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نگاهی به تفكر انتقادی در آموزش علوم پزشكی

چكيده
پرورش قدرت تفكر یكی از اهداف اصلی آموزش محسوب میشود .تفكر در مورد تفكر در راستای بهبود فرایند فكر ،در قلب
تفكر انتقادی جای دارد .آموزش رشتههای پزشكی و پیراپزشكی یكی از حیطههایی است كه صاحبنظران تالش زیادی برای
بهبود كیفیت آن میكنند و مهارتهای تفكر انتقادی را برای رشتههای علوم پزشكی الزم و ضروری میدانند .در همین رابطه،
فدراسیون جهانی آموزش پزشكی ،تفكر انتقادی را یكی از استانداردهای آموزش پزشكی برشمرده است .تفكر انتقادی در مبحث
اعتباربخشی دانشكدهها نیز از جمله نكات كلیدی میباشد و یكی از معیارهای مؤسسات اعتباربخشی ،اندازهگیری رشد تفكر
انتقادی در دانشجویان است .در این مقاله مروری سعی شده است تا خوانندگان با مفهوم تفكر انتقادی و اهمیت آن در آموزش
حوزه علوم پزشكی آشنا شوند.

مقدمه

نمیشود بلكه در برنامههای درسی باید روشهایی گنجانده شود كه

تفكر انتقادی یكی از حیاتیترین مهارتها در جامعه امروز است

از طریق آنها یادگیرندگان قابلیتهای چگونه آموختن را از طریق

و كمبود این توانایی میتواند انسانها را از مشاركت مؤثر در

نظم فكری بیاموزند و در زندگی روزمره خود بكار برند (.)3

جوامع باز دارد .تفكر انتقادی یكی از مهارتهای حائز اهمیت در
تصمیمگیری بالینی است .تفكر انتقادی یك نوع فعالیت شناختی

تعریف مفهومی تفكر انتقادی

)(Critical thinking

به منظور درك و ارزشیابی یافتهها و پدیدهها بر اساس استدالل و

یكی از ویژگیهای اساسی انسان آگاهی از رفتار خود و برخورداری

تحلیل میباشد ( .)1توانایی حل مسئله در بالین بیمار برای مراقبت از

از نیروی تفكر است .به عبارت دیگر انسان میتواند از رفتار خود آگاه

او بسیار ارزشمند است .با تقویت مهارت تفكر انتقادی یك پزشك 

باشد و در برخورد با مسائل و امور متفاوت از نیروی تفكر استفاده

یا درمانگر تصمیم درست بالینی خواهد گرفت و در فرآیند مراقبت

كند ( .)4تفكر را به عنوان بازآرایی یا بازنمایی و یا تغییر اطالعات

بهترین خدمات را ارائه خواهد داد (.)2

كسب شده از محیط با استفاده از نمادها و اطالعات ذخیره شده در

یكی از مهمترین اهداف آموزش و پرورش همچنین آموزش

حافظه درازمدت ،تعریف كردهاند .تفكر به حسب ویژگیهایی كه

عالی در قرن بیست و یكم ،تربیت فراگیرانی است كه از آمادگی

از آن برخوردار است به انواعی از قبیل :تفكر خالق ،تفكر انتقادی،

الزم برای رویارویی با جامعه در حال تغییر و پیچیدگیهای عصر

تفكر حل مسأله و...تقسیم بندی شده است ( .)5دیویی ) (Deweyدر

انفجار اطالعات برخوردار باشند .بر این اساس ترویج اندیشیدن و

كتاب چگونه فكر میكنیم ،ماهیت تفكر را تردید منطقی و قضاوت

اندیشهورزی در مدارس و مراكز آموزشی از اهمیت باالیی برخوردار

توأم با تأخیر (معلق) میداند .وی تفكر منطقی را شامل بررسی

بوده و این تنها در سایه انتقال اطالعات به ذهن یادگیرندگان حاصل

فعال ،مستمر و دقیق هر عقیده و نتایجی كه بر آن عقیده مترتب

1ـ استادیار دانشگاه علوم پزشكی آجا -مدیر مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكی آجا
آدرس الکترونیکmohammadimehr@ajaums.com :
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را تفكری مستدل و تیزبینانه درباره اینكه چه چیزهایی را باور كنیم

