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  انشجویانعمومی دتفکر انتقادي و سالمت هاي  رابطه بین مهارت

  1دکتر نجف آقایی                                                                                                     

  چکیده

تفکر انتقادي و سالمت عمومی دانشجویان کارشناسی دانشگاه هاي  بررسی رابطه بین مهارتهدف اصلی مطالعه حاضر : مقدمه

  .باشد  می ) 89- 90(بوعلی سینا همدان 

جامعه آماري پژوهش را . براي اجراي این تحقیق توصیفی از روش مطالعه عرضی یا سطح مقطعی استفاده شد:  روش شناسی

نفر به روش نمونه گیري  383برابر حجم اي  نمونه. بود 8750داد که تعداد آن برابر  می شکیلکلیه دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا ت

پژوهش متشکل از دو پرسشنامه استاندارد تفکر هاي  گردآوري داده ابزار. تصادفی بر اساس جدول مورگان  انتخاب گردیداي  طبقه

به شیوه روایی محتوایی و  ها  روایی پرسشنامه. بود) (GHQگ و هیلیئرانتقادي کالیفرنیا و پرسشنامه استاندارد سالمت روانی گلدبر

در دو  spssتحقیق با استفاده از نرم افزار هاي  تحلیل داده . تعیین گردید% 89و % 88پایایی آن بر اساس آلفاي کرونباخ به ترتیب 

 tضریب همبستگی  پیرسون و تست (و آمار استنباطی ) مرکزي و پراکندگیهاي  درصد و گرایش،  فراوانی(سطح آمار توصیفی 

  . صورت گرفت) و رگرسیون چند گانه  مستقلهاي  گروه

میانگین سالمت عمومی دانشجویان . و در سطح خیلی ضعیفی قرار داشت 34از  7/6میانگین تفکر انتقادي دانشجویان : ها  یافته

درصد مشکوك ) 6/91(نفر  310درصد دانشجویان فاقد اختالالت روانی و ) 4/18(نفر  73دیگر به عبارت . بود 52/31مورد بررسی 

  . به اختالالت روانی بودند

ضریب مدل . تفکر انتقادي و سالمت عمومی دانشجویان رابطه مثبت و معنی داري وجود داردهاي  بین مهارت: نتیجه گیري

 .ي و مهارت استدالل قیاسی و اختالالت روانی رابطه منفی وجود دارددهد بین مهارت تحلیل انتقاد می رگرسیون نشان

  

 دانشجویان ،  سالمت عمومی،  تفکر انتقادي  :کلید واژه ها

 

  

  

  

   

  

aghaei.hamid@gmail.com   )                                                                                   تربیت معلم تهران(خوارزمی استادیار دانشگاه . 1 
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  :مقدمه 

رهبران آموزش و پرورش دنیا از جمله هیات ملی آموزش و پرورش آمریکا در تعیین اهداف آموزش و پرورش 

ارتباط موثر و حل مسئله در دانش ،  تفکر انتقاديهاي  که افزایش تواناییکشورشان به این نتیجه رسیدند 

انسان امروز بیش ). 3(اساسی جامعه امروزي است هاي  آموختگان آموزش و پرورش و دانشگاهها، از ضرورت

 از هر زمان دیگر با خیل عظیم دانش و اطالعات بشري مواجه است  و این به دلیل وجود ابزار اطالع رسانی

وجود اطالعات فراوان از یک . فراوان است که خود باعث شده قدرت غربالگري اطالعات براي افراد کم شود

قبول بی چون و چراي  ثتفکر انتقادي در افراد جوامع از طرفی دیگر باعهاي  طرف و سطح پایین مهارت

همین  خود باعث به . ا فراهم آوردشده و زمینه انحراف و کجروي افراد رها  عقاید و افکار تبلیغ شده در رسانه

. و به طور کلی در خطر افتادن سالمت عمومی افراد شده استها  افسردگی،  وجود آمدن انواع اضطراب ها

آید و افرادي قادرند براي جامعه خود مفید  می سالمت به حسابهاي  سالمت عمومی یکی از مهمترین مؤلفه

دانشجویان هم که از نسل جوان و آینده . انی برخوردار باشندباشند که از سالمتی، به خصوصی سالمت رو

. شوداي  است که به آموزش صحیح و همچنین سالمت عمومی آنها توجه ویژه  مساز کشور هستند الز

