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 .1کارشناس ارشد مامایی ،کارشناس ارشد آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .2کارشناس ارشد پرستاری ،کارشناس ارشد آموزش پزشکی ،استادیار گروه آموزش پزشکی ،مرکز مطالعات و توسعه ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ،ایران.
 .3متخصص ارتوپدی ،دانشیار گروه آموزش پزشکی ،مرکز مطالعات و توسعه ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ،ایران.
 .4متخصص روانپزشکی ،استادیار گروه روانپزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ،ایران.

 دریافت مقاله03/8/03 :

آخرین اصالح مقاله01/1/30 :

 پذیرش مقاله01/4/0 :

زمینه و هدف :دانشجویان پزشکی نیازمند مهارتهایی برای استدالل بالینی ،تصمیمگیری و پزشکی مبتنی بر شواهد بهتر میباشند .یکی از مهمترین جنبههای
یک متخصص بالینی موفق ،توانایی تفکر به صورت منتقدانه در موقعیتهای مراقبت از بیمار است .هدف از این مطالعه ،ارزیابی مهارتهای تفکر انتقادی
(تجزیه و تحلیل ،ارزشیابی ،تفسیر ،استدالل استقرایی و قیاسی) در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.
روش کار :این مطالعه به طریق غیر تجربی بر روی  03نفر از دانشجویان پزشکی سالهای اول ،سوم و پنجم پزشکی اصفهان در سالهای  1087-88انجام
شده است .برای جمعآوری دادهها از آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا (فرم ب) و برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
آزمونهای آماری برای تجزیه و تحلیل دادهها ،آزمونهای آنالیز واریانس یک طرفه و  Post hocو آزمون همبستگی  Pearsonبودند.
یافتهها :میانگین نمرات هر یک از زیرمهارتهای ارزشیابی ،تجزیه و تحلیل ،استنباط ،استدالل قیاسی و استقرایی در هر سه گروه پایین و همچنین
زیرمهارتهای ارزشیابی ( )P = 3/48و استدالل قیاسی ( )P ≤3 /331و استدالل استقرایی ( )P = 3/31در سه گروه دارای اختالف معنیدار است.
نتیجهگیری :به نظر میرسد که نمرات مهارتهای تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی مطلوب نبوده ،برنامهریزی آموزشی برای توسعه آن باید در نظر گرفته
شود.
کلید واژهها :تفکر انتقادی ،مهارتها ،دانشجویان پزشکی.
* نویسنده مسؤول :مرکز آموزشی و درمانی امین ،خیابان ابن سینا ،اصفهان ،ایران.
 تلفن 3010- 1307388 :نمابر3011-1815138 :

tashimeister@gmail.com

Email:
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و معنیدار است ،باز میمانند ( Abraham .)5و همکاران

آموزش پزشکی باید متناسب با تحوالت شتابنده قرن بیست

اظهار میدارند که در فرایند تبدیل شدن به یک متخصص

و یکم و تجربیات به دست آمده از گذشته و به ویژه قرن

بالینی ماهر ،دانشجویان پزشکی باید دانش را نه تنها از طریق

بیستم ،اعم از تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر سالمت ،جامعیت
در سالمت ،تغییرات در نظام مدیریت سالمت ،نقش فنآوری
در سالمت ،موضوع اخالق پزشکی و در نهایت آموزش

گوش دادن به سخنرانی و خواندن کتابهای مرجع توصیه
شده به دست آورند ،بلکه باید به حل مسایل علمی نیز
بپردازند .وی در ادامه گزارش داده است که دانش واقعی به

