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Abstract 

 

Background and Purpose: Fostering critical thinking is one of the 

most important goals of higher education in any country. Considering the 

controversial issues regarding the role of religious beliefs in human life and 

reports on the impact of critical thinking on religious beliefs, the present 

study aimed to investigate the Relationship between critical thinking and 

religious beliefs in medical students in Ahvaz Jundishapur University of 

Medical Sciences in 2020. 

Materials and Methods: This descriptive-correlational study was 

performed on 154 (79 female and 75 male) medical students of Ahvaz 

Jundishapur University of Medical Sciences in 2020 by convenience 

sampling method. The California Critical Thinking Skills Test  (Form B) 

and  Glock and Stark's questionnaires were used for data collection. To 

investigate the Relationship between critical thinking skill and religiosity, 

the data were analyzed in SPSS software (version 18) using the Pearson 

correlation coefficient. A p-value less than 0.05 was considered statistically 

significant. 

Results: Regarding gender, 75 (48.5%) students were male, and 79 

(51.5%) cases were female, with a mean age of 23.1±3.2 years. The mean 

scores of students' critical thinking skills and religious beliefs were 

obtained at 12.95±4.7 and 76.88± 17 17.4, respectively. The results 

demonstrated no statistically significant relationship between the mean 

scores of critical thinking skills and religious beliefs (r = -0.01, P= 0.455). 

Conclusion: As evidenced by the results of this study, there was no 

significant relationship between critical thinking skills and the religiosity of 

students. That is to say, critical thinking and religious beliefs are not 

inherently incompatible, and religious beliefs do not create a barrier to 

students' critical thinking. 
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 رابطه بین تفکر انتقادي و باورهاي دینی دانشجویان پزشکی

 

 11  1401، بهار و تابستان 1شمــاره  ،10دوره المت، دین و س

 

 

  
 ن تفکر انتقادي و باورهاي دینی دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهوازبررسی رابطه بی

 

 

 2نیا، رضا شریفی*1عبدالحسین شکورنیا
  

 
 

 

 

 چکیده

ترین اهداف آموزش عالی در هر پرورش تفکر انتقادي یکی از مهم سابقه و هدف:

یز پیرامون نقش مذهب و باورهاي دینی در زندگی برانگکشوري است. با توجه به مباحث جنجال

ثیرپذیري تفکر انتقادي از باورهاي دینی، این پژوهش با هدف بررسی أانسان و گزارشاتی مبنی بر ت

رابطه بین تفکر انتقادي و باورهاي دینی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور 

 انجام شد. 1399اهواز در سال 

پسر( از  75دختر و  79) نفر 154همبستگی روي -این مطالعه توصیفی ها:مواد و روش

به روش نمونه 1399دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز در سال 

نامه استاندارد سنجش ها از دو پرسشآوري دادهجمع برايگیري در دسترس انجام شد. 

که روایی و  استفاده شد Starkو  Glockفرم ب و باورهاي دینی هاي تفکر انتقادي کالیفرنیا مهارت

داري . براي بررسی رابطه بین تفکر انتقادي و دیناست یید شدهأها در مطالعات مختلف تپایایی آن

به 05/0کمتر از  pاستفاده شد و مقدار  18نسخه  SPSSافزار از ضریب همبستگی پیرسون و نرم

 ظر گرفته شد.داري در نعنوان سطح معنی

درصد(  5/51نفر ) 79پسر و  شدهدرصد( از دانشجویان بررسی 5/48) نفر 75تعداد  ها:یافته

بودند. میانگین نمرات تفکر انتقادي و باورهاي دینی دانشجویان  1/23± 2/3دختر با میانگین سنی 

گین نمرات تفکر بود. نتایج حاکی از آن بود که بین میان 88/76 ±4/17و  95/12 ±7/4به ترتیب 

