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 دانشجويانو يادگیری تفکر انتقادی در آموزش 
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 چکیده

هدف از این مطالعه بررسی مروری بر متون . آموزش شده است در سالهای اخیر مهارت تفکر انتقادی یکی از اجزای ضروری :مقدمه

 و بررسی گیری تفکر انتقادی ، ابزارهای اندازهدر رابطه با تفکر انتقادی، تعیین ابعاد تفکر انتقادی، عوامل مرتبط با تفکر انتقادی

 .راهبردهای مختلف برای افزایش تفکر انتقادی بود

های تفکر انتقادی، آموزش، و متون تئوری مرتبط با کلید واژهنویسندگان مروری بر متون را روی تحقیقات  :روشمواد و 

  CINAHL ، EBESCOهای جستجو در سایت. انجام دادندراهبردهای افزایش تفکر انتقادی و مشکالت مرتبط با تفکر انتقادی 

 . صورت گرفت Medlineو 

تفکر : تفکر انتقادی بدین صورت تعریف شده است. های مختلفی ارائه شده است نتایج نشان داد که تفکر انتقادی به شیوه: ها يافته

شناسی و  هدفمند، قضاوت خودگردان که منجر به تفسیر، تحلیل، ارزیابی و استدالل همچنین توضیح شواهد، چارچوب، روش

 عواملی از جمله شخصیت، فرهنگ،. شود های شناختی و تمایالت عاطفی می ابعاد تفکر انتقادی شامل مهارت. باشد سی زمینه میبرر

آزمون . گذارد رشد معنوی و ذهنی، مهارت های ارتباطی و بین فردی، رشد، اعتماد به نفس و غیره روی تفکر انتقادی تاثیر می

آزمون تفکر انتقادی نوشتنی انیس و ، های تفکر انتقادی کالیفرنیا ساز یا گرایش فهرست عوامل زمینه، مهارتی تفکر انتقادی کالیفرنیا

. گیری تفکر انتقادی مورد استفاده قرار گیرد تواند برای اندازه می ارزشیابی تفکر انتقادی واتسون و گلیزرو  آزمون انتقادی کرنل، ویر

ای، مطالعه موردی، کارنامه بالینی، ایفای نقش توسط  ی و شفاهی، سئواالت چندگزینهبرخی از راهبردها از جمله تکالیف نوشتار

 .گردد های تفکر انتقادی می اعضای هیئت علمی و شبیه سازی منجر به تسهیل و ارتقا یادگیری فعال و تشویق به توسعه مهارت

و  دهد که تعاریف ش است، مروری بر متون نشان میمهم آموز در حالی که توانایی تفکر انتقادی یک پیامد :گیری نتیجهبحث و 

گیری تفکر  نیاز به تحقیقات بیشتر و توسعه مداوم ابزارهای پایا و روا برای اندازه. گیری آن وجود دارد ابزارهای  مختلفی برای اندازه

یان دانشجویان تسهیل نماید، وجود انتقادی دانشجویان به منظور هدایت راهبردهای آموزشی که به طور موثر تفکر انتقادی را در م

 .   دارد

 تفکر انتقادی گیری تفکر انتقادی، آموزش، راهبردهای ارتقا تفکر انتقادی و اندازه :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 های موقعیت وزندگی پیچیده امروز  رویآیا تاکنون 

اید که در  آیا احساس کرده اید؟ آن تفکر نموده آور های چالش

محققین معتقدند که  .(1)اید؟ ز اطالعات غرق شدهانبوهی ا

تفکر انتقادی یک نیاز ضروری برای شرکت فعال در حوزه 

تفکر انتقادی  .(2)باشد زندگی اجتماعی و سیاسی فرد می

کمک  فردبه  و  باشد کلید پیشگیری و حل مشکالت می

کند تا با تمرکز روی تفکر بتوانید به نتایج مورد نظر  می

های  تفکر انتقادی برای فعالیت در محیط .(1)یابددست 

 .(1)مراقبت سالمتی ضروری است پیچیده

قضاوت هدفمند، آگاهانه و متمرکز بر  ؛تفکر انتقادی

این تفکر از طریق استاندارهای  :پیامدهای زیر است

به طور . شود ای، کدهای اخالقی و قوانین هدایت می حرفه

سائل و خطرات دقیق به بررسی و شناسایی مشکالت، م

های  بر اساس اصول فرایند حل مشکل و روش. پردازد می

روشهای منطقی، با بصیرت و خالقانه را به کار  .عملی است

تفکر  .خاص است های برد و بر اساس دانش، مهارت می

خود جتماع و همچنین نیازهای او  افرادانتقادی از نیازهای 

ی کارآ مشتق ها برای دستیابی به توانمندی، مراقبت فرد

در طی تفکر انتقادی فرد به ارزیابی، خود . شده است

 .(1)اصالحی و تالش برای ارتقا می پردازد

آن را  توان یادگیری اینکه تفکر انتقادی چیست، و چگونه می

کند که  کمک می فردبه  ،بکار بردهای مختلف  در موقعیت

د، خودکار عمل کرده و به طور اعتماد به نفس پیدا کن

یکی از عوامل مهمی  .(1)تقل کارهای خود را پیش ببریدمس

 ،که در تعیین موفقیت یا شکست دانشجویان دخالت دارد

برخورداری از . (1و1)توانایی این افراد به تفکر انتقادی است

رسه و در ارتباطات، مدفرد شود که  تفکر انتقادی باعث می

اد مختلف های بیشتری را بر عهده گرفته، با افر کار مسئولیت

 .(1)را اتخاذ نمایید بهتریهمکاری نموده و تصمیمات 

کسب  ،آموزش تفکر انتقادی منجر به انگیزه جهت یادگیری

با . گردد گیری و خالقیت می تصمیم ،های حل مسئله مهارت

کننده تصمیم درست  تقویت تفکر انتقادی فرد مراقبت

ائه خواهد گرفت و در فرایند مراقبت بهترین خدمات را ار

مدهای بیمار و این امر منجر به ارتقا پیا (6)خواهد داد

برخورداری از تفکر انتقادی منجر  .شود رضایت شغلی می

شده که بیمار بتواند از خود دفاع نماید و در مراقبت از خود 

 .(1)به فرد توانمندی تبدیل شود

هدف از این مطالعه بررسی مروری بر متون در رابطه با تفکر 

تعیین ابعاد تفکر انتقادی، عوامل مرتبط با تفکر  انتقادی،

و بررسی  گیری تفکر انتقادی ، ابزارهای اندازهانتقادی

 .راهبردهای مختلف برای افزایش تفکر انتقادی بود

 