اقدام به آموزش ،  در هر جامعه باید براي حفظ سالمت عمومی و روانی افراد خودها  بنابراین دانشگاه

کند که او را براي  می تفکر انتقادي قدرتی ذهنی و جسمی در شخص ایجاد. انتقادي نمایندتفکر هاي  مهارت

هاي  تفکر انتقادي داراي مؤلفه. سازد می کنونی آماده دقیقتر دنیاي پر از اطالعاتهاي  و چالشها  رقابت

 استداللو  قیاسیاستدالل ،  استنباط،  ارزشیابی،  تحلیلتوان به  می مختلفی است که از مهمترین آنها

   . اشاره کرد استقراضی

سالمت عمومی عبارت است از  توانایی کامل فرد براي ایفاي ،  از دیدگاه کارشناسان بهداشت جهانی     

هماهنگ  وبه عبارت دیگر، سالمتی به  کارکردن خوشایند و موثر . روانی و جسمی،  اجتماعیهاي  نقش

. شود می انعطاف پذیري و توانایی بازیابی تعادل خود اطالق،  دشوارهاي  استعداد و روان انسان  در موقعیت

کنش اجتماعی و افسردگی نام ،  اضطراب،  توان از عالئم جسمانی می سطوح مختلفی دارد که،  سالمت عمومی

  ) .14(برد 

،  اجتماعیي ها با توجه به مسائلی که در مورد سالمت عمومی گفته شد، دانشجویان براي ایفاي نقش     

روانی و جسمی و توانایی موثر کارکردن در شرایط و به طور کلی براي حفظ سالمت عمومی خود باید توانایی 

تفکر انتقادي هاي  تحلیل و ارزیابی مسائل مختلف را داشته باشند و این امر بدون برخورداري از مهارت،  تفسیر

،  تحلیل،  تفکر انتقادي از جمله توانایی ارزشیابیهاي  فهآموزشی باید مؤلهاي  برنامه. غیر ممکن خواهد بود

زیرا در غیر این صورت سالمت عمومی ،  استدالل قیاسی و استقرایی را به دانشجویان آموزش دهد،  استنباط

  . آنان به خطر افتاده و ممکن است دچار اختالالت روانی شوند

روابط انسانی مدیران هاي  تفکر انتقادي و مهارت هاي پژوهشی تحت عنوان رابطه مهارت) 10(کریمی      

روابط انسانی مدیران، رابطه هاي  تفکر انتقادي و مهارتهاي  انجام داده و به این نتیجه رسید که بین مهارت

پژوهشی تحت عنوان بررسی تاثیر جلسات پویایی گروهی بر ) 5(همچنین خسروانی زنگنه . معنی داري دارد
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دانشجویان کارشناسی پرستاري انجام داده و به این نتیجه رسیده که برگزاري جلسات  میزان تفکر انتقادي

  . پویایی گروهی، بر میزان تفکر انتقادي تاثیر مثبت و معنی داري داشته است

پژوهشی با عنوان تاثیر آموزش تفکر انتقادي بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان ) 1380(خلخالی و صدوقی      

  ).4(شود می نتیجه گرفتند که تفکر انتقادي باعث پیشرفت تحصیلی دانشجویانانجام داده و 

پژوهشی با عنوان رابطه بین تفکر انتقادي و عزت نفس و اضطراب در ) 2007(سلیمان و هاالیی      

است آنها نشان داد که تفکر انتقادي نمونه مورد نظر ناچیز هاي  یافته.دوره متوسطه انجام دادند آموزان دانش

عزت نفس آنها متوسط و اضطراب موقعیتی آنها نسبتاً . که نشان دهنده نقص جدي آنها در تفکر انتقادي بود

بین تفکر انتقادي و ،  باال و معنی داري وجود داشت،  بین تفکر انتقادي و عزت نفس همبستگی مثبت. باال بود

  . )14(اضطراب موقعیتی همبستگی منفی  و معنی داري وجود داشت

تعاملی ویدیویی بر بهبود هاي  پژوهشی تحت عنوان اثرات یک برنامه آموزشی با نظام) 2005( 2و چن 1یو     

بررسی و آزمایش اثرات ،  هدف از این پژوهش. تفکر انتقادي دانشجویان تایوان انجام دادهاي  گرایش

