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مقایسه مهارت های تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا
سعیده جعفرزاده ،1زهرا اکبر زاده ،2فرزانه مباشری
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چکیده
مقدمه :ضرورت پرداختن به تفکر انتقادی در آموزش علوم پزشکی در پاسخ به تغییرات سریع محیط مراقبت های بهداشتی بسیار
مورد توجه می باشد .در این راستا پژوهش حاضر با هدف مقایسه مهارت های تفکر انتقادی در بین دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی فسا انجام پذیرفت.
روش بررسی :مطالعه مقطعی-تحلیلی حاضر بر روی  231نفر از دانشجویان پزشکی عمومی و پیراپزشکی که به تفکیک رشته
تحصیلی و سال ورود ،به صورت تصادفی -طبقه ای انتخاب شدند ،انجام پذیرفت .ابزار گردآوری داده ها،پرسشنامه مهارت های تفکر
انتقادی کالیفرنیا فرم ب واطالعات دموگرافیک بود .سپس داده ها توسط نرم افزار  SPSSنسخه  22موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج :میانگین نمرات تفکر انتقادی  231دانشجوی شرکت کننده 11/7±3/2 ،گزارش گردید که نشان دهنده ضعیف بودن
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در بهرهگیری از قابلیتهای تفکر انتقادی بود .همچنین میانگین نمره کلی تفکر انتقادی و نمرات
حیطه های مختلف این مهارت بین رشته های مختلف تحصیلی مقایسه شد؛ نتایج آنالیز واریانس یک طرفه ( )ANOVAدر تمام
موارد به جز مهارت تفسیر ،اختالف معنادار نمرات بین رشته های مختلف را نشان داد.
نتیجه گیری :آموزش دانشگاهی نیازمند تربیت افراد آگاه و توانمند می باشد ،جهت نیل به این اهداف ،دانشگاه ها بایستی افرادی را
تربیت نمایند که عالوه بر تخصص ،دارای دانش و مهارت کافی جهت تطابق با تغییرات که در جامعه صورت می گیرد ،باشند .بنابراین
پیشنهاد می گردد در تصمیم گیری های آموزشی به نقش سبک ها و شیوه های شناختی فراگیران در امر یادگیری که با عملکرد
تحصیلی و نگرش تفکر انتقادی رابطه دارد ،توجه گردد.
کلمات کلیدی :تفکر انتقادی ،مهارت،آموزش ،دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی فسا

 -2کارشناس بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران.
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مقدمه
هست؛ چراکه حیات آدمی در گرو حفظ و بازگرداندن تندرستی