تنوع موجود در مفاهیم بیان شده در ادبیات تفكر انتقادی منجر به

و چه اعمالی را انجام دهیم ،در نظر میگیرد .وولفولك )(Woolfolk

برخی سردرگمیها در این حیطه شده است .نظریهپردازان تفكر

نیز تفكر انتقادی را به صورت ارزیابی تصمیمات از طریق وارسی

انتقادی از تفكر انتقادی و دیگر اصطالحات آن كه اجزای تفكر

منطقی شواهد و مدارك تعریف میكند ( .)6متخصصین امر و نظریه

انتقادی را تشكیل میدهند به جای یكدیگر استفاده كردهاند .تفكر

پردازان ،به طور كلی تفكر انتقادی را شامل تجزیه و تحلیل ،ارزشیابی

انتقادی نخستین بار توسط برخی فالسفه در حدود  350سال قبل

و استنباط دانستهاند و تعبیر و تفسیر ،تبیین و خودتنظیمی از جمله

از میالد ،مطرح شد .نوشتههای سقراط ،افالطون و ارسطو ،شاگردان

مؤلفههای محوری تفكر انتقادی قلمداد میشود ( .)7تفكر انتقادی

آنها را به اكتشاف نظریهها و مفاهیم تشویق میكرد .فلسفههای آنان

آمیزهای از دانش ،نگرش و عملكرد در هر فرد میباشد كه در پنج

دربردارنده این مطلب بود كه غالبا نتیجه نهایی تجزیه و تحلیل

مهارت تقسیمبندی میشود -1 :استنباط -2 ،شناسایی مفروضات،

واقعیتها و قضایا آن چیزی نیست كه در ظاهر امر به نظر میرسد.

 -3استنتاج -4 ،تعبیر و تفسیر -5 ،ارزشیابی استداللهای منطقی.

كند وكاو و تجزیه و تحلیل قضایای مربوط به یك واقعیت و

توانایی تفكر انتقادی ،پردازش و ارزشیابی اطالعات قبلی با اطالعات

تصمیمگیری توام با آن ،به منظور كند و كاو كامل مزایا و مخاطرات

جدید و پیامد و حاصل تلفیق استدالل قیاسی و استقرایی در فرآیند

هر تصمیمگیری ،ضروری است (.)11

حل مسأله میباشد ( .)8تفكر انتقادی یكی از مؤلفههای تصمیمگیری

در سالهای اخیر ،برای شناسایی و بررسی تفكر انتقادی ،آزمونهای

بالینی و معیاری برای كارآیی بالینی پزشكان و پرستاران و عامل

تشخیصی متعددی ساخته شده است كه آزمون تشخیصی تفكر

مهمی در ارتقای استقالل حرفه به شمار میرود (.)9

انتقادی كالیفرنیا از مشهورترین آنها میباشد .برخی از محققان،

تفكر انتقادی شامل دو جنبه مهارت تفكر انتقادی (critical thinking

اندازهگیری تفكر انتقادی افراد را به شكل كلی و عام مورد تردید

) skillsو گرایش به تفكر انتقادی ) (critical thinking dispositionsاست.

قرار دادهاند و معتقدند كه تفكر نقادانه وابسته به حوزه دانش و

جنبه مهارت تفكر انتقادی بر راهبردهای شناختی و جنبه گرایش به

اطالعات فرد میباشد و به شكل مجردِ از حوزه علمی و اطالعاتی

تفكر انتقادی بر اجزای نگرشی تفكر و انگیزه پایدار درونی برای

فرد ،اعتبار چندانی ندارد ()12

حل مسائل تأكید دارد .مهارتهای تفكرانتقادی به خودی خود،
نوعی از مهارتهای شناختی است .یك متفكر منتقد ایدهآل ،نه