 مواد و روش

مروری بر متون روی تحقیقات و متون تئوری مرتبط با کلید 

تفکر های تفکر انتقادی، آموزش، راهبردهای افزایش  واژه

. انجام شدانتقادی و مشکالت مرتبط با تفکر انتقادی 

 و  CINAHL ، EBESCOهای جستجو در سایت

Medline در زیر به نتایج حاصل از این . صورت گرفت

 .پردازیم مروری بر متون می

 

 ها يافته

 تعاريف تفکر انتقادی

به معنای  kritikosاز کلمه یونانی  (critical)کلمه انتقادی

انتقادی به معنای سئوال، . گرفته شده است (critic) نقاد

ن است که یمنتقد بودن به معنی ا. احساس و تحلیل است

واژه . دهد فرد تفکرات خود یا دیگران را مورد بررسی قرار می

های منفی و مخرب  تفکر انتقادی اغلب به معنای روش

تواند  در حالی که استفاده از آن برای شرح تفکر می. باشد می

یک فرایند مثبت باشد که در آن یک فرد روی تفکر خود و 

رغم توجه به تفکر  علی .(7)پردازد دیگران به بررسی می

هایی انتقادی، هنوز در تعریف واژه تفکر انتقادی کشمکش
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تعریف تفکر انتقادی را  1111گزارش دلفی  .وجود دارد

تفکر انتقادی قضاوت هدفمند خود  :مطرح نمودبدین صورت 

ظیمی است که منجر به تفسیر، تحلیل، ارزیابی و استنتاج تن

شناسی یا  همچنین توضیح مدارک مفهومی، روش و

که در آن قضاوت نقش پایه دارد،  ای های زمینه بررسی

. باشد تفکر انتقادی یک ابزار اکتشافی ضروری می. شود می

شونده  تفکر انتقادی یک پدیده انسانی فراگیر و خود اصالح

تعاریف متعددی در مورد تفکر انتقادی وجود دارد  .(2)است

تفکر انتقادی یک  :که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود

فرایند پیچیده است که هدفمند بوده و اطالعات به دست 

تفکر انتقادی  .(1و1)آمده از آن معقول و منطقی است

دانستن  .(1)کننده تفکر و تعمق درباره تفکر است منعکس

چطور روی تفکرات خود برای دستیابی به نتایجی که  هک این

 .(1) توان تمرکز نمود میمورد نیاز است، 

یلدریم تفکر انتقادی را فرایند جستجو، دستیابی، ارزیابی، 

تحلیل و سنتز دانست که راهنمایی برای توسعه تفکر فرد از 

ده از طریق خالقیت و خطر فاطریق خودآگاهی و توانایی است

معتقد است که تعاریف  (Riddell)ریدل .(7)باشد یکردن م

او مشاهده . شده استمختلفی در مورد تفکر انتقادی ارائه 

هایی در این تعاریف وجود دارد که شامل  کرد که شباهت

تامل، شناسایی و ارزیابی فرضیات، اکتشاف، تفسیر و تحلیل، 

تفکر  .(1و8)باشد استدالل و قضاوت و بررسی زمینه می

ادی یک فرایند استداللی و نگرشی است که از انتق

تفکر انتقادی . های ذهنی متعددی تشکیل شده است مهارت

کند تا افکار خود را واضح، دقیق، صحیح،  مک میبه فرد ک

از آنجا که تفکر  .(11)طرفانه کند مستحکم و بی مرتبط،

انتقادی یک فرایند پیچیده است، لذا تعاریف متعددی نیز 

الزم به یادآوری است که کلیه . ود داردبرای آن وج

باشد و یک توصیح صحیح برای  توضیحات قبلی مفید می

 .(1)تفکر انتقادی وجود ندارد

 

 ابعاد تفکر انتقادی

های شناختی و تمایالت  ابعاد تفکر انتقادی شامل مهارت

بیان کردند که برخورداری از  محققین. شود عاطفی می

برای یک فرد دارای تفکر  مهارت تفکر انتقادی شناختی

ادی همچنین با یک مفهوم تفکر انتق. انتقادی ضروری است

تواند برای  های فردی یا تمایالتی که می مجموعه از نگرش

، برخوردار هستندشرح تمایالت افرادی که از تفکر انتقادی 

 .(2)به کار برده شود

  مهارت های تفکر انتقادی

، تشخیص پیش طنبااستشامل مهارت تفکر انتقادی 

تعبیر و تفسیر و ارزشیابی نقش اساسی در  استنتاج، ها، فرض

های  از سوی دیگر مهارت. (11)نماید انجام اقدامات ایفا می

دی از جمله  رتفکر انتقادی شامل موا

 ، analysis))تجزیه و تحلیل ،(interpretation)تفسیر

، (inference)استنباط ،(Evaluation)ارزشیابی

 (Self-regulation)خوتنظیمی، (explanation)توضیح

 .پردازیم موارد می ندر زیر به شرح ای. شود می

است که هارت تفسیر های تفکر انتقادی، م یکی از مهارت

ا حوادث شامل توانایی فهم و توضیح معنای اطالعات ی

نیاز به برخورداری از اطالعات در  انجام این اقدام،. شود می

عالوه بر این الزم . ها دارد د این تئوریزمینه تئوری و کاربر

همچنین علل . است اهمیت حقایق مورد بازنگری قرار گیرد

 .گیرداحتمالی و اهمیت اقدامات مورد بررسی قرار 

است که  تجزیه و تحلیلهای دیگر تفکر انتقادی  از مهارت 

 مزایا، ،تعیین علل بروز مشکالت فرصتی را برای انجام آن

 . سازد فراهم میموارد احتمالی  نتایج و ،مضرات

شامل بررسی  است که فرایند ارزشیابیها  از دیگر مهارت

 موردباید منبع اطالعات . شود اطالعات به دست آمده می

ای مشابه با سئواالت  الزم است مجموعه. قرار گیردارزیابی 

آیا منبع . جهت دستیابی به اطالعات جدید طراحی شود زیر

آیا اطالعات معتبر است؟ چقدر احتمال  قابل اعتماد است؟
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bias  وجود دارد؟ آیا اطالعات با مشکل فعلی مرتبط است؟

