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ABSTRACT
Background and Aim: Critical thinking is a basic cognitive process which improves students’
problem solving ability and is one of the main outputs of academic centers. It has an important
role in medical sciences as the students studying these branches of science are getting ready to
attend clinical work. Critical thinking helps to convey psychomotor skills from class to clinic. In
the present study, we aimed at reviewing medical sciences students’ critical thinking skills and
the effect of the universities' curriculums on them.
Materials and Methods: Databases of PubMed, ScienceDirect, Magiran, SID, Iranmedex, and
Iranian medical education magazines were searched from 2000 to 2014. The terms Critical
Thinking, Students, curriculum, Medical Sciences, and the combinations were used to search
these databases.
Results: From among almost 35 relevant studies, 16 studies were selected. Based on their topics,
the studies (except for the systematic review and Delphi study, which are discussed separately)
were divided into three groups: 1) The studies that examined disposition to critical thinking, 2)
The studies that examined critical thinking skills, and 3) The studies which examined both
disposition and skills.
Conclusion: Facilitating students’ critical thinking must be a priority in education and new
teaching methods should be used by instructors in the class. Also, we need more extensive
studies to explore the barriers of improving critical thinking in students of medical sciences.
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بررسی وضعیت تفکر انتقادی ..................

بررسی وضعیت تفکر انتقادی دانشجویان علوم پزشکی و تأثیر برنامه ی درسی دانشگاه ها بر آن:
مقاله مروری
زهرا مالکی امامیه ،1مهدی