پزشکی مستند به نحوی ساماندهی گردد که فارغالتحصیالنی

دانشجویان پزشکی تحمیل گردیده است ،ولی مراقبت کافی

قادر به حل مسأله ،قادر به استفاده از منابع اطالعاتی ،آشنا به

جهت تقویت قضاوت بالینی صورت نگرفته است .وی تأکید

فنآوری ،خودایفا ،دارای مهارتهای ارتباطی ،دارای نگرش

کرده است که تمرکز اصلی دانشجویان بر قبول شدن در

جامع و جامعه نگر به سالمت و متخلق به اخالق حرفهای

امتحانات یا گرفتن نمرات باال و به خاطر سپاری محفوظات

تربیت کرده ،برای دستیابی به این رسالت بزرگ باید روشها

میباشد ،در صورتی که دانش بدون توانایی به کارگیری آن،

و فنون مناسب را انتخاب کند؛ به طوری که باعث تغییرات به

یک کاالی بیمصرف میباشد ( Scott .)1و همکاران عقیده

نسبت ماندگار در تفکر ،نگرش و عمل یادگیرنده شود (.)1

دارند که دانشجویان پزشکی دانش پایه خود را در طی

( Barrows and Tamblynبه نقل از بابامحمدی و

سالهای قبل از بالین به سالهای بالینی ارتقاء نمیدهند (.)7

خلیلی) ،در این مورد عقیده دارند که وظیفه اصلی پزشک
بیشتر از پرداختن به مشکالت حل شدنی ،مدیریت مشکالت

در کنفرانس "اصالح رسالت آموزش پزشکی در زمان
شکوفایی" بیان شده است که اغلب فارغالتحصیالن بدون

غیر قابل حل است ( .)3در همین راستا ،انجمن پزشکان

دانش و مهارتهایی که پزشکان قرن بیست و یکم به آن نیاز

عمومی در سال  3333در "پزشکان آینده" استفاده بهتر از

دارند ،فارغالتحصیل میشوند؛ در حالی که به طور کامل

دانش پایه پزشکی جهت پرورش قضاوت بالینی ،تفکر انتقادی

ارزشهای تخصصی را که برای حفظ پزشکی به عنوان یک امر

و بازاندیشی در تجارب را توصیه نمود ( .)0ارتقای تفکر

خطیر اخالقی الزم است ،را احساس نکردهاند ( .)8همچنین،

انتقادی و توانایی حل مسأله توسط ارزیابی شواهد ،استفاده
کردن از تفاسیر معتبر و مجمل و تعمیمپذیر ،یکی از اهداف
جهانی حمایت شده در بیشتر دانشکدههای پزشکی است (.)4

در مطالعات متعددی سطح مهارتهای تفکر انتقادی
دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی در برخی از رشتههای
تحصیلی چه در هنگام تحصیل و چه در محیط کار مورد

ولی با وجود اهمیت این موضوع ،متخصصان آموزش،

بررسی قرار گرفته است که بعضی از آنها نشان دهنده سطح

دستاوردهای قوی در مورد عدم توانایی دانشجویان در تفکر

مطلوبی از تفکر انتقادی در دانشجویان نبوده است .در

انتقادی در سالهای اخیر داشتهاند .زیرا روشهای آموزشی

مطالعهای نشان داده شد که دانشجویان گروه پزشکی در

رایج ،مقدار زیادی اطالعات تئوری را یاد میدهد که منتج به

مواجهه با سؤاالت غلط امتحانی ،به هیچ وجه از مهارتهای

خروج فارغالتحصیالنی میگردد که برای حل مشکالت جامعه

تفکر انتقادی استفاده نکرده ،در مواجهه با جزوات درسی تنها

آموزش ندیدهاند .در حقیقت روشهای آموزش در دانشگاهها

 1/8درصد از آنها تنها به برخی از اشتباهات توجه کردهاند

بیشتر ترکیبی از اطالعات و مفاهیم را به دانشجویان میآموزند،

( .)0همچنین ،تحقیقات نشان میدهند که مؤسسات دانشگاهی

اما از تجزیه و تحلیل ،اولویتبندی جایگاهها ،سازماندهی

در تالش برای به دست آوردن مهارتهای ضروری تفکر

دانش جدید که پیشنیاز تفکر انتقادی و راهنمای یادگیری مؤثر

انتقادی شکست خوردهاند .تعداد زیادی از دانشجویان هر سال
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چند بار دورههای درسی را تکرار میکنند .عدهای مجبور به