این مؤسسه همچنین تصریح شده است که دانشکدهای پزشکی

است و علوم پزشکی عهده دار این خدمت بزرگ و حیاتی می

باید اصول پزشکی علمی و اصول طب مبتنی بر شواهد،

باشد( .)1در راستای این خدمت ارزشمند ،توانایی حل مسأله و

همچنین تفکر تحلیلی و نقادانه را در سراسر برنامه درسی،

تصمیم گیری در مورد مشکالت بیمار برای ارائه یک مراقبت

مورد توجه قرار دهند( .)9اهمیت تفکر انتقادی در متون ،تحت

مناسب ،ضروری است( .)2از این رو شاغلین در عرصه مراقبت

عناوین مختلف حل مسأله ،تفکر انتقادی ،تصمیم گیری،

های بهداشتی و درمانی ،همواره با مسائل و مشکالت پیچیده

استدالل تشخیصی ،استدالل بالینی ،خالقیت و قضاوت بالینی

ای مواجه هستند که برای تصمیم گیری درست و به موقع در

مورد توجه بوده است( )10به طوری که آبراهام و همکاران

خصوص آن ها و انتخاب بهترین عمل ،نیازمند تفکر انتقادی

اظهار نمودند که در فرایند تبدیل شدن به یک متخصص بالینی

می باشد ( .)3مهارت تفکر انتقادی به عنوان یک فرایند قضاوت

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

خودتنظیم و هدف دار است که سبب حل مشکالت و تصمیم

دادن به سخنرانی و خواندن کتاب های مرجع توصیه شده به

گیری مناسب در افراد می شود ( )4و تحت عنوان توانایی

دست آورند ،بلکه باید به حل مسائل علمی نیز بپردازند .وی در

کندوکاو یک مساله ،مشکل یا وضعیت به منظور یکپارچه سازی

ادامه گزارش نموده است که دانش واقعی به دانشجویان پزشکی

کلیه اطالعات موجود درباره موضوع مورد بررسی و نیل به یک

تحمیل گردیده است ،ولی مراقبت کافی جهت تقویت قضاوت

راه حل یا فرضیه جهت موجه ساختن جهت گیری فرد ،تعریف

بالینی صورت نگرفته است .وی همچنین تأکید نموده است که

شده است ( .)5فدراسیون جهانی آموزش پزشکی ،تفکر انتقادی

ت مرکز اصلی دانشجویان بر قبول شدن در امتحانات یا گرفتن

را یکی از استانداردهای آموزش پزشکی برشمرده است.

نمرات باال و به خاطر سپاری محفوظات می باشد ،در صورتی

همچنین تفکر انتقادی در مبحث اعتبار بخشی دانشگاه ها از

که دانش بدون توانایی به کارگیری آن ،یک کاالی بی مصرف

جمله نکات کلیدی محسوب می گردد به گونه ای که یکی از

می باشد ( .)11تاشی و همکاران ( )1391در مطالعه خود بیان

معیارهای موسسات اعتباربخشی ،اندازه گیری رشد این مهارت

نمودند که دانشجویان پزشکی دانش پایه خود را در طی سال

در دانشجویان می باشد( .)6بنابراین ضرورت پرداختن به تفکر

های قبل از بالین به سال های بالینی ارتقاء نمی دهند به گونه

انتقادی در آموزش علوم پزشکی در پاسخ به تغییر سریع محیط

ای که میانگین نمرات مهارت تفکر انتقادی در آنان مطلوب

مراقبت بهداشتی بسیار مورد تاکید قرار گرفته است زیرا وظیفه

نبود ( .)3بابا محمدی و همکاران نیز در مطالعه ای سطح تفکر

اصلی و اولیه هر مؤسسه آموزشی پزشکی عالوه بر رشد و

انتقادی دانشجویان پرستاری سال های آخر ر ا بهتر از سال

توسعه شایستگی و صالحیت های حرفه ای دانشجویان ،توسعه

های اول و دانشجویان کارشناسی پیوسته را بهتر از دانشجویان

مهارت های تصمیمگیری ،مسئله گشایی و خود کارآمدی می

کارشناسی ناپیوسته اعالم نمودند و نقش دانشگاه در تقویت این

باشد که این مهارت ها خود تحت الشعاع توانایی تمرین فکر

مهارت را مورد تاکید قرار دادند( .)12همچنین ،در مطالعات

کردن به صورت انتقادی و دارای روال منطقی قرار می گیرد(,7

متعددی سطح مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان مقاطع

 .)8در استانداردهای فدراسیون جهانی آموزش پزشکی نیز،

مختلف تحصیلی در برخی از رشته های

اهمیت تفکر انتقادی در آموزش علوم پزشکی در نظر گرفته
شده و بر به کارگیری شیوه های علمی در برنامه آموزش
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علوم پزشکی از جایگاه ویژه و منزلت واالیی برخوردار بوده و

دانشجویان مورد تأکید قرار گرفته است .در سند استانداردهای

89

سعیده جعفرزاده و همکاران

تحصیلی چه در هنگام تحصیل و چه در محیط کار مورد

مواد و روشها:

بررسی قرار گرفته است که بعضی از آن ها نشان دهنده سطح

مطالعه مقطعی تحلیلی حاضر با هدف مقایسه مهارت های

مطلوبی از تفکر انتقادی در دانشجویان نبوده است .در مطالعه

تفکر انتقادی در دانشجویان مشغول به تحصیل در مقطع

ای نشان داده شد که دانشجویان گروه پزشکی در مواجهه با

کارشناسی پیوسته و دکترای پزشکی عمومی در دانشگاه علوم

سؤاالت غلط امتحانی ،به هیچ وجه از مهارت های تفکر انتقادی

پزشکی فسا در سال تحصیلی 1394صورت گرفت .پس از اخذ

استفاده نکرده ،در مواجهه با جزوات درسی تنها  6/8درصد از آن

لیست دانشجویان دانشگاه "به تفکیک رشته تحصیلی و سال

ها تنها به برخی از اشتباهات توجه کرده اند( )13،3همچنین،

ورود به دانشگاه" از آموزش دانشگاه ،نمونه های پژوهش به

تحقیقات نشان می دهند که مؤسسات دانشگاهی در تالش برای

صورت تصادفی سهمیه ای طبقه ای انتخاب شدند .سپس

به دست آوردن مهارت های ضروری تفکرانتقادی شکست خورده

دانشجویان انتخاب شده ،فراخوانده شدند و توضیحات مختصر و

اند .تعداد زیادی از دانشجویان هر سال چند بار دوره های درسی

الزم درباره اهداف پژوهش و نحوه پاسخدهی به پرسشنامه به

را تکرار می کنند .عده ای مجبور به تغییرات اساسی ،تأخیر در

آنها داده شد و دانشجویان در طی  45دقیقه در محیطی

فارغ التحصیلی ،شکست در فارغ التحصیلی به دلیل ضعف

ساکت ،آرام ،مناسب و با حضور پژوهشگر پرسشنامه را تکمیل

عملکرد دانشگاهی می شوند که ممکن است ،قسمتی از آن

می کردند.

مطالب ذکر شده می توان گفت که نظام آموزش علوم پزشکی

دموگرافیک دانشجویان شامل سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،رشته

کشور در حال حاضر با چالش هایی در برآورده ساختن انتظارات

تحصیلی ،ترم تحصیلی و قسمت دوم پرسشنامه آزمون

جامعه در ارتقای سالمت مواجهه است .از این رو ،ضرورت تربیت

استاندارد شده مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم ب بود که

دانش آموختگان کارامد ،متفکر و خالق با قدرت تصمیمگیری

پیش از این در مطالعات داخلی مورد استفاده قرار گرفته و

خوب ،بر اساس استانداردهای ملی ،منطقه ای و بین المللی

روایی و پایایی آن تعیین شده بود ( .)14،15این آزمون حاوی

احساس می گردد .این امر بدون ایجاد تغییر عمده در آموزش

 34سؤال چند گزینه ای با یک پاسخ صحیح در پنج حیطه

علوم پزشکی ،تعمق بر چگونگی رشد و توسعه تفکر انتقادی و

مهارت های شناختی تفکر انتقادی (تفسیر ،ارزشیابی ،استنباط،

شناسایی موانع آن تحقق نخواهدیافت ( .)3در نتیجه همه این

استدالل قیاسی و استدالل استقرایی) است .امتیاز نهایی آزمون

موارد بیانگر جایگاه و اهمیت موضوع تفکر انتقادی است که

 34و امتیاز کسب شده در هر بخش از آزمون بین  0تا 16

بایستی مورد واکاوی زیادی قرار گیرد .از طرفی شناخت

متغیر است .به طوریکه در بخش تفسیر ،استنباط ،ارزشیابی،

وضعیت فعلی تفکر انتقادی دانشجویان علوم پزشکی و میزان

استدالل قیاسی و استدالل استقرایی به ترتیب حداکثر امتیاز

تأثیر شیوه های جاری آموزش در پرورش تفکر انتقادی می

معادل  16 ،14 ،11 ،9و  14تنظیم شده است .بدین ترتیب

تواند در تعیین کیفیت و میزان کارایی و نارسایی احتمالی

برای هر فرد  6نمره ،شامل یک نمره کل تفکر انتقادی و  5نمره

سیستم جاری آموزش مؤثر باشد .لذا با توجه به این مطلب بر

مهارت های تفکر انتقادی محاسبه گردید .این پرسشنامه در

آن شدیم تا وضعیت تفکر انتقادی در دانشجویان دانشگاه علوم

سال  1990توسط فاشیون ابداع شد و امروزه از علمی ترین و

پزشکی فسا را مطالعه نموده و به مقایسه آن بین رشته های

کاربردی ترین ابزارهای ارزشیابی مهارت های تفکر انتقادی

مختلف تحصیلی بپردازیم.

محسوب می گردد ( .)16اعتبار و پایایی این ابزار قبال در
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مرتبط با نقص در مهارت های تفکر انتقادی باشد .بر اساس

پرسشنامه مورد نظر دو قسمتی بود که قسمت اول اطالعات
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مطالعه ای در کشور ارزیابی شده و ضریب همبستگی درونی

)انجام شد .در تحلیل ها حداکثر خطای نوع اول معادل 0/05

برای خرده آزمون های تفسیر  ،0/71استنباط  ،0/71ارزشیابی

در نظر گرفته شد.