رضایی*2

 .1دفتر تحقیقات و فناوری دانشجویی .دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی ، ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2دکترای کاردرمانی ،استادیار گروه کاردرمانی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
چکیده
مقدمه و اهداف
تﻔکر انتقادی ی ک فرآیند شناﺧتی اساسی اس که توانایی دانشجویان را در مهارت ﺣﻞ مﺴأله اف زایش میده د و یک ی از برون دادهای اﺻلی آموزش عالی و مﻌیارهای
اعتباربخشی مﺆسﺴات اس  .تﻔکر انتقادی برای رشته های علوم پزشکی اهمی ویژه ای دارد زیرا دانش آموﺧتگان آن برای ب الین بیم ار آم اده میش وند .انتق ا دان ش و
مهارتهای روانی -ﺣرکتی از محیط کالس به کلینیک و کاربرد آنها ،به تﻔکر انتقادی نیازمند اس  .ه د از ای ن مطالﻌ ه ،م روری ب ر وض ﻌی مهارته ای تﻔک ر انتق ادی
دانشجویان علوم پزشکی و میزان تأثیر برنامه ی درسی دانشگاه ها بر این مهارتهاس .
مواد و روش ها
برای جمع آوری اطالعات این مطالﻌه ،پایگاه های اطالعاتی  Science direct, Pubmed, Magiran, SID, Iranmedexو مجالت آموزش پزشکی با کلید
واژه های تﻔکر انتقادی ،برنامه درسی ،دانشجویان ،استدال بالینی ،علوم پزشکی و ترکیبی از آن ها در بازه ی زمانی سا  2000تا  2014جﺴ تجو گردی د .مطالﻌ اتی ک ه
تﻔکر انتقادی را در دانشجویان علوم پزشکی در طو تحصیالت دانشگاهی مورد بررسی قرار داده بودند ،انتخاب شدند.
یافته ها
در
از میان  35مطالﻌه مرتبط با موضوع 16 ،مورد انتخاب شده اس که با توجه به موضوع شان (بجز مطالﻌه سیﺴتماتیک و دلﻔی که نتایج شان جداگانه بحث شده اس
سه گروه قرار گرفتند :مطالﻌاتی که گرایش به تﻔکرانتقادی را مطرح کردند ،پژوهش هایی که گرایش و مهارت های تﻔکر انتقادی را با هم بررسی نمودن د ،پ ژوهش ه ایی
که مهارتهای تﻔکر انتقادی را مورد مطالﻌه قرار دادند.
نتیجه گیری
تﻔکر انتقادی و روش های ارتقای آن باید مورد توجه برنامه ریزان آموزشی قرار گیرد و استﻔاده از روش های نوین آموزشی در برنامه درسی نهادینه شود .همچنین نی از ب ه
تحقیقات وسیع تری برای شناسایی علﻞ و موانع عدم رشد تﻔکر انتقادی در نظام آموزش پزشکی ﺣس می شود.
واژه های کلیدی
تﻔکر انتقادی ،دانشجویان ،علوم پزشکی ،برنامه درسی
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مقدمه و اهداف
منشأ عالقه به توسﻌه ی مهارت های تﻔکر انتقادی به آکادمی افالطون باز می گردد .تﻌاریف متﻔاوتی برای تﻔکر انتقادی وجود دارد .یکی از
تﻌاریف مﻌتبر که توسط انجمن فلﺴﻔه ی آمریکا در سا  1980به روش دلﻔی 1ارائه شد بدین شرح می باشد" :فرآیند قضاوت هدفمند و ﺧود
تنظیم که از تﻔﺴیر ،2تحلیﻞ ،3استنباط ،4ارزیابی  5و توضیح 6و استدال  7تشکیﻞ شده اس  ،به منظور بررسی شواهد از تمامی زوایا قبﻞ از
تصمیم به اینکه چه چیزی را انجام دهیم یا باورکنیم"] . [1تﻔکر انتقادی فرآیند فراشناﺧتی چند بﻌدی اس که برای شناسایی مشکالت بیماران و
طرح ریزی و اجرای برنامه ی درمانی مورد استﻔاده قرار می گیرد .متﻔکر انتقادی کﺴی اس که بر پایه ی استداللی که انجام میدهد ،ارزیابی و
قضاوت می کند و قواعد ﺣاکم بر ارزیابی را می داند .هد تﻔکر انتقادی قضاوت بر پایه ی شواهد (نتایج اس ؛ برای مثا  ،داده های
آزمایشگاهی یا پارامترهای فیزیولوژیک یک بیمار .برای شایﺴتگی در یک ﺣرفه ،هم ویژگی های روانی -ﺣرکتی و هم مهارت های شناﺧتی
مورد نیاز و ﺣائز اهمی می باشد ،مهارت های شناﺧتی شامﻞ شایﺴتگی و کﻔای در تﻔکر انتقادی می باشد] .[2باید ﺧاطرنشان سازیم که انتقا
دانش و مهارت های روانی -ﺣرکتی از محیط کالس به کلینیک و کاربرد آن ها ،به مهارت های تﻔکر انتقادی و استدال بالینی نیازمند اس ].[3
در واقع تﻔکر انتقادی عاملی اس که شکا بین تئوری و کار بالینی را پر می نماید ] [5 ,4و همیشه در بهداش و درمان نقش الزامی ای را
ﺧواهد داش ].[6
تﻔکر انتقادی هد نهایی آموزش عالی بوده] [8 ,7و پایه و ضرورتی برای استدال بالینی اس ] ..[10 ,9از طرفی استدال بالینی نیز پایه ای برای
درمان مناسب می باشد ] .[9با توجه به افزایش نیاز به مراقب مراجع محور ،مبتنی بر شواهد و توجه به رضای بیماران از نحوه ی مراقب ،
محیط مراقب پیچیده تر می شود] [11و ارائه ی مراقب از ﺣوزه های ساﺧتار یافته به ﺣوزه های بدون ساﺧتارتر سر پایی یا جامﻌه ،گﺴترش
یافته اس که مهارت های تﻔکر انتقادی در این ﺣوزه ها اهمی بیشتری دارد ] .[12برای فراهم کردن مراقب شایﺴته و ایمن از بیمار ،تﻔکر
انتقادی به عنوان یک جزء الزامی شناسایی شده اس ].[3
در سا های اﺧیر در ایران افزایش روزافزون توجه به آموزش عالی به ویژه آموزش پزشکی را شاهد هﺴتیم ] .[13مأموری اﺻلی آموزش علوم
پزشکی ،تربی پرسنلی توانمند و شایﺴته اس که دانش و مهارت های الزم را برای ﺣﻔظ و ارتقای سالم آﺣاد جامﻌه داشته باشند ].[14
آموزش ،فرآیند پیچیده ای ا س به ﺧصوص برای رشته های علوم پزشکی که دانش آموﺧتگان آن برای بالین بیمار آماده می شوند و عالوه بر
دانش کافی ،دستیابی به عادات تﻔکر و قضاوت ﺻحیح در این دانشجویان ﺣیاتی اس چرا که توانایی ﺣﻞ مﺴ أله در ب الین بیم ار ب رای
مراقب از او بﺴیار ب ا ارزش اس ] .[14 ,10یادگیری سطحی و اطالعات ناقص روی عملکرد دانشجویان علوم پزشکی در برﺧورد با بیمار تأثیر
گذاشته و ممکن اس منجر به دادﺧواهی بیمار شود ] .[15ب ا تقوی تﻔکر انتقادی فرد مراقب کنن ده تصمی م بالینی درستی ﺧواه د گرف و
ب هترین ﺧدمات را ارائه ﺧواهد داد ].[10
در فرآین د مراقب
8
بدیهی اس یکی از عوامﻞ تأثیر گذار در کیﻔی برونداد نظام آموزش عالی « برنامه های درسی » دانشگاه ها اس  .به عبارت دیگر ،پرورش
مهارت های تﻔکر انتقادی به عنوان هد ﻏایی نظام آموزشی جز از طریﻖ برنامه های درسی امکان پذیر نیﺴ  .به همین منظور در اواسط
قرن بیﺴتم ،تﻔکر انتقادی سرفصﻞ کار نظریه پردازان آموزشی قرار گرف و متخصصین ﺣوزه ی برنامه ریزی درسی درﺻدد برآمدند تا شیوه
های تﻔکرانتقادی را با برنامه ی درسی دانشگاه ها ترکیب سازند ].[7
بنا به مطالب گﻔته شده اهمی توجه بیشتر به تﻔکر انتقادی مشخص می شود و ارزیابی و راه هایی که این مهارت را پرورش می دهند ،از جمله
توجه ویژه به کارآمدی برنامه های درسی دانشگاه ها اهمی پیدا می کنند.
هد مطالﻌه ی ﺣاضر ،مروری بر وضﻌی تﻔکر انتقادی دانشجویان علوم پزشکی و تأثیر برنامه ی درسی دانشگاه ها بر تﻔکر انتقادی دانشجویان
در طو سا های تحصیﻞ با توجه ﺧاص به وضﻌی مهارت های تﻔکر انتقادی دانشجویان ایرانی می باشد.
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مواد و روشها
برای جمع آوری اطالع ات ای ن مطالﻌ ه ،پایگ اه ه ای اطالع اتی  Science direct, Pubmed, Magiran, SID Iranmedexو
مجالت آموزش پزشکی با استﻔاده از کلید واژه های تﻔکر انتقادی ،برنامه درسی ،دانشجویان ،استدال بالینی ،علوم پزشکی و ترکیبی از آن ه ا
جﺴتجو گردید و بازه ی زمانی جﺴتجو از سا  2000تا  2014در نظر گرفته شد .برای انجام این پ ژوهش مطالﻌ اتی ک ه مه ارت ه ای تﻔک ر
انتقاد ی یا گرایش به تﻔکر انتقادی دانشجویان گروه علوم پزشکی را مورد بررسی قرار داده بودند ،مد نظر بود .مطالﻌاتی که نمون ه ه ای آن ه ا
دانشجویانی ﻏیر از رشته های علوم پزشکی بود ،مطالﻌات مداﺧله ای و مطالﻌاتی که ارتباط تﻔکر انتقادی را ب ا عوام ﻞ دیگ ر س نجیده بودن د از
پژوهش کنار گذاشته شدند .با توجه به عنوان و چکیده مقاالت و با در نظر گرفتن مﻌیار های ورود و ﺧروج پژوهش ،بﻌد از کنار گذاشتن مقاالت
تکراری و ﻏیر مرتبط تقریباً  35مقاله برای مطالﻌه متن کامﻞ آن ها انتخاب شد که از بین آن ها در نهای شانزده مطالﻌه ب رای بررس ی نه ایی
وارد پژوهش شد .از میان این مقاالت یک مورد مرور سیﺴتماتیک بوده و یک مورد نیز مطالﻌه ای به روش دلﻔ ی م ی باش د .س ایر مطالﻌ ات
همگی از نوع توﺻیﻔی اس .