بسیاری از تصمیمگیریها آسان نبوده ،در موقعیتهای نامطمئن

تغییرات اساسی ،تأخیر در فارغالتحصیلی ،شکست در

و محیط در حال تغییر با تحت فشار قرار گرفتن از نظر زمانی

فارغالتحصیلی به دلیل ضعف عملکرد دانشگاهی میشوند که

همراه است که میتواند توسط طیفی از استداللهای اشتباه و

ممکن است ،قسمتی از آن مرتبط با نقص در مهارتهای تفکر

تعصباتی که با یادگیری میتوان از آن جلوگیری کرد ،متأثر

انتقادی باشد ( .)13بر اساس مطالب ذکر شده میتوان گفت که

گردد ( .)4اهمیت تفکر انتقادی در متون ،تحت عناوین مختلف

نظام آموزش علوم پزشکی کشور در حال حاضر با چالشهایی

حل مسأله ،تفکر انتقادی ،تصمیمگیری ،استدالل تشخیصی،

در برآورده ساختن انتظارات جامعه در ارتقای سالمت مواجهه

استدالل بالینی ،خالقیت و قضاوت بالینی مورد توجه بوده

است .از اینرو ،ضرورت تربیت دانشآموختگان کارامد ،متفکر

است ( .)17پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مهارتهای تفکر

و خالق با قدرت تصمیمگیری خوب ،بر اساس استانداردهای

انتقادی (تجزیه و تحلیل ،ارزشیابی ،تفسیر ،استدالل استقرایی و

ملی و منطقهای و بینالمللی احساس میگردد .این امر بدون

قیاسی) در دانشجویان پزشکی که رهبران آینده تیم سالمت

ایجاد تغییر عمده در آموزش علوم پزشکی ،تعمق بر چگونگی

میباشند و با این باور که تحقیق در این زمینه میتواند به ارایه

رشد و توسعه تفکر انتقادی و شناسایی موانع آن تحقق نخواهد

راهکار برای ارتقای این مهارتها منجر شود ،انجام گرفته

یافت (.)11

است.

تفکر انتقادی سبکی از فکر کردن در مورد هر موضوع،
محتوا یا شکل است که فرد متفکر کیفیت فکر کردن خود را با
آنالیز کردن ،ارزیابی و نوسازی آن باال میبرد .تفکر انتقادی
خود هدایت شونده ،خود نظم دهنده ،خود کنترل کننده و خود
اصالح کننده فکر کردن است .این تفکر ،فرایند هوشمندانه
منظم مفهومسازی ،به کارگیری ،آنالیز کردن ،سنتز کردن و
ارزیابی اطالعات جمعآوری شده یا تولید شده توسط مشاهده،
تجربه ،بازاندیشی ،استدالل یا ارتباط یک باور یا عملکرد به
صورت فعال و استادانه است ( .)13-15این نوع تفکر بر
اساس گزارش ( Delphiبه نقل از  Facioneو )Facione
شامل دو بعد مهارتها و گرایش به آن است .مهارتهای
اصلی تفکر انتقادی عبارتند از :تفسیر کردن ،تجزیه و تحلیل،
ارزشیابی ،استنباط ،توضیح و خود تنظیمی و گرایش به آن
شامل تحلیلگر بودن ،اطمینان به خود ،کنجکاو بودن ،بلوغ،
بدون تعصب بودن ،منظم و حقیقتجو بودن است ( .)11یکی
از جنبههایی که باعث موفقیت متخصصان بالینی در
موقعیتهای مراقبت از بیمار میگردد ،توانایی تفکر انتقادی
است .تفکر انتقادی در امور بالینی باعث تقویت مهارتهای
خوب اطالع یافتن و تصمیمهای اخالقی میگردد ،چرا که
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روش کار
این پژوهش به صورت توصیفی -مقطعی انجام گرفته است.
بر اساس مرور متون مرتبط مشخص گردید که توانایی تفکر
انتقادی در سالهای مختلف تحصیلی و با ورود به بالین در
دانشجویان پزشکی ارتقاء مییابد .به همین دلیل ،جمعیت مورد
مطالعه در تحقیق حاضر دانشجویان سالهای اول ،سوم و پنجم
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1087
در نظر گرفته شدند .حجم نمونه بر اساس سرشماری از کلیه
دانشجویان پزشکی  14نیم سال تحصیلی و بر اساس فرمول
 03 ،n = NZ2S2/(N-1) d2 + Z2S2نفر محاسبه گردید.
نمونهگیری با دادن پرسشنامه به کلیه دانشجویان پزشکی
سالهای اول ،سوم و پنجم انجام گرفت .جمعآوری
پرسشنامهها از افرادی صورت گرفت که متمایل به تکمیل آن
بودند 137 .پرسشنامه جمعآوری شد که  15عدد از آن به
دلیل ناقص بودن از مطالعه خارج گردید و آزمونهای آماری
بر روی  03پرسشنامه جمعآوری شده ،انجام گرفت .جهت
سنجش مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان پزشکی از آزمون
تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم (ب) استفاده شد .این آزمون در سال