 (. r ،455/0=p=-061/0) داري وجود نداردانتقادي و باورهاي دینی رابطه آماري معنی

داري ها نشان داد بین تفکر انتقادي و باورهاي دینی دانشجویان رابطه معنییافته استنتاج:

رهاي دینی براي و باو ندطور ذاتی ناسازگار نبودهیعنی تفکر انتقادي و باورهاي دینی ب ؛وجود ندارد

 .است ورزي و تفکر انتقادي محدودیت و مانع ایجاد نکردهدانشجویان در مقابل اندیشه

 

 داريتفکر انتقادي، دانشجویان پزشکی، دین ،آموزش پزشکی هاي کلیدي:واژه
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 1400شهریور  16دریافت: 

  1401خرداد  19 اصالحات:

 1401تیر  06پذیرش: 

 

 

   پژوهشی اصیلمقاله 
 .10-18صفحه:  1401، سال 1، شماره 10دوره 

 

 دين و سالمت 

بررسی رابطه بین تفکر انتقادي و باورهاي دینی دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی . شکورنیا، عبدالحسین؛ شریفی نیا، رضا :استناد ◄

(.فارسی) 10-18(: 1)10؛1401 بهار و تابستاندین و سالمت،  .جندي شاپور اهواز
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 همکارو  عبدالحسین شکورنیا

 

 1401بهار و تابستان ، 1شمــاره  ،10دین و سالمت، دوره   12

 

 مقدمه

ترین ( یکی از مهمCritical thinkingتفکر انتقادی )