یافتهها
برای سهول مطالﻌه ،این مقاالت ( به ﻏیر از مطالﻌه سیﺴتماتیک و دلﻔی که نتایج شان جداگانه بحث ﺧواهد شد با توجه به موضوع شان در
سه گروه قرار گرفتند :مطالﻌاتی که گرایش به تﻔکرانتقادی را مطرح کرده اند .پژوهش هایی که گرایش و مهارت های تﻔکر انتقادی را با هم
بررسی نموده اند .پژوهش هایی که ﺻرفاً مهارت های تﻔکر انتقادی را مورد مطالﻌه قرار داده اند.
ابتدا نتایج دو مط الﻌه ای که در این تقﺴیم بندی گنجانده نشده اند را بیان می کنیم .نخﺴتین مطالﻌه مربوط به مرور سیﺴتماتیکی در رابطه با
تﻔکر انتقادی در پرستاری اس  .با توجه به مﻌیارهای ورود و ﺧروج این مقاله ،در نهای  17مقاله انتخاب شده بود .نتیجه ای که بﻌد از بررسی
این مقاله ه ا به دس آمد بیانگر این بود که رسیدن به فهم عمیﻖ از تﻔکرانتقادی الزامی اس چرا که به دنبا فهم بهتر ،می توان استراتژی
های بهتری برای ارتقای آن یاف و دانشجویان را برای کار بالینی آماده ساﺧ  .طبﻖ نتیجه گیری نهایی این پژوهش ،آموزش و ارتقای تﻔکر
انتقادی الزم اس زیرا این مهارت شناﺧتی به دانشجویان کمک می کند تا عملکرد بالینی بهتری داشته باشند و نتایج بهبودی بیماران را ارتقا
می بخشد [ . ]11مطالﻌه بﻌدی به روش دلﻔی با موضوع نحوه ی ارزیابی تﻔکر انتقادی دانشجویان پرستاری در محیط بالینی انجام شد و به این
نتیجه رسید که برنامه ی درسی باید به گونه ای طراﺣی شود که تﻔکر انتقادی را ارتقا داده و امکان ارزیابی آن را فراهم نماید و این نکته را
افزود که برای ارزیابی تﻔکر انتقادی باید مدت زمان کافی به این امر اﺧتصاص داده شود و در کوتاه مدت نمی توان ارزیابی دقیقی از این مهارت
ها به دس آورد [.]6
در گروه او چهار مطالﻌه قرار دارند [ ]18-16 ,9که همگی از ابزار « پرسشنامه ی سنجش گرایش به تﻔکر انتقادی کالیﻔرنیا (سمتاک  »9برای
جمع آوری داده ها بهره برده بودند .یک مطالﻌه در کشور ژاپن [ ،]17یک مورد در کشور آمریکا [ ]9و دو مورد از آن ها در ایران انجام شده اس
[ .]18 ,16مطالﻌه ی ژاپنی گرایش دانشجویان پرستاری سا او و سوم و پرستاران شاﻏﻞ در بیمارستان را سنجید و بیان داش با توجه به
سطوح نمره دهی ابزار مورد استﻔاده ( سمتاک  ،اﻏلب شرک کنندگان در بیشتر ﺧرده آزمون های این ابزار ،در سطح مثب قرار نداشته و
گرایش متزلز دارند [ . ]17مطالﻌه آمریکایی گرایش به تﻔکر انتقادی در دانشجویان کاردرمانی را سنجید .برﺧی از این دانشجویان قبﻞ از ورود به
رشته ی کاردرمانی فارغ التحصیﻞ رشته ی دیگری بوده و مدرک تحصیلی داشتند .نتیجه این پژوهش نشان داد تمام دانشجویان از گرایش
مثب برﺧوردار بودند و نیز گرایش به تﻔکر انتقادی با سا تحصیلی ارتباطی نداشته و تﻔاوتی بین دانشجویان سا های او و دوم و سوم دیده
نشد .از دیگر نتایج این طرح باید به این نکته اشاره نمود که نمره ی گرایش به تﻔکر انتقادی شرک کنندگانی که مدرک تحصیلی قبلی داشتند
در مقایﺴه با دانشجویانی که چنین مدرکی نداشتند به طور مﻌناداری باالتر بود و میان گرایش به تﻔکر انتقادی و داشتن مدرک تحصیلی
همبﺴتگی وجود داش [ .]9نتایج دو مطالﻌه ی دیگر که در ایران انجام شده اند چنین گزارش می شود:
مطالﻌه ی سا  2011که روی دانشجویان پرستاری ترم او تا چهارم و در یزد انجام شده بود ،نشان داد گرایش به تﻔکر انتقادی تمام گروه ها
در سطح متزلز قرار داشته و عالوه بر آن ،بیان کرد که دانشجویان سا های مختلف از نظر گرایش به تﻔکر انتقادی تﻔاوت مﻌنی داری با
یکدیگر نداشتند [.]16
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مطالﻌه ی سا  2012که همین متغ یر را در نمونه ای متشکﻞ از دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه و پیش کارورزی دانشگاه علوم پزشکی
تهران و مشهد بررسی و با هم مقایﺴه نمودند ،نشان داد که بین دو گروه علوم پایه و پیش کارورزی تﻔاوت مﻌناداری وجود ندارد و همچنین
دانشجویان دو دانشگاه نیز تﻔاوتی از این ن ظر با یکدیگر نداشتند و شرک کنندگانی که گرایش قوی به تﻔکر انتقادی داشتند تنها دو دهک
انتهایی نمودار توضیع فراوانی را تشکیﻞ دادند [.]18
گرایش به تفکر انتقادی و مهارت های تفکر انتقادی
در این زمینه تنها یک مورد قرار گرفته اس که یک مطالﻌه ایرانی اس [ .]19دانشجویان ترم او و آﺧر مقطع کارشناسی رشته ی مدیری
ﺧدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در این مطالﻌه شرک نمودند .برای اندازه گیری مهارت های تﻔکر انتقادی از ابزار «
سنجش مهارت های تﻔکر انتقادی کالیﻔرنیا فرم ب  »10استﻔاده شده بود .نتیجه ﺣاکی از این بود که نمره ی کﻞ مهارت های تﻔکر انتقادی
ش رک کنندگان در سطح هنجار بوده اما با این وجود نمره ی دانشجویان ترم او و آﺧر تﻔاوت مﻌنا داری از این نظر نشان نداد.
مهارت های تفکر انتقادی
در گروه سوم 9 ،مقاله گنجانده شده اس  .هش مورد از مقاالت ایرانی بوده و یک مورد مربوط به کشور آمریکاس .
در اولین مطالﻌه [ ،]20دانشجویانی از  5دانشکده ی (پرستاری ،مدیری  ،مامایی ،بهداش  ،توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اﺻﻔهان برگزیده
شدند و مهارت های تﻔکر انتقادی آنان با ابزار سنجش مهارت های تﻔکر انتقادی کورنﻞ 11اندازه گیری شد .نتایج نشان داد با این که نمرات
دانشجویان ترم او و آﺧر تﻔاوت مﻌناداری با یکدیگر داشتند ،اما نمرات کﻞ دانشجویان کمتر از ﺣد متوسط بوده اس  .در این پژوهش گزارش
شده اس که اکثری نمونه ها دق متوسطی در پاسخگویی داشته و تنها  6/5درﺻد دق عالی در پاسخگویی به سﺆاالت داشتند.
