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چکیده    

دندانپزشکي تربیت افراد کارآزموده در مراقبت جامع از  هایدانشکدهآموزشي  هایبرنامههدف اصلي 

 ادهمورداستفپایه و اساسي جهت بررسي این برنامه  عنوانبه تواندمي. ارزشیابي مهارت تفکر انتقادی هستمددجویان 

بررسي تفکر انتقادی در بین دانشجویان دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي  باهدفن راستا این پژوهش قرار گیرد. در همی

 انجام پذیرفت. 5969قزوین در سال 

مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفي مقطعي است که جامعه پژوهش کلیه دانشجویان رشته دندانپزشکي 

 595سرشماری کلیه افراد وارد مطالعه گردیدند و نهایتا  صورتبه کهودند ب 5969دانشگاه علوم پزشکي قزوین در سال 

تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم ب که  هایمهارتآزمون در مطالعه  مورداستفاده. ابزار پرسشنامه کامل و وارد مطالعه شد

ر مطالعه حاضر میزان و د گزارش شده است 69/0پایایي این آزمون در مطالعات بود.  ایچندگزینهسوال  93حاوی 

 15نسخه  SPSS افزارنرماز اطالعات  وتحلیلتجزیهجهت  آمد. بدست 65/0ضریب پایایي با استفاده از آلفای کرونباخ 

آماره  و میانگین و انحراف استاندارد و ...() يفیتوصآمارهای  زاستفاده شد و داده ها با استفاده ا 09/0با حداکثر خطای 

 مستقل، تحلیل واریانس و همبستگي پیرسون مورد تحلیل قرار گرفتند. tهای تحلیلي آزمون 

در  35/6±10/9یافته های این مطالعه نشان داد که میانگین نمره کل تفکر انتقادی دانشجویان دندانپزشکي ):هایافته

بین  داریمعنيمن ارتباط بود. در ض 50دانشجویان کمتر از  %6/15، نمره کل تفکر انتقادی (93مقایسـه بـا نمـره کـل: 

انتقادی وجود نداشت؛ اما بین وضعیت تاهل و سال ورود به دانشگاه و تفکر  های تفکرجنس و سن و نمرات آزمـون مهارت

میانگین نمرات حیطه های تفکر انتقادی دانشجویان دندانپزشکي قزوین در حیطه  یافت شد. داریمعنيانتقادی رابطه 

 9/9، 53از  19/9، 6از  3/1استنباط، استدالل استقرایي و استدالل قیاسي به ترتیب برابر  _شیابيو ارز وتحلیلتجزیههای 

 بود. نمره 53 از 51/9، 59از  99/9، 55از 

رسد روش های متداول آموزشي در دانشگاه ها توانایي تفکر انتقادی را در دانشجویان افزایش به نظر مي:گیرینتیجه

خگویي به نیازهای جامعه الزم است که مسیر سنتي برنامه های آموزشي را ترک و برنامه های دهد، لذا جهت پاسنمي

که قادر به حل مسائل مددجویان جدید را طراحي نمود که هدف آن تربیت دانشجویاني متخصص و کارآمد باشد به نحوی

 ه و تفکر خالق دست یابند.در جامعه بوده و به اهداف سطوح باالی یادگیری نظیر تفکر انتقادی، حل مسئل

فرم ب کالیفرنیامهارت تفکر انتقادی تفکر انتقادی، دانشجو دندانپزشکي، آزمون کلیدی هایواژه

 


