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مقاله
مروري

نگاهی به تفكر انتقادی در آموزش علوم پزشكی
دكترمژگانمحمدیمهر1

چكيده
پرورشقدرتتفكریكیازاهدافاصلیآموزشمحسوبمیشود.تفكردرموردتفكردرراستایبهبودفرایندفكر،درقلب
تفكرانتقادیجایدارد.آموزشرشتههایپزشكیوپیراپزشكییكیازحیطههاییاستكهصاحبنظرانتالشزیادیبرای
بهبودكیفیتآنمیكنندومهارتهایتفكرانتقادیرابرایرشتههایعلومپزشكیالزموضروریمیدانند.درهمینرابطه،
فدراسیونجهانیآموزشپزشكی،تفكرانتقادیرایكیازاستانداردهایآموزشپزشكیبرشمردهاست.تفكرانتقادیدرمبحث
اعتباربخشیدانشكدههانیزازجملهنكاتكلیدیمیباشدویكیازمعیارهایمؤسساتاعتباربخشی،اندازهگیریرشدتفكر
انتقادیدردانشجویاناست.دراینمقالهمروریسعیشدهاستتاخوانندگانبامفهومتفكرانتقادیواهمیتآندرآموزش

حوزهعلومپزشكیآشناشوند.

استادیاردانشگاهعلومپزشكیآجا-مدیرمركزمطالعاتوتوسعهآموزشعلومپزشكیآجا 1ـ
mohammadimehr@ajaums.com:آدرسالكترونیک 

مقدمه
تفكرانتقادییكیازحیاتیترینمهارتهادرجامعهامروزاست
ازمشاركتمؤثردر را انسانها تواناییمیتواند این وكمبود
جوامعبازدارد.تفكرانتقادییكیازمهارتهایحائزاهمیتدر
تصمیمگیریبالینیاست.تفكرانتقادییکنوعفعالیتشناختی
بهمنظوردركوارزشیابییافتههاوپدیدههابراساساستداللو
تحلیلمیباشد)1(.تواناییحلمسئلهدربالینبیماربرایمراقبتاز
اوبسیارارزشمنداست.باتقویتمهارتتفكرانتقادییکپزشک
یادرمانگرتصمیمدرستبالینیخواهدگرفتودرفرآیندمراقبت

بهترینخدماتراارائهخواهدداد)2(.
آموزش همچنین پرورش و آموزش اهداف مهمترین از یكی
عالیدرقرنبیستویكم،تربیتفراگیرانیاستكهازآمادگی
الزمبرایرویاروییباجامعهدرحالتغییروپیچیدگیهایعصر
انفجاراطالعاتبرخوردارباشند.برایناساسترویجاندیشیدنو
اندیشهورزیدرمدارسومراكزآموزشیازاهمیتباالییبرخوردار
بودهواینتنهادرسایهانتقالاطالعاتبهذهنیادگیرندگانحاصل

نمیشودبلكهدربرنامههایدرسیبایدروشهاییگنجاندهشودكه
ازطریقآنهایادگیرندگانقابلیتهایچگونهآموختنراازطریق

نظمفكریبیاموزندودرزندگیروزمرهخودبكاربرند)3(.

(Critical thinking)تعریفمفهومیتفكرانتقادی
یكیازویژگیهایاساسیانسانآگاهیازرفتارخودوبرخورداری
ازنیرویتفكراست.بهعبارتدیگرانسانمیتواندازرفتارخودآگاه
باشدودربرخوردبامسائلوامورمتفاوتازنیرویتفكراستفاده
كند)4(.تفكررابهعنوانبازآرایییابازنماییویاتغییراطالعات
كسبشدهازمحیطبااستفادهازنمادهاواطالعاتذخیرهشدهدر
حافظهدرازمدت،تعریفكردهاند.تفكربهحسبویژگیهاییكه
ازآنبرخورداراستبهانواعیازقبیل:تفكرخالق،تفكرانتقادی،
تفكرحلمسألهو...تقسیمبندیشدهاست)5(.دیویی(Dewey)در
كتابچگونهفكرمیكنیم،ماهیتتفكرراتردیدمنطقیوقضاوت
توأمباتأخیر)معلق(میداند.ویتفكرمنطقیراشاملبررسی
فعال،مستمرودقیقهرعقیدهونتایجیكهبرآنعقیدهمترتب
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میباشد،دانستهاست.انیس(Ennis)درتعریفتفكرانتقادیآن
راتفكریمستدلوتیزبینانهدربارهاینكهچهچیزهاییراباوركنیم
(Woolfolk)وچهاعمالیراانجامدهیم،درنظرمیگیرد.وولفولک
نیزتفكرانتقادیرابهصورتارزیابیتصمیماتازطریقوارسی
منطقیشواهدومداركتعریفمیكند)6(.متخصصینامرونظریه
پردازان،بهطوركلیتفكرانتقادیراشاملتجزیهوتحلیل،ارزشیابی
واستنباطدانستهاندوتعبیروتفسیر،تبیینوخودتنظیمیازجمله
مؤلفههایمحوریتفكرانتقادیقلمدادمیشود)7(.تفكرانتقادی
آمیزهایازدانش،نگرشوعملكرددرهرفردمیباشدكهدرپنج
مهارتتقسیمبندیمیشود:1-استنباط،2-شناساییمفروضات،
3-استنتاج،4-تعبیروتفسیر،5-ارزشیابیاستداللهایمنطقی.
تواناییتفكرانتقادی،پردازشوارزشیابیاطالعاتقبلیبااطالعات
جدیدوپیامدوحاصلتلفیقاستداللقیاسیواستقراییدرفرآیند
حلمسألهمیباشد)8(.تفكرانتقادییكیازمؤلفههایتصمیمگیری
بالینیومعیاریبرایكارآییبالینیپزشكانوپرستارانوعامل

