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در مواجهه با متون اصفهان هاي تفكر انتقادي دانشجويان علوم پايه دانشگاه علوم پزشكي  مهارت
  علمي

  
  بخش، طاهره چنگيز، محمد مرداني رضا يوسفي، مهدي نعمت فرود بهمني، علي

  
  

  چكيده
يكرد وسيع و جدي به تفكـر انتقـادي، ايـن    با توجه به رو. تفكر خالق از ديرباز مورد بحث و توجه معلمان و مراكز آموزشي بوده است :مقدمه

م مطالعه با هدف بررسي ميزان بكارگيري تفكر انتقادي نزد دانشجويان علوم پايه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در مواجهه با متون علمي انجا
  . شد

هـاي   گـروه مختلـف، نوشـته   در سـه  ) پزشكي، داروسـازي  پزشكي، دندان(در اين مطالعه تجربي، دانشجويان گروه پزشكي  :ها روش
ميـزان اشـتباهاتي كـه از    . ادراكـي بـود   –علمي و يا سؤاالتي در ارتباط با درس را دريافت كردند كه حاوي اشتباهات فاحش منطقـي 

  .هاي تفكر انتقادي در نظر گرفته شد گيري آنان از مهارت سوي دانشجويان شناسايي و مورد توجه قرار گرفت، مالكي براي بهره
هاي تفكر انتقـادي اسـتفاده نكـرده و در     دانشجويان گروه پزشكي در مواجهه با سؤاالت غلط امتحاني به هيچ وجه از مهارت :نتايج

  .درصد از آنها صرفاً به برخي از اشتباهات توجه كرده بودند 8/6مواجهه با جزوات درسي تنها حدود 
هاي آموزش عالي در همه كشورهاي جهان، نتايج  ترين هدف نظام ن مهمرغم پرداختن به پرورش انواع تفكر به عنوا علي :گيري نتيجه

اي براي پرداختن به پرورش تفكر  هاي آموزشي، برنامه دهد كه در مقام عمل، نظام اين مطالعه و بسياري از مطالعات مشابه نشان مي
  .اي باشد كننده نآموختگان، موضوع نگرا تواند براي نسل فعلي و آينده دانش ندارند و اين موضوع مي

  
  .تفكر، تفكر انتقادي، پرورش تفكر، دانشجويان پزشكي :هاي كليدي واژه
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   مقدمه
اطالعـات  تفكر را به عنوان بازآرايي يا بازنمايي و يا تغييـر  

ذخيـره شـده    و اطالعـات كسب شده از محيط با استفاده از نمادها 

                                           
، مركز تحقيقات آموزش پزشكي، )استاديار(دكتر فرود بهمني  .آدرس مكاتبه 

  .دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، خيابان هزار جريب، اصفهان
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 بخش، ا يوسفي، استاديار گروه آموزش پزشكي، دكتر مهدي نعمتدكتر عليرض
استاد گروه فيزيولوژي، دكتر طاهره چنگيز، استاديار گروه آموزش پزشكي 

و دكتر محمد مرداني، دانشيار گروه علوم تشريحي دانشگاه علوم پزشكي 
  .اصفهان

هاي پژوهشي معاونت  در دفتر هماهنگي طرح 81359اين طرح با شماره 
ژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به ثبت رسيده و هزينه آن از طرف پ

  .اين معاونت پرداخت گرديده است
اصالح  12/11/84به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  2/5/84اين مقاله در تاريخ 

 .پذيرش گرديده است 5/12/84شده و در تاريخ 

ــرده   ــف ك ــدت، تعري ــه درازم ــد در حافظ ــب   . ان ــه حس ــر ب تفك
تفكـر  : هايي كه از آن برخوردار است به انواعي از قبيـل  ويژگي

بنـدي شـده    تقسـيم ... خالق، تفكر انتقادي، تفكـر حـل مسـأله و    
  ).1(است

تفكر معطوف به حل مسأله و تفكر خـالق از ديربـاز مـورد    
شــايد . مراكــز آموزشــي بــوده اســتبحــث و توجــه معلمــان و 