 ،0/77استدالل استقرایی  0/77و استدالل قیاسی  0/71به

در کل  231دانشجو به سؤاالت پرسشنامه تحقیق پاسخ داده

دست آمده است .نتایج آزمون مجدد بین دو مرتبه تکمیل

و در تحلیل های مطالعه وارد شدند .از این تعداد 144 ،نفر

آزمون نیز ضریب همبستگی  0/90و ضریب کاپای  0/81را

( ) % 62/3مؤنث بودند .بیشترین و کمترین سهم از افراد مورد

نشان داده است .جهت تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSSنسخه

مطالعه به ترتیب با  % 28/6و  % 6/5از کل سهم مربوط به

 22استفاده شد .مقایسه نمرات بین دو جنس ،بین سال های

دانشجویان رشته های پزشکی و فوریت پزشکی بود .میانگین

اول و دوم با سالهای سوم و باالتر تحصیل و بین دانشجویان

سنی دانشجویان  21/9±2/4و با طیف سنی  19-31سال بود.

مستقل( T test

میانگین نمره کلی تفکر انتقادی در دانشجویان ( 11/7±3/2از

 )two independent samplesو مقایسه نمرات بین رشته های

 )34بود و از میان حیطه های مختلف مهارت های تفکر

one-way

انتقادی ،پایین ترین نمره به مهارت تفسیر و باالترین نمره به

توکِی(Tukey's follow-up test

مهارت استدالل قیاسی اختصاص داشت .نمرات حیطه های

پزشکی با سایر رشته ها با آزمون تی دو نمونه

مختلف تحصیلی با آنالیز واریانس یک طرفه(
 )ANOVAو تست تعقیبی

مختلف با جزئیات بیشتری در نمودار  1ارائه شده است.

در مقایسه این نمرات بین دانشجویان دختر و پسر ،تنها

ارزشیابی که در دانشجویان دختر به طور معناداری از

اختالف معنادار مشاهده شده مربوط بود به نمره حیطه مهارت

(جدول.)1
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جدول  .1مقایسه میانگین نمرات مهارت های تفکر انتقادی بین دانشجویان دختر و پسر

تفسیر

ارزشیابی

استنباط

استدالل قیاسی

استدالل
استقرایی

نمره کلی

انحراف معیار ±

انحراف معیار ±

انحراف معیار ±

انحراف معیار ±

انحراف معیار ±

انحراف معیار ±

میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

مذکر ( 87نفر)

3/5±1/3

3/9±1/5

3/8±2/2

5/6±2/1

4/5±1/9

11/2±3/8

مؤنث ( 144نفر)

3/4±1/2

4/8±1/4

3/8±1/3

6/0±2/2

4/8±1/6

12/0±2/8

مقدار احتمال

0/385

> 0/001

0/964

0/183

0/137

0/118

وقتی که میانگین نمره کلی تفکر انتقادی و نمرات حیطه
های مختلف این مهارت بین دانشجویان رشته های مختلف

بهداشت عمومی ،در سایر موارد این اختالف از نظر آماری
معنادار بود.

تحصیلی مقایسه شد؛ نتایج آنالیز واریانس یک طرفه در تمام

 .4مهارت استدالل قیاسی :نمره دانشجویان پزشکی و

موارد به جز مهارت تفسیر ،اختالف معنادار نمرات بین رشته

بهداشت عمومی از بقیه رشته ها باالتر بود اما این اختالف فقط

های مختلف تحصیلی را نشان داد .نتایج مربوط به آنالیز

در مقایسه با رشته های فوریت ،اتاق عمل و علوم آزمایشگاهی

واریانس یک طرفه و تست تعقیبی توکی در جدول  2قابل

معنادار بود.

مشاهده است .اما به منظور درک بهتر یافته ها ،توضیحات الزم
به تفکیک هر یک از حیطه ها در زیر بیان شده است:
 .1مهارت تفسیر :اختالف معناداری بین نمرات رشته های
مختلف مشاهده نشد.

 .5مهارت استدالل استقرایی :نمره دانشجویان بهداشت،
پزشکی و اتاق عمل از سایر رشته ها باالتر بود ولی این اختالف
فقط در مورد مقایسه با نمره دانشجویان فوریت پزشکی معنادار
بود.