توجه  هاست ک ویکماهداف تعلیم و تربیت در قرن بیست

ن و کارشناسان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده امحقق

سسات ؤاست. کارشناسان اعتقاد دارند هدف اصلی م

آموزشی در عصر حاضر پرورش تفکر انتقادی است و تالش 

های فنی و تکنیکی، بلکه باید بر آموزشفقط اساتید نه 

و های فراگیران در تفکر انتقادی بیشتر بر توسعه توانمندی

. تفکر انتقادی تفکری (2 ،1) له متمرکز باشدءحل مس

های خود و دیگران را است که در آن آدمی افکار و قضاوت

دهد و سپس از طریق ال قرار میؤاز اساس مورد تردید و س

به حقیقت دست  ،طرفانهمشاهده، آزمون و سنجش بی

 بارهیابد. این تفکر با کنجکاوی، تحلیل و پرسش درمی

. (3) شودی همراه میویژه هر چیز جزمی و سنتمسائل به

Smith  تفکر انتقادی را توانایی تمییز تعصب و سوگیری در

کند و آن را استدالل و تمایل به بیان حقیقت توصیف می

وتحلیل ماهرانه و نامد که با تجزیهتفکری عقالنی می

شواهد و  ووتحلیل دقت تجزیهث را بهفرد مباح ،جسورانه

 هاساس آن به نتیج کند و برجو میومدارك معتبر را جست

. این نوع تفکر قدرت (4) رسدنهایی درست و معقول می

برانگیز گیری و مواجهه با اطالعات چالشافراد را در تصمیم

های دینی افزایش مناسک و حتی تجربهعقاید و  زمینه در

دهد تا افراد بتوانند با پاالیش فکری از این رهگذر به می

 داری پاسخ دهند.ابعاد دین هشک و تردیدهایشان در زمین

های اخیر به داری در سالباورهای دینی و دین

. استبرانگیز در علوم مختلف تبدیل شده موضوعی چالش

اقتصادی و -یط سیاسیشرا ،تغییر در سبک زندگی

ها و ایجاد چالش موجبهای جدید در جامعه فناوری

است.  شدهداری تغییرات زیادی در باورهای دینی و دین

فردیت در جامعه و رشد  ،همچنین توسعه عینیت در دانش

های فناورانه در جریانات عرفی از یک سو و پیشرفت

ی از ارتباطات و اطالعات و از بین رفتن مرزهای فرهنگ

داری را در شرایطی بسیار متفاوت از سوی دیگر دین و دین

های اخیر به در سال ،گذشته قرار داده است. از سوی دیگر

دنبال قوت گرفتن رویکردهای نقادانه و خالقانه در نظام 

ها به سمت پرورش و توسعه ریزیآموزشی در دنیا، برنامه

های ویت برنامههای تفکر انتقادی در فراگیران در اولمهارت

این نوع تفکر با داشتن         . طبعا (5) آموزشی قرار گرفته است

افراد را در رویارویی  ههای نقادانه و حقیقت جویانپتانسیل

برخورد با باورها و با اطالعات جدید و همچنین در 

، با است اعتقادات دینی که به صورت سنتی به فرد رسیده

صحت و اعتبار این  بارههای اساسی درها و پرسشچالش

 کند. میهای متفاوت مواجه باورها و بررسی گزینه

مذهب و اعتقادات دینی یکی از عواملی است که 

انگیزی بربر تفکر انتقادی مباحث جنجالآن  تأثیر زمینه در

دانش و عقاید اند که کردهمحققان اعالم . مطرح شده است

. (6) دهدرا تحت تأثیر قرار میاو قبلی فرد توانایی استدالل 

هایی انجام شود تا الزم است در این زمینه بررسی بنابراین،

بتوان با کسب اطالعات الزم به بینشی صحیح در این 

شده در این زمینه های انجامزمینه رسید. بررسی پژوهش

های رابطه بین مهارت ،های اخیردهد در سالنشان می

داری مورد توجه متفکران و محققان تفکر انتقادی و دین

ار گرفته و مطالعات متعددی در این زمینه این حوزه قر

 . (7-9) اندانجام شده است که نتایج متفاوتی داشته

شده در برخی کشورها نشان داده نتایج تحقیقات انجام

منفی وجود  هاست میان تفکر انتقادی و باورهای دینی رابط

                            های خود غالبا  به این نتیجه ین در بررسااین محقق .دارد

باورهای دینی  بیشتر،اند که افراد با تفکر انتقادی رسیده

ن ا. برخی از این محقق(10، 11) تری دارندضعیف

بین اعتقادات فرامادی و تفکر  ی راهمبستگی ضعیف

نشان دادند  نیز . برخی(12) اندانتقادی گزارش کرده

های تفکر کسانی که اعتقادات فرامادی دارند، سطح مهارت

ای با . کربی در مطالعه(11)است انتقادی آنان ضعیف 

های تفکر انتقادی به اورهای دینی بر مهارتبررسی تأثیر ب

عنوان توان باورهای دینی را بهاین نتیجه رسید که نمی

. (9)دانست تر در تفکر انتقادی عامل عملکرد ضعیف

ها در نتایج مطالعات مختلف به ن معتقدند این تفاوتامحقق

گیری تفکر انتقادی و بستگی دارد که در اندازهاین 

 . (12) است شدهاعتقادات مذهبی چه مواردی ارزیابی 
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تأثیر باورهای دینی بر تفکر  زمینهبا توجه به اینکه در 

برانگیزی مطرح است و برخی انتقادی مباحث جنجال

قاد دارند که دانش و عقاید قبلی فرد توانایی محققان اعت

دهد و تفکر انتقادی در را تحت تأثیر قرار می اواستدالل 

و ازآنجاکه  استکسانی که اعتقادات فرامادی دارند ضعیف 

در کشورهای غربی  هشده در این رابطبیشتر مطالعات انجام

مردم اسالم است و  بیشترانجام شده و در ایران که دین 

م دینی است که در آن توجه به مبانی عقلی و تفکر و اسال

مطالعات کمی انجام شده است.  ،برهان جایگاهی ویژه دارد

این دو متغیر به صورت  ه بینبنابراین، الزم است رابط

رو، این مطالعه با هدف بررسی میدانی بررسی شود. ازاین

وضعیت و رابطه تفکر انتقادی و باورهای دینی در 

ن پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور دانشجویا

 اهواز انجام شده است.