هـاي آموزشـي معطـوف     توجهي كه به طرح و حل مسـأله در نظـام  
تفكـر  . شد، ناشي از توجه به پرورش اين وجه از تفكر بوده است مي

انتقادي گرچه قدمتي به قدمت پيدايش انسان متمدن و متفكر دارد اما 
قـرار  در متون علمي تا اوائل قرن بيستم مورد توجه وسيع و جـدي  

  .نگرفته بود
ماهيـت تفكـر را   » كنيم؟ چگونه فكر مي«در كتاب ) Dewey(ديويي 

وي تفكر منطقـي  . داند مي) معلق(ترديد منطقي و قضاوت توأم با تأخير 
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ـايجي كـه بـر آن      را شامل بررسي فعال، مستمر و دقيق هر عقيـده و نت
  .دانسته استعقيده مترتب مي باشد، 

ــيس  ــرت ان ــپمن  )Robert Ennis(راب ــاتيو لي  Matthew(م

Lipman ( و ريچارد پاول)Richard Paul (  هدف اساسي تعلـيم و
از . كنند ل عقالني ذكر ميالتربيت را پرورش افراد متفكر و اهل استد

نظر پاول، پرورش يك ذهن جستجوگر، ثمره و هدف غايي يك نظام 
  ).3(تربيتي است

ــادي   ــر انتق ــف تفك ــيس در تعري آن را ) Critical thinking(ان
تفكري مستدل و تيزبينانه درباره اينكه چه چيزهايي را باور كنـيم و  

) Woolfolk(وولفولـك  . گيـرد  چه اعمالي را انجام دهيم، در نظر مي
نيز تفكر انتقادي را به صورت ارزيـابي تصـميمات از طريـق وارسـي     

  ).3و1(كند منطقي شواهد و مدارك تعريف مي
ن، امروزه، در معـرض فراوانـي   واقعيت مسلم اين است كه انسا

آوري اطالعـات او را از تفكـر    اطالعات قرار دارد و اشتياق به جمـع 
  .كند منتقدانه در مورد اطالعات دريافتي غافل مي

ــات سراســري  ) Silver(ســيلور  ــايج امتحان در بررســي نت
ارزيابي ملي پيشرفت آموزش و پـرورش بـه روشـني آشـكار     

يادگيري خود را بـه صـورت    ساخته است كه فراگيران تكاليف
  ).3(دهند ماشيني و بدون تفكر انجام مي

ــه اندرســون  ــز ) Smith(و اســميت ) Anderson(مطالع ني
آموزان دوره ابتدايي قادرند سـؤاالت   نشان داده است كه دانش

مربوط به مبحث فتوسنتز را پاسخ دهند و نمره قبـولي بگيرنـد   
اهـان غذايشـان را   در حالي كه اكثـر آنهـا مطلـع نيسـتند كـه گي     

  ).3(كند خودشان تهيه مي
المللـي در ايـران در مـورد     هـاي سـومين مطالعـه بـين     يافته

آموزان ايرانـي در   رياضيات دوره راهنمايي نيز وضعيت دانش
  ).4(كند زمينه تفكر را نامطلوب گزارش مي

هاي اخيـر، بـراي شناسـايي و بررسـي تفكـر انتقـادي،        در سال
دي سـاخته شـده اسـت كـه آزمـون      هـاي تشخيصـي متعـد    آزمون

). 1(باشـد  مشهورترين آنها ميتشخيصي تفكر انتقادي كاليفرنيا از 
گيري تفكر انتقـادي افـراد را بـه شـكل      برخي از محققان، اندازه

اند و معتقدند كه تفكـر نقادانـه    كلي و عام مورد ترديد قرار داده
باشـد و بـه شـكل     وابسته به حوزه دانش و اطالعـات فـرد مـي   

جــرد از حــوزه علمــي و اطالعــاتي فــرد، اعتبــار چنــداني       م
  ).6و5(ندارد

با عنايت به موارد ذكر شده، اين مطالعـه درصـدد بررسـي    
ميزان بكارگيري تفكر انتقادي در نزد دانشجويان گروه پزشكي 