مهمیدرارتقایاستقاللحرفهبهشمارمیرود)9(.
 (critical thinkingتفكرانتقادیشاملدوجنبهمهارتتفكرانتقادی
(skillsوگرایشبهتفكرانتقادی(critical thinking dispositions)است.

جنبهمهارتتفكرانتقادیبرراهبردهایشناختیوجنبهگرایشبه
تفكرانتقادیبراجزاینگرشیتفكروانگیزهپایداردرونیبرای
حلمسائلتأكیددارد.مهارتهایتفكرانتقادیبهخودیخود،
نوعیازمهارتهایشناختیاست.یکمتفكرمنتقدایدهآل،نه
تنهابایدواجداینمهارتهاباشد،بلكهاطالقعنوانمتفكرمنتقد
ایدهآلبهویبدوندرنظرگرفتنرویكردكلیاودرمقابلزندگی،
مسائل،سؤاالتومشكالتخاصغیرممكناست.درحقیقت،
بدونگرایشمثبتنسبتبهتفكرانتقادی)بعدعاطفی(،ایننوع
تفكررخندادهویازیرسطحاستانداردنمودمیكندوبدینجهت،
گرایشبهتفكرانتقادی،بخشیحیاتیازتفكرانتقادیاست)10(.
فاسیون(Facione)،بهمنظورشناساییهفتسازهتفكرانتقادیاز
اطالعاتحاصلهازمطالعهدلفیبهرهگرفتهاست.اینسازههاشامل،
تحلیلگری،خودباوری،كنجكاوی،بلوغ،روشنفكری،نظمو
حقیقتجوییهستند.پژوهشگراندیگریبالحاظكردنسهعامل
مستعدكنندهتفكرانتقادی،بهتكمیلاینسازههاپرداختهاند.این
عواملشاملدرگیری،بلوغشناختیوابتكارهستندكهمیتواناز

آنهابرایتشریحاستعدادیکفردبرایتفكرانتقادیاستفادهكرد)7(.
تنوعموجوددرمفاهیمبیانشدهدرادبیاتتفكرانتقادیمنجربه
برخیسردرگمیهادراینحیطهشدهاست.نظریهپردازانتفكر
انتقادیازتفكرانتقادیودیگراصطالحاتآنكهاجزایتفكر
انتقادیراتشكیلمیدهندبهجاییكدیگراستفادهكردهاند.تفكر
انتقادینخستینبارتوسطبرخیفالسفهدرحدود350سالقبل
ازمیالد،مطرحشد.نوشتههایسقراط،افالطونوارسطو،شاگردان
آنهارابهاكتشافنظریههاومفاهیمتشویقمیكرد.فلسفههایآنان
دربردارندهاینمطلببودكهغالبانتیجهنهاییتجزیهوتحلیل
واقعیتهاوقضایاآنچیزینیستكهدرظاهرامربهنظرمیرسد.
كندوكاووتجزیهوتحلیلقضایایمربوطبهیکواقعیتو
تصمیمگیریتوامباآن،بهمنظوركندوكاوكاملمزایاومخاطرات