عالوه بر این آیا پیامدهای مورد نظر قابل دستیابی است یا 

 خیر؟

توان به مهارت  های تفکر انتقادی می از دیگر مهارت 

گیری  نتیجه ،فرد دارای مهارت استنباط. استنباط اشاره کرد

. دهد را بر اساس اطالعات در دسترس انجام می صحیح

گیری چنین فردی طبق استدالل و منطق صورت  تصمیم

 . گیرد می

توانایی توضیح  ،های مهم تفکر انتقادی یکی دیگر از مهارت

 .شودکشف باید علت اساسی پاسخ به سئواالت . نتایج است

 های تفکر است که نیز از مهارت خودتنظیمیدر نهایت 

که  فرایندی رافرد باید . بررسی تفکرات شخصی استشامل 

گیری شده است را مورد بازنگری  در نهایت منجر به نتیجه

آیا  شده؟،به طور اختصاصی انجام فرایند تفکر آیا . قرار دهد

  ای به آیا هیچ فرضیه تعیین گریده؟ وهمه حقایق مرتبط 

 مطرح شده است؟ با بررسی فرایند تفکر در صورت اشتباه

توان آن را اصالح نمود و نقاط ضعف آن را برطرف  لزوم می

خودتنظیمی شامل بازشناسی و اصالح خطاها در . کرد

 .(12)فرایندهای ذهنی می شود

 

 استانداردهای تفکر انتقادی

فرایند کامالً خطی ، های کلینیکی به دلیل پیچیدگی مراقبت

 .گیری نادرست شود تواند منجر به نتیجه تفکر می

، وضوح: انداردهای تفکر انتقادی شامل موارد زیر می شوداست

دقت، صحت، ارتباط و مرتبط بودن، عمق، وسعت، منطق و 

وضوح تفکر نقطه ثقل . طرفی می شود استدالل، اهمیت و بی

استدالل و برهان برای انواع مختلف . درک و فهمیدن است

گوش کردن و , صحبت کردن, نوشتن, خواندن)ارتباط

در صورتی که ، برای مثال. ضروری است( مشارکتییادگیری 

انتقادی را برای کالس  خواننده این متن نتواند مفهوم تفکر

در نتیجه تفکر وی از نظر وضوح دارای نقص  توضیح دهد،

مری های بهداشتی ا نیاز به دقت در ارائه مراقبت .می باشد

کاربرد غیرصحیح دارو و  قطع اشتباه اندام،. بدیهی است

ای  روی بیمار به صورت اشتباه؛ نمونهام یک اقدام درمانی انج

دقت در تفسیر شواهد و اطالعات به . باشد از عدم دقت می

فرد . باشد منظور دستیابی به پیامدهای مطلوب ضروری می

بع معتبر دریافت ادارای تفکر انتقادی اطالعات را از من

ور حقایق به ط الزم است برای دستیابی به صحت .کند می

انجام تفکر صحیح نیاز به زمان . دگیرصحیح مورد توجه قرار 

خطایی در منجر به ممکن است برها  میاناز استفاده . دارد

ارتباط و  جهت اطمینان از .شود های ارائه شده، مراقبت

کلیه اطالعات یا مفاهیم مرتبط با موقعیت باید  مرتبط بودن،

غیر مهم باید سپس اطالعات غیر مرتبط و . آوری شود جمع

با حقایق غیر مرتبط روبه رو  ذهن ممکن است. حذف شود

در چنین شرایطی الزم است اهمیت موضوع و مواردی  شود،

اطالعات  . کشف شود ه الزم است مورد تاکید قرار گیرد،ک

مواجهه با مسائل . باید از عمق مناسب برخوردار باشد

. نیست پیچیده مختلف از طریق روشهای سطحی امکان پذیر

دقت در پیچیدگی یک موقعیت و بررسی همه جوانب آن 

برای مثال در صورتی که بیمار با قند . دارای اهمیت است

پرسنل خدمات درمانی , تحت بستری است 111-611خون 

. به سرعت اقداماتی را جهت کنترل قندخون انجام می دهند

 که علت افزایش قندخون برطرف نشود،اما در صورتی 

ذهن . گردد یمار مجدد به همان حالت قبل برمیوضعیت ب

های  کنترل راه. کند انسان هم به همین صورت کار می

فرایندی است که پیامدهای مطلوبی را فراهم , اطالعاتی

یک موقعیت بهتر است از جوانب مختلف وسعت  .کند می

اطالعات , فرد دارای تفکر انتقادی. مورد بررسی قرار گیرد

وری کرده و بررسی های استداللی را برای بیشتری را جمع آ

و  هنگامی که از منطق. دهد بررسی سایر جوانب انجام می

در ابتدا به دنبال کشف چیزهایی  شود، استفاده می استدالل

به منظور دستیابی به . شود؛ هستیم که احساس می
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الزم است . فرضیه باید قابل اعتماد باشد ،گیری دقیق نتیجه

اطالعات  .صورت گیردبر اساس شواهد ها  گیری نتیجه

. دریافتی الزم است از نظر اهمیت مورد بررسی قرار گیرد

یک سری از اطالعات غیرمرتبط بوده و الزم است حذف 

طرفی الزم است نسبت به اطالعات و عقاید وجود  بی. شود

ها باید از جوانب مختلف مورد  سایر دیدگاه. داشته باشد

 .(12)بررسی قرار گیرد

 