دوره نهم شماره دوم
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 1003توسط  Facioneو  Facioneابداع گردید و در حال

واحدهای مورد پژوهش مراجعه کرده ،ضمن معرفی خود اقدام

حاضر از علمیترین و کاربردیترین ابزارهای ارزشیابی

به نمونهگیری نمود .قبل از توزیع پرسشنامهها هدف مطالعه و

مهارتهای تفکر انتقادی محسوب میگردد .این پرسشنامه

نحوه تکمیل و مدت زمان تکمیل پرسشنامهها برای واحدهای

پیش از این در ایران مورد استفاده قرار گرفته ،به همین دلیل

مورد پژوهش تشریح گردید و بر محرمانه بودن اطالعات تأکید

نیاز به بررسی محتوا و اعتبار صوری مجدد وجود نداشت.

شد .دادهها پس از جمعآوری با استفاده از نرمافزار SPSS

اعتماد و اعتبار آزمون توسط مطالعه خلیلی تأیید گردیده است.

مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

بدین ترتیب که آزمون توسط استادان زبان فارسی و انگلیسی

پس از محاسبه میانگین و انحراف معیار هر گروه ،به منظور

ترجمه و ویرایش شد و بر اساس نقطه نظرات و قضاوت

مقایسه نمرات سه گروه در هر یک از زیرمهارتها از آزمون

استادان روانشناسی تربیتی و آموزش پزشکی اعتبار صوری و

آنالیز واریانس یک طرفه ( ANOVAیا Analysis of

محتوایی آن تأیید شد .همچنین به کمک فرمول شماره 33

 )varianceو از آزمون  Post hocو آزمون همبستگی

 3/13 Richardsonاعتماد آزمون محاسبه گردید و نتیجه

 Pearsonبرای شناسایی تفاوت معنیدار بین هر یک از

تحلیل عاملی در تعیین اعتبار سازه آزمون حاکی از آن است که

جفتهای گروهی استفاده گردید.

 5عامل تشکیل دهنده آن با نمره کل آزمون همبستگی مثبت و

یافتهها

باالیی داشته است .عالوه بر آن ،قدرت تمیز و درجه دشواری

میانگین سنی دانشجویان پزشکی سال اول  18  3/71سال،

سؤاالت نیز مورد محاسبه قرار گرفته است .هنجار درصدی

دانشجویان سال سوم  31/05  3/77سال و در دانشجویان

نمرات نشان داد که صدکهای  53 ،5و  05مربوط به نمرات

سال پنجم  34/30  1/70سال بود .تعداد افراد شرکت کننده

 11 ،1و  17است (.)18

در هر گروه در جدول  1مشخص شده است.