 .2مهارت ارزشیابی :نمره دانشجویان بهداشت عمومی و

 .6نمره کلی تفکر انتقادی :نمره دانشجویان بهداشت عمومی

هوشبری به طور معناداری از نمره تمام رشته های پرستاری،

و پزشکی از بقیه رشته ها باالتر بود .اما در کل نمره بهداشت

اتاق عمل ،پزشکی و علوم آزمایشگاهی باالتر بود و نمره تمام

عمومی ،پزشکی ،هوشبری و پرستاری به طور معناداری از اتاق

رشته ها به طور معناداری از نمره دانشجویان فوریت پزشکی

عمل باالتر و نمره اتاق عمل هم به نوبه خود از علوم

باالتر بود.

آزمایشگاهی و فوریت پزشکی باالتر بود.

رشته ها باالتر بود .اما به جز در مقایسه با نمره دانشجویان
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جدول  . 2مقایسه میانگین نمرات مهارت های تفکر انتقادی بین دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی
انحراف معیار

انحراف معیار ±

انحراف معیار ±

انحراف معیار ±

انحراف معیار ±

انحراف معیار ±

 ±میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

4/3±1/7ab

4/9 ±2/3b

6/9±2/3b

4/9±1/9b

13/03±4/01bc

4/0±2/1ab

7/1±2/1b

5/4±1/4b

13/2±2/6c

5/7±2/3ab

4/6±1/5ab

11/6±2/8abc

4/8±1/8b

10/6±2/7ab
11/6±2/3abc

رشته تحصیلی

تعداد

پزشکی

66

3/6±1/5a

19

3/6±1/3a

5/8±1/3c

پرستاری

42

3/4±1/0a

4/5±1/3ab

3/6±1/8a

اتاق عمل

41

3/1±1/3a

4/4±1/4ab

3/1±1/3a

4/8±2/1a

هوشبری

25

3/4±1/1a

4/6±1/3bc

3/4±0/9a

5/7±1/9ab

4/5±1/5ab

23

3/4±0/9a

3/9±1/4ab

3/2±0/8a

4/6±0/7a

4/5±1/8ab

10/4±2/5a

15

3/2±0/56a

3/4±1/2a

3/2±0/8a

5/1±0/9a

3/2±0/8a

9/4±1/5a

0/543

> 0/001

> 0/001

> 0/001

0/017

> 0/001

بهداشت
عمومی

علوم
آزمایشگاهی
فوریت پزشکی

P-value
در ستون مربوط به هر مهارت ،نتایج مقایسات دو به دو رشته های تحصیلی با حروف انگلیسی ( )a,b,cنشان داده شده است.
در هر مقایسه دو به دو رشته ها ،اشتراک حداقل یک حرف انگلیسی بین آن دو رشته تحصیلی ،بیانگر عدم تفاوت معنادار نمره آن مهارت بین آن دو رشته است.
و عدم اشتراک هیچ یک از حروف انگلیسی بین دو رشته ،بیانگر تفاوت معنادار نمره آن مهارت بین آن دو رشته است.

در نهایت دانشجویان با توجه به سابقه سال های تحصیل به

که در جدول  3مشاهده می شود نمره کلی تفکر انتقادی و

دو گروه دانشجویان سال های اول و دوم در مقابل دانشجویان

نمرات حیطه های استنباط ،استدالل قیاسی و استدالل

سال های سوم و باالتر تقسیم شده و نمره تفکر انتقادی و

استقرایی در دانشجویان سال های سوم و باالتر بطور معناداری

حیطه های مهارت های آن بین دو گروه مقایسه شد .همانطور

است.

بیشتر

از

دانشجویان

گروه

مقابل

بوده

جدول :3مقایسه میانگین نمرات مهارت های تفکر انتقادی بین دانشجویان سال های مختلف تحصیلی
تفسیر

ارزشیابی

استنباط

استدالل قیاسی

استدالل
استقرایی

نمره کلی

3/5±1/1

4/3±1/6

3/4±1/5

5/6±1/9

4/4±1/8

11/2±2/9

3/4±1/3

4/6±1/5

4/1±1/8

6/0±2/4

5/0±1/6

12/1±3/4

0/432

0/161

0/002

0/115

0/020

0/043

میانگین
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انحراف معیار ±

انحراف معیار ±
میانگین

انحراف معیار ±
میانگین

انحراف معیار ±
میانگین

انحراف معیار ±
میانگین

انحراف معیار ±
میانگین
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بحث
و دانش آموزان می باشد که همراه با سبک ها و شیوه های