 

 ها مواد و روش

همبستگی بود. جامعه -این پژوهش از نوع توصیفی

دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم  شامل تمامآماری 

بودند. حجم 1399پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 

های مطالعه نمونه بر اساس فرمول زیر و با توجه به یافته

که از بین دانشجویان  شدنفر برآورد  193 ،(13) قبلی

گیری در دسترس رشته پزشکی دانشگاه به روش نمونه

 انتخاب شدند.

 

N=z2*s2/d2 

 

نامه استاندارد ها از دو پرسشبرای گردآوری داده

های تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم ب و ش مهارتسنج

استفاده شد.  Starkو  Glockسنج مذهبی نگرش

Facione  وFacione  نامه استاندارد پرسش 1990در سال

طراحی و روایی را سنجش مهارت تفکر انتقادی کالیفرنیا 

. روایی و پایایی (14)کردند یید أبررسی و ت را و پایایی آن

های داخلی نامه نیز در پژوهشترجمه فارسی این پرسش

. این (15، 16) است شده ییدأدر ایران بررسی و ت

ای با یک پاسخ ال چن گزینهؤس 34شامل نامه پرسش

 های شناختی تفکر انتقادیحوزه مهارت 5صحیح در 

استدالل قیاسی، استدالل  ، ارزشیابی، استنباط،تحلیل)

گذاری این آزمون بدین روش نمره. استقرایی( است

یک نمره به فرد  ،هر سؤال صحیحی ازاصورت است که به

گیرد و مجموع سؤاالت صحیح آزمون نمره کل تعلق می

و امتیاز  34شود. امتیاز نهایی آزمون آن محسوب می

است. متغیر  16شده در هر بخش آزمون از صفر تا کسب

، 14، بخش ارزشیابی 9بخش تحلیل  بیشترین امتیاز

و بخش  14، بخش استدالل استقرایی 11بخش استنباط 

. بدین ترتیب برای هر فرد استامتیاز  16استدالل قیاسی 

نمره تفکر انتقادی در هر بخش و  پنجنمره شامل  شش

. حاصل شوددر نظر گرفته مییک نمره کل تفکر انتقادی 

ها در کل نمره آزمودنی زش هریک از گویهجمع عددی ار

در نوسان است و نمرات  34تا  0دهد که بین را نشان می

 دهنده مهارت تفکر انتقادی بیشتر است.نشان بیشتر

نامه دینداری دانشجویان از پرسشبرای سنجش دین

نامه برای استفاده شد. این پرسش Starkو  Glockداری 

ی مختلف و روی پیروان ادیان استاندارد کردن در کشورها

مسیحیت، یهودیت و اسالم اجرا شده و با دین اسالم هم 

نامه در مطالعات مشابه در انطباق یافته است. از این پرسش

 داری استفاده شده استکرات برای سنجش دینایران به

نامه در مطالعات . روایی و پایایی این پرسش(17، 18)

 72/0و آلفای کرونباخ آن بین  شدهگذشته بررسی و تأیید 

نامه یک . این پرسش(8، 19) گزارش شده است 93/0تا 

ی است و ابعاد آن شامل بعد اعتقادی،               مقیاس پنج ب عد

. ازآنجاکه آموزش استمناسکی، عاطفی، پیامدی و دانشی 

ی از نظام آموزشی ایران است و دانستن ئل دینی جزئمسا

داری نیست، لذا سؤاالت مربوط به امور دینی نشانه دین

نامه حذف شده و برای چهار بعد دیگر                   ب عد دانشی از پرسش

 . (20)است نامه موجود پرسشسؤال در  26      جمعا 

بعد  4شامل داری نامه دینبر این اساس، پرسش

اعتقادی، عاطفی، پیامدی و مناسکی است که در بعد 

 گویه 6 (، بعد عاطفی7تا  1سؤاالت ) گویه 7 اعتقادی

تا  14سؤاالت ) گویه 6 (، بعد پیامدی13تا  8سؤاالت )

