه هاى 
مهارتى تفكر انتقادى تمركز داشته و بعد گرايش به تفكر انتقادى 
نسبتًا مغفول مانده و مطالعه كمى در اين زمينه انجام گرفته است 
[19]. از آنجايى كه مهارت و گرايش به تفكر انتقادى در فرآيند 
يادگيرى دانشجويان متغير مهمى محسوب مى شود، توجه به آن و 
تالش براى بهبود و ارتقاى سطح اين تفكر در دانشجويان به منظور 
افزايش كيفيت پيامدهاى يادگيرى آن ها ضرورى است. لذا مجهز 
بودن دانشجويان به تفكر انتقادى يعنى توانايى تجزيه و تحليل، 
تركيب و قضاوت به عنوان بخشى از فرآيند آموزش عالى بايد 

مورد توجه قرار گيرد.
با توجه به اهميت مهارت و گرايش به تفكر انتقادى در پيش 
كاركرد  افزايش  در  آن  نقش  و  دانشجويان  تحصيلى  اهداف  برد 
تفكر  مختلف جامعه؛ آگاهى از سطح  آن ها در مواجهه با مسائل 
انتقادى و گرايش به آن مى تواند تصوير روشنى به مديران و برنامه 
ريزان دانشگاه ها در زمينه هدف گذارى در برنامه ريزى آموزشى 
بدهد. از آنجايى كه در ايران مطالعات در زمينه گرايش به تفكر 
انتقادى دانشجويان به ويژه در دانشجويان تحصيالت تكميلى بسيار 
محدود بوده است، لذا اين مطالعه با هدف بررسى ميزان گرايش به 
تفكر انتقادى در دانشجويان تحصيالت تكميلى دانشكده پزشكى 
دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور اهواز در سال 1396 طراحى 

و اجرا شده است.

روش
در اين مطالعه توصيفى-مقطعى، جامعه مورد مطالعه تمامى دانشجويان 

افزايش و بهبود مهارت هاى تفكر انتقادى دانشجويان از ابعاد 
مورد توجه در فرآيند آموزش پزشكى و در راستاى پاسخگويى به 
تغييرات سريع و دائمى به نيازهاى پيچيده در نظام مراقبت هاى 
بهداشتى-درمانى است. بنابراين، آموزش پزشكى، عالوه بر پرورش 
و رشد شايستگى و صالحيت هاى حرفه اى بايد اشاعه تفكر انتقادى، 
نيز  را  خودكارآمدى  و  گشايى  مسئله  تصميم گيرى،  مهارت هاى 
توسعه دهد. چرا كه؛ رشد فزاينده و سريع پزشكى در عرصه مراقبت 
از بيماران، درمانگرانى را مى طلبد كه بتوانند با سطوح باالتر تفكر 

و استدالل با تحوالت روز و تغييرات پيچيده برخورد كنند [5].
بنابراين، بايد برونداد اصلى آموزش عالى تفكر انتقادى باشد 
و  خالقيت  مى رود  انتظار  دانشگاهى  دانش آموختگان  از  كه؛  چرا 
نوآورى هاى الزم براى حل مسائل و مشكالت را داشته باشند و بتوانند 
با جمع آورى، تجزيه و تحليل و سازماندهى اطالعات نتيجه گيرى 
تفكر  پرورش  و  رشد  اهميت  نمايند.  ارائه  را  مناسب  بازخورد  و 
انتقادى در حدى است كه برخى محققين تفكر انتقادى را هدف 
آموزش،  دارند  اعتقاد  و  برشمرده اند  دانشگاهى  تحصيالت  اصلى 
فقط ياد دادن تفكر انتقادى به فراگيران است و در همين راستا 
فدراسيون جهانى آموزش پزشكى (WFME) تفكر انتقادى را يكى 