مطالﻌه بﻌدی [ ،]21مهارت های تﻔکر انتقادی دانشجویان کارشناسی پیوسته ی پرستاری سا های او تا چهارم و نا پیوسته ی سا های او و
دوم دانشگاه علوم پزشکی سمنان را بررسی و گزارش کرده اس  .مهارت های تﻔکر انتقادی دانشجویان کارشناسی نا پیوسته سا او و دوم
تﻔاوت مﻌنی داری نشان نداد اما در دانشجویان کارشناسی پیوسته ،این مهارت ها طی سنوات تحصیلی افزایش یافته بود ،علی رﻏم این ،میانگین
مهارت های تﻔکر انتقادی شرک کنندگان از نمونه های مشابه در مطالﻌات ﺧارجی کمتر بوده اس و شرک کنندگان تنها یک سوم نمره ی
آزمون را دریاف کرده بودند.
]
22
[
در همان سا در پژوهشی مشابه در دانشگاه های علوم پزشکی تهران  ،مهارت های تﻔکر انتقادی دانشجویان کارشناسی پرستاری به عالوه
ی تﻌدادی از پرستاران شاﻏﻞ در بیمارستان با ابزار دیگری به نام سنجش مهارت های تﻔکر انتقادی واتﺴون – گلیﺴر 12اندازه گیری شد .نتایج
نشان داد که مهارت های تﻔکر انتقادی  %93از دانشجویان ترم او و  %94از دانشجویان ترم آﺧر و  %98,3از پرستاران بالینی در سطح ضﻌیف
قرار دارد .تﻔاوت مﻌنا داری بین میانگین نمرات تﻔکر انتقادی دانشجویان ترم او و آﺧر وجود نداش و میانگین نمره ی پرستاران بالینی به
طور مﻌناداری کمتر از دو گروه دیگر بود.
در مطالﻌه دیگری سنجش این مهارت ها [ ]10در دانشجویان ترم های او و آﺧر مقطع کارشناسی مامایی همان دانشگاه ها نیز با تأیید قﺴمتی
از نتایج مطالﻌه ی قبلی بیان می کند که شرک کنندگان تنها  %32,4امتیاز کلی آزمون مهارت های تﻔکر انتقادی کالیﻔرنیا را دریاف کردند .در
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه آزاد نمره ی تﻔکر انتقادی دانشجویان ترم او و آﺧر تﻔاوت مﻌناداری نداش اما تﻔاوت نمره ی
دانشجویان در دو دانشگاه دیگر یﻌنی علوم پزشکی تهران و ایران مﻌنادار بود به طوری که در دانشگاه علوم پزشکی ایران افزایش و در تهران
کاهش یافته بود.
مطالﻌه ی ایرانی دیگری در سا  2006انجام شده اس [ ]8که نمونه های این پژوهش متشکﻞ از دانشجویان ترم او و آﺧر رشته های مامایی
و پرستاری و کاردرمانی دانشگاه های علوم پزشکی تهران بود .نتیجه ی مطالﻌه نشان داد بین نمره ی کﻞ تﻔکر انتقادی دانشجویان ترم او و
آﺧر در رشته پرستاری شهید بهشتی و رشته مامایی دانشگاه ایران تﻔاوت مﻌنی داری وجود داش  .اما در نمرات سایر گروه ها تﻔاوت مﻌنی داری
مشاهده نشد .نتیجه ی مقایﺴه ی نمره ی کﻞ تﻔکر انتقادی دانشجویان ،بین رشته های تحصیلی و دانشگاه های مختلف تﻔاوت مﻌنی داری را
نشان نداد .طبﻖ نتایج این مطالﻌه بین میانگین نمره کﻞ تﻔکر انتقادی دانشجویان با رشته تحصیلی دبیرستان ،میانگین مﻌد ترم های قبﻞ
دانشجویان ترم هشتم و مطالﻌات ﻏیر درسی ارتباط مﻌنادار وجود داش .
10
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بر ﺧال مطالﻌاتی که تا بدین جا ذکر شد و همگی از نوع مقطﻌی بودند ،تنها مطالﻌه ﺧارجی این گروه از نوع طولی بوده و با هد مقایﺴه ی
تأثیر برنامه درسی بر مهارت های تﻔکر انتقادی دو رشته ی کاردرمانی و فیزیوتراپی در طو یک سا تحصیلی در آمریکا ﺻورت گرفته اس
[ .]23نمونه های این پژوهش دانشجویان ترم او کارشناسی ارشد کاردرمانی و فیزیوتراپی ،بودند .نتیجه ی پژوهش ﺣاکی از باالتر بودن نمره
تﻔکر انتقادی دانشجویان کاردرمانی در مقایﺴه با دانشجویان فیزیوتراپی بود.
مطالﻌه ی بﻌدی نیز یک مطالﻌه ی ایرانی اس که مهارت های تﻔکر انتقادی دانشجویان را در یک بررسی طولی بﻌد از یک ترم تحصیلی اندازه
گیری کردند [ .]7نمونه های این پژوهش را دانشجویان دانشگاه اﺻﻔهان ( دانشکده های فنی و مهندسی ،علوم تربیتی و روانشناسی ،ادبیات و
علوم انﺴانی ،اقتصاد و دارایی و علوم و دانشگاه علوم پزشکی اﺻﻔهان ( دانشکده های پزشکی ،داروسازی و پرستاری و مامایی( تشکیﻞ داده
بودند .بررسی آماری داده های این مطالﻌه نشان داد نمره ی دریافتی دانشجویان از آزمون کمتر از  50درﺻد نمره ی کﻞ بود و نمره ی تﻔکر
انتقادی دانشجویان ترم های  1و  2و  3تﻔاوت مﻌناداری با یکدیگر نداش و نمره ی کﻞ تﻔکر انتقادی در پس آزمونی که بﻌد از یک ترم
تحصیلی به عمﻞ آمد در مقایﺴه با نمره ی به دس آمده از پیش آزمون که در ابتدای ترم گرفته شده بود ،کاهش یاف [ .]27از دیگر نکاتی که
این مطالﻌه اشاره می کند نداشتن ارتباط مهارت های تﻔکر انتقادی با عواملی چون جنس ،سن و مﻌد می باشد .در ﺻورتی که مطالﻌه ای که
روی دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی یزد انجام شد عالوه بر به دس آوردن نمرات ضﻌیف تﻔکر انتقادی در این دانشجویان ،بیان کننده
ارتباط مﻌنا دار این مهارت ها با جنﺴی و محﻞ زندگی نمونه های پژوهش بود [.]24
آﺧرین مطالﻌه در این زمینه مربوط به مطالﻌه ای در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بود [ ]3که روی دانشجویان سا سوم و چهارم و پرستاران
شاﻏﻞ در بیمارستان ها با ابزار سنجش مهارت های تﻔکر انتقادی واتﺴون  -گلیﺴر انجام گرف و مالﺣظه کرد دانشجویان سا چهارم و فارغ
التحصیالن تقریباً  50درﺻد نمره ی آزمون را دریاف کردند و فارغ التحصیالن پرستاری نﺴب به دانشجویان سا چهارم نمره ی پایین تری
داشتند .نتایج این مطالﻌه همچنین بیان کرد تﻔکر انتقادی در دانشجویان سا چهارم نﺴب به دانشجویان سا سوم افزایش مﻌناداری داشته
اس  .ﺧالﺻه نتایج این مطالﻌات در جدو شماره یک آورده شده اس .
جدول  :1خالصه نتایج مطالعات مرور شده
نوع