الزم به تأكيـد  . باشد در شرايط واقعي زندگي تحصيلي آنان مي
گيري تفكر نقادانه بطـور   هاست كه ما در اين تحقيق در پي انداز

  .ايم عام نبوده
  

 ها روش

مطالعه انجام شده، يك مطالعه تجربـي اسـت كـه بـه دليـل      
 هـاي  هاي تجربـي واقعـي در فعاليـت    هاي استفاده از طرح محدوديت

هـاي تحقيـق ماقبـل     جاري آموزشـي، بـراي انجـام آن از طـرح    
  .استفاده شد) Pre-experimental design(تجربي 

سي اين موضوع كه دانشجويان گروه پزشكي در براي برر
گيرنـد،   مواجهه با متون علمي تا چه ميزان از تفكر نقادانـه بهـره مـي   

پنج كالس در سه موضوع درسي علوم پايه از دانشجويان پزشكي، 
پزشـكي و داروسـازي در دانشـگاه علـوم پزشـكي اصـفهان        دندان

آمـادگي اسـتادان    معيار انتخاب اين پنج كالس، اعـالم . انتخاب شدند
گـروه دانشـجويان پزشـكي،    . آنها براي همكاري در اين مطالعه بود

دانشـــجوياني بودنـــد كـــه دروس فيزيولـــوژي، فارمـــاكولوژي و 
 .انتخاب كرده بودند 82- 81سال دوم تحصيلي  شناسي را در نيم جنين

پزشكي شركت داده شده در مطالعه  دانشجويان داروسازي و دندان
استاد . سال درس فيزيولوژي را انتخاب كرده بودند منيز در همين ني

پزشكي و  درس فيزيولوژي در سه گروه دانشجويان پزشكي، دندان
  :وضعيت نمونه انتخابي به شرح زير بود. داروسازي يكسان بود

دانشجويان پزشكي مقطع علوم پايـه در درس فيزيولـوژي   
نفـر   84، در درس فارمـاكولوژي  )پسـر  32دختر و  55(نفر  87

دختر  28(نفر  58شناسي  ، در درس جنين)پسر 44دختر و  40(
پزشـكي مقطـع علـوم     و دانشجويان داروسازي ودنـدان ) پسر 30و 

  .بودند) پسر 37دختر و  38(نفر  75پايه در درس فيزيولوژي 
هاي انتخابي، سه نوع مداخله نسبتاً مشـابه   در هر كدام از درس

پزشكي و داروسازي كه درس  اندانشجويان پزشكي، دند. انجام شد
هـاي تكـويني    فيزيولوژي را انتخاب كرده بودند در يكـي از آزمـون  

)Formative (      اين درس در طـول تـرم در معـرض سـؤاالتي قـرار
و ) به صورت تشريح يك موقعيـت (گرفتند كه داراي ساقه تشريحي 

هايي بودند كه پاسخ احتمالي به موقعيت تشريح شده در ساقه  گزينه
هايي تشـريح   در ساقه تشريحي سؤاالت آزمون موقعيت. ال بودسؤ

  .شده بود كه داراي عناصر كامالً ناسازگار و غلط بود
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دانشجويان پزشكي كه درس فارماكولوژي را انتخاب كرده بودند 
هاي تكويني در طول دوره، با مجموعه سـؤاالت   نيز در يكي از آزمون

) مورد 4(آن داراي ساقه غلط  اي مواجه شدند كه پنج سؤال چند گزينه
هاي پاسخ كامالً غلط بودند و اساساً هـيچ   و گزينه) مورد 1(و يا مبهم 

  .توانستند پاسخ سؤاالت باشند ها منطقاً نمي كدام از گزينه
شناسي را انتخاب كرده  دانشجويان پزشكي كه درس جنين

اي  بودند، براي آزمون تكويني در طول دوره، مـتن تايـپ شـده   
دريافـت   A4صـفحه در قطـع    3وط بـه درس را بـه ميـزان    مرب

 13متني كه در اختيار دانشجويان قـرار گرفـت، حـاوي    . كردند
چنان كه دانشجويان بـه مباحـث تـدريس شـده دقـت      . غلط بود