 .عواملی که روی توانايی تفکر انتقادی تاثیر می گذارد

 شیوه یادگیریدهد که  نتایج حاصل از تحقیقات نشان می

نقش  نیز شخصیت. گذارد فرد روی تفکر انتقادی او تاثیر می

کند که  شخصیت تعیین می. مهمی در تفکر و یادگیری دارد

. وریدآ چه اطالعاتی مورد توجه قرار گیرد و آن را به خاطر

گیری، ساختارها و کنترل فرد  تصمیم عالوه بر این روش

درک نوع متفاوت . گیرد تحت تاثیر شخصیت قرار می

کند که چگونگی و چرایی آنچه که  شخصیت کمک می

کنند را متوجه  دیگران در حین انجام کار به آن فکر می

ای نسبت به  به خاطر داشته باشید که هیچ شیوه .(1)شوید

چیزی که مهم است این است که . برتری ندارد شیوه دیگر

های متفاوتی وجود دارد و نقاط قوت را  بدانید که شیوه

نیز  تربیت و فرهنگ. (1)تقویت و بر نقاط ضعف غلبه نمایید

ترتیب تولد روی تفکر . تواند اثر بگذارد روی تفکر انتقادی می

از  والدینی که شیوه تربیتی آنها مستبدانه است. تاثیر دارد

فرزندن خود خواسته که بدون پرسیدن سئوال آنچه که آنها 

همچنین شیوه آموزش و رویکرد . گویند را انجام دهند می

 مون مشکالت، پرسیدن،امعلمین نیز در رابطه با بحث پیر

فرهنگ .  ها متفاوت است بازخورد دادن و اشاره به موقعیت

نیز با  هنیرشد معنوی و ذ. (1)گذارد نیز روی تفکر تاثیر می

افرادی که دارای ذهن لطیف . تفکر انتقادی در ارتباط است

بوده و از سطح باالی رشد معنوی برخوردار هستند، از سطح 

رسد  به نظر می. هستندمند  تفکر انتقادی باالتری نیز بهره

به همه  های خود آگاهی داشته، شافرادی که نسبت به ارز

بر اساس بهترین گیری را  دارند و تصمیمجوانب توجه 

 .باشند این افراد دارای تفکر نقادانه میتمایالت انجام دهند، 

درک  منجر به ارتباطات موثر و مهارت های بین فردی

 جهتدیگران به اعتماد ، افزایش درکشده و این دیگران 

 .(1)را در پی دارد کسب حقایق مورد نیاز برای استدالل 

با تفکر انتقادی  بیشتر نویسندگان معتقد هستند که سن

شود و سن وی افزایش  همچنان که فرد بالغ می. مرتبط است

این امر به . یابد فکر انتقادی نیز در وی افزایش مییابد، ت می

توسعه رشد معنوی معموال همراه با  :دو دلیل منطقی است

بیشتر افراد با سن باالتر فرصت  .افتد رشد و نمو اتفاق می

باال  .های مختلف دارند موقعیت بیشتری برای استدالل در

سازی  واضح. شود بودن هوش منجر به تفکر انتقادی می

کند که رفتارهای  احساسات و توجه به آن به ما کمک می

اعتماد به نفس  .یابد خود را سازگار نموده و نتایج ارتقا می

در برخی موارد اعتماد به البته . کند به تفکر کمک مینیز 

برخی از افراد دارای اعتماد . شود قادی میمانع تفکر انت سنف

کنند و نیازی به  به نفس هستند و معتقدند که آنها خطا نمی

ماد به نفس مانع در این صورت این اعت. یادگیری ندارند

از آنجا که تفکر انتقادی بر اساس  .شود تفکر انتقادی می

بسیاری از اصول حل مشکل، تصمیم گیری، فرایند پرستاری 

باشد، افزایش آگاهی در مورد این اصول  تحقیق می و اصول

بیشتر نویسندگان  .تواند روی تفکر انتقادی اثر بگذارد می

را به عنوان عامل افزایش دهنده تفکر  تجربیات قبلی

بیات قبلی منفی باشد، این امر در صورتی که تجر. دانند می

مهارت خواندن و . کننده باشد تواند یک عامل ممانعت می

. می تواند تفکر انتقادی را تحت تاثیر قرار دهد گیری موثریاد

از آنجا که تفکر انتقادی نیاز به استفاده از منابع مستقل 

دارد، شما باید بدانید که چطور به خوبی یاد بگیرید و 

داشتن مهارت خواندن موثر به معنای این نیست که . بخوانید



 111 /. . . تفکر انتقادی در آموزش  مجله علوم پزشکی صدرا

www.sadramj.com 

 

دانید چطور این بدین معنا است که ب. چطور سریع بخوانیم

 . (1)به طور کارآ بخوانید

اضطراب، تنش و خستگی، آگاهی از  از جمله عوامل موقعیتی

های  خطرات، دانش، آگاهی از منابع، تقویت مثبت، شیوه

تواند روی  ارزیابی، عوامل انگیزش و محدودیت زمانی می

اضطراب، تنش اغلب در قدرت  .تفکر انتقادی تاثیر بگذارد

سطح . شود م تمرکز میدو منجر به عهنی نفوذ کرده ذ

تواند منجر به انگیزه شده و تفکر انتقادی  اضطراب پایین می

تواند یک عامل  آگاهی از خطرات می .را ارتقا بخشد

شود  باعث میخطرات  از آگاهی .دهنده تفکر باشد افزایش

ر برخی از موارد آگاهی از د. کنددقت بیشتری فکر  فرد با

اب را افزایش دهد و روی تفکر انتقادی تواند اضطر خطر می

برخورداری از دانش منجر به  استدالل بهتری . اثر بگذارد

تقویت  .آگاهی از منابع کلید تفکر انتقادی است. شدد خواه

چیزهایی که به اعتماد و تمرکز روی  ایجاد مثبت از طریق

، منجر به ارتقا تفکر انتقادی شود طور صحیح انجام می

هن و ذتن عوامل انگیزشی منجر به جذب شدن داش .شود می

دهنده یا  تواند عامل افزایش می محددیت زمانی .شود مغز می

تواند عامل  محدودیت زمانی می. مانع تفکر انتقادی شود

اما در صورتی که زمان خیلی . کنندگی داشته باشد تحریک

محدود است، این امر منجر به پاسخگویی سریع و بدون 

 .(1)دتفکر خواهد ش

 

 شود عاداتی که مانع تفکر انتقادی می

، (conformity)، همنوایی(Self-focusing)تمرکز روی خود

، (1)(Self-deception)مقاومت نسبت به تغییر، خود فریبی

از عواملی است که مانع  خستگی، ترس، وحشت و بی میلی

 .شود تفکر انتقادی می

ای واحد در این وجود معنیکی از موانع تفکر انتقادی در عدم 

مطمئن نیستند که تفکر انتقادی در  افراد. باشد زمینه می

 افراد؟ و این امر چالشی را برای به چه صورتی استعملکرد 

به همین دلیل در کاربرد تفکر انتقادی . کند ایجاد می

مربیان با موانع  .وجود دارداستاندارد در عملکرد مشکالتی 

مشکالت . مواجهه هستند زیادی برای آموزش تفکر انتقادی

سیستم ها از جمله کمبود زمان اعضای هیئت علمی برای 

توسعه راهبردهای آموزشی خاص به عنوان عامل مخرب روی 

مربیان در تالش هستند که بین . تفکر مطرح شده است

نگرش . انتقادی تعادل برقرار کنند بازاندیشیمحتوا با 

عال و تمرکز روی دانشجویان از جمله مقاومت به یادگیری ف

نمره بیش از یادگیری و همچنین نقص مربیان جهت آموزش 

. تواند روی تفکر انتقادی تاثیر منفی بگذارد تفکر انتقادی می

محور راحت بوده و جویان با یادگیری قیاسی و محتوا  دانش

تواند برای دانشجو تهدیدکننده  تغییر به پارادایم انتقادی می

 .(7)باشد

تواند  میدیگری است عوامل  از (bias)و بیاس تنفر، تبعیض 

در صورتی که چنین عواملی . مانع تفکر انتقادی شود

تشخیص داده شد، سعی کنید که آنها را کنار بگذارید و بر 

این عوامل مانعی برای تفکر انتقادی . آنها غلبه کنید

 .(1)است

 