بهمنی و همکاران ( )1385نیز نشان داد که دانشجویان علوم

شناختی یادگیری فراگیران به عنوان بهترین توصیف گر تفاوت

پایه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز نسبت به تفکر انتقادی

های فردی ،نقش اساسی در فرایند حل مساله و تصمیم گیری

در وضعیت مطلوبی قرار نداشتند( )22که مشابه نتایج کسب

دارد که با توجه به این مهم پژوهش حاضر با هدف مقایسه

شده در پژوهش حاضر و سایر پژوهش ها در کشورمان می

سطح مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه علوم

باشد .در حالی که میانگین نمرات در کشور ما پایین تر از

پزشکی فسا انجام گردید .نتایج نشان داد که بیشترین سهم

میانگین اعالم شده توسط پژوهش های سایر کشورها می باشد

افراد مورد مطالعه را دانشجویان پزشکی ( )%28,6و کمترین

به گونه ای که میانگین نمرات آزمون تفکر انتقادی در آمریکا و

سهم را دانشجویان فوریت پزشکی ( )%6/5به خود اختصاص

مطالعه ای که توسط هابویین یان) )2008در چین انجام شد

دادند که با توجه به پذیرش باالی دانشجویان پزشکی در هر

تفکر انتقادی در حد مطلوب گزارش شد( .)24،23به نظر می

ورودی در مقایسه با دانشجویان فوریت پزشکی در این دانشگاه

رسد دلیل کم بودن میزان مهارت تفکر انتقادی در افراد جامعه

این یافته قابل توجیه می باشد .همچنین میانگین نمره کلی

ما بی توجهی نظام آموزش کشورمان به آموزش مهارت های

تفکر انتقادی دانشجویان (  )11,7 ±3,2از  34گزارش گردید

تفکر انتقادی ،عدم وجود شرایط مناسب جهت اندیشیدن و

به گونه ای که تحلیل ابعاد این متغییر متشکل از ارزشیابی،

محیط ذهنی مطلوب برای رشد و توانایی تفکر انتقادی است

استنباط ،تفسیر ،استدالل استقرایی و استدالل قیاسی با

این نتیجه در یافته های اکثریت پژوهشگران ایرانی به کرات

میانگین به دست آمده به ترتیب  4,7، 3,43 ،3,8 ،4,45و5,83

آمده است و نشان می دهد که آموزش و پرورش ایران به

نشان داده شد که در همه ابعاد میانگین نمره تفکر انتقادی

پژوهش تفکر به خصوص تفکر انتقادی توجه بسیار کمی نموده

دانشجویان کمتر از حد متوسط بود که بیانگر این نکته است که

است این در حالی است که در ادبیات تفکر انتقادی بر قابل

تفکر انتقادی تمامی دانشجویان در کلیه ابعاد مهارت تفکر

آموزش بودن آن تاکید بسیار گردیده است( .)26،25بنابراین با

انتقادی ضعیف می باشد .عضدی و همکاران ( )1389نیز

توجه به اینکه دانشجویان بایستی در طی دوران تحصیل در

میانگین نمرات تفکر انتقادی را در کل دانشجویان دانشگاه علوم

دانشگاه عالوه بر آموزش رسمی دانشگاهی از آموزش های

پزشکی بوشهر را  11,37گزارش نمودند ( .)1تقوی و همکارن

ضمنی نیز بهره مند گردند و انتظار می رود تحصیل در دانشگاه

( )1393در مطالعه ای که با هدف بررسی ارتباط بین قاطعیت

به توسعه تفکر انتقادی کمک نماید اما نتایج این پژوهش و

و تفکر انتقادی در دانشجویان پرستاری نیز میانگین نمرات

پژوهش های مشابه کشوری این موضوع را بیان می کند که

تفکر انتقادی را  9,33 ±3,38ذکر کردند که اکثریت

روش های آموزش فعلی به طور موثر در تقویت مهارت های

دانشجویان دارای تفکر انتقادی در سطح پایین بودند

تفکر انتقادی کارایی الزم را نداشته است و این لزوم بازنگری

(.)17همچنین خلیلی ( ،)1381برخورداری( ،)1392آقایی و

برنامه های آموزشی را نشان می دهد به گونه ای که تغیر

کمالی ( )1392نیز نمره میانگین تفکر انتقادی را در

استراتژی های آموزشی از معلممحور به سمت دانشجومحور،

دانشجویان علوم پزشکی را ضعیف گزارش نمودند .به طوری که

کاهش حجم دروس ،حذف دروس غیر ضروری ،فعال نمودن

تحلیل ابعاد متغییرهای مربوط به استدالل ،ارزشیابی ،تفسیر،

دانشجو در یادگیری ،ایجاد بحث در کالس و متعادل نمودن

تحلیل ،استدالل قیاسی و استقرایی نیز در مطالعات مذکور

نقش استاد به عنوان سخنران می تواند موثر باشد .به عبارت
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کمتر از حد متوسط اعالم شد (  .)21،20،19،18پژوهش
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دیگر عالوه بر تدریس محتوای ضروری ،نحوه بکارگیری قوای