اي را  كرده و ارتباط مفاهيم مطرح شده در جـزوه سـه صـفحه   
. دهنـد  توانستند اشتباهات را تشخيص دادند، مي مورد توجه قرار مي

از دانشجويان اين درس خواسته شـد بـا مطالعـه مـتن جـزوه سـه       
رسـد، بـه    اي، چنان كه ابهام و يـا اشـكالي بـه نظرشـان مـي      صفحه

در جلسـه در  به استاد تحويـل دهنـد تـا    صورت مكتوب بنويسند و 
  .مورد آنها در كالس توضيح داده شود

 هاي طراحـي  متغير مستقل در اين مطالعه، در واقع موقعيت
هاي فـاحش   شده آموزشي بود كه حاوي عناصر غير منطقي و غلط

اشتباهات از سـوي  متغير وابسته ميزان تشخيص اين . علمي بودند
براي اطمينان از صحت و اعتبار ابزار مداخلـه   .دانشجويان بود

گيري در اين مطالعه، جلسات كارشناسـي متعـددي بـا     و اندازه
شده برگزار گرديد و  هاي ذكر حضور محققان و استادان درس

  .نسبت به انجام مداخله توجيه كافي صورت گرفت
به دليـل اينكـه در دو آزمـون فيزيولـوژي و فارمـاكولوژي      

 شناسي پاسخ صحيح به دست نيامد و صرفاً در آزمون درس جنين
ف يمواردي از پاسخ صحيح دريافت شد، از اين رو، به غير از توصـ 

  .ل ديگري وجود نداشتفراواني در گروه سوم امكان تحلي
  

  نتايج
  :فيزيولوژي پزشكي

  نفر 87: كننده تعداد شركت
  سال دوم: مقطع تحصيلي

  اواخر ترم دوم: زمان انجام
  درصد 100: عدم اشاره به غلط موجود

  :فيزيولوژي داروسازي و دندانپزشكي
  نفر 75: كننده تعداد شركت

  سال اول: مقطع تحصيلي

  اواخر ترم دوم: زمان انجام
  درصد 100: هاي موجود م اشاره به غلطعد

  :فارماكولوژي پزشكي
  نفر 84: كننده تعداد شركت

  سال سوم: مقطع تحصيلي
  اواخر ترم دوم: زمان انجام

  درصد 100: هاي موجود  عدم اشاره به غلط
  :شناسي پزشكي جنين

  نفر 58: كننده تعداد شركت
  سا ل دوم: مقطع تحصيلي

  اواخر ترم دوم: زمان انجام
تنهـا چهـار نفـر    : هـاي موجـود در مـتن    دم اشاره به غلـط ع

هاي موجود در مـتن   اند به بيش از پنجاه درصد از غلط توانسته
  .اشاره كنند

  
  بحث

دانشجويان . كند نتايج حاصل از اين مطالعه شگفت جلوه مي
بسيار دشـواري بـه دانشـگاه راه پيـدا      بتقارگروه پزشكي در 

. و سرآمدي آنها ترديـدي نيسـت  اند و قطعاً در هوشمندي  كرده
اما عملكرد ضعيف آنها در بكارگيري تفكر نقادانه جـاي سـؤال   

بودن يك امر  ذكر اين نكته شايد بااهميت باشد كه باهوش. دارد
شــدن در آزمــون ورودي دانشــگاه نيــز  ذاتــي اســت و پذيرفتــه

. كــردن ذهــن از محفوظــات اســت نيازمنــد بــه پشــتكار و انبــار
و متفكرانـه بـا مسـائل علمـي و سـاير مسـايل       برخورد نقادانه 

زندگي نياز به پرورش ويژه دارد كه در نظام تربيتـي مـا از آن   
به هر حـال، عملكـرد ضـعيف دانشـجويان در     . غفلت شده است

بكارگيري تفكر نقادانه ممكن اسـت بـا داليـل زيـر تـا حـدودي       
  .توجيه شود

در فراينـد توجـه، بخشـي از     .عدم توجـه يـا كـم تـوجهي    
ــت   م ــه آن غفل ــه صــورت خودآگــاه انتخــاب و از بقي وضــوع ب