 های تفکر انتقادی مدل

و همکاران معرفی توسط کوستا  1181در سال  «آر 6»مدل 

، (Remembering)به خاطر آوردن, منظور از شش آر. شد

، (Reasoning)استدالل کردن، (repeating)تکرار کردن

ارتباط ، (Reorganizing)سازماندهی مجدد

مدل  .است (Reflecting)و بازاندیشی( Relating)دادن

این شیوه های . است THINK مدلدیگر تفکر انتقادی 

  :(11)است بدین صورتمدل 

T =یادآوری و به خاطر آوردن (Total Recall:)  به خاطر

یادآوری همچنین به معنی توانایی . آوردن و یادآوری حقایق

بر اساس این پیش فرض . دستیابی به دانش و علم روز است

توانایی  .گردد که دانش آموختنی است و در ذهن ذخیره می
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های  راه. گیرد یادآوری مطالب تحت تاثیر حافظه قرار می

توان به کنار  مختلفی جهت تقویت حافظه وجود دارد که می

هم گذاشتن حقایق با استفاده از یک الگوی خاص و همراه 

ساختن حقایق با یک سری تجربیات واقعی زندگی اشاره 

 . (11و 11)کرد

H =عادات (Habits):  عادات از رویکردهای تفکر است که

شود که به صورت یک ار میقدر تکردر آن یک عملکرد آن

برای مثال راندن موتورسیکلت و ماشین در . آید عادت در می

احیای . آید اثر تمرین و تکرار به صورت یک عادت در می

هنگامی که فردی . ریوی یک عادت در پرستاری است-قلبی

 ،شود در مقابل چشمان شما دچار ایست قلبی تنفسی می

ز کردن راه هوایی بیمار شما بدون هیچ معطلی اقدام به با

در اینجا مجالی برای خلق یک روش خالق وجود . می نمایید

بنابراین مداخله سریع پرستار کارساز و ضروری . ندارد

 .(11و 11و11)است

I =جستجوگری (Inquiry:)  جستجوگری به معنی آزمودن

این فرایند شامل کاوش و سئوال در هر . ها است عمیق ایده

جستجوگری اولین نوع تفکر است . استمورد و هر چیزی 

باید دقت . که در رسیدن به نتیجه نهایی نقش مهمی دارد

داشته اگرچه یک سری اطالعات ممکن است بدون 

اما فرایند جستجوگری باعث کسب  ،کاوشگری به دست آید

 .(11-11)اطالعات و نتایج بهتری خواهد شد

گری معتقدند که فرایند جستجو( 1111)روبنفل و شفر 

دریافت )ها  دیدن اشیاء و موقعیت :شامل موراد زیر است

، تشخیص فضای خالی در فکر شخص جستجوگر، (اطالعات

بالً درباره آن آوری اطالعات جدید با اطالعاتی که ق جمع

سئوال در مورد تعصبات و خطاهای موقعیت موجود است، 

اعتبار ، (راه حل)گرفتن یک یا چندین گزینهدر نظر ، ممکن

خشیدن به اطالعات اولیه و یا راه حل های ثانویه با کسب ب

 .(11)اطالعات بیشتر

N =های جدید و خالقیت ایده (New idea & 

Creativity): های جدید و خالقیت یک روش تفکر  ایده

الزم است  ،یاد می گیرند افرادبسیاری از مطالبی که . است

صر به فرد در هم ادغام شود تا بتوان آن را در موقعیت منح

 . (11-11)به کار برد

K =آگاهی در مورد چگونه اندیشیدن (Knowing how 

you think
اندیشیدن در مورد چگونه اندیشیدن به فرا  :( 

 . (11-11) شناخت معروف است

 

  های اندازه گیری تفکر انتقادی روش

های اندازگیری تفکر انتقادی نام برده شده  در ذیل روش

 . ورد هر یک توضیح داده می شوداست و مختصری در م

 California)آزمون مهارتی تفکر انتقادی کالیفرنیا( 1

Critical Thinking Skills Test Stone) : آزمون تفکر

گیری  ترین ابزارهای اندازه انتقادی کالیفرنیا یکی از رایج

این آزمون  .استاستاندارد جهت سنجش تفکر انتقادی 

ی است که برای ارزیابی مرکزی گویه چندگزینه ا 11دارای 

استنباط و  ،مهارت تفکر انتقادی که شامل تجزیه و تحلیل

ارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا، آزمون مه. شود ارزشیابی می

های تفسیری  مهارت. کند گیری می های زیر را اندازه مهارت

 بندی، رمزگشایی جمالت، روشنگری معنا، طبقه: شامل

: ها؛ مهارت استنباطی شامل لیل ایدهها و تح بررسی ایده

ها و  گمانه زنی در مورد جایگزین ،واهدجستجو برای ش

، ارزشیابی ادعا: استخراج نتایج؛ مهارت های ارزشیابی شامل

توجیه رویه ها و ارائه استدالل  ن نتایج،بیا ارزشیابی بحث ها،

استدالل منطقی در ریاضیات : و استدالل قیاسی شامل

گیری از بحث به دنبال  رائی شامل نتیجهاستدالل استق

 استون،  .(16)ها  فرض رویارویی با حقایق مربوط به پیش

 ,Stone, Davidson, Evans)ایوانز و هانس ،دیویدسان

Hansen)  بیان نمودند که بین نمرات آزمون تفکر انتقادی

های نظری  کالیفرنیا و متوسط نمرات دانشجویان در دوره
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پرسشنامه فوق در  .(17)آموزشی اختالفی وجود نداشت 

ایران در مطالعاتی تحت عنوان بررسی ارتقاء تفکر انتقادی 

دانشجویان پرستاری از طریق یادگیری بر اساس حل 

و ارتقاء تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری از  (18)مسئله

ان ترم مقایسه تفکر انتقادی دانشجوی ،(17)طریق بازاندیشی

اول و ترم آخر مقطع کارشناسی پیوسته مامایی دانشگاه 

مورد استفاده قرار   . . . و   (6)علوم پزشکی شهر تهران

 . گرفته است

فهرست عوامل زمینه ساز یا گرایش های تفکر انتقادی  (2

 California Critical Thinking Disposition) کالیفرنیا

Inventory (CCTDI):) عوامل زمینه  پرسشنامه فهرست

گویه با  71ساز یا گرایش های تفکر انتقادی کالیفرنیا دارای 

است که برای سنجش عوامل ای  گزینه 6درجه بندی لیکرت 

ذهن  ،زمینه ساز تفکر انتقادی از جمله جستجوی حقیقت

و  کنجکاوی ،اعتماد به نفس ،دیروشمن ،تحلیل گر بودن ،باز

ین ابزار نیز از روایی و ا. تنظیم شده است کمال تفکر نتقادی

 .(21و11و17)پایایی خوبی برخوردار است

 & Ennisآزمون تفکر انتقادی نوشتنی انیس و ویر (1

Weir Thinking Essay Test (EWCTET):) در این

ن از طریق ارزیابی متن سازی آزمون شوندگا تست برهان

این آزمون برای . گیرد مورد بررسی قرار می نوشته شده،

ی فکر باز و بازاندیشی دانشجو قابل استفاده گیر اندازه

 .(21و 17)است

 Crnell Critical Thinking)آزمون انتقادی کرنل (1

Tests (CCTT):)  آزمون تفکر انتقادی کرنل به دو فرم

تهیه شده است که طیف وسیعی از تفکر انتقادی را مورد 

 .(17)دهد سنجش قرار می

 Minnesota Test of)آزمون تفکر انتقادی مینه سوتا (1

Critical Thinking
های تفکر انتقادی  این تست مهارت: ( 

 .(17)سنجد ساز تفکر انتقادی را با هم می و عوامل زمینه

 & Watson)ارزشیابی تفکر انتقادی واتسون و گلیزر( 6 

Glaser critical Thinking appraisal (WGTCA):) 