نشان داد که در همه ها  یافته. بود تفکر انتقادي دانشجویان تایوانهاي  آموزشی بر بهبود مولفههاي  برنامه

بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی داري ،  تفکر انتقادي، به جز مؤلفه کنجکاويهاي  مؤلفه

  ) .5(وجود دارد

. نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه سالمت عمومی دانشجویان در سالهاي اخیر نگران کننده بوده است     

مثال؛ با وجود رواج استفاده بی .به سالمت عمومی دانشجویان اهمیت زیادي یافته است به همین دلیل توجه

گزینش و کاربرد ،  و خصوصاً اینترنت، دیده شده که اکثر آنها در تحلیلها  رویه نوجوانان و جوانان از رسانه

ه سالمت عمومی تا کنون ب،  با وجود عوامل یاد شده. صحیح اطالعات در دسترس، با مشکل مواجه هستند

  . دانشجویان در دانشگاهها توجه کافی نشده است

تفکر انتقادي و سالمت عمومی هاي  لذا مساله اصلی پژوهشی حاضر، بررسی رابطه بین مهارت     

تفکر انتقادي و سالمت عمومی دانشجویان دانشگاه هاي  دانشجویان است و اینکه آیا بین سطوح مهارت

  تفکر انتقادي رابطه بیشتري با سالمت عمومی دارد ؟هاي  دارد ؟ کدامیک از مؤلفه بوعلی سینا همدان رابطه

  

  روش شناسی تحقیق

جامعه آماري این . براي اجراي این تحقیق توصیفی از روش مطالعه عرضی یا سطح مقطعی استفاده شد

باشد که تعداد  می 89-90پژوهش دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 

حجم نمونه با استفاده . براي انتخاب نمونه استفاده شداي  از روش نمونه گیري تصادفی طبقه. بود 8750آنها 

براي جمع آوري داده ها، از پرسشنامه استاندارد تفکر .شد هنفر محاسب 383از جدول کرجسی و مورگان، 

گلدبرگ و  (GHQ-28)ادي و از پرسشنامه استاندارد براي سنجش تفکر انتق) سوالی 34(انتقادي کالیفرنیا 

نتایج ) 1988(ویلیامز گلدبرگ و مري هیلیئر. براي سنجش سالمت عمومی استفاده شد) سوالی 28(هیلیئر 
  

1. you 
2. chen  
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در نقاط مختلف دنیا را تحلیل نموده و ضریب  (GHQ-28)مطالعه انجام شده درمورد روایی  70مربوط به 

 10در پژوهش حاضر براي بررسی پایایی ها، یک آزمون اولیه روي . رش نمودندگزا% 84پایایی آن را برابر 

% 89و % 88اجراء شد و میزان پایایی پرسشنامه تفکر انتقادي و سالمت عمومی به ترتیب ها  درصد آزمودنی

  . بودها  محاسبه گردید  که نشان دهنده پایایی باالي پرسشنامه

در تعیین . دانشجو یک پرسشنامه تفکر انتقادي و سالمت عمومی داده شدبه هر ها  براي جمع آوري داده     

حداکثر امتیاز در . دهد می صحیح ،نمره تفکر انتقادي را نشانهاي  نمرات پرسشنامه تفکر انتقادي، جمع جواب

 0استنباط بین ،  9تا  0تفکر انتقادي در بخش تحلیل بین هاي  و امتیاز فرد در مهارت 34آزمون تفکر انتقادي 

حداکثر نمره . باشد می 6تا  0و ارزشیابی بین  5تا  0استدالل استقرایی بین ،  6تا  0استدالل قیاسی بین ،  5تا 

در هر یک از فاکتورهاي سالمت عمومی، حداقل نمره صفر و حداکثر . باشد می 84پرسشنامه سالمت عمومی 

کسب کنند، در آن خرده مقیاس ها  ک از خرده مقیاسرا در هر ی 6افرادي که تا نمره . باشد می 21آن 

  . مشکلی ندارند

در بخش آمار توصیفی از . از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شدها  براي تجزیه و تحلیل داده     

میانگین، انحراف معیار و درصد جهت خالصه کردن اطالعات و در بخش مربوط به آمار هاي  شاخص

براي گرو ههاي مستقل و آزمون ضریب همبستگی پیرسون t آزمون ،  ون رگرسیون چند گانهاستنباطی از آزم

 . استفاده گردید

  