از استانداردهاى آموزش پزشكى معرفى كرده است [8-6].
يكى از دغدغه هاى كارشناسان نظام آموزشى كه اخيراً مورد 
تأكيد قرار گرفته اين است كه روند آموزشى در دانشگاه ها و مراكز 
آموزش عالى در كشور به سمت يادگيرى هاى حافظه محور به جاى 
يادگيرى عميق در جريان است و دانش آموختگان دانشگاه ها قادر 
به تحليل نقادانه مسائل مربوط به امور شغلى و زندگى روزمره خود 
نمى باشند [9]. نتايج مطالعات انجام شده در ايران نشان مى دهد 
سطح مهارت و گرايش به تفكر انتقادى در دانشجويان ايرانى چندان 
مطلوب نيست. گرايش اكثريت دانشجويان به تفكر انتقادى ضعيف 
و تنها درصد كمى از آن ها گرايش قوى به تفكر انتقادى داشته اند 
[10-12]. و ميزان مهارت و گرايش به تفكر انتقادى دانشجويان 
در طول حضور در دانشگاه و با افزايش سنوات تحصيلى تغيير 
نمى كند. يعنى آموزش هاى علمى در دانشگاه تأثير چشم گيرى بر اين 
مهارت نداشته و موجب ارتقاى گرايش به تفكر انتقادى دانشجويان 

نمى شود [15-13].
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مقطع ارشد و دكتراى شاغل به تحصيل در دانشكده پزشكى دانشگاه 
علوم پزشكى جندى شاپور اهواز در سال تحصيلى 1396 بودند كه تمامًا 
وارد مطالعه شده و به عنوان نمونه مورد بررسى قرار گرفتند. بنابراين 
در تحقيق حاضر جامعه و نمونه پژوهش يكسان بود. نمونه بردارى 
به روش تمام شمارى بود كه روى 264 دانشجوى انجام شد. معيار 
ورود به مطالعه، رضايت دانشجو و تكميل پرسشنامه و معيار خروج 

از مطالعه، عدم تكميل پرسشنامه در نظر گرفته شد.
ابزار گردآورى داده ها، پرسشنامه و مشتمل بر دو بخش بود. بخش 
اول ويژگى هاى فردى نمونه ها شامل جنس، سن، مقطع تحصيلى 
و سال ورود به دانشگاه و بخش دوم پرسشنامه استاندارد سنجش 
 Critical Disposition ميزان گرايش به تفكر انتقادى ريكتس
Inventory (CTDI) Thinking بود [20]. اين پرسشنامه يك 

ابزار خودگزارشى است كه ميزان گرايش به تفكر انتقادى را مورد 
سنجش قرار مى دهد. پرسشنامه شامل 33 سؤال 5 گزينه اى است كه 
در مقياس ليكرت از كامًال موافقم تا كامًال مخالفم تنظيم شده است. 
حداكثر و حداقل نمره كسب شده در اين آزمون به ترتيب 165 و 33 
 (Innovativeness) امتياز است و داراى 3 زير مقياس خالقيت
با 11 سؤال، كمال يا بالندگى (Maturity) با 9 سؤال و تعهد 
(Engagement) با 13 سؤال است. فرم ترجمه شده به فارسى 
آن در مطالعات مختلف مورد استفاده قرار گرفته و روايى و پايايى 
آن مورد تأييد قرار گرفته است [18، 21]. در مطالعه پاك مهر و 
همكاران، ضريب آلفاى كرونباخ هر يك از زير مقياس خالقيت، 
كمال و تعهد به ترتيب 0/64، 0/53 و 0/82 و در كل 0/76 
به دست آمده است [22]. در مطالعه حاضر ضريب آلفاى كرونباخ 
براى هر يك از زير مقياس ها به ترتيب 0/71، 0/59 و 0/79 و 

به طور كلى 0/77 به دست آمد.
پرسشنامه ها بعد از كسب مجوز و هماهنگى الزم به صورت 
انفرادى توسط مجرى در اختيار دانشجويان قرار گرفت و ضمن 
توضيح اهداف پژوهش و جلب رضايت و مشاركت نمونه ها از 
آنان خواسته شد در صورت تمايل پرسشنامه را تكميل و به مجرى 

عودت دهند.
 نمره كل گرايش به تفكر انتقادى از جمع نمرات سه خرده مقياس 
به دست مى آيد. جهت بررسى گرايش به تفكر انتقادى مطابق با 