این آزمون شامل  04سؤال چهار و پنج گزینهای میباشد که
هر سؤال یکی از  5مهارت از مهارتهای تفکر انتقادی شامل

جدول  :1توزیع فراوانی دانشجویان به تفکیک سال ورود به دانشگاه

تفسیر ،تجزیه و تحلیل و ارزشیابی (مهارتهای اصلی)،

1080

استدالل قیاسی و استدالل استقرایی (مهارتهای سنتی) را
مورد سنجش قرار میدهد .مدت زمان تکمیل این پرسشنامه

1085

کل

1087

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

37

30/05

38

03/45

07

43/33

03

133

 50/8درصد دانشجویان شرکت کننده در پژوهش دختر و

 45دقیقه است .عالوه بر پرسشنامه فوق ،پرسشنامه

 43/3درصد پسر بودند .آزمون  χ3و  Pearsonنشان میدهد

مشخصات دموگرافیک نیز در اختیار دانشجویان قرار گرفت.

که تفاوت معنیدار آماری از نظر جنسیت بین گروهها وجود

پژوهشگر پس از انجام هماهنگیهای الزم با ریاست محترم
و آموزش دانشکده پزشکی اصفهان و نماینده دانشجویان به

ندارد (جدول .)3

جدول  :3توزیع فراوانی دانشجویان بر اساس جنس به تفکیک سال ورود به دانشگاه
جنس

1080

1085

1087

کل

تعداد درصد

تعداد درصد

تعداد درصد

تعداد درصد

پسر

15

55/1

8

38/1

14

07/8

07

43/3

دختر

13

44/4

33

71/4

30

13/3

55

50/8

جمع

37

133

38

133

07

133

03

133

χ = 4/030 ،df = 3 ،P = 3/111
2
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نمره زیرمهارتهای تفکر انتقادی در  5حیطه به دست آمد
که شامل ارزشیابی ،تجزیه و تحلیل ،تفسیر ،استدالل قیاسی و

مهارتهای آزمون در هر یک از گروهها در جدول  0خالصه
گردیده است.

استدالل استقرایی است .نتایج به دست آمده از نمره زیر
جدول  :0میانگین و انحراف معیار و نتیجه آزمون زیرمهارتهای تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (.)n = 03
تعداد سؤال

زیرمهارت

در آزمون

P value

میانگین و انحراف معیار
سال اول

سال سوم

سال پنجم

کل

تجزیه و تحلیل

0

3/4

4/4 ± 1/8

4 ± 1/0

4/5 ± 1/5

4/0 ± 1/1

استنباط

11

3/18

4/5 ± 1/8

4/1 ± 1/8

0/7 ± 3/1

4/3 ± 3

ارزشیابی

14

3/348

4/5 ± 3

5 ± 1/7

0/7 ± 1/1

4/5 ± 3

استدالل قیاسی

11

3/331

0/7 ± 3

3/7 ± 1/5

3±1

3/0 ± 1/7

استدالل استقرایی

8

3/31

5/5 ± 3/7

7±3

5/5 ± 3/3

1 ± 3/5

خانههای پر رنگ شده گروههایی هستند که دارای اختالف معنیدار با دو گروه دیگر در حیطههای مربوطه میباشند

بحث و نتیجهگیری
تعریف تفکر انتقادی توسط  Jonesو همکاران (به نقل از

سنجش مهارتهای تفکر انتقادی به خصوص در دانشجویان

 )Bessickبر هفت بند  )1تفسیر  )3تجزیه و تحلیل )0

پزشکی بسیار محدود میباشد .یافتههای حاصل از این پژوهش

ارزشیابی  )4استنباط  )5ارایه مباحث  )1بازاندیشی )7

نشان میدهد که نمرات کسب شده در این مهارتها در

گرایشها بنا نهاده شده است ( .)13تجزیه و تحلیل شامل
تشخیص هدف مطالب و پی بردن به ارتباطات موجود بین
آنها ،ارزشیابی مشتمل بر ارزیابی اعتبار مطالب و ارزیابی نحوه
ارتباط بین آنها ( ،)11 ،10-31استنباط ،شناسایی و تحکیم
اجزای مورد نیاز ترسیم یک نتیجه مدلل برای شکل دادن
تخمینها ،فرضیهها و در نظر گرفتن اطالعات مرتبط و