هرتصمیمگیری،ضروریاست)11(.
درسالهایاخیر،برایشناساییوبررسیتفكرانتقادی،آزمونهای
تشخیصیمتعددیساختهشدهاستكهآزمونتشخیصیتفكر
انتقادیكالیفرنیاازمشهورترینآنهامیباشد.برخیازمحققان،
اندازهگیریتفكرانتقادیافرادرابهشكلكلیوعامموردتردید
قراردادهاندومعتقدندكهتفكرنقادانهوابستهبهحوزهدانشو
اطالعاتفردمیباشدوبهشكلمجردِازحوزهعلمیواطالعاتی

فرد،اعتبارچندانیندارد)12(

اهميتوجایگاهتفكرانتقادیدرآموزش
اهمیتتفكروراههایتقویتآنتحتعناوینمختلفمانند
مهارتحلمسأله،تفكرانتقادی،تصمیمگیری،استداللتشخیصی،
استداللبالینی،خالقیتوقضاوتبالینیموردتوجهقرارگرفته
است)13(.بانینگ)2006(،درمقالهایروشهایآموزشیكهبه
تقویتتفكرانتقادیدردانشجویانكمکمیكندرابهطورخالصه
بیانكردهاستكهعبارتندازمواردینظیرنقشهمفهومی،سمینار
تفكر)ارائهموردبهصورتیكهدانشجویان،سؤاالتونشانههارا
پرسیدهوبهتشخیصپرستاریبرسند(،شبیهسازی،نمایشموارد

مهمبیمار،خاطرهنویسی،تحقیقبالینی)12(.
استداللوداوریكردندربارهاطالعاتومباحثعلمیكهفرد
درمعرضآنهاقرارمیگیرد،محورتفكرانتقادیدراینزمینه
خاصعلمیاست.عماًلمشاهدهمیشودكهدروضعیتآموزشی
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موجود،نهمجالیبرایبروزاینتفكروجودداردونهبرایدانشجو
سودمنداست.اگرتفكرنقادانهمنفعتیبرایشخصنداشتهباشد،
شایدیکنوعتغافلآگاهانهیاناآگاهنسبتبهایننوعتفكردر
اوایجادشود.دراینحالت،ارزیابیمیزانتفكرانتقادیبسیار
مشكلجلوهمیكند.روشتدریسغالبدردانشگاهها،روش
سخنرانیاست.روشیكهانتقالاطالعاتوسیعرادرمدتزمان
كوتاهمیسرمیسازد.روشیكهیكیازبزرگترینمشكالتآن
درنظرنگرفتنزمانیبرایبحثوتبادلفكریبافراگیراندر
موردموضوعدرسیاست)15(.مادسلی(Maudsley)واستریونز
(Strivens)درگزارش»پزشكانفردا«یكیازمهارتهایمهمرا

تفكرانتقادیذكرنمودهاند.همچنیناینرامهارتجهتپزشكی
مبتنیبرشواهدومهارتبكارگیریشواهدضروریشناختهشده
است.درمطالعهامینیوفضلینژادنیز،نیازبهتقویتمهارتتفكر
انتقادیدردانشجویانپزشكیموردتأكیدقرارگرفتهاست)16(.
نتایجبررسیهایكمیسیونملیآموزشعالیدرسال1983كه
درگزارشیبانام»ملتیدرمعرضخطر«آوردهشدهبود،باعث
تشویقمسؤوالنآموزشعالیبراینگاهجدیبهموانعموفقیتهای
دانشجویانآمریكاییشد.درهمانچهارچوبزمانیدریکمطالعه
انجامشدهدربارهتفكرانتقادی،نوریس(Norris)نتیجهگیریكردكه
عملكردتفكرانتقادیدانشجویاندرمراحلمختلفتحصیلپایینتر
ازسطحیاستكهبایدباشد.بنابرایندردهه1980بهرفعاین
نقیصهدرسیستمهایآموزشیونهایتًادرمحیطهایكاریآمریكا

كهریشهدوانیدهبود،توجهخاصمبذولشد)7(.
چگونهمیتوانیمدرآموزشعلومپزشكیدرمقابلمحفوظات
فراوان،سهمیهمبرایتفكرانتقادیدرنظربگیریم؟درپاسخ
بهاینسؤال،دورویكردمتفاوتارائهشدهاست:فرانکاسمیت
بایددرمتنآموزش (Frank Smith)،معتقداستآموزشتفكر

سایرعلومانجامگیرد.ومکلور(McLure)ابرازكردهكهمیتوان
فكركردنراجداگانهبهفراگیرانآموزشداد.ایننظریهپردازیها
ناشیازایناستكهموفقیتتحصیلیبههیچوجهنشاندهنده
افزایشتواناییتفكرنیست.نیكرسون(Nickerson)،ذكرمیكند
كهفردیممكناست12سالتحصیالتعمومیرادرآمریكابا
موفقیتطیكندامابهلحاظتواناییتفكر،بهسطحقابلقبولی

نرسد)12(.