  :تحقیق هاي  یافته

  .تفکر انتقادي دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سطح باالیی قرار داردهاي  میزان مهارت: فرضیه 

  :انتقادي وضعیت دانشجویان از نظر میزان تفکر  -  1جدول 

  گزینه

  سواالت

  زیاد  متوسط  ضعیف  خیلی ضعیف

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  -  -  -  -  3/48  185  7/51  198  مهارتهاي تفکر انتقادي

فه
مول

 
ي 

ها
ي

اد
تق

 ان
کر

تف
  

  6/0  5  2/4  22  1/44  163  1/51  189  مهارت تحلیل انتقادي

  2/4  19  8/17  68  8/43  163  1/34  130  مهارت استنباط

  9/3  16  1/12  47  7/28  111  3/55  211  مهارت استدالل قیاسی

  3/0  2  2/8  32  1/21  80  4/70  269  استقراییمهارت استدالل 

  9/0  3  3  12  48  184  48  184  مهارت ارزشیابی
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در سطح خیلی %) 7/51(نفر  198تفکر انتقادي بیشتر دانشجویان مورد مطالعه یعنی هاي  میزان مهارت     

  .در سطح ضعیف بوده است%) 3/48(نفر  185ضعیف و 

در سطح خیلی ضعیف %) 1/51(نفر  189دانشجویان مورد مطالعه یعنی  میزان مهارت تحلیل انتقادي بیشتر -

%) 6/0(نفر  5در سطح متوسط و مهارت تحلیل انتقادي %) 2/4(نفر  22،  در سطح ضعیف%) 1/44(نفر  163

  . در سطح زیاد است

در %) 8/43(نفر  163،  از نمونه مورد مطالعه در سطح خیلی ضعیف%) 1/34(نفر 130میزان مهارت استنباط  -

  .زیاد است %) 2/4(نفر  19در سطح متوسط و %) 8/17(نفر  68،  سطح ضعیف

در سطح خیلی %) 3/55(نفر  211میزان مهارت استدالل قیاسی بیشتر دانشجویان مورد مطالعه یعنی  -

 16در سطح متوسط و مهارت استدالل قیاسی %) 1/12(نفر  47،  در سطح ضعیف%) 7/28(نفر  111،  ضعیف

  .زیاد است %) 9/3(نفر 

در سطح خیلی %) 4/70(نفر  269میزان مهارت استدالل استقرایی بیشتر دانشجویان مورد مطالعه یعنی  -

در سطح متوسط و تنها مهارت استدالل استقرایی %) 2/8(نفر  31،  در سطح ضعیف%) 1/21(نفر  80ضعیف، 

  .زیاد است %) 3/0(نفر  1

در سطح %) 48(نفر  184،  از دانشجویان در سطح خیلی ضعیف%) 48(نفر  184میزان مهارت ارزشیابی  -

  .زیاد است %) 9/0(نفر  3در سطح متوسط و مهارت ارزشیابی %) 3(،  نفر 12،  ضعیف

  .دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان از سالمت عمومی مطلوبی برخوردارند: فرضیه 

  

  مت عمومی دانشجویانتوصیف اطالعات مربوط به وضعیت سال -2جدول 

  متغیر

  
  واریانس  مد  میانه  میانگین  بیشترین  کمترین  تعداد

انحراف 

  معیار

  69/9  04/94  28  31  52/31  59  4  383  سالمت عمومی

فه
مؤل

 
ي 

ها
ی

وم
عم

ت 
الم

س
  

  91/2  5/8  7  7  04/7  19  0  383  عالئم جسمانی

  25/3  61/10  7  8  67/7  16  0  383  عالئم اضطرابی

عالئم اختالل در 

  کارکرد اجتماعی
383  0  20  39/8  9  9  31/8  88/2  

  06/4  55/16  12  8  41/8  19  0  383  عالئم افسردگی

  

 59و  4کمترین و بیشترین میزان اختالالت عمومی دانشجویان مورد مطالعه به ترتیب : سالمت عمومی

. است 69/6و انحراف معیار  04/94واریانس ،  28مد ،  31میانه ،  52/31میانگین اختالالت عمومی . است
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باشد،  می 21دست آمده بزرگتر از  و میانگین به 21بنابراین با توجه به اینکه نقطه برش در این پرسشنامه 