دانشجویان پزشکی مطلوب نمیباشد .مطالعات بابامحمدی و
خلیلی بر روی دانشجویان پرستاری ( ،)3اطهری و همکاران بر
روی تعدادی از دانشجویان دانشکدههای علوم پزشکی اصفهان
( Miller ،)0بر روی دانشجویان داروسازی ( ،)30میرموالیی
و همکاران بر روی دانشجویان مامایی دانشگاههای علوم
پزشکی تهران ( )34و  ،)35( Raykovichیافتههای این

استخراج شده از دادهها ،جمالت ،اصول ،شواهد ،قضاوتها،

پژوهش را تأیید مینمایند .در مطالعه اطهری و همکاران پایین

باورها ،نظرات ،عقاید ،مفاهیم یا توصیفات ،سؤاالت یا سایر

بودن نمرات تفکر انتقادی به نحوه آموزش دبیرستانی،

نمایهها ( ،)11استدالل قیاسی ،تعمیم مشاهدات به صورت یک

پیشدانشگاهی و حتی دبستانی نسبت داده شده است ،که

قانون ( ،)33یا نتیجهگیری بر اساس استنباط یا یک اصل کلی

میتواند در مورد دانشجویان ورودی جدید صادق باشد ،ولی با

( ،)10و استدالل استقرایی ،ترسیم نتایج از صغری و کبریها

توجه به شواهد موجود میتوان گفت که مؤسسات دانشگاهی

( )33و استخراج نتیجه بر اساس دالیل منطقی ( ،)10میباشد.

نیز نتوانستهاند در پرورش این مهارتها مؤثر باشند .همچنین

اهمیت مهارتهای فوق و به کارگیری آنها در مراقبت از بیمار

یافتههای حاصل از مطالعه حاضر نشان میدهد که میانگین

بر هیچ کس پوشیده نیست .مطالعات انجام گرفته بر روی

نمره زیرمهارت تجزیه و تحلیل در دانشجویان سال پنجم که
به دوره بالینی راه یافتهاند ،نسبت به میانگین کل و سایر
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

دانشجویان باالتر ،ولی دارای اختالف معنیدار با دو گروه دیگر

دانشجویان با نمرات پایین ممکن است قبل از تجربه بالینی

نمیباشد و در مورد میانگین نمرات زیرمهارتهای تفسیر،

نیازمند مداخله باشد (.)31

ارزشیابی ،استدالل استقرایی و استدالل قیاسی کمتر میباشد.

قضاوت بالینی با ادغام پیچیده و اغلب غیر هوشیارانه تفکر

میانگین نمره ارزشیابی و استدالل استقرایی در دانشجویان سال

انتقادی و مراحل جمعآوری اطالعات که هدف آن مراقبت از

سوم باالتر و دارای اختالف معنیدار با دو گروه دیگر میباشد

بیمار است ،مشخص میگردد .تفکر انتقادی زمانی در قضاوت

و در مورد زیرمهارت استدالل قیاسی دانشجویان سال اول از

بالینی تثبیت میگردد که متخصصین بالینی باید اطالعات را

نمره باالتری برخوردار بودهاند .مطالعات بسیاری نشان میدهند

تجزیه و تحلیل نموده ،استدالل استقرایی و قیاسی را برای

که مهارتهای تفکر انتقادی میتوانند در طی دوران دانشگاه

تعمیم فرضیههای مرتبط با تشخیصها ،استقرار و اولویتبندی

ارتقاء یابند ،ولی نتایج مطالعه حاضر ،حاکی از آن است که

طرحهای مراقبت بیمار ،مداخله کردن و رسیدن به نتایج ،بر

نمرات حیطههای مهارتی فوق در طی دوران دانشگاهی و حتی

پایه اطالعات اصلی قابل دسترس ،به منظور افزایش احتمال

پس از ورود دانشجویان به بالین نیز افزایش نیافته است.