هایی  زمونارزشیابی تفکر انتقادی واتسون و گلیزر یکی از آ

است که به صورت گسترده استاندارد شده و قادر به 

دو . گیری اجزاء عقالنی و خالقه تفکر انتقادی است اندازه

 .(17)(فرم الف و ب)شکل از این ارزشیابی در دسترس است 

این ابزار پنج زیرمقیاس از جمله تفسیر، شناخت فرضیات، 

 .(21)گیردقیاس، تفسیر و ارزیابی استدالل را در بر می 

 

 راهبردهايی برای ارتقا تفکر انتقادی و يادگیری فعال

ریزی  ی زمان قابل توجهی را صرف برنامهاعضای هیئت علم

نمایند و راهبردهای آموزشی و  برنامه درسی دانشجویان می

اما . کنند تجربیات یادگیری را به وسیله اهداف تعیین می

ن روی این آموزش دچار یک انقالب شده است و تمرکز آ

است که چطور به دانشجویان آموزش دهید که به طور 

در این قسمت به بحث پیرامون راهبرهای . نقادانه تفکر کنند

 .(22)تفکر انتقادی برای ارتقا یادگیری خواهیم پرداخت

 

 نقش اعضای هیئت علمی ( الف

های تفکر انتقادی نیاز به بررسی فلسفه  توسعه مهارت

هیئت علمی الزم است که فلسفه  اعضای. آموزشی دارد

آموزش خود را که افزایش تفکر انتقادی است را در زمانی که 

. نماید، اعالم کند برنامه دوره را به دانشجویان معرفی می

دانشجویان برای انتقال دانش، الزم است که نقش فعال 

طرح درس باید برای توسعه مهارت تفکر . داشته باشند

( بعد عاطفی)تمایل به تفکر انتقادی انتقادی بعد شناختی، 

که دانشجویان را به محتوای تئورتیکال، عاطفی و روان 

در اینجا اعضای هیئت علمی بیشتر از  .حرکتی درگیر کند

. کننده دارند اینکه نقش معلم را داشته باشند، نقش تسهیل

علمی باید تفکر انتقادی را  محققین معتقدند که اعضای هیئت

دانشجویان در حالی که محتوا را . وا ارائه دهندبه عنوان محت



  همکاران ومعصومه رامبد                                                                         1112بهار  ،2، شماره 1دوره  / 122

www.sadramj.com 

 

بنابراین اعضای هیئت علمی . گیرند، باید تفکر کنند فرا می

توانند اختالل و اشکاالت موجود در فرایند تفکر را  می

اصولی که در   .شناسایی و بازخوردهای مناسب را ارائه دهند

فکر شامل تایید فرد دارای تتسهیل تفکر انتقادی موثر است 

انتقادی، نشان دادن حمایت خود به افراد دارای تفکر 

های افراد دارای تفکر  انتقادی، منعکس کردن و بازتاب ایده

انتقادی، ایجاد انگیزه برای تفکر انتقادی در افراد، ارزیابی 

پیشرفت و کمک به افراد دارای تفکر انتقادی که شبکه 

است که اعضای هیئت علمی الزم  .شود تشکیل دهند؛ می

یک محیط عاری از خطر را فراهم کنند که فراگیر نقش فعال 

 .(22)داشته باشد

 

 نقش دانشجویان ( ب

یادگیری به روش تفکر انتقادی نیاز به درگیری فعال 

فراگیر فعال باید آماده وارد . دانشجویان در امر یادگیری دارد

کالس شود و نباید انتظار داشته باشد که مدرس آنچه را که 

. او نیاز به دانستن آن را دارد، را در اختیارش قرار خواهد داد

انتخاب تکالیف برای دانشجو قبل از ورورد وی به کالس، 

امتحانات کوتاه همگی در تحریک دانشجو  و راهنمای مطالعه

و درگیر شدن در فعالیت تدریس و تعامل با مدرس موثر 

ری برای آنها دانشجو الزم است بداند که تجربیات یادگی .است

طوری طراحی شده است که به طور فعال در دریافت 

ها و  اطالعات نقش داشته باشد و اعضای هیئت علمی فعالیت

 .(22)کنند فرایند یادگیری را تسهیل می

 

 محیط کالس ( ج

الزم است که جهت اجرای روش تفکر انتقادی محیط کالس 

تهدیدکننده تواند موقعیت  یادگیری فعال می .تغییر داده شود

لذا اعضای هیئت علمی باید یک محیط عاری از . را ایجاد کند

خطر را که فراگیر بتواند محتوا را کشف کند، خطا انجام 

دهد، تامل روی محتوا داشته باشد، بین محتوا با تجربیات 

را  ارتباط برقرار کند و محتوا را به دانش خود منتقل کند

است که در کالس  معتقد (Hezekiah)حزکه .فراهم کند

الزم است پنج هدف از جمله جو محترمانه، اعتماد، ارتباط، 

تبادل نقش رهبر، ساختار همکاری آمیز، تلفیق یادگیری 

شناختی و عاطفی و محیط کاری مبتنی بر عملکرد وجود 

داشته باشد که این اهداف جهت تقویت تفکر انتقادی در 

ت که تبادل معتقد اس (Price)پرایس. کالس مهم می شود

نظر بین دانشجو و استاد یک امر مثبت در فرایند یادگیری 

 .(22)است

ارتباط منجر به محیط کالس باید طوری طراحی شود که 

بین اعضای هیئت علمی و دانشجویان و دانشجویان با 

بحث آزاد و تشویق دانشجویان به . شودیکدیگر را 

در  خطرپذیری در حالی که اعضای هیئت علمی گروه را

کنند باید  جهت دستیابی به پیامدهای یادگیری هدایت می

محتوای فیزیکی کالس نقش مهمی  .تحت حمایت قرار گیرد

شرایطی را فراهم باید بتوانند محیط فیزیکی مناسب . دارد

با یکدیگر اعضای هیئت علمی و سایر دانشجویان  کند که 

 .(22)می برقرار کنندتماس چش

 