پژوهش راستجو و همكاران و بر اساس ميانگين نمره كل، گرايش 
به تفكر انتقادى دانشجويان در سه سطح قوى، متوسط و ضعيف 
تعريف شد [23]. بدين صورت كه نمره 136/95 به باال گرايش 
قوى، نمره 135/30 تا 110/55 گرايش متوسط و نمره 108/90 

و كمتر گرايش ضعيف در نظر گرفته شد.
  (Version 20, IBMداده ها پس از كدگذارى وارد نرم افزار
 Corporation, Armonk, NY)SPSS-20گرديد و با استفاده 

از روش هاى آمارى توصيف و تحليلى مورد تجزيه و تحليل قرار 
گرفت. نرمال بودن توزيع داده ها با انجام آزمون كلموگروف اسميرنف 
(Kolmogorov-Smirnov) بررسى گرديد و با توجه به اين كه 
سطح معنى دارى اين آزمون براى متغير گرايش به تفكر انتقادى و 
زير مقياس هاى آن بيشتر از 0/5 به دست آمد، نرمال بودن توزيع 
داده هاى گرايش به تفكر انتقادى و زير مقياس هاى آن تأييد گرديد 
مقايسه  براى  شد.  استفاده  پارامتريك  آزمون هاى  از  نتيجه  در  و 
ميانگين ها از آزمون t مستقل و ANOVA؛ و براى بررسى رابطه ها 
از ضريب همبستگى پيرسون استفاده شد. در كليه آزمون ها مقدار 

كمتر از 0/5 از نظر آمارى معنادار در نظر گرفته شد.

يافته ها
حجم نمونه مورد بررسى تمامى دانشجويان مقاطع كارشناسى ارشد 
و دكتراى تخصصى (Ph.D) شاغل به تحصيل در دانشكده پزشكى 
دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور اهواز به تعداد 264 نفر بودند كه 
با توجه به معيارهاى ورود و رضايت افراد براى شركت در مطالعه، 215 
نفر در اين مطالعه شركت كردند كه از اين ميان 63 نفر دانشجوى 
سال اول، 58 نفر دانشجوى سال دوم، 48 نفر دانشجوى سال سوم 
و 43 نفر دانشجوى سال چهارم و باالتر بودند. از بين 215 دانشجوى 
مورد بررسى 63 نفر مرد (29/7٪) و 149 نفر زن (70/3٪) با 
ميانگين سنى 4/99±30/78 سال بودند كه از اين جمعيت 137 
نفر (64/5٪) دانشجوى مقطع ارشد و 75 نفر (35/5٪) دانشجوى 
مقطع دكترا بودند (سه نفر از دانشجويان ويژگى هاى فردى خود از قبيل 
جنس و سال ورود و مقطع تحصيلى خود را مشخص نكرده بودند).

به منظور مشخص شدن سطح گرايش به تفكر انتقادى دانشجويان 
كارشناسى ارشد و دكترا، ميانگين و انحراف معيار ابعاد مختلف 



 5

عبدالحسين شكورنيا و همكاران

 1 جدول  در  آن  نتايج  كه  شد  محاسبه  انتقادى  تفكر  به  گرايش 
نمايش داده شده است. نمره كل گرايش به تفكر انتقادى از جمع 
ميانگين هاى سه مؤلفة خالقيت، بلوغ و تعهد به دست مى آيد و اين 
مقدار همان طور كه در جدول 1 مشاهده مى شود 127/03 از نمره 
كل 165 است. با توجه به مبناى تقسيم بندى سطح گرايش به تفكر 
انتقادى، چون نمره 127/03 در محدوده 108/91 و 135/30 قرار 

دارد، پس مى توان نتيجه گرفت كه ميزان گرايش به تفكر انتقادى 
دانشجويان متوسط و در حد نسبتًا مطلوب قرار دارد.

بر اساس شيوه نمره گذارى گرايش به تفكر انتقادى به سه گروه، 
تعداد 39 نفر (18/2٪) از دانشجويان گرايش تفكر انتقادى قوى، 
 (٪5/1) نفر   11 و  متوسط  گرايش   (٪76/7) نفر   165 تعداد 

گرايش ضعيف داشتند.