نویسنده

نمونه

حسینی و

 200دانشجو از  5دانشکده ی دانشگاه علوم پزشکی اﺻﻔهان ( 98نﻔر
پرستاری 45 ،نﻔر مدیری  30 ،نﻔر مامایی 30 ،نﻔر بهداش  27 ،نﻔر
توانبخشی

توﺻیﻔی
مقطﻌی

 82نﻔر دانشجوی پرستاری سا او و سوم و  67نﻔر پرستار شاﻏﻞ
در بیمارستان

توﺻیﻔی
مقطﻌی

 107دانشجوی کارشناسی پیوسته ی پرستاری سا های او تا
چهارم و نا پیوسته ی سا های او و دوم دانشگاه علوم پزشکی
سمنان

توﺻیﻔی
مقطﻌی

 114دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی
تهران و  58پرستار شاﻏﻞ در بیمارستان

توﺻیﻔی
مقطﻌی

WGCT
A

 259دانشجوی ترم او و آﺧر مقطع کارشناسی مامایی دانشگاه های
علوم پزشکی تهران

توﺻیﻔی
مقطﻌی

CCTST

بهرامی
2002
کاواشیما و
پترینی
2004
خلیلی و بابا
محمدی
2004

اسالمی اکبر
و همکاران
2004
میرموالیی و
همکاران
2004

مطالعه

ابزار

نتیجه

Cornell
critical
thinking
test

نمرات دانشجویان ترم او و آﺧر تﻔاوت مﻌناداری با یکدیگر داشتند،
اما نمرات کﻞ دانشجویان کمتر از ﺣد متوسط بود.

CCTDI

CCTST

اﻏلب شرک کنندگان در بیشتر ﺧرده آزمون های این ابزار ،در سطح
مثب قرار نداشته و گرایش متزلز داشتند.
مهارت های تﻔکر انتقادی دانشجویان کارشناسی نا پیوسته سا او
و دوم تﻔاوت مﻌنی داری نشان نداد اما در دانشجویان کارشناسی
پیوسته ،این مهارت ها طی سنوات تحصیلی افزایش یافته بود ،علی
رﻏم این ،میانگین مهارت های تﻔکر انتقادی شرک کنندگان از
نمونه های مشابه در مطالﻌات ﺧارجی کمتر بوده اس و شرک
کنندگان تنها یک سوم نمره ی آزمون را دریاف کرده بودند.
مهارت های تﻔکر انتقادی  %93از دانشجویان ترم او و  %94از
دانشجویان ترم آﺧر و  %98,3از پرستاران بالینی در سطح ضﻌیف قرار
دارد .تﻔاوت مﻌنا داری بین میانگین نمرات تﻔکر انتقادی دانشجویان
ترم او و آﺧر وجود نداش و میانگین نمره ی پرستاران بالینی به
طور مﻌناداری کمتر از دو گروه دیگر بود.
شرک کنندگان تنها  %32,4امتیاز کلی آزمون را دریاف کردند .در
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه آزاد نمره ی تﻔکر
انتقادی دانشجویان ترم او و آﺧر تﻔاوت مﻌناداری نداش اما تﻔاوت
نمره ی دانشجویان در دو دانشگاه دیگر یﻌنی علوم پزشکی تهران و
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خدامرادی و
همکاران
2006
م – لیدرر
2007
قریب و
همکاران
2009
ووگل13و
همکاران
2009
اطهری و
همکاران
2011