 انتقادی در دانشجويانهای آموزشی تفکر  روش

و  (case study)موردی های گروهی کوچک، مطالعه بحث

این  که از هستنداستفاده از سناریو روشهای مورد قبولی 

مربیان  .توان تفکر انتقادی دانشجویان را فعال نمود طریق می

شود،  دانند هنگامی که فرد با آمادگی در کالس حاضر می می

تی که مربیان از وق. یابد دی وی افزایش میتفکر انتقا

های کتبی، ژورنالز و ارائه شفاهی و کوئیز  دانشجویان نوشته

در این صورت آنها از نظر تفکری آماده  هندخوا کالسی را می

( Youngblood & Beitz)یونینگبالد و بیتز. (7)شوند می

بیان نمودند که راهبردهایی از جمله پورت فولیو، ژورنالز و 

نجر به ارتقا تفکر انتقادی از طریق مطالعه موردی م

بازاندیشی، حساسیت و بینش در فرد دارای تفکر انتقادی 
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عالوه بر این محققین بر این باورند که . (21)شود می

های آموزش مداوم منجر به ارتقا تفکر انتقادی  دوره

 .(21)شود می

برای ترکیب تفکر انتقادی در برنامه درسی، مربیان پرستاری 

ان کالس درسی را افزایش دهند و یا محتوا را کاهش باید زم

اطالعات را سنتز و تحلیل  دانشجویان باید بتوانند. دهند

مربیان پرستاری باید محتوا را طبقه بندی و هر جا  .نمایند

که امکان دارد به منظور کاهش زمان دوره محتوا را کاهش 

داده و به دانشجو فرصت دهد که در یادگیری نقش فعال 

بندی و ارائه  در صورتی که محتوا قابل طبقه. داشته باشد

تامل منتقدانه  برایبیشتری فرصت به دانشجویان  باشد،

توانند  یلدریم معتقد است که دانشجویان می. توان داد می

رکت در حالی که آمادگی و ش. تفکر انتقادی را یاد بگیرند

. ندهای گروهی داشته باش کافی در مطالعات موردی و بحث

تواند مورد  خواندن تکالیف برای تحریک تفکر انتقادی می

مربیان می توانند از دانشجویان بخواهند . استفاده قرار گیرد

رای تغییرات ات اصلی را خالصه نموده، کاربردی را بککه ن

های خود را پیشنهاد نمایند، نقاط قوت و  ارائه دهند، استنتاج

و فرضیات نویسنده  ضعف موضوع را مشخص نمایند و عقاید

توان از دانشجویان خواست که موضوع را  می. را بررسی نمایند

به طور نقادانه تجزیه و تحلیل کنند که این امر منجر به 

در زیر به برخی از روشهای . (7)شود عادت به تفکر می

 .آموزشی افزایش قدرت تفکر انتقادی اشاره شده است

 

 تکالیف نوشتاری و شفاهی( 1

ت شفاهی و کتبی این فرصت را در اختیار دانشجویان تمرینا

کرده و  انتخابدهد که یک عنوان خاص را  قرار می

های تفکر انتقادی خود را به طور مستقل توسعه  مهارت

این تکالیف همچنین برای اعضای هیئت علمی . بخشند

در  کند که توانایی تفکر انتقادی را میفرصتی را فراهم 

 .(7)قرار دهد  دانشجو مورد بررسی

 

 سئواالت چندگزینه ای( 2

ای برای بررسی یادگیری دانشجویان  سئواالت چندگزینه

 نحوهمهم است چیزی که . تواند مورد استفاده قرار گیرد می

هر یک از  در صورتی که پایه تئوری. استسئواالت طراحی 

یابد و  سئواالت در کالس بحث شود، تفکر انتقادی افزایش می

. گیرد ستدالل برای هر انتخاب مورد بررسی قرار میدلیل و ا

 ،ای در سطوح باالی شناختی دانشجویان سئواالت چند گزینه

سطح انتزاع باالیی این سئواالت باید از . باید نوشته شود

 .(7)برخوردار باشد

 

 مطالعات موردی( 1

مربیان از مطالعات موردی برای ارتقا تفکر انتقادی استفاده 

توانند از تجربیات روزانه زندگی ارائه  ین موارد میا. کنند می

هدف  ،در هر حال. شوند و یا بر اساس موقعیت طراحی شوند

ش از کالس از مطالعه موردی تشویق دانشجویان به انتقال دان

هدف از مطالعه موردی دیدن . باشد درس به محیط بالینی می

عه مطال. (7)مختلف است از جوانب بیمارمشکالت پیچیده 

ها و بررسی پیامدها به طور  موردی از طریق تحلیل داده

. شود مستقیم منجر به ارتقا تفکر انتقادی دانشجو می

یادگیری از این طریق منجر به ارتقا یادگیری فعال و درک 

این رویکرد . شود بیشتر دانشجو از مسائل پیچیده می

کند که روی تدریس خود  آموزشی به معلم نیز کمک می

 .(21)ه فکر کنددوبار

 

 (Clinical Logs)کارنامه بالینی( 1

دانشجویان اغلب نیاز به یک کارنامه بالینی یا ضبط کتبی 

ها لیستی از تعداد بیماران  این کارنامه. ربیات بالینی دارندتج

. دهد اند را نشان می و نوع تجربیات که آنها با آن مواجهه بوده

تقادی دانشجو کمک تواند به تفکر ان کارنامه همچنین می

ند تفکر خود را که به خصوص زمانی که دانشجو فرای. کند
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را در آن مطرح  ،گیری خاصی شده است منجر به تصمیم

و را تشویق کند که به جکارنامه ممکن است دانش. کرده باشد

طور نقادانه فرایند تفکر و عملکردهای خود را مورد بررسی 

وقایعی که از  توانند ود میدانشجویان در کارنامه خ.  قرار دهد

در کارنامه، . بخش نبوده است را مطرح نمایند نظر آنها رضایت

عالوه . داتواند به سئواالت مربی پاسخ د دانشجو همچنین می

بر این در صورتی که دانشجو استدالالت خود را با مربی و 

سایر در میان بگذارد، کارنامه ارزش بیشتری پیدا خواهد 

 .(7)کرد

 

 تصال تئوری با عملا( 1

های  دانشجویان باید از زمان بالینی خود برای غلبه بر مهارت

مربیان بالینی باید به خاطر داشته . کلینیکی استفاده کنند

باشند که محیط بالینی یک مکان مناسب برای ارتقا تفکر 

الزم است که دانشجو در طی محیط بالینی . باشد انتقادی می

 .(7)ال بر قرار کندبین تئوری و تحقیق اتص

 