جدول 1. ميانگين و انحراف معيار نمرات گرايش به تفكر انتقادى و زير مقياس هاى آن در دانشجويان

انحراف معيار ميانگين حداكثر حداقل تعداد متغير
10/05 127/03 151 96 215 گرايش كلى
4/19 46/55 55 34 215 (Innovativeness) خالقيت
4/59 28/73 40 16 215 (Maturity) بلوغ
5/87 51/74 65 35 215 (Engagement) تعهد

ميانگين و انحراف معيار نمرات گرايش به تفكر انتقادى در 
دانشجويان به تفكيك جنس و مقطع تحصيلى در جدول 2 آمده 
است. مقايسه ميانگين نمرات با استفاده از آزمون آمارى t مستقل 

نشان داد تفاوت معنى دارى بين ميانگين نمرات گرايش به تفكر 
انتقادى در دانشجويان دختر و پسر و همچنين كارشناس ارشد و 

.(p>0/05) دكترا وجود ندارد
جدول 2. مقايسه ميانگين نمرات گرايش به تفكر انتقادى دانشجويان به تفكيك جنس و مقطع تحصيلى

p t M±SD تعداد جنسيت/مقطع متغيرها

0/97 0/038
127/18 ±9/08 149 زن

جنس
127/24±8/18 63 مرد

0/39 -0/847
126/77±10/69 137 ارشد

مقطع
127/99±8/68 75 دكترا

ميانگين و انحراف معيار نمرات گرايش به تفكر انتقادى در 
دانشجويان به تفكيك سنوات تحصيلى در جدول 3 آمده است. 
مقايسه ميانگين نمرات با استفاده از آزمون آمارى آنووا نشان داد 

انتقادى  تفكر  به  گرايش  نمرات  ميانگين  بين  معنى دارى  تفاوت 
در دانشجويان به تفكيك سنوات تحصيل در دانشگاه وجود ندارد 

.(p>0/05)

جدول 3 مقايسه ميانگين نمرات گرايش به تفكر انتقادى دانشجويان به تفكيك سنوات تحصيل

P F M±SD تعداد متغير

0/098 2/125

126/87±9/97 63 سال اول
126/45±9/59 58 سال دوم
125/58±9/98 48 سال سوم
130/49±10/29 43 سال چهارم و باالتر

جهت بررسى همبستگى بين سن و ميزان گرايش به تفكر انتقادى 
در دانشجويان از ضريب همبستگى پيرسون استفاده شد. نتايج نشان 

داد بين دو متغير سن و ميزان گرايش به تفكر انتقادى همبستگى 
.(p=0/01 ،r=0/174) مثبت معنى دار آمارى وجود دارد
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بحث
اين پژوهش با هدف بررسى سطح گرايش به تفكر انتقادى دانشجويان 
تحصيالت تكميلى انجام پذيرفت. يافته هاى پژوهش حاكى از آن بود 
كه وضعيت گرايش به تفكر انتقادى بيشتر دانشجويان تحصيالت 
تكميلى در حد متوسط است و تعداد كمى از دانشجويان (18/2 
همكاران  و  راستجو  دارند.  انتقادى  تفكر  به  قوى  گرايش  درصد) 
[24] در بررسى گرايش به تفكر انتقادى دانشجويان كارشناس ارشد 
دانشجويان  بيشتر  توسط  شده  كسب  كل  نمره  نيز  يزد  دانشگاه 
كمى  تعداد  كه  داشته اند  اعالم  و  كرده  گزارش  متوسط  حد  در  را 
از دانشجويان (14 درصد) گرايش قوى به تفكر انتقادى داشته اند. 
يافته هاى مطالعه ديگرى [25] نيز ميزان گرايش به تفكر انتقادى 
در دانشجويان كارشناس ارشد مجازى را در سطح متوسط گزارش 
نموده كه تا حدود زيادى با يافته هاى اين مطالعه همخوانى دارد و 
بيانگر اين است كه گرايش به تفكر انتقادى دانشجويان تحصيالت 
تكميلى در سطح مطلوب نيست. مالكى اماميه و رضايى [19] 
در  انتقادى  تفكر  مهارت  و  گرايش  درباره  مرورى  يك مطالعه  در 
دانشجويان علوم پزشكى دريافتند كه استفاده از شيوه هاى سنتى 
آموزش مهم ترين عامل در ضعف گرايش به تفكر انتقادى است. 
يافته هاى مطالعه ديگرى نيز نشان داد كيفيت تدريس اساتيد در 
گرايش دانشجويان به تفكر انتقادى مؤثر است [26]. بنابراين، انتظار 
مى رود اساتيد علوم پزشكى براى پرورش تفكر انتقادى دانشجويان از 
رويكردهاى آموزشى استفاده كنند تا دانشجويان را به تفكر و تعمق، 
پرسش و كنكاش و توانايى استدالل كردن در موقعيت هاى مختلف 
وادارند و در نهايت با رشد و توسعه گرايش به تفكر انتقادى به ويژه 
در دانشجويان تحصيالت تكميلى دانش آموختگانى با توانايى هاى 