اهمیت و جایگاه تفكر انتقادی در آموزش

تنها باید واجد این مهارتها باشد ،بلكه اطالق عنوان متفكر منتقد

اهمیت تفكر و راههای تقویت آن تحت عناوین مختلف مانند

ایدهآل به وی بدون در نظر گرفتن رویكرد كلی او در مقابل زندگی،

مهارت حل مسأله ،تفكر انتقادی ،تصمیمگیری ،استدالل تشخیصی،

مسائل ،سؤاالت و مشكالت خاص غیر ممكن است .در حقیقت،

استدالل بالینی ،خالقیت و قضاوت بالینی مورد توجه قرار گرفته

بدون گرایش مثبت نسبت به تفكر انتقادی (بعد عاطفی) ،این نوع

است ( .)13بانینگ ( ،)2006در مقالهای روشهای آموزشی كه به

تفكر رخ نداده و یا زیر سطح استاندارد نمود میكند و بدین جهت،

تقویت تفكر انتقادی در دانشجویان كمك میكند را به طور خالصه

گرایش به تفكر انتقادی ،بخشی حیاتی از تفكر انتقادی است (.)10

بیان كرده است كه عبارتند از مواردی نظیر نقشه مفهومی ،سمینار

فاسیون ) ،(Facioneبه منظور شناسایی هفت سازه تفكر انتقادی از

تفكر (ارائه مورد به صورتی كه دانشجویان ،سؤاالت و نشانهها را

اطالعات حاصله از مطالعه دلفی بهره گرفته است .این سازهها شامل،

پرسیده و به تشخیص پرستاری برسند) ،شبیه سازی ،نمایش موارد

تحلیلگری ،خودباوری ،كنجكاوی ،بلوغ ،روشن فكری ،نظم و

مهم بیمار ،خاطره نویسی ،تحقیق بالینی (.)12

حقیقت جویی هستند .پژوهشگران دیگری با لحاظ كردن سه عامل

استدالل و داوری كردن درباره اطالعات و مباحث علمی كه فرد

مستعدكننده تفكر انتقادی ،به تكمیل این سازهها پرداختهاند .این

در معرض آنها قرار میگیرد ،محور تفكر انتقادی در این زمینه

عوامل شامل درگیری ،بلوغ شناختی و ابتكار هستند كه میتوان از

خاص علمی است .عم ً
ال مشاهده میشود كه در وضعیت آموزشی
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میباشد ،دانسته است .انیس ) (Ennisدر تعریف تفكر انتقادی آن

آنها برای تشریح استعداد یك فرد برای تفكر انتقادی استفاده كرد (.)7
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سودمند است .اگر تفكر نقادانه منفعتی برای شخص نداشته باشد،