 ایفای نقش توسط اعضای هیئت علمی( 6

، توانند از طریق تمرینات کتب اعضای هیئت علمی می

های حل مشکل؛  های گروهی و بحث مطالعه موردی، بحث

های  در محیط. تفکر انتقادی را در دانشجویان فعال نمایند

بالینی نسبت تعداد مربی به دانشجو مناسب است و این 

کند که اعضای هیئت علمی به عنوان یک  را ایجاد می فرصتی

و فرصتی را برای دانشجویان فراهم کرده که  عمل کرده مدل

الزم است به . مهارت تفکر انتقادی خود را توسعه بخشند

باتجربه  افراددانشجو فرصت داده شود که به مشاهده 

مشاهده  ،پرداخته و تفکرات آنها را در موقعیت بالینی طبیعی

مربیان باید کمتر روی راهبردهای تفکر انتقادی تاکید . نمایند

کمک به دانشجویان صرف نمایند و بیشتر زمان خود را 

 .(7)نموده تا از طریق تجربیات بالینی تفکر نمایند

 

 (Simulation)شبیه سازی( 7

اخیرا کاهش طول مدت بستری بیماران و تمایل بیشتر به 

موقعیت  در ت که مشکالتیمراقبت در منزل باعث شده اس

لذا مربیان بالینی . بالینی برای دانشجویان ایجاد شود

طالعات موردی، توانند ساعات بالینی را کاهش داده و م می

. های کامپیوتری و ویدئو را جایگزین نمایند استفاده از برنامه

تواند  عملکردهای آزمایشگاهی و کمک گرفتن از کامپیوتر می

در چنین شرایطی دانشجو . ر انتقادی باشدیک راه ارتقا تفک

تواند روی تفکرات خود تامل نماید، بدون اینکه به بیمار  می

موزش، آمربیان از بیماران برای . آسیبی وارد شود

. گیری و حل مشکل استفاده کنند ریزی، تصمیم برنامه

تواند برای ارزیابی دانش بالینی و توانایی تفکر  می سازی شبیه

نشان داد که نیز نتایج چندین مطالعه . ستفاده شوداانتقادی 

 .(7)مفید است و دانشجویان از آن لذت می برند سازی شبیه

و همکاران بیان کردند که بین عمکردهای ( Fero)فرو 

 سازی شده انسان و تفکر انتقادی ارتباط وجود دارد شبیه

(26) . 

 

 کارگروهی( 8

موزش تفکر انتقادی از کارگروهی یکی از ابزارهای موثر برای آ

روان ) طریق یادگیری فعال است که همه ابعاد یادگیری

کارگروهی . گیرد را در بر می( حرکتی، عاطفی و شناختی

ای از طریق همکاری، پیگیری  منجر به توسعه رفتارهای حرفه

اهداف، طبیعت گروه، قدرت تصمیم گیری، تفکر انتقادی و 

کار گروهی تغییر شیوه هدف از انجام . تفکر خالق می شود

جهت ارتقا . یادگیری از معلم محور به دانشجو محور است

 :یادگیری در گروه می توان فعالیت های زیر را در نظر گرفت

های مفهومی برای آموزش یک مفهوم،  استفاده از مدل

سناریو به منظور بحث پیرامون مسائل مختلف، درخواست از 

چارت، مروری بر تعاریف دانشجو در طراحی نقشه مفهومی و 

ان دادن درک خود درخواست از دانشجویان که برای نشو 
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عات را خالصه نمایند و فعالیت هایی برای بیان عقاید و وموض

 .(27)ها ارزش

 

 یادگیری مبتنی بر حل مشکل( 1

یادگیری مبتنی بر حل مشکل منجر به ارتقا تفکر انتقادی 

وده، منجر به چرا که این روش دانشجومحور ب. شود می

هدایت شده شده و بر اساس اصول یادگیری -دگیری خودای

 یادگیری مبتنی بر حل مشکل که با .(21)فرد بزرگسال است

خلق یک سناریو همراه است منجر به تشویق دانشجو به 

این در حالی است که  .(28)سازماندهی دانش خواهد شد

ران و همکا( Magnussen)نتایج حاصل از تحقیق ماگنوزن 

( Inouye & Flannelly)و همچنین اینوویی و فالنیلی

نشان داد که تفاوتی بین نمره تفکر انتقادی در گروهی که 

در مقایسه با  ،تحت یادگیری مبتنی بر حل مشکل بودند

( Jamison)جامیسون  .(11و21)گروه کنترل وجود نداشت

و همکاران نیز خاطرنشان کردند که روش مبتنی بر حل 

تواند  می( study guide)ینترنت و راهنمای مطالعهمشکل، ا

دانشجو را به یک فرد مستقل و خود فراگیر تبدیل 

 .(28)نماید

 

 mobile web learning)محیط یادگیری وب موبایل( 11

environment) 
را با استفاده  (online)محققین فعالیت تفکر انتقادی برخط

فاده از ژورنال است. های آموزشی زیر بررسی نمودند از روش

داد که افکار و احساسات روزانه  که فرصتی را به دانشجو می

عالوه بر این . ارائه دهند (Johns)خود را بر اساس مدل جونز

از بازاندیشی فرایند پرستاری استفاده نمودند که به دانشجو 

داد که روی فرایند پرستاری بر اساس مدل  فرصت می

در ادامه تست تعیین . یدبازاندیشی نما( Tanners)تانرز

پیامدهای موجود در اختیار دانشجو قرار داده شد و از ایشان 

شد که روی مدیریت مشکالت بیمار بازاندیشی  درخواست می

نتایج این مطالعه نشان داد که تفکر انتقادی . داشته باشند

ها افزایش یافت و  دانشجویان بعد از بکارگیری این روش

د که محیط یادگیری مبتنی بر وب دانشجویان بیان نمودن

 .(11)منجر به افزایش یادگیری در آنها می شود

 

 گیری نتیجه

تفکر انتقادی یک فرایند شناختی تحلیل دانش بر اساس 

فهم کامل  ،از طریق تفکر انتقادی .(12)استشواهد و علوم 

این  .تواند به طور واضح درک شود مشکل و عوارض بالقوه می

جر به ارتقا مراقبت از بیمار و ارتقا سیستم امر در نهایت من

تفکر انتقادی از طریق ابزارهای  .مراقبتی خواهد شد

راهبردهایی برای آموزش . گیری است   هاستانداردی قابل انداز

تفکر انتقادی شناخته شده است که تاکید آن بر فعال نگه 

 .باشد داشتن دانشجو می
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