جمله از انتقادی تفكر تواناییهای كه میدهد نشان تحقیقات
نیزتمایالتتفكر ارزشیابیواستداللاستقراییدانشجویانو
انتقادیآنهادرنتیجهبرنامهآموزشیبهبودمییابد)13(.مطالعه
دیگریبهمقایسهتفكرانتقادیدردانشجویانآموزشمجازیو
سنتیرشتهكامپیوترپرداختهوبیاننمودهاستكهسطحتفكرانتقادی
دردانشجویانآموزشمجازیباالتراستوپیشنهادنمودهكهاین
نوعآموزشدركنارآموزشسنتییاجایگزینآموزشدروس
تئوریدرارائهدروسدانشگاهیمورداستفادهقرارگیرد)18(.

میرموالییوهمكاراندرمطالعهایتحتعنوانمقایسهتفكر
انتقادیدانشجویانترماولوترمآخرمقطعكارشناسیپیوسته
ماماییدانشگاههایعلومپزشكیتهرانبهایننتیجهرسیدندكه
روشهایآموزشفعلیماماییقادربهافزایشسطحتفكرانتقادی
و نوین آموزش روشهای بكارگیری و نیست دانشجویان در
راهكارهاییادگیریفعالالزماست)19(.بابامحمدیوهمكاران
نیزدرمطالعهایسطحتفكرانتقادیدانشجویانپرستاریسالهای
آخررابهترازسالهایاولودانشجویانكارشناسیپیوستهرابهتر
ازدانشجویانكارشناسیناپیوستهاعالمنمودندونقشدانشگاه

درتقویتاینمهارتراموردتاكیدقراردادند)20(.
انتقادی تفكر توانایی اصفهان، در )1388( همكاران و اطهری
را آن و راسنجیده اصفهان پزشكی علوم دانشگاه دانشجویان
نامطلوبیافتهاند.اسالمیاكبرومعارفی)1389(درجهرمتوانایی
تفكرانتقادیدردانشجویانسالاولوآخرپرستاریوپرستاران
رامقایسهكردهكهنتایج،ضعفدرتفكرانتقادیدرهرسهگروه
رانشاندادهاست.برخورداریوهمكاران)1388(درمطالعهای
دریزد،گرایشدانشجویانسالسوموچهارمرابهتفكرانتقادی

بررسیوآنراضعیفارزیابیكردهاند)8(.
درمصاحبههایغیررسمیپژوهشگرباحدود30نفردانشجویان
پزشكی،آنهامتفقالقولبودندكهحجمباالیمطالبدرسیو
نحوهامتحاناتمتداولچندگزینهایجاییبرایاندیشیدندرباره
را میدهدخود ترجیح نمیگذارد.دانشجو باقی درسی مطالب
درگیرمشكالتوابهاماتمطالبانبوهدرسینكندوبیشتربر
محفوظاتیتكیهكندكهمتضمنموفقیتدرپاسخگوییبهسؤاالت
امتحانیاست.بسیاریازصاحبنظرانتراكممطالبدرسیرا
 (Deعاملبازدارندهایبرایرشدتفكرمحسوبمیكنند.دوبونو
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(Bunoمعتقداستتراكممطالبدرسیمجالتفكرراازفراگیران

سلبمینماید.استادانیكهدریکبرنامهآموزشتفكرانتقادی
شركتكردهبودنداظهارداشتندكهمجبورشدهاند30تا40درصد
محتویدرسخودرادرمقابلتقویتتواناییتفكردانشجویان
كاهشدهند.بهنظرمیرسداگرقرارباشدبهمسألهتفكرانتقادی
وپرورشآندردانشگاههایعلومپزشكیپرداختهشود،كاهش
حجممطالبدرسی،یكیازپیشزمینههایاینكاراستكهالبته
بهیکنیازسنجیدرسطحملینیازمنداست.ایناقدامبهتنهاییو
بدونتجدیدنظردرشیوهتدریسوامتحانوتوجیهشدناستادان
نسبتبهضرورتواهمیتتفكرانتقادیوآموزشدیدنآنها
برایچگونهفرصتدادنبهدانشجویانبرایابرازتفكرانتقادی