  . نمونه آماري مورد مطالعه از نظر سالمت عمومی مشکوك به اختالالت روانی است

عالئم جسمانی شامل مواردي درباره احساس افراد نسبت به وضع سالمت و احساس : عالئم جسمانی  -

جدول فوق کمترین و بیشترین بر اساس اطالعات . گیرد می بدنی را در برهاي  خستگی آنهاست و ویژگی

میانگین عالئم جسمانی . است 19میزان اختالل عالئم جسمانی دانشجویان مورد مطالعه به ترتیب صفر و 

بنابراین با توجه به اینکه میانگین عالئم . است 91/2و انحراف معیار  5/8واریانس ،  7مد ،  7میانه ،  04/7

فت که دانشجویان مورد مطالعه مشکوك به اختالل عالئم توان گ می به دست آمده است 04/7جسمانی 

  . باشند می جسمانی

کمترین و بیشترین میزان اختالل عالئم اضطراب و بی خوابی نمونه آماري : عالئم اضطراب و بی خوابی  -

یانس وار،  7مد ،  8میانه ،  67/7میانگین عالئم اضطراب و بی خوابی . است 16مورد مطالعه به ترتیب صفر و 

به دست آمده  78/8بنابراین با توجه به اینکه میانگین عالئم اضطرابی . است 25/3و انحراف معیار  61/10

  .باشند  می توان گفت که دانشجویان مورد مطالعه مشکوك به اختالل عالئم اضطراب و بی خوابی می است

و اي  ي حرفهها افراد را در مقابل خواستهگستره توانایی ،  این مقیاس: عالئم اختالل در کارکرد اجتماعی  -

سنجد و احساسات آنها را درباره چگونگی کنار آمدن با موقعیتهاي متداول زندگی  می مسائل زندگی روزمره

کمترین و بیشترین میزان اختالل عالئم اختالل در کارکرد اجتماعی دانشجویان مورد مطالعه . کند می آشکار

و  31/8واریانس ،  9مد ،  9میانه ،  39/8انگین عالئم اختالل در کارکرد اجتماعی می. است 20به ترتیب صفر و 

به دست  39/8بنابراین با توجه به اینکه میانگین عالئم اختالل در کارکرد اجتماعی . است 88/2انحراف معیار 

 اجتماعیآماري مورد مطالعه مشکوك به عالئم اختالل در کارکرد  هتوان گفت که نمون می آمده است

  .باشند  می

افسردگی و میل به خود کشی در بر گیرنده مواردي است که با افسردگی وخیم و گرایش : عالئم افسردگی  -

کمترین و بیشترین میزان اختالل عالئم افسردگی دانشجویان مورد مطالعه . شخص به خود کشی ارتباط دارد

و   55/16واریانس ،  12مد ،  8میانه ،  41/8گی میانگین اختالل عالئم افسرد. است 19به ترتیب صفر و 

به دست آمده  41/8بنابراین با توجه به اینکه میانگین اختالل عالئم افسردگی . است 06/4انحراف معیار 

  . باشد می توان گفت که نمونه آماري مورد مطالعه مشکوك به اختالل عالئم افسردگی می است

  .ینا از اختالالت روانی کمی برخوردار هستنددانشجویان دانشگاه بوعلی س: فرضیه 
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  درصد فراوانی میزان سالمت عمومی دانشجویان -  3جدول 

  گزینه

  

  عالئم

  فاقد مشکل

)5-0(  

مشکوك به 

  اختالل

)14-6(  

  داراي اختالل

  )به باال14(

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

فه
مول

 
ي 

ها
ت 

الم
س ی

وم
عم

  

  6/0  3  68  261  4/31  119  عالئم جسمانی

  5/1  6  74  283  5/24  94  عالئم اضطرابی

عالئم اختالل در کارکرد 

  اجتماعی
64  3/16  294  5/82  5  2/1  

  3/7  29  4/67  257  4/25  97  عالئم افسردگی

  %)6/81(نفر  310  4/18  73  اختالالت روانی

  

مشکوك به اختالل عالئم %) 68(نفر  261،  فاقد عالئم جسمانی%) 4/31(نفر  119از مجموع دانشجویان     

  .داراي اختالل عالئم جسمانی هستند %) 6/0(نفر  3جسمانی و 

مشکوك به اختالل عالئم اضطراب و %) 74(نفر  283،  فاقد عالئم اضطرابی%) 5/24(دانشجو  94همچنین 