كاربردى باالتر به جامعه وارد شوند.
كشورها  ساير  و  ايران  در  شده  انجام  پژوهش هاى  يافته هاى 
نشان دهنده نتايج مشابه يا متفاوتى بوده است. به طور نمونه تحقيقات 
محدودى ازجمله مطالعه خجسته و همكاران [17] و قريب و همكاران 
[6] بيانگر گرايش مثبت دانشجويان به تفكر انتقادى بود. درحالى كه 
در  را  انتقادى  تفكر  به  گرايش   [15] شكورنيا  و   [14] صبورى 
دانشجويان علوم پزشكى پايين و متزلزل گزارش كرده اند. يافته هاى 
مطالعات انجام گرفته بر دانشجويان كانادايى و استراليايى دال بر 

گرايش مثبت آنان به تفكر انتقادى است [27، 28] در حالى كه 
گرايش دانشجويان چينى و ژاپنى به تفكر انتقادى متزلزل گزارش 
گرديده است [28، 29]. دليل اين شباهت ها و تفاوت ها را مى توان 
به عواملى از قبيل تفاوت هاى فرهنگى-تاريخى، برنامه آموزشى و 

شيوه هاى تدريس نسبت داد.
يكى از يافته هاى مهم اين پژوهش عدم وجود تغيير معنى دار 
در نمرات دانشجويان در سال هاى مختلف تحصيل بود. در حالى 
كه انتظار مى رود دانشجويان سال هاى باالتر در پى افزايش سطح 
تحصيالت و حضور طوالنى تر در دانشگاه گرايش به تفكر انتقادى 
باالتر داشته باشند ولى يافته ها حاكى از آن بود كه بين گرايش به 
تفكر انتقادى و سنوات تحصيلى تفاوت معنى دارى وجود ندارد. 
عدم تفاوت معنى دار ميانگين نمره گرايش به تفكر انتقادى برحسب 
سال بيانگر اين است كه تحصيالت در دانشگاه تأثيرى بر گرايش 
در برنامه ريزى  به تفكر انتقادى دانشجويان نداشته است. احتماالً 
آموزشى در دانشگاه ها تفكر انتقادى به عنوان يك هدف مهم تلقى 
نشده و راهكارهاى رشد و پرورش آن پيش بينى و اجرا نمى شود. 
در ارتباط با روند تغييرات گرايش به تفكر انتقادى دانشجويان در 
سنوات مختلف در كشور نتايج متفاوتى به دست آمده است. نتايج 
مطالعات موسى زاده و امين خندقى روى دانشجويان پرستارى و 
علوم انسانى با نتايج مطالعه حاضر مشابه است [4، 30] در حالى 
بهداشتى  روى دانشجويان رشته خدمات  قريب در مطالعه اى  كه 
دانشگاه تهران، افزايش نمره گرايش به تفكر انتقادى را طى دوره 