ارزشیابی و استدالل استقرایی دانشجویان و نیز تمایالت تفكر

شاید یك نوع تغافل آگاهانه یا ناآگاه نسبت به این نوع تفكر در

انتقادی آنها در نتیجه برنامه آموزشی بهبود مییابد ( .)13مطالعه

او ایجاد شود .در این حالت ،ارزیابی میزان تفكر انتقادی بسیار

دیگری به مقایسه تفكر انتقادی در دانشجویان آموزش مجازی و

مشكل جلوه میكند .روش تدریس غالب در دانشگاهها ،روش

سنتی رشته كامپیوتر پرداخته و بیان نموده است كه سطح تفكر انتقادی

سخنرانی است.روشی كه انتقال اطالعات وسیع را در مدت زمان

در دانشجویان آموزش مجازی باالتر است و پیشنهاد نموده كه این

كوتاه میسر میسازد .روشی كه یكی از بزرگترین مشكالت آن

نوع آموزش در كنار آموزش سنتی یا جایگزین آموزش دروس

در نظر نگرفتن زمانی برای بحث و تبادل فكری با فراگیران در

تئوری در ارائه دروس دانشگاهی مورد استفاده قرار گیرد (.)18

مورد موضوع درسی است ( .)15مادسلی ) (Maudsleyو استریونز

میر موالیی و همكاران در مطالعهای تحت عنوان مقایسه تفكر

) (Strivensدر گزارش «پزشكان فردا» یكی از مهارتهای مهم را

انتقادی دانشجویان ترم اول و ترم آخر مقطع كارشناسی پیوسته

تفكر انتقادی ذكر نمودهاند .همچنین این را مهارت جهت پزشكی

مامایی دانشگاههای علوم پزشكی تهران به این نتیجه رسیدند كه

مبتنی بر شواهد و مهارت بكارگیری شواهد ضروری شناخته شده

روشهای آموزش فعلی مامایی قادر به افزایش سطح تفكر انتقادی

است .در مطالعه امینی و فضلینژاد نیز ،نیاز به تقویت مهارت تفكر

در دانشجویان نیست و بكارگیری روشهای آموزش نوین و

انتقادی در دانشجویان پزشكی مورد تأكید قرار گرفته است (.)16

راهكارهای یادگیری فعال الزم است ( .)19بابا محمدی و همكاران

نتایج بررسیهای كمیسیون ملی آموزش عالی در سال  1983كه

نیز در مطالعهای سطح تفكر انتقادی دانشجویان پرستاری سالهای

در گزارشی با نام «ملتی در معرض خطر» آورده شده بود ،باعث

آخر را بهتر از سالهای اول و دانشجویان كارشناسی پیوسته را بهتر

تشویق مسؤوالن آموزش عالی برای نگاه جدی به موانع موفقیتهای

از دانشجویان كارشناسی ناپیوسته اعالم نمودند و نقش دانشگاه

دانشجویان آمریكایی شد .در همان چهارچوب زمانی در یك مطالعه

در تقویت این مهارت را مورد تاكید قرار دادند (.)20

انجام شده درباره تفكر انتقادی ،نوریس ) (Norrisنتیجهگیری كردكه

اطهری و همكاران ( )1388در اصفهان ،توانایی تفكر انتقادی

عملكرد تفكر انتقادی دانشجویان در مراحل مختلف تحصیل پایینتر

دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان را سنجیده و آن را

از سطحی است كه باید باشد .بنابراین در دهه  1980به رفع این

نامطلوب یافتهاند .اسالمی اكبر و معارفی ( )1389در جهرم توانایی

نقیصه در سیستمهای آموزشی و نهایت ًا در محیطهای كاری آمریكا

تفكر انتقادی در دانشجویان سال اول و آخر پرستاری و پرستاران

كه ریشه دوانیده بود ،توجه خاص مبذول شد (.)7

را مقایسه كرده كه نتایج ،ضعف در تفكر انتقادی در هر سه گروه

چگونه میتوانیم در آموزش علوم پزشكی در مقابل محفوظات

را نشان داده است .برخورداری و همكاران ( )1388در مطالعهای

فراوان ،سهمی هم برای تفكر انتقادی در نظر بگیریم؟ در پاسخ

در یزد ،گرایش دانشجویان سال سوم و چهارم را به تفكر انتقادی

به این سؤال ،دو رویكرد متفاوت ارائه شده است :فرانك اسمیت

بررسی و آن را ضعیف ارزیابی كردهاند (.)8

) ،(Frank Smithمعتقد است آموزش تفكر باید در متن آموزش

در مصاحبههای غیررسمی پژوهشگر با حدود  30نفر دانشجویان

سایر علوم انجام گیرد .و مك لور ) (McLureابراز كرده كه میتوان

پزشكی ،آنها متفقالقول بودند كه حجم باالی مطالب درسی و

فكركردن را جداگانه به فراگیران آموزش داد .این نظریهپردازیها

نحوه امتحانات متداول چندگزینهای جایی برای اندیشیدن درباره

ناشی از این است كه موفقیت تحصیلی به هیچ وجه نشان دهنده

مطالب درسی باقی نمیگذارد.دانشجو ترجیح میدهد خود را

افزایش توانایی تفكر نیست .نیكرسون ) ،(Nickersonذكر میكند

درگیر مشكالت و ابهامات مطالب انبوه درسی نكند و بیشتر بر

كه فردی ممكن است  12سال تحصیالت عمومی را در آمریكا با

محفوظاتی تكیه كند كه متضمن موفقیت در پاسخ گویی به سؤاالت

موفقیت طی كند اما به لحاظ توانایی تفكر ،به سطح قابل قبولی

امتحانی است .بسیاری از صاحب نظران تراكم مطالب درسی را

نرسد (.)12

عامل بازدارندهای برای رشد تفكر محسوب میكنند .دوبونو

(De
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موجود ،نه مجالی برای بروز این تفكر وجود دارد و نه برای دانشجو

تحقیقات نشان میدهد كه تواناییهای تفكر انتقادی از جمله

دكتر مژگان محمدیمهر

نگاهی به تفكر انتقادی در آموزش علوم پزشكی
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سلب مینماید .استادانی كه در یك برنامه آموزش تفكر انتقادی