  . داراي اختالل اضطراب و بی خوابی هستند%) 5/1(نفر  6بی خوابی و 

مشکوك به اختالل در %) 5/82(نفر 294،  فاقد عالئم اختالل در کارکرد اجتماعی%) 3/16(دانشجو  64

  .داراي اختالل در کارکرد اجتماعی هستند %)  2/1(نفر  5کارکرد اجتماعی و 

مشکوك به عالئم افسردگی %) 4/67(نفر  257،  از نمونه مورد مطالعه فاقد عالئم افسردگی%) 4/25(نفر  97

  .داراي اختالل افسردگی هستند %) 3/7(نفر  29و 

مشکوك به %)  6/18(نفر  310و ) داراي سالمت کامل(فاقد اختالالت روانی%) 4/18(نفر  73به طور کلی 

  . اختالالت روانی یا داراي اختالالت روانی هستند

  

  تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیره -  4جدول 

مجموع   درجه آزادي   منبع تغییرات   

  مربعات 

میانگین 

مجموع 

  مربعات 

سطح معنی   Fآماره 

  داري 

  000/0  74/16  25/1503  25/1503  1  رگرسیون   1مرحله 

  76/89  22/29531  383  باقیمانده 
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      47/31034  383مجموع 

  000/0  06/15  25/1503  5/2610  2  رگرسیون  2مرحله 

  65/86  97/28423  381  باقیمانده 

    47/31034  383  مجموع 

نتایج جدول تحلیل واریانس از مدل رگرسیون چندگانه با روش گام به گام در جدول فوق بیانگر آن است که 

  ) .P>/001(. باشیم می مدل رگرسیون اعمال شده معنی دار بوده و مجاز به استفاده از آن

  

  تفکر انتقادي در رگرسیون چند گانههاي  ضرایب مهارت -5جدول 

سطح معنی   T  خطاي معیار  B Beta  ) عامل(متغیر 

  داري 

  000/0  26/32  15/1    18/37  مقدار ثابت 

  000/0  -68/4  44/0  -25/0  -23/2  مهارت تحلیل انتقادي 

  000/0  -57/3  47/0  -19/0  -58/1  مهارت استدالل قیاسی 

  

اقدام به آنالیز رگرسیون چند ،  دانشجویانتفکر انتقادي بر سالمت عمومی هاي  به منظور ارزیابی تاثیر مهارت

،  استدالل استقرایی،  استنباط،  ارزشیابی،  مهارت تحلیل انتقادي(تفکر انتقاديهاي  در ابتدا مهارت. گانه گردید

پیش بین و میزان اختالالت روانی به عنوان متغیر مالك در نظر گرفته هاي  به عنوان متغیر) استدالل قیاسی 

استفاده از روش گام به گام ابتدا مهارت تحلیل انتقادي که بیشترین تاثیر را در رگرسیون چند سپس با . شد

مشخص شد که . مهارت استدالل قیاسی وارد مدل گردید،  گانه داشته، وارد مدل گردید  و در مرحله بعدي

نتایج نهایی . شوند می سایر مهارتهاي تفکر انتقادي در رابطه رگرسیون چندگانه نقش ندارند و از مدل حذف

معادله رگرسیون عبارت . در زیر آمده است،  موثر در مدلهاي  آنالیز رگرسیون چند گانه، به همراه ضریب متغیر

  :است از 

 = - 23/2مهارت تحلیل انتقادي  -58/1مهارت استدالل قیاسی +  37/ 18اختالالت روانی  

   

ل انتقادي و مهارت استدالل قیاسی و اختالالت روانی دهد بین مهارت تحلی می ضریب مدل رگرسیون نشان 

به عبارت دیگر، هر چه میزان مهارت استدالل قیاسی و مهارت تحلیل انتقادي . ،روابط منفی وجود دارد

با توجه . از سالمت عمومی باالتري برخوردار بوده  و اختالالت روانی آنها کمتر است،  دانشجویان  باالتر باشد

با توجه ) Y(هر فرد را) اختالل در سالمت روانی  (توان وضعیت سالمت عمومی ، می ون مذکوربه مدل رگرسی

  . به میزان مهارت تحلیل انتقادي و مهارت استدالل قیاسی وي پیش بینی کرد
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  :بحث و نتیجه گیري 