نتایج دلخواه به کار ببرند .تفکر انتقادی و قضاوت بالینی

 Scottو همکاران بر این عقیدهاند که دانشجویان در طی

سازههای پیچیدهای هستند که به وضوح نیاز به تواناییهای

سالهای آموزش پزشکی ،مهارتهای تفکر انتقادی خود را

چندگانهای دارند .خطاهای مرتبط با هر یک از این تواناییها

ارتقاء میدهند و این امر وابسته به عوامل خاص مرتبط با

اثر منفی بالقوهای بر روی تصمیمگیری بالینی دارندGroves .

فرایند آموزش است .در ارتقای مهارتهای تفکر انتقادی از

و همکاران (به نقل از  Williamsو همکاران) نشان دادهاند

سالهای قبل از بالین به سالهای بالینی و خبره شدن در این

که بیشتر خطاهای ایجاد شده در قضاوت بالینی ،شامل

دوره ،دانش زمینه نیز از اهمیت برخوردار است .وی در مقاله

شناسایی ناکافی اطالعات مرتبط ،مداخالت ضعیف اطالعات

خود اظهار داشته است که دانشجویان در سالهای بالینی،

یا نقص در تولید فرضیهها میباشد ،که ممکن است از

حمایت از استنتاج را توسط ارزیابی اعتبار منابع اطالعات فرا

شناسایی ضعیف الگوها و اختالل چهارچوب فکری یا

میگیرند .عالوه بر مشکالت قابل حل ،دانشجویان پزشکی با

سازماندهی تواناییها باشد (.)37

مسایلی که پاسخ درستی ندارند ،روبهرو هستند که ترکیب

 Alpay-Altugو همکاران اشاره میکنند که جوانان

فرایندهای شناختی ،درک کردن ،تفکر کردن ،به خاطر سپاری و

ممکن است نتوانند در دوره جوانی ،ارتقای تفکر انتقادی خود

تصمیمگیری میتواند در تقویت تفکر انتقادی و حل این گونه

را تکمیل نمایند ،که منجر به اثر مغایر بر روی شرکت آینده

مسایل به آنها کمک نماید .وی عوامل محیطی را نیز در

تعدادی از افراد جوان و کاهش استخر پتانسیل سرمایه انسانی

توسعه تفکر انتقادی مؤثر دانسته ،تعداد کمتر و همسان بودن

جامعه میگردد .بنابراین تعیین عوامل درونی و بیرونی مداخله

گروههای دانشجویی را عاملی برای تقویت آن دانسته است

کننده در ارتقای فرایندهای شناختی که با تولد شروع شده ،در

( .)7میرموالیی و همکاران میگویند که توانایی تفکر انتقادی

جوانی تدریس میشود ،مهم است (.)38

دانشجویان در طی مراحل آموزشی تغییر نکرده است .این امر

 Al-Gindanو همکاران مشکل کوریکولوم امروزی را

شاید خأل میان آموزش و بالین را نشان میدهد و بیانگر این

تراکم بیش از حد دوره درسی ،ارایه بیش از حد بعضی از

است که دانشجو توانایی حل مشکل در هر موقعیت بالینی را

مطالب ،ارایه مطالب غیر مرتبط ،گسستگی بین علوم پایه و

ندارد ( Phillips .)34و همکاران نتیجه گرفتند که شناسایی

بالینی ،تکرار سخنرانیها و آزمونها ،نیاز به موضوعات جدید
مرتبط بالینی آموزش پزشکی مبتنی بر بیمارستان با حداقل
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تمرینات مبتنی بر جامعه و استفاده نامطلوب از منابع و نیاز به

برنامههای ارزشیابی دانشگاهها ،به نحوی که دانشجو به سمت

درگیری فعال در آموزش پزشکی دانستهاند (.)30

تفکر مولد راهنمایی گردد ،تغییر برنامه آموزشی ،به نحوی که

مطالعات نشان دهنده این است که بیشتر دانشگاهها نه تنها
با دانشجویان به صورت منتقدانه مباحثه نمیکنند ،بلکه در

دانشآموزان از همان مراحل ابتدایی در امر تفکر درگیر شوند،
اشاره نمود.