درخاللمباحثعلمی،چارهسازنیست)12(.
تفكرانتقادی،امروزه،حجموسیعیازتحقیقاتآموزشیرادرسایر
كشورهابهخوداختصاصدادهاست.مکگراث،بهاندازهگیری
مهارتتفكرانتقادیدردانشجویانكارشناسیپرستاریدركانادا
پرداختهاستكهمیانگیننمرهكلمهارتتفكرانتقادیدراكثریت
ومیانگیننمره(norm)دانشجویاندرحدطبیعیهنجاركلگرایش
بهتفكرانتقادینشاندهندهگرایشمطلوبدانشجویانبودهاست

.)13(
رویكردعملیبرایارتقایتفكرانتقادیكداماست؟كرانكیلتون
(Crunkilton)یکرویكردعملیرابرایارتقایتفكرانتقادیدر

فراگیرانازطریقفراهمساختنشروطیالزمبرایتفكرارائهكرده
است.شرطاولواداشتنفردبهتفكردرموردچیزهاییازقبیل
فرد،موضوع،موقعیت،مشكلیافراینداست.شرطدومواداشتن
فردبهتفكردرخصوصموضوعاتیهماننددانشومنابعپسزمینه
)نقشه،نمودار،یادداشتوكامپیوتر(است.شرطسومبرخورداریاز
شیوههاییبرایتفكرمیباشد.بهعبارتدیگرفراگیرانبرایهدایت
فرایندتفكرشاننیازمندساختارهایفكریهستند.نمونههاییاز
اینساختارها:مقایسه،برآورد،ارزیابی،حلمسأله،تعبیر،تفسیر،
تجزیهوتحلیلهستند.شرطآخرداشتندلیلیبرایتفكراست.
دالیلتفكرمتعددومتفاوتهستند.مانندحلوفصلیکمنازعه،
تكمیلیک یا نفعشخصی برآوردهكردنیک مسأله، حلیک

تكلیفاست)7(.

آیندهمتعلقبهجوامعیاستكهخودراآمادهیادگیریمیكنند.
امروزه،شرایطبازاركاربرایدانشآموختگاندانشگاهیروزبه
روزدشوارترمیشود،كارفرمایانانتظاردارندبااستخدامفردی
باتحصیالتدانشگاهیبهخالقیتونوآوریهایالزمبرایحل
مسائلومشكالتكاریدستیابند.آنهابهدنبالفردیهستند
تحلیل،سازماندهی، اطالعات،تجزیهو كهقدرتجمعآوری
نتیجهگیریوارائهبازخوردالزمراداشتهباشد.كلیهمهارتهای
ذكرشده،اجزایاصلیتفكرانتقادیبهشمارمیروند.اهمیت
پرورشمهارتهایتفكردرحدیاستكهبرخیصاحبنظرانتفكر
انتقادیراهدفعمدهتحصیالتوتجاربدانشگاهیبرشمردهاند
ومعتقدند،آموزشفقطیاددادنتفكربهفراگیراست.تفكرانتقادی
درمبحثاعتباربخشیدانشكدههانیزازجملهنكاتكلیدیمیباشد
ویكیازمعیارهایمؤسساتاعتباربخشی،اندازهگیریرشدتفكر

انتقادیدردانشجویاناست)10(.
شالودهآموزشویادگیریدرنظامآموزشعالیكشوربیشتر
بهافزایشوتقویتذهنوحیطهمحفوظاتوكمتربهتربیت
ورشدقوایتفكرانتقادیوسنجشگرایانهتوجهدارد؛بنابراین
الزماستنهادتعلیموتربیتدرآموزشعالیبرایانجامرسالت
خویشبهبازنگریدراهداف،محتواوموادآموزشی،روشهای
یاددهی-یادگیریونظامارزشیابیوهرآنچهكهمرتبطباحوزه
برنامهدرسیاست،بپردازد.بایددرنظرداشتكهدربازنگریبرنامه
درسیتغییراتصوریوسطحیجوابگونخواهدبودونیازبه
تحوالتبنیادینمنطقیدركلیهفرایندهایبرنامهدرسیضروری
است.حجمزیادمحتوایآموزشی،افزایشجمعیتدانشجویان،
آموزشی، كالسهای محدود زمان فشرده، آموزشی برنامههای
روشهایتدریسمنفعلوارزشیابیهایمبتنیبرمحفوظاتكه
بهسنجشسطوحپایینمهارتهایشناختیمیپردازدموانعیاست
جهتبهبودوپرورشتفكرانتقادیازطریقبرنامههایدرسی؛از
اینروپژوهشگراندرهمتنیدگیمنسجمویكپارچهتفكرانتقادی
درسرتاسربرنامههایدرسیكهنیازمندبازاندیشی،هماندیشیو
گفتمانمتخصصان،برنامهریزان،دستاندركارانومربیانآموزشی

استراتوصیهمینمایند)20(.
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