( تنظیم 26تا  20سؤاالت ) گویه 7 ( و بعد مناسکی19
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نامه سؤاالت پیرامون اصول و شده است. در این پرسش

ای لیکرت از درجه 5های اسالمی در مقیاس ارزش

( گنجانده شده 4)                  ( تا کامال  موافقم0)             کامال  مخالفم

ها در کل جمع عددی ارزش هریک از گویهاست. حاصل

در  104تا  0دهد که بین نمره آزمودنی را نشان می

اری ددهنده دیننشان بیشترنوسان است و نمرات 

 بیشتر است. 

نامه میزان بر اساس میانگین کل نمرات پرسش

مهارت تفکر انتقادی و باورهای دینی دانشجویان 

از نمره  بیشترها . افرادی که نمرات آنشودمیارزیابی 

در طبقه باال و افرادی که نمرات آنان  ،میانگین بود

از حد متوسط و  کمتردر طبقه  ،تر از میانگین بودکم

 رار گرفتند. ضعیف ق

ها، بعد از هماهنگی با نامهتوزیع پرسش منظوربه

های آموزشی ن دانشکده پزشکی و بیمارستانئوالمس

حضوری بین  صورتها به نامهدانشگاه، پرسش

آوری شد. در دانشجویان توزیع و در همان جلسه جمع

ها تالش شد دانشجویان ورودی سالنامهتوزیع پرسش

طور یکسان هجنس دختر و پسر ب های مختلف و هر دو

 ها مشارکت داشته باشند.نامهدر تکمیل پرسش

ها نامهرعایت اصول اخالقی پژوهش، پرسشمنظور به

نام تکمیل شد و محرمانه بودن به صورت ناشناس و بی

. در این پژوهش دانشجویان شاغل شدها رعایت پاسخ

 برایکه  بررسی شدند به تحصیل در دانشکده پزشکی

دانشجویانی که  .شرکت در مطالعه تمایل داشتند

که  کسانی وتمایل به شرکت در پژوهش نداشتند 

نامه را ناقص تکمیل کرده بودند، از فرایند پرسش

 .مطالعه حذف شدند

شده با استفاده از آمار توصیفی و های گرآوریهددا

تحلیل شد. فرض  18نسخه  SPSSافزار تحلیلی و با نرم

اسمیرنوف بررسی -ها با آزمون کولموگروفن دادهنرمال بود

داری هر دو متغیر از و با توجه به اینکه سطح معنی شد

ها پذیرفته شد. در فرض نرمال بودن داده ،تر بودبزرگ 05/0

بخش آمار توصیفی از درصد فراوانی، میانگین و انحراف 

معیار و در بخش آمار تحلیلی از ضریب همبستگی پیرسون 

عنوان سطح معنیبه 05/0کمتر از  pده شد. مقدار استفا

 داری در نظر گرفته شد.
 

 هایافته

شده نامه توزیعپرسش 193نامه از پرسش 154تعداد 

)درصد شد طور کامل تکمیل و بررسی هبین دانشجویان ب

درصد(  5/48) نفر 75درصد(. از این تعداد  80دهی پاسخ

ا میانگین سنی درصد( دختر ب 5/51نفر ) 79پسر و 

میانگین و انحراف معیار  1بودند. در جدول  2/3±1/23

داری دانشجویان و خردههای تفکر انتقادی و دینمهارت

ها نشان داده شده است. میانگین نمره های آنمقیاس

داری دانشجویان های تفکر انتقادی و دینمهارت

 بود. 88/76 ±4/17و  95/12 ±7/4به ترتیب  شدهبررسی

 ،منظور ارائه تصویری واضح از ارتباط بین متغیرهاهب

نتایج در  شد کهها محاسبه ضرایب همبستگی بین آن

که  گزارش شده است. نتایج حاکی از آن بود 2جدول 

بین تفکر انتقادی و باورهای دینی رابطه آماری معنی

(. همچنین r ،455/0=p=-061/0) داری وجود ندارد

های تفکر مقیاسین خردهضرایب همبستگی پیرسون ب

یک از انتقادی با ابعاد باورهای دینی نشان داد بین هیچ

 داری وجود ندارداین متغیرها نیز رابطه آماری معنی

 (.2)جدول 

 