ارتقای توانایی استدالل برای موفقیت فراوان پیچیدگیهای

مهمترین محدودیت این پژوهش ،همکاری دانشجویان

زندگی مدرن امروزی نیز کمکی نمینمایند .تاکنون پنداشته

جهت شرکت در آزمون و تکمیل پرسشنامه با حجم زیاد

شده است که مهارتهای تفکر انتقادی با توجه به کالس،

گزینههای مرتبط با سؤاالت است که نیازمند حوصله برای

گوش دادن سخنرانی و شرکت در مباحثات کالسی ،گرفتن

پاسخگویی بود.

آزمونها و تکمیل منظم تکالیف دورهها افزایش مییابد ،ولی

این مدل ،بر این اصل استوار است که با شناسایی و حذف

مطالعات بسیاری نشان داده است که ارتقای تفکر انتقادی نیاز

عوامل مختل کننده و چالش برانگیز در پیشبرد اهداف آموزش

به تدریس روشنتر این مهارت دارد (.)03

پزشکی ،نه تنها ارایه درس اخالق پزشکی در طول دوره بالینی

نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که نمرات کسب

برای دانشجویان پزشکی ضرورت دارد ،بلکه با پیشبینی

شده توسط دانشجویان پزشکی در زیرمهارتهای آزمون تفکر

تمهیدات الزم ،دانشجویان و استادان و سیستم آموزشی بر این

انتقادی مطلوب نبوده ،پس از ورود به بالین نیز پایین میباشد.

باورند که امکان ارایه درس اخالق پزشکی در طول دوره بالینی

این یافتهها ما را به سوی ارایه راهکارهایی رهنمون میسازد که

وجود دارد.

منجر به ارتقای مهارتهای عالی ذهنی ،به ویژه مهارتهای
تفکر انتقادی و حل مسأله میگردد .این راهکارها حیطههای
فراگیر ،آموزش دهنده ،برنامه درسی و ارزشیابی برنامه را شامل
میشود که میتوان از جمله آنها به درگیر کردن دانشجویان در
مراحل تفکر و یاد دادن تفکر به دانشجویان ،شناسایی
دانشجویان با سطوح پایین تفکر انتقادی قبل از شروع دوره
بالین ،ایجاد روحیه نقادی در دانشجویان در فضای کالس

سپاسگزاری
پژوهشگر بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از
مسؤولین محترم دانشکده پزشکی و نمایندگان محترم
دانشجویان پزشکی که نهایت همکاری را در انجام این پژوهش
مبذول نمودند ،ابراز میدارد.
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Background & Objective: Medical students should learn some skills for better clinical reasoning,
decision making and using evidence based medicine. One of the most important attributes of a
successful clinician is the ability of critical thinking in patient care situations. The purpose of this
study was to evaluate critical thinking skills (analysis, evaluation, inference, and deductive and
inductive reasoning) in medical students of Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
Methods: This non-experimental study was conducted on 92 men in first, third and fifth years of
medical education in 2008-2009. Data were collected using California Critical Thinking Skills Test
(form B) and analyzed by SPSS software. Statistical tests used for data analysis were ANOVA,
Duncan Posthoc and Pearson tests.
Results: The mean scores of 5 sub-skills were low in all three groups. Significant differences were
found among three groups in regard to evaluation (P = 0.48), inductive reasoning (P < 0.001) and
deductive reasoning (P = 0.01).
Conclusion: It seems that students’ critical thinking skill is not so desirable in Iran and educational
planning should be considered for its development.
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