که اکثریت پرستاران تازه فارغ التحصیل دارای تفکر انتقادی در

فکری دانشجویان ،مطالعات مستقل آنها نیز بایستی توسعه یابد

حد مطلوب بودند () 35که با نتایج مطالعه خلیلی که اختالف

( )14به طوری که هولتز نیز بیان نمود که می توان با مطرح

معنادار آماری را بین نمرات دانشجویان سال اول و آخر نشان

نمودن موارد متعدد بیماری در محیط های بالینی و استفاده از

داد ،هم خوانی داشت ( .)19بنابراین یکی از عواملی که انتظار

مهارت های مشکل گشایی و تصمیم گیری به بهبود تفکر

می رود سبب افزایش مهارت تفکر انتقادی گردد ،سنوات

انتقادی دانشجویان علوم پزشکی کمک نمود (.)27

تحصیلی می باشد بدین ترتیب که هرچه دانشجویان در سال

نتایج همچنین نشان داد که میانگین نمرات تفکر انتقادی در

های باالتری باشند نمره آزمون تفکر انتقادی نیز باالتر می

میان دانشجویان پسر و دختر در تمامی ابعاد به غیر از حیطه

گردد .این در حالی است که نتایج مطالعه سولیمن در کشور

مهارت های ارزشیابی اختالف معنادار آماری را نشان نداد .در

اردن نشان داد که نمره تفکر انتقادی دانشجویان بر حسب سال

نتایج مطالعات مختلف نشان داده است که میانگین نمرات تفکر

تحصیلی تفاوت معنادار آماری را نداشته است ( )36در نتیجه

انتقادی در دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنادار آماری را

همان گونه که ذکر گردید در یافته های مطالعات مختلف نتایج

ندارد ( )31،30،29،28که با نتایج پژوهش حاضر هم خوانی

گوناگونی وجود دارد که این اختالف یافته ها ممکن است تحت

داشت .با توجه به اینکه حضور دختران و پسران در محیط های

تاثیر عوامل متعددی از جمله زمینه های فرهنگی ،نوع مطالعه

دانشگاهی به طور طبیعی بر قدرت تحلیل و تفکر آنها می افزاید

و حجم نمونه های پژوهش قرار بگیرد .بنابراین آموزش و

این عامل ممکن است باعث از بین رفتن اختالف بین خالقیت

ارتقای تفکر انتقادی در سطح آموزش عالی با توجه به اهمیت

دختران و پسران گردد.

آن در عملکرد تحصیلی دانشجویان بیش از پیش محسوس می

انتقادی در دانشجویان سال سوم و باالتر بیشتر از دانشجویان

ایجاد تغییراتی در سر فصل دروس و نحوه اجرای آن توجه

سال اول و دوم گزارش گردید به گونه ای که این تفاوت از

بیشتری به کسب تفکر انتقادی در حین تحصیالت دانشگاهی

لحاظ آماری معنادار بود .تقوی و همکاران ( )1393بیان کردند

نمایند و چه بسا الزم است توجه به این امر از سطوح پایین

که میانگین نمره تفکر انتقادی دانشجویان سال چهارم نسبت

تحصیلی آغاز گردد ( .)1،37در نتیجه می توان گفت با توجه به

به سال های دیگر بهتر گزارش گردیده است ( .)17همچنین

اهمیت تفکر انتقادی به عنوان یکی از اهداف تعلیم و تربیت از

یافته های مطالعه بخشی و همکاران( )1393در شاهرود نیز

یک سو و ضعیف بودن این مهارت در دانشجویان از سویی دیگر

نشان داده شد که تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری با افزایش

پیشنهاد می گردد برنامه درسی و محتوای کتاب های

سنوات تحصیلی آنان افزایش یافته است ( .)32روگال ()2008

دانشگاهی از ابتدا با رویکرد تفکر انتقادی تالیف گردد تا باعث

در استرالیا در مطالعه خود که با هدف سنجش مهارت تفکر

ارتقای مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان گردد.