برخورداری
2011

 426دانشجوی ترم او و آﺧر رشته های مامایی و پرستاری و
کاردرمانی دانشگاه های علوم پزشکی تهران

توﺻیﻔی
مقطﻌی

 79دانشجوی کاردرمانی

توﺻیﻔی
مقطﻌی

دانشجویان ترم او ( 31نﻔر و آﺧر ( 29نﻔر مقطع کارشناسی رشته
ی مدیری ﺧدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

CCTST

CCTDI

تمام دانشجویان از گرایش مثب به تﻔکر انتقادی برﺧوردار بودند و
این گرایش با سا تحصیلی ارتباطی نداشته و تﻔاوتی بین
دانشجویان سا های او و دوم و سوم دیده نشد.

مقطﻌی

CCTDI
CCTST

که نمره ی کﻞ مهارت های انتقادی شرک کنندگان در سطح
هنجار بود اما نمره ی دانشجویان ترم او و آﺧر تﻔاوت مﻌنا داری از
این نظر نشان نداد.

 15دانشجوی ترم او کارشناسی ارشد کاردرمانی و  39دانشجوی
ترم او کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

توﺻیﻔی
طولی

WGCT
A

 200نﻔر از دانشجویان دانشگاه اﺻﻔهان ( دانشکده های فنی و
مهندسی ،علوم تربیتی و روانشناسی ،ادبیات و علوم انﺴانی ،اقتصاد و
دارایی و علوم و  50نﻔر از دانشگاه علوم پزشکی اﺻﻔهان ( دانشکده
های پزشکی ،داروسازی و پرستاری و مامایی

توﺻیﻔی
طولی

CCTDI

 188دانشجوی پرستاری ترم او تا چهارم دانشگاه علوم پزشکی یزد

توﺻیﻔی
مقطﻌی

CCTDI

صبوری
کاشانی و
همکاران

 750نﻔر دانشجوی پزشکی مقطع علوم پایه و پیش کارورزی دانشگاه
علوم پزشکی تهران و مشهد

توﺻیﻔی
مقطﻌی

همکاران
2012

 125دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی ( سا  1و  2و 3دانشگاه
علوم پزشکی یزد

توﺻیﻔی
مقطﻌی

ساروی و
همکاران

 90دانشجوی سا سوم و چهارم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و 30
پرستار شاﻏﻞ در بیمارستان

2013
چان
2013
پاول
2014

 17مقاله برای مرور انتخاب شد.

نمره ی دریافتی دانشجویان هر دو دانشگاه از آزمون کمتر از %50
نمره ی کﻞ بود و نمره ی تﻔکر انتقادی دانشجویان ترم های  1و 2
و  3تﻔاوت مﻌناداری با یکدیگر نداش و نمره ی کﻞ تﻔکر انتقادی
در پس آزمونی که بﻌد از یک ترم تحصیلی به عمﻞ آمد در مقایﺴه
با نمره ی به دس آمده از پیش آزمون که در ابتدای ترم گرفته
شده بود ،کاهش یاف .
گرایش به تﻔکر انتقادی تمام گروه ها در سطح متزلز قرار داشته.
دانشجویان سا های مختلف از نظر گرایش به تﻔکر انتقادی تﻔاوت
مﻌنی داری با یک دیگر نداشتند.

CCTDI

WGCT
A

تﻔکر انتقادی دانشجویان در سطح ضﻌیف قرار دارد.

کرمان
توﺻیﻔی
مقطﻌی

نمره تﻔکر انتقادی دانشجویان کاردرمانی در مقایﺴه با دانشجویان
فیزیوتراپی باالتر بود.

بین گرایش دو گروه علوم پایه و پیش کارورزی تﻔاوت مﻌناداری
وجود ندارد .دانشجویان دو دانشگاه تﻔاوتی از این نظر با یکدیگر
نداشتند و شرک کنندگانی که گرایش قوی به تﻔکر انتقادی داشتند
تنها دو دهک انتهایی نمودار توضیع فراوانی را تشکیﻞ دادند.

2012
محمود آباد و

ایران مﻌنادار بود به طوری که در دانشگاه علوم پزشکی ایران افزایش
و در تهران کاهش یافته بود.
بین نمره ی کﻞ تﻔکر انتقادی دانشجویان ترم او و آﺧر در رشته
پرستاری شهید بهشتی و رشته مامایی دانشگاه ایران تﻔاوت مﻌنی
داری وجود داش اما در نمرات سایر گروه ها تﻔاوت مﻌنی داری
مشاهده نشد .نمره ی کﻞ تﻔکر انتقادی دانشجویان ،بین رشته های
تحصیلی و دانشگاه های مختلف تﻔاوت مﻌنی داری را نشان نداد.

WGCT
A

دانشجویان سا چهارم و فارغ التحصیالن تقریباً  50درﺻد نمره ی
آزمون را دریاف کردند و فارغ التحصیالن پرستاری نﺴب به
دانشجویان سا چهارم نمره ی پایین تری داشتند .تﻔکر انتقادی در
دانشجویان سا چهارم نﺴب به دانشجویان سا سوم افزایش
مﻌناداری داشته اس .

مرور
سیﺴتماتیک

رسیدن به فهم عمیﻖ از تﻔکرانتقادی و آموزش و ارتقای آن الزامی
اس .