امروزه ،شرایط بازار كار برای دانشآموختگان دانشگاهی روز به

شركت كرده بودند اظهار داشتند كه مجبور شدهاند  30تا  40درصد

روز دشوارتر میشود ،كارفرمایان انتظار دارند با استخدام فردی

محتوی درس خود را در مقابل تقویت توانایی تفكر دانشجویان

با تحصیالت دانشگاهی به خالقیت و نوآوریهای الزم برای حل

كاهش دهند .به نظر میرسد اگر قرار باشد به مسأله تفكر انتقادی

مسائل و مشكالت كاری دست یابند .آنها به دنبال فردی هستند

و پرورش آن در دانشگاههای علوم پزشكی پرداخته شود ،كاهش

كه قدرت جمعآوری اطالعات ،تجزیه و تحلیل ،سازماندهی،

حجم مطالب درسی ،یكی از پیشزمینههای این كار است كه البته

نتیجهگیری و ارائه بازخورد الزم را داشته باشد .كلیه مهارتهای

به یك نیازسنجی در سطح ملی نیازمند است.این اقدام به تنهایی و

ذكر شده ،اجزای اصلی تفكر انتقادی به شمار میروند .اهمیت

بدون تجدید نظر در شیوه تدریس و امتحان و توجیه شدن استادان

پرورش مهارتهای تفكر در حدی است كه برخی صاحبنظران تفكر

نسبت به ضرورت و اهمیت تفكر انتقادی و آموزش دیدن آنها

انتقادی را هدف عمده تحصیالت و تجارب دانشگاهی برشمردهاند

برای چگونه فرصت دادن به دانشجویان برای ابراز تفكر انتقادی

و معتقدند ،آموزش فقط یاددادن تفكر به فراگیر است .تفكر انتقادی

در خالل مباحث علمی ،چاره ساز نیست (.)12

در مبحث اعتباربخشی دانشكدهها نیز از جمله نكات كلیدی میباشد

تفكر انتقادی ،امروزه ،حجم وسیعی از تحقیقات آموزشی را در سایر

و یكی از معیارهای مؤسسات اعتباربخشی ،اندازهگیری رشد تفكر

كشورها به خود اختصاص داده است .مك گراث ،به اندازهگیری

انتقادی در دانشجویان است (.)10

مهارت تفكر انتقادی در دانشجویان كارشناسی پرستاری در كانادا

شالوده آموزش و یادگیری در نظام آموزش عالی كشور بیشتر

پرداخته است كه میانگین نمره كل مهارت تفكر انتقادی در اكثریت

به افزایش و تقویت ذهن و حیطه محفوظات و كمتر به تربیت

و میانگین نمره ) (normدانشجویان در حد طبیعی هنجار كل گرایش

و رشد قوای تفكر انتقادی و سنجش گرایانه توجه دارد؛ بنابراین

به تفكر انتقادی نشان دهنده گرایش مطلوب دانشجویان بوده است

الزم است نهاد تعلیم و تربیت در آموزش عالی برای انجام رسالت

(.)13

خویش به بازنگری در اهداف ،محتوا و مواد آموزشی ،روشهای

رویكرد عملی برای ارتقای تفكر انتقادی كدام است؟ كرانكیلتون

یاددهی -یادگیری و نظام ارزشیابی و هر آنچه كه مرتبط با حوزه

) (Crunkiltonیك رویكرد عملی را برای ارتقای تفكر انتقادی در

برنامه درسی است ،بپردازد .باید در نظر داشت كه در بازنگری برنامه

فراگیران از طریق فراهم ساختن شروطی الزم برای تفكر ارائه كرده

درسی تغییرات صوری و سطحی جوابگو نخواهد بود و نیاز به

است .شرط اول واداشتن فرد به تفكر در مورد چیزهایی از قبیل

تحوالت بنیادین منطقی در كلیه فرایندهای برنامه درسی ضروری

فرد ،موضوع ،موقعیت ،مشكل یا فرایند است .شرط دوم واداشتن

است .حجم زیاد محتوای آموزشی ،افزایش جمعیت دانشجویان،

فرد به تفكر در خصوص موضوعاتی همانند دانش و منابع پسزمینه

برنامههای آموزشی فشرده ،زمان محدود كالسهای آموزشی،

(نقشه ،نمودار ،یادداشت و كامپیوتر) است .شرط سوم برخورداری از

روشهای تدریس منفعل و ارزشیابیهای مبتنی بر محفوظات كه

شیوههایی برای تفكر میباشد .به عبارت دیگر فراگیران برای هدایت

به سنجش سطوح پایین مهارتهای شناختی میپردازد موانعی است

فرایند تفكرشان نیازمند ساختارهای فكری هستند .نمونههایی از

جهت بهبود و پرورش تفكر انتقادی از طریق برنامههای درسی؛ از

این ساختارها :مقایسه ،برآورد ،ارزیابی ،حلمسأله ،تعبیر ،تفسیر،

این رو پژوهشگران درهم تنیدگی منسجم و یكپارچه تفكر انتقادی

تجزیه و تحلیل هستند .شرط آخر داشتن دلیلی برای تفكر است.

در سرتاسر برنامههای درسی كه نیازمند بازاندیشی ،هماندیشی و

دالیل تفكر متعدد و متفاوت هستند .مانند حل و فصل یك منازعه،

گفتمان متخصصان ،برنامهریزان ،دستاندركاران و مربیان آموزشی

حل یك مسأله ،برآوردهكردن یك نفع شخصی یا تكمیل یك 

است را توصیه مینمایند (.)20

تكلیف است (.)7
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) Bunoمعتقد است تراكم مطالب درسی مجال تفكر را از فراگیران

آینده متعلق به جوامعی است كه خود را آماده یادگیری میكنند.
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