است  34از  7/6تفکر انتقادي دانشجویان هاي  دهد که میانگین میزان مهارت می این پژوهش نشانهاي  یافته

و ) 2006(سلیمان و هاالیی هاي  پژوهش حاضر با یافتههاي  یافته. که در سطح خیلی ضعیفی قرار دارد

در سطح پایین و ضعیفی قرار  آموزان دانشتفکر انتقادي هاي  که دریافته بودند میزان مهارت) 11(عسگري 

تفکر انتقادي در افراد هاي  بودن میزان مهارتکم ها  رسد دلیل این همخوانی می به نظر. دارد،همخوانی دارد

. تفکر انتقادي استهاي  جامعه ما و دلیل این امر بی توجهی نظام آموزشی کشور ما به آموزش مهارت

با . است 69/6وانحراف معیار  04/94واریانس ،  28مد ،  31میانه ،  52/31همچنین میانگین اختالالت روانی 

باشد،  می  21باشد  و میانگین به دست آمده بزرگتر از  می 21این پرسشنامه  توجه به اینکه نقطه برش در

نفر  73به طور کلی . نمونه آماري مورد مطالعه از نظر سالمت عمومی مشکوك به اختالالت روانی است

مشکوك به اختالالت روانی یا %) 6/81(نفر  310و ) داراي سالمت کامل(فاقد اختالالت روانی %) 4/18(

دانشجویان را  و % 4/28که ) 13(عکاشه هاي  پژوهش حاضر با یافتههاي  یافته. اي اختالالت روانی هستنددار

این .را  دچار اختالالت روانی یافته بودند؛ ناهمخوانی دارد  آموزان دانش% 8/28که ) 1377(باقري و بولهري 

. و مکانی انجام دو پژوهش استجامعه آماري و شرایط زمانی ،  ناهمخوانی حاصل تفاوت در نمونه ها

  .تواند ناشی از وضعیت اضطراب حاصل از امتحانات پایان ترم باشد می همچنین

یعنی با .تفکر انتقادي و سالمت عمومی دانشجویان رابطه مثبت و معنی داري وجود داردهاي  بین مهارت     

 سالمت عمومی آنان افزایش یا کاهش،  آموزان دانشتفکر انتقادي هاي  افزایش یا کاهش میزان مهارت

توان وضعیت سالمت عمومی هر فرد را با توجه به میزان تفکر انتقادي وي پیش  می به عبارت دیگر،. یابد می

تفکر انتقادي و هاي  که در یافته بود بین مهارت) 10(کریمی هاي  پژوهش حاضر با یافتههاي  یافته. بینی کرد

هاي  که دریافته بود بین مهارت) 4(ان رابطه معنی داري وجود دارد  و بیگدلی روابط انسانی مدیرهاي  مهارت

که ) 4(تفکر انتقادي و عزت نفس دانشجویان رابطه معنی داري وجود دارد و همچنین خلخالی و صدوقی 

 ظربه ن. رابطه وجود دارد، همخوانی دارد آموزان دانشدریافته بودند بین تفکر انتقادي و پیشرفت تحصیلی 

  .،شباهت  موضوع تحقیق و نزدیکی این متغیرها با سالمت عمومی است ها  رسد علت این همخوانی می

. همچنین بین مهارت تحلیل انتقادي و سالمت عمومی دانشجویان رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد     

ی آنان به ترتیب افزایش یا سالمت عموم،  یعنی با افزایش یا کاهش میزان مهارت تحلیل انتقادي دانشجویان

توان وضعیت سالمت عمومی هر فرد را با توجه به میزان تحلیل انتقادي  می به عبارت دیگر، . یابد می کاهش

که دریافته بود بین مهارت تحلیل ) 10(کریمی هاي  پژوهش حاضر با یافتههاي  یافته. وي پیش بینی کرد

که بین ) 5(رابطه معنی داري وجود دارد و خسروانی زنگنه روابط انسانی مدیران هاي  انتقادي و مهارت

رسد  می به نظر. برگزاري جلسات پویایی گروه و تحلیل انتقادي رابطه معنی داري یافته بود  ؛ همخوانی دارد

  . شباهت موضوع تحقیق و نزدیکی این متغیرها با سالمت عمومی باشدها  علت این همخوانی

هاي  یافته. انتقادي و سالمت عمومی دانشجویان رابطه معنی داري وجود نداردبین مهارت ارزشیابی      