انتقادی دانشجویان پرستاری سال اول تا آخر انجام دادند
دریافتند که میانگین نمرات مهارت های انتقادی دانشجویان از

نتیجه گیری :

سال اول تا سال چهارم افزایش یافت ( .)33ون نیز در مطالعه

با توجه به اینکه آموزش دانشگاهی نیازمند تربیت افراد آگاه،

خود بیان نمود که با پیشرفت دانشجویان به سال های تحصیلی

توانمند و متخصص می باشد .جهت نیل به این اهداف ،دانشگاه

باالتر بر میزان تفکر انتقادی آنها افزوده گردیده است (. )34

ها بایستی افرادی را تربیت نمایند که عالوه بر تخصص دارای

یافته های پژوهشی در سال 2010در کشور نروژ نیز نشان داد

دانش و مهارت کافی و الزم جهت تطابق با تغییرات و دگرگونی
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هایی که در جامعه صورت می گیرد ،باشند .در نتیجه به منظور

سواالت که از کنترل پژوهشگر خارج بود اشاره نمود .از جمله

تقویت تفکر انتقادی دانشجویان مواردی همچون استفاده بیشتر

محدودیت های دیگر می توان به این نکته اشاره نمود که با

از راهبردهای یادگیری فعال فردی و گروهی ،توانمندسازی

توجه به محدود بودن نمونه های پژوهش به دانشجویان

اساتید در تهیه آزمون هایی که سطح باالیی از حیطه شناختی

دانشگاه علوم پزشکی فسا نتایج حاصله از قابلیت تعمیم پذیری

دانشجویان را مدنظر قرار دهند و توجه به نظرات دانشجویان،

محدودی برخوردارمی باشد.

پرسیدن سواالت سطح باال و آموزش ضمن خدمت اساتید
دانشگاه جهت تدریس با استفاده از استراتژی های تفکر

تشکر و قدردانی:

انتقادی ،افزایش میزان دسترسی به منابع یادگیری متنوع تر و

این مقاله حاصل اجرای طرح پژوهشی شماره 92089

تدریس به صورت مباحث گروهی را مورد توجه قرار داد

مصوب شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی فسا می باشد.

.بنابراین پیشنهاد می گردد در تصمیم گیری های آموزشی به

نویسندگان بدین وسیله از حمایتهای مالی و معنوی حوزه

نقش سبک ها و شیوه های شناختی یادگیری به عنوان بهترین

معاونت تحقیقات و فناوری و واحد توسعه تحقیقات بالینی

توصیف گر تفاوت های فردی فراگیران در امر یادگیری که با

دانشگاه علوم پزشکی فسا و تمامی مسئوالن و افراد شرکت

عملکرد تحصیلی و نگرش تفکر انتقادی رابطه دارد بیشتر توجه

کننده در مطالعه که در انجام این پژوهش ما را یاری رساندند؛

گردد.

تشکر و قدردانی به عمل می آورند.

از جمله محدودیت های پژوهش حاضر می توان به تعداد
سواالت زیاد پرسشنامه تفکر انتقادی و نحوه پاسخ گویی به آن
به همراه حاالت روانی دانشجویان در هنگام پاسخ گویی به
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Abstract
Introduction: Critical thinking skills is essential and the ultimate goal for medical education. This
study aimed to compare the critical thinking skills among medical and paramedical students in the
Fasa University of Medical Science.
Method:

A cross- sectional analytical study was conducted on 231 medical and paramedical

students in 2015. The subjects were selected using a randomized stratified method. The critical
thinking of students was investigated using California B questionnaire. Data were analyzed using
descriptive statistics by SPSS v. 22.
Results:

The mean score of critical thinking was (2.3 ± 7.11). The results showed an overall

weakness of Fasa medical students in utilizing critical thinking skills. Also, the overall mean scores
of critical thinking and different aspects of the skill were compared across the two groups. A
significant difference was found between the two groups.
Conclusion:

University education should address the critical thinking skills. To achieve this

universities should train their students accordingly. Decision makers should pay more attention to
educational decisions and the role of cognitive styles and techniques in medical universities.
Key words:

Critical thinking, skill, education, medical and paramedical students, Fasa University of
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