 شدهبررسیمیانگین و انحراف معیار متغیرهاي  :1 جدول

 متغیر
انحراف معیار 

 میانگین±
 حداکثر حداقل

س
ي و زیرمقیا

تفکر انتقاد
ي 

ها

آن
 

 12 1 32/5 ±56/2 ارزشیابی

 10 0 12/4 ±94/1 استنباط

 8 0 53/3 ±611 تحلیل

 11 0 19/5 ±43/2 استدالل قیاسی

 15 1 44/6 ±71/2 استدالل استقرایی

 27 5 95/12 ±73/4 نمره کل تفکر انتقادی

     

ن
ی و ابعاد آ

ي دین
باورها

 

 35 7 44/21 ±65/6 بعد اعتقادی

 30 6 98/19 ±91/5 بعد عاطفی

 30 6 34/20 ±84/3 بعد پیامدی

 35 7 12/15 ±08/7 بعد مناسکی

 118 39 88/76 ±4/17 نمره کل باورهای دینی
 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

h.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 9

https://jrh.mazums.ac.ir/article-1-886-en.html


 رابطه بین تفکر انتقادي و باورهاي دینی دانشجویان پزشکی

 

 15  1401، بهار و تابستان 1شمــاره  ،10دوره المت، دین و س

 

 هاي تفکر انتقادي و ابعاد باورهاي مذهبیمقیاسماتریس همبستگی بین خرده :2 جدول

 اورهاي دینیبتفکر انتقادي/  شاخص بعد اعتقادي بعد عاطفی بعد پیامدي بعد مناسکی باورهاي دینی

098/0 131/0 077/0 060/0 019/0 r 
 مقیاس ارزشیابیخرده

226/0 106/0 343/0 460/0 811/0 p 

       

003/0- 106/0- 002/0- 058/0- 069/0- r 
 مقیاس استنباطخرده

969/0 190/0 979/0 478/0 396/0 p 

       

054/0 118/0 039/0 042/0 044/0 r 
 مقیاس تحلیلخرده

505/0 144/0 633/0 605/0 587/0 p 

       

137/0 130/0 079/0 110/0 077/0 r 
 مقیاس استدالل قیاسیخرده

090/0 107/0 331/0 175/0 343/0 p 

       

066/0 091/0 033/0 113/0 150/0 r 
 مقیاس استدالل استقراییخرده

455/0 264/0 689/0 164/0 063/0 p 

       

061/0- 149/0- 044/0- 016/0- 039/0 r 
 تفکر انتقادي

455/0 065/0 592/0 847/0 630/0 p 

 