روابط انسانی مدیران هاي  که دریافته بین مهارت ارزشیابی با مهارت) 10(کریمی هاي  پژوهش حاضر با یافته
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برگزاري جلسات که دریافته بین ) 5(خسروانی زنگنه هاي  و همچنین با یافته،  رابطه معنی داري وجود دارد

این ناهمخوانی حاصل تفاوت در . ناهمخوانی دارد،  پویایی گروه و مهارت ارزشیابی دانشجویان رابطه وجوددارد

  .شرایط زمانی و مکانی انجام دو پژوهش است ،  جامعه آماري،  نمونه ها

جویان رابطه معنی نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که بین مهارت استنباط و سالمت عمومی دانش     

که دریافته است بین مهارت استنباط و ) 10(کریمیهاي  پژوهش حاضر با یافتههاي  یافته. داري وجود ندارد

که دریافته ) 5(خسروانی زنگنه هاي  روابط انسانی مدیران رابطه معنی داري وجود دارد و با یافتههاي  مهارت

همچنین . اط دانشجویان رابطه وجود دارد ناهمخوانی داردبین برگزاري جلسات پویایی گروه و مهارت استنب

پژوهش حاضر با هاي  یافته. بین مهارت استدالل استقرایی و سالمت عمومی رابطه معنی داري وجود ندارد

که دریافته بین برگزاري جلسات پویایی گروه و مهارت استدالل ) همان منبع(خسروانی زنگنه هاي  یافته

که دریافته است بین مهارت ) 10(کریمی هاي  رابطه وجود ندارد همخوانی و با یافته استقرایی دانشجویان

روابط انسانی مدیران رابطه معنی داري وجود دارد ناهمخوانی دارد و این هاي  استدالل استقرایی و مهارت

  .است  شرایط زمانی و مکانی انجام دو پژوهش،  جامعه آماري،  ناهمخوانی حاصل تفاوت در نمونه ها

یعنی با . بین مهارت استدالل قیاسی و سالمت عمومی دانشجویان رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد

 افزایش یا کاهش میزان استدالل قیاسی دانشجویان، سالمت عمومی آنان به ترتیب افزایش یا کاهش

یزان استدالل قیاسی وي توان وضعیت سالمت عمومی هر فرد را با توجه به م می به عبارت دیگر،. یابد می

که دریافته است بین مهارت استدالل ) 10(کریمی هاي  پژوهش حاضر با یافتههاي  یافته. پیش بینی کرد

خسروانی هاي  روابط انسانی مدیران رابطه معنی داري وجود دارد همخوانی و با یافتههاي  قیاسی و مهارت

روه و مهارت استدالل قیاسی دانشجویان رابطه وجود که دریافته بین برگزاري جلسات پویایی گ) 5(زنگنه 

شرایط زمانی و مکانی انجام ،  جامعه آماري،  ندارد ناهمخوانی دارد و این ناهمخوانی حاصل تفاوت در نمونه ها

  . دو پژوهش است

مون پژوهش حاضر یک نتیجه دیگر نیز داشت و آن اینکه میانگین نمرات تفکر انتقادي دانشجویان در آز     

همه پژوهشگران قبلی به کرات هاي  این نتیجه در یافته. هاي تفکر انتقادي کالیفرنیا بسیار پایین بود مهارت

دهد که در آموزش و پژوهش ایران به پرورش تفکر و بخصوص تفکر انتقادي توجه  می آمده است و  نشان

  .بسیار کمی شده است 

انتقادي به عنوان یک از اهداف نظام تعلیم و تربیت از یک سو و توان گفت؛ نظر به اهمیت تفکر  می     

هاي  گردد برنامه درسی و محتوي کتاب می ضعیف بودن این مهارت در دانشجویان آز سوي دیگر؛ پیشنهاد

دانشگاهی از ابتدا با رویکرد تفکر انتقادي تالیف گردد تا باعث افزایش تفکر انتقادي و بهبود سالمت عمومی 

همچنین استادان در دانشگاهها از روشهاي تدریس متناسب با تفکر انتقادي استفاده نمایند و . یان شوددانشجو

منفعل کننده دانشجویان خودداري نمایند تا با منتقد بار هاي  سخنرانی و سایر روشهاي  از به کار بردن روش

  . آوردن دانشجویان به سالمت عمومی آنان کمک کنند
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