چهارساله تحصيل گزارش نموده است [6].
يافته هاى ديگر مطالعه حاضر، نشان داد كه بين ميزان گرايش به 
تفكر انتقادى دانشجويان دختر و پسر، تفاوت معنى دار آمارى وجود 
ندارد. به عبارتى، هر دو جنس از نظر گرايش به تفكر انتقادى در يك 
سطح قرار دارند. اين يافته با نتايج مطالعات راستجو [24]، قنبرى 
هاشم آبادى [31] و برخوردارى [13] همخوان است. از آنجايى كه 
گرايش به تفكر انتقادى بيشتر تحت تأثير موقعيت آموزشى است و 
شرايط و روش هاى آموزشى براى دختران و پسران يكسان است، 
منطقى است كه بين ميزان گرايش به تفكر انتقادى در دو جنس 
تفاوت معنى دارى وجود نداشته باشد. يافته هاى مطالعه حاضر همچنين 
بيانگر عدم ارتباط بين سطح گرايش به تفكر انتقادى در دانشجويان 
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مى رود  انتظار  اينكه  برخالف  مى باشد.  دكترا  و  ارشد  كارشناسى 
گرايش به تفكر انتقادى در دانشجويان مقطع دكترا كه سابقه بيشتر 
و حضور طوالنى ترى در دانشگاه داشته اند باالتر باشد اما با اين وجود 
تفاوتى بين ميزان گرايش به تفكر انتقادى اين دو مقطع تحصيلى 
يافت نشد. نظام آموزشى سنتى كه غالب ترين روش تدريس در 
آن سخنرانى است و امروزه رايج ترين روش آموزش در دانشگاه ها 
در سطح كشور است، مانعى در رشد و پرورش تفكر انتقادى است. 
بنابراين، احتماالً ويژگى هاى محيط آموزشى و شيوه هاى تدريس 
غيرفعال و سبك ارزشيابى ها در دانشگاه ها كه در كليه سطوح تقريبًا 
با يك محتوا و روش اجرا مى شود، مى تواند از علل همسانى سطح 

گرايش به تفكر انتقادى در دانشجويان مقاطع مختلف بوده باشد.
نتيجه گيرى

نتايج نشان داد بين سن و نمره گرايش به تفكر انتقادى رابطه مثبت 
و معنى دارى وجود دارد. اين يافته با نتايج مطالعات قريب و موسى 
زاده كه رابطه معنى دارى بين سن و گرايش به تفكر انتقادى گزارش 
نكرده اند ناهم سو مى باشد [4، 6]. انتظار مى رود با افزايش سن و 
كسب تجربه، افراد تمايل بيشترى به تفكر انتقادى پيدا كنند و 

اين مهارت را بيشتر مورد استفاده قرار دهند.
دشوارى دسترسى به دانشجويان خصوصًا در سال آخر كه كمتر 
در دانشكده حضور داشتند از مشكالت اجرايى و محدوديت هاى اين 
مطالعه بود. با توجه به اينكه نمونه هاى اين مطالعه را فقط دانشجويان 

تحصيالت تكميلى يك دانشكده تشكيل مى دادند اين مسئله محدوديتى 
براى مطالعه مى باشد و تعميم نتايج را به كل جامعه مشكل مى كند، 
پيشنهاد مى شود تحقيقات مشابهى با حجم نمونه بيشتر و از همه 

گروه ها در مناطق ديگر و ساير دانشگاه ها انجام شود.
سپاسگزارى

نويسندگان از كليه دانشجويان مقطع كارشناسى ارشد و دكتراى 
دانشكده پزشكى دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور اهواز كه با تكميل 

پرسشنامه ما را اجراى اين مطالعه يارى نمودند، تشكر مى نمايند.
تأييديه اخالقى

به افراد شركت كننده در پژوهش در مورد محرمانه بودن نتايج پرسشنامه ها 
اطمينان داده شده است. اين مقاله برگرفته از رساله دكترى با كد 

مصوبه  IR.AJUMS.REC.1397.819م مى باشد
منابع مالى

تأمين منابع مالى اين مقاله بر عهده هيچ سازمانى و نهادى نبوده است.
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