 بحث

این مطالعه به بررسی رابطه تفکر انتقادی و ابعاد 

. داری در میان دانشجویان پزشکی پرداخته استدین

های تفکر انتقادی دهد سطح مهارتنتایج نشان می

است تر از حد متوسط و ضعیف کمدانشجویان پزشکی 

در ارتباط با  شدههای انجامهای پژوهشکه با یافته

ها و مراکز آموزش دانشگاه های تفکر انتقادی درمهارت

های تفکر که بیانگر ضعف مهارتهمسو است عالی 

. از (13، 16، 21، 22)انتقادی در دانشجویان ایرانی است 

داری توان به میزان دینآمده میدستدیگر نتایج به

داری دانشجویان اشاره کرد که حاکی از آن بود که دین

از حد متوسط  شده بیشتردر بین دانشجویان بررسی

است، اما در بعد مناسک این میزان کمتر است. این نتیجه 

داری در دین هشده در زمینکه با بیشتر تحقیقات انجام

 .(23، 24) ران همخوانی داردای

های پژوهش حاضر نشان داد بین میزان تفکر یافته

داری انتقادی و باورهای دینی دانشجویان رابطه معنی

وجود ندارد. همچنین بررسی رابطه همبستگی میان ابعاد 

های تفکر انتقادی نیز بیانگر آن مقیاسداری و خردهدین

وجود یک از این متغیرها رابطه معناداری بود که بین هیچ

بداللهی موعجز مطالعه عهندارد. ازآنجاکه در این ارتباط ب

مقایسه نتایج پژوهش حاضر با  ،ای یافت نشدمطالعه

. عموعبداللهی نیستپذیر مطالعات مشابه در ایران امکان

ای با بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و در مطالعه

 های دولتی تهران نشاندانشجویان دانشگاهدر داری دین

های تفکر انتقادی داری و مهارتداد بین برخی ابعاد دین

که با  (8)دار آماری وجود دارد دانشجویان رابطه معنی

های . تفاوت در یافتهنیستهای مطالعه حاضر همسو یافته

تفاوت در جامعه  این دو مطالعه ممکن است به دلیل

در سنجش تفکر  شدهنامه استفادهو پرسش شدهبررسی

شده انتقادی باشد. در مطالعه عموعبداللهی جامعه بررسی

های الزهرا، امام دانشجویان مقطع ارشد دانشگاه شامل

سنجش تفکر انتقادی  برای و صادق و شهید بهشتی بودند

نامه سشای متفاوت با پرنامهاز پرسشنیز  دانشجویان

تر بعدی مطالعات جامع                                 کالیفرنیا استفاده شده بود. قطعا 

تر این های مختلف دانشجویان در تبیین دقیقدر گروه

 .خواهد بود رابطه راهگشا

شده در کشورهای دیگر های انجامبررسی پژوهش

. در تحقیقاتی همچون مطالعه داشتنتایج متفاوتی 

Hergovich  وArendasy هرابط نبودر در استرالیا ب 

کید شده أمعنادار تفکر انتقادی با باورهای ماوراءالطبیعی ت

 ،های مطالعه حاضر همخوانی داردکه با یافته (25) است

شورهای غربی شده در کاما در بیشتر تحقیقات انجام

ای منفی با که تفکر انتقادی رابطه شده استگزارش 
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. (26) داری، اعتقاد به خدا و عقاید ماوراءالطبیعه دارددین