مطالﻌه
دلﻔی

برنامه ی درسی باید به گونه ای طراﺣی شود که تﻔکر انتقادی را
ارتقا داده و امکان ارزیابی آن را فراهم نماید و برای ارزیابی تﻔکر
انتقادی باید مدت زمان کافی به این امر اﺧتصاص داده شود.

-

Vogel
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بررسی وضعیت تفکر انتقادی ..................

بحث
در گروه او سه مقاله از آسیا و یک مقاله از آمریکا ارائه شده بود [ .]18-16 ,9هیچ یک از مطالﻌات آسیایی گرایش نمونه ها به تﻔکر انتقادی را
مثب ارزیابی نکرده اند و در مقابﻞ پژوهشی که مربوط به دانشجویان کاردرمانی در آمریکا بوده اس این گرایش را مثب گزارش کرده اس  .به
نظر می رسد یکی از عل های اﺧتال موجود در نتایج مطالﻌات ،فرهنگ ﻏالب در جامﻌه ی مورد پژوهش باشد به طوری که در کشورهای
ﻏربی نﺴب به کشورهای آسیایی ،فرهنگ تﺴهیﻞ کننده ی گرایش افراد به تﻔکر انتقادی می باشد و بر اساس مطالﻌات موجود می توان دریاف
باورهای سنتی در کشورهای آسیایی ﺣتی کشور پیشرفته ای مانند ژاپن بر شیوه های تدریس و ارتباط بین دانشجو و مربی تأثیر گذارده اس  .از
دیگر علﻞ این تﻔاوت می توان به ابزار ارزیابی اشاره کرد که در آمریکا و برای فرهنگ ﻏربی ساﺧته شده و این اﺣتما می رود که برای فرهنگ
شرقی مناسب نباشد .در تمام این مقاالت ،بین گرایش به تﻔکر انتقادی با سا های تحصیلی ارتباطی دیده نشده اس  .می توان نتیجه گرف از
آن جایی که گرایش به تﻔکر انتقادی بﻌد هیجانی تﻔکر انتقادی را می سازد ،به اﺣتما بیش از این که به میزان دانش کﺴب شده مربوط باشد،
به ویژگی های شخصیتی و عوامﻞ فرهنگی و نحوه ی کﺴب دانش و نحوه ی آموزش بﺴتگی دارد.
در گروه دوم نمره ی کﻞ گرایش دانشجویان بر ﺧال مطالﻌات ایرانی ذکر شده در گروه او  ،مثب گزارش شد .با وجود این ،نویﺴنده تأکید
کرده اس که در مقایﺴه با نتایج گزارش شده از سایر دا نشکده های دنیا ،توجه بیشتری به این امر در برنامه های درسی باید اﺧتصاص داده شود
[ .]19شاید این اﺧتال نتیجه را بتوان به تﻌداد نمونه ی کمتر این پژوهش نﺴب به انواع مشابه آن در گروه قبﻞ مرتبط دانﺴ .
در گروه سوم هش مقاله ایرانی و یک مقاله آمریکایی گنجانده شده بود .تمام پژوهش ها [ ]24 ,22-20 ,10 ,8 ,3به ﻏیر از دو مورد که از نوع مطالﻌه
ی طولی بودند [ ،]23 ,7از روش مقطﻌی برای کارشان بهره جﺴته بودند .با توجه به مطالﻌه ی دلﻔی که در ابتدای یافته ها آورده ایم برای ارزیابی
تﻔکر انتقادی باید زمان کافی اﺧتصاص داده شود [ .]6مقطﻌی بودن این مطالﻌات و عدم ارزیابی تغییر نمرات تﻔکر انتقادی در دانشجویان از بدو
ورود به دانشگاه تا زمان دانش آموﺧتگی را نیز میتوان از محدودی های مطالﻌات بر شمرد.
با دق بیشتر به ابزار های استﻔاده شده در پژوهش ها می توان دریاف که سه ابزار رایج برای اندازه گیری تﻔکر انتقادی ،آزمون « مهارت های
تﻔکر انتقادی واتﺴون – گلیﺴر » ،آزمون « مهارت های تﻔکر انتقادی کالیﻔرنیا » و آزمون « سنجش مهارت های تﻔکر انتقادی کورنﻞ » می
باشند که در ایران آزمون مهارت های تﻔکر انتقادی کالیﻔرنیا بیشتر مورد استﻔاده قرار گرفته اس  .این ابزار ها ،یک ابزار عمومی می باشند و
تﻔکر انتقادی را به طور اﺧتصاﺻی در یک رشته نمی سنجند .
]
24
,
22
,
20
,
10
,
7
[
که اس تﻔاده از اس تراتژی ه ای آموزش ی س نتی و
پنج مطالﻌه میانگین تﻔکر انتقادی دانشجویان را ضﻌیف گزارش کردند
دق پایین دانشجویان هنگام پاسخگویی به سﺆاالت از علﻞ این نتیجه ذکر شده اس  .دو مقاله دیگر که میانگین نمره ی تﻔکر انتقادی
دانشجویان را در محدوده هنجار بدس آوردند [ ،]19 ,3بیان نمودند که این نمره ها در ﺣد پایین این محدوده قرار داشتند و پس از مقایﺴه این
میانگین ها با مطالﻌات مشابه ﺧارجی ،گزارش نمودند که این میانگین نﺴب به مطالﻌات ﺧارجی پایین تر بوده اس که عل آن ممکن اس
مربوط به تﻔاوت های آموزشی در به کارگیری شیوه های مﺆثر در پرورش مهارت های تﻔکر انتقادی در این کشور ها باشد .در هر دو مقاله ای
که پرستاران را نیز شامﻞ بود [ ،]22 ,3نمره ی ت ﻔکر انتقادی پرستاران از دانشجویان پرستاری سا آﺧر کمتر بود که عل آن می تواند استﻔاده
ناکافی مربیان مراکز آموزش پرس تاری از فرآیند پرستاری ،نداشتن استقال ﺣرفه ای پرستاران در محیط کار ،برﺧورد انﻔﻌالی پرستاران در هنگام
مواجه شدن با مﺴائﻞ ،نداشتن ﺣس اعتماد به نﻔ س و ن اتوانی در ت صمیم گیری ،نداشتن محیط ذهنی مطلوب برای رش د و پ رورش توانایی
تﻔک ر انتق ادی در محﻞ کار پرستاران باشد [ .]22در اکثر مطالﻌات این گونه گزارش شده اس که مهارت تﻔکر انتقادی دانشجویان در طی سا
های تحصیلی به طور مﻌنا داری تغییر نمی کند .از عل های نداشتن تﻔاوت می توان به نداشتن استﻔاده مناسب و کافی مربیان از روش های
یادگیری فﻌا [ ،]21بی انگیزه بودن دانشجویان نﺴب به استﻔاده از این روش ها به عل راﺣ بودن روش سخنرانی [ ،]22 ,8استﻔاده از شیوه
های ارزشیابی سنتی از دانشجویان از قبیﻞ آزمون های چندگزینه ای [ ،]8 ,7نبود روش های نوین آموزش مبتنی بر شواهد و استﻔاده از روش های
مﻌمو و مرسوم در محیط های بالینی به جای به کارگیری فرایند مراقب اشاره نمود .همچنین طراﺣی پژوهش به ﺻورت مقطﻌی ،ممکن اس
نتایج را تح تأثیر قرار دهد بدین ﺻورت که ممکن اس نبودن تﻔاوت میزان تﻔکر انتقادی در دانشجویان نیمﺴا او و آﺧر به عل تﻔاوت
دانشجویان نیمﺴا او و آﺧر باشد [ .]8تﻌدادی از مقاالت نیز بیانگر تغییر مﻌنا دار این مهارت ها در طی سنوات تحصیلی بوده اند که در میان
این مطالﻌات نیز برﺧی کاهش این مهارت ها و برﺧی افزایش این مهارت ها را گزارش نموده اند .در کاهش میانگین تﻔکر انتقادی بر ﺣﺴب
افزایش سا های تحصیلی می توان عوامﻞ پیش گﻔته برای ندشتن تغییر این میانگین را مجددا عنوان نمود و عالوه بر آن ها می توان وجود

دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

163

مالکی و همکاران.................

ﺧأل میان آموزش و بالین و ناتوانی دانشجویان در ﺣﻞ مشکﻞ در هر موقﻌی بالینی را نیز دﺧیﻞ دانﺴ  .با توجه به نتیجه مطالﻌه ی آمریکایی در
گروه سوم می توان گﻔ یکی از راه های افزایش تﻔکر انتقادی می تواند آموزش مﺴتقیم این فرآیند از طریﻖ ارائه واﺣد درسی در آﻏاز سا
تحصیلی و سپس کاربرد این فرآیند در ﺣین تحصیﻞ باشد.
]
24
,
20
,
19
,
8
,
7
[
 ،تﻔاوت مﻌناداری بین میانگین تﻔکر انتقادی دانشجویان
در مطالﻌاتی که نمونه ها از دانشکده های مختلف گرفته شده بودند
دانشکده های مختلف دیده نشد .این نتیجه می تواند بیانگر این نکته باشد که برنامه آموزشی دانشگاه ها به طور کلی نیازمند بازنگری اس و
این که شاید تﻔکر انتقادی با محتوای درسی ارتباطی ندارد.
در نتیجه ی مطالﻌات موجود ،در رابطه با میزان تﻔکر انتقادی دانشجویان ،نحوه تأثیر آموزش عالی بر تﻔکر انتقادی و همچنین عوامﻞ زمینه ای
دﺧیﻞ در آن نتایج ناسازگاری به چشم می ﺧورد .در مورد ارتباط برﺧی از عوامﻞ دموگرافیک مانند مﻌد و جنﺴی با تﻔکر انتقادی نیز نتایج
متﻔاوت بود .مواردی از مطالﻌات بیانگر وجود ارتباط مﻌنی دار بین این دو عامﻞ و تﻔکر انتقادی می باشند در ﺣالی که مواردی نبود ارتباط را
گزارش نموده اند.
اما تمامی مطالﻌات ذکر شده روی این نکته که برنامه ی درسی و شیوه ی تدریس از عوامﻞ تأثیر گذار مهم در ارتقای تﻔکر انتقادی اس  ،توافﻖ
نظر دارند و مطالﻌات ایرانی بیان دارند برنامه ریزی در این زمینه و بکارگیری روش های آموزش نوین و راهکارهای یادگیری فﻌا در دانشگاه
های کشور ضروری به نظر می رسد .ه مچنین شاید بتوان یکی از علﻞ تﻔاوت دیده شده در نتایج را به ابزار ارزیابی ارتباط داد .چرا که این ابزار
ها عمومی هﺴتند در ﺣالی که ابزارها و روش هایی که به طور اﺧتصاﺻی تﻔکر انتقادی مربوط به همان رشته ﺧاص را در موقﻌی های تصمیم
گیری مورد سنجش و آزمون قرار می دهند ،بهتر می توانند رشد تﻔکر انتقادی را در موقﻌی های ﺣرفه ای آن رشته بﺴنجند.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج مطالﻌات ایرانی و مقایﺴه آن ها با موارد ﺧارجی ،به نظر می رسد برنامه های آموزشی دانشگاه های ایران آن طور که باید و
شاید تﻔکر انتقادی دانشجویان را ارتقا نمی دهند و روش های آموزشی در ﺣا ﺣاضر دانشگاه ها ﺣجم اطالعات زیادی را به دانشجو انتقا می
دهد و تأکید بیشتری بر محﻔوظات دارد در ﺣالی که او را در مهارت های استدال و ﺣﻞ مﺴأله رها می کند .از این رو تﻔکر انتقادی و روش های
ارتقای آن باید مورد توجه برنامه ریزان آموزشی قرار گیرد و استﻔاده از روش های نوین آموزشی در برنامه درسی نهادینه شود .همچنین نیاز به
تحقیقات وسیع تری جه شناسایی علﻞ و موانع عدم رشد تﻔکر انتقادی در نظام آموزش پزشکی ﺣس می شود.
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