Reinsmith  معتقد است تفکر انتقادی و عقاید مذهبی و

بلکه در واقع این  ،طور ذاتی ناسازگار نیستندماورائی به

م و تمرکز عقاید شامل عناصری چون مشاهده، شک سال

. (27) که عناصر تفکر انتقادی هستند استحواس 

این پژوهش خارج  هازآنجاکه این مباحث فلسفی و از حوز

. با این نیستها در اینجا امکانپذیر است، بررسی دقیق آن

مطالعات بیشتر در این زمینه به روشن شدن            وجود قطعا 

 .خواهد کردد مختلف این مقوله کمک ابعا

بین تفکر  هرابط ر زمینهشده دهای انجامنتایج پژوهش

داری در ایران و جهان ناهمسو و متفاوت انتقادی و دین

آمده دستبه هاست. در توضیح و تبیین رابط شدهگزارش 

دین غالب در  که باید توجه داشت ؛نکاتی قابل توجه است

تنها با نیروی عقل و دینی که نه کشور ایران اسالم است؛

قدرت تفکر مخالفتی ندارد، بلکه در تمام جهات بر آن 

تا آنجا که پذیرش اصول دین در اسالم  .است شدهکید أت

)ص( یک  باید بر اساس تعقل و تفکر باشد و پیامبر اسالم

. (12) سال عبادت دانسته است 70ساعت تفکر را برتر از 

های یافته أت اصلی و منشچه بسا باید عل ،بنابراین

متناقض را در این مطالعات در ماهیت و مبانی دین اسالم 

 هجو کرد. نکتوو سایر ادیان ازجمله مسیحیت جست

داری و تفکر تفاوت در ابزارهای سنجش دین ،دیگر

انتقادی در مطالعات مختلف است که ممکن است به 

روشن  بنابراین،. تفاوت در نتایج این مطالعات منجر شود

 بهگیری قطعی در این ارتباط این رابطه و نتیجه کردن

ثر بر تفکر ؤداری و عوامل متر مبانی دینبررسی دقیق

های سنجش این متغیرها در جوامع انتقادی و ابزار

 مختلف بستگی دارد.

بندی نتایج مختلف و پیشینه تجربی موضوع دال جمع

ای دینی بر وجود نوعی رابطه میان سبک تفکر و باوره

دهد های تحقیقات خارجی نشان میافراد بوده است. یافته

. باور به (6) این رابطه اغلب معکوس و منفی است

ال این تحقیقات را تشکیل داده ترین سؤمتافیزیک اصلی

داری چندان مدنظر نبوده است. این و سایر ابعاد دین

تحقیقات در شرایط معرفتی متفاوتی با نظام معرفتی در 

های معرفتی ایران انجام شده است و ازآنجاکه نظام

برخاسته از شرایط اجتماعی است، الزم است نتایج این 

 شود.رسی تحقیقات با دقت و احتیاط بیشتر بر

توان به محدود بودن های مطالعه میاز محدودیت

دانشجویان یک رشته و یک  بهآمده دستههای بداده

ها تأثیر پذیری یافتهتعمیم دردانشگاه اشاره کرد که 

ای شود در آینده مطالعات گستردهگذارد. پیشنهاد میمی

های علوم پزشکی کشور در ارتباط با در سایر دانشگاه

 داری و ارتباط آن با تفکر انتقادی انجام شود.د دینابعا

 

 گیرینتیجه

های این مطالعه نشان داد بین تفکر انتقادی و یافته

؛ داری وجود نداردباورهای دینی دانشجویان رابطه معنی

طور ذاتی ناسازگار هیعنی تفکر انتقادی و باورهای دینی ب

مقابل و باورهای دینی برای دانشجویان در  نیستند

ورزی و تفکر انتقادی محدودیت و مانع ایجاد اندیشه

چنانکه در مطالعات برخی محققان در جهان کند. نمی

است که تفکر انتقادی با باورهای دینی  شدهغرب گزارش 

  و اعتقاد به خدا رابطه منفی دارد.

 

 اتپیشنهاد

 .این پژوهش بدون حمایت مالی انجام شده است

 

 حمایت مالی

 .است شده انجام مالی حمایت بدون وهشپژ این
 

 مالحظات اخالقی

دارند در این پژوهش تمام اصول نویسندگان اعالم می

کنندگان، اخالقی مرتبط ازجمله رضایت آگاهانه شرکت

ها نامهاختیار خروج از مطالعه و محرمانه بودن پرسش

 .رعایت شده است

 

  تعارض منافع

این تحقیق تضاد کنند که در نویسندگان اعالم می

 .منافع وجود ندارد
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 تشکر و قدردانی

نامه دکترای پزشکی عمومی مقاله حاضر بخشی از پایان

که در دانشگاه علوم پزشکی جندی  است EDC-9823با کد 

 IR.AJUMS.REC.1398.568شاپور اهواز با کد اخالق 

تصویب شده است. پژوهشگران از معاونت پژوهشی 

شجویانی که در انجام این پژوهش دانشگاه و نیز تمام دان

 کنند.می، تشکر و قدردانی همکاری داشتند
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