داليل و عوامل انتخاب هنوز به درستي شناخته نشده است . شود مي
: الـف . اما مجموعاً دو دسته عوامل و داليل در آن دخيل مـي باشـند  

و ... ها و انتظـارات و   عوامل مربوط به شخص مانند نيازها و انگيزه
حرك مانند اندازه و شدت و رنـگ  عوامل مربوط به موضوع يا م: ب
كنـد   رسد آنچـه توجـه دانشـجويان را جلـب مـي      به نظر مي). 9( ...و

كند  تر جلوه مي ها است كه با توجه به محفوظات درست صرفاً پاسخ
شايد اين عادت به . گيرد و بقيه مسأله در حوزه توجه آنان قرار نمي
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هـاي قبلـي    هدليل اينكه بارها موجب موفقيـت دانشـجويان در تجربـ   
در ) Seifert(سـيفرت   .گرديده اسـت، در آنهـا تثبيـت شـده باشـد     

هـا را   هاي ويژه تفكـر نقادانـه، يكـي از توانـايي     فهرست توانايي
در حـالي كـه نظـام    ) 1(كنـد  توانايي تمركز روي سؤال ذكر مـي 

. بـه توجـه روي پاسـخ سـوق داده اسـت     آموزش، دانشجويان را 
ــين دانشــجويان در ي  ــر هم ــونشــايد اگ ــي از آزم ــوط  ك ــاي مرب ه

گيري ميزان تفكر انتقادي شركت كننـد و از ماهيـت آزمـون     اندازه به
مطلع باشند، به دليل انگيزه و انتظار نسبتاً باال از خود، نمرات خـوب  

اما همان طور كه در مقدمـه توضـيح داده شـد،    . و بااليي كسب كنند
در . كنند سي نميها در شرايط واقعي تفكر منتقدانه را برر اين آزمون

هر حال، بحث بيشتر در اين زمينه مطالعه ديگري با اسـتفاده از ايـن   
  .كند ها را طلب مي آزمون

تجربـه   .روش تدريس و نحوه ارزشيابي از يادگيري دانشجويان
آنـان و تبـادل    آموزشي قبلي دانشجويان و تجربه جديد دانشـگاهي 

بنـدي   يعاً به اين جمـع هاي باالتر، آنها را سر نظر با دانشجويان سال
دايـل  . رساند كه براي موفقيت در امتحانات بايد چگونه عمل كرد مي

)Doyle (آموزان مـدارس آمريكـا از ابتـدا يـاد      كند كه دانش ذكر مي
هاي كـالس، ارزش يكسـاني ندارنـد و تنهـا      گيرند كه همه فعاليت مي

 ).3(گيرند آنچه را كه در امتحانات عامل كسب موفقيت است ياد مي

نفـر   30هاي غير رسـمي پژوهشـگر بـا حـدود      در مصاحبه
باالي مطالب القول بودند كه حجم  دانشجويان پزشكي، آنها متفق

اي جايي براي انديشـيدن   درسي و نحوه امتحانات متداول چند گزينه
دهـد خـود    دانشجو ترجيح مي. گذارد درباره مطالب درسي باقي نمي

لب انبوه درسي نكنـد و بيشـتر بـر    را درگير مشكالت و ابهامات مطا
گويي بـه سـؤاالت    محفوظاتي تكيه كند كه متضمن موفقيت در پاسخ

  .امتحاني است
كردن درباره اطالعات و مباحث علمي كه فـرد   استدالل و داوري

گيـرد، محـور تفكـر انتقـادي در ايـن زمينـه        در معرض آنها قرار مي
عيت آموزشي عمالً مشاهده مي شود كه در وض. خاص علمي است

موجود، نه مجـالي بـراي بـروز ايـن تفكـر وجـود دارد و نـه بـراي         
اگر تفكر نقادانه منفعتي براي شخص نداشته . دانشجو سودمند است

باشد، شايد يك نوع تغافل آگاهانه يا ناآگاه نسبت به ايـن نـوع تفكـر    
در اين حالت، ارزيابي ميزان تفكر انتقـادي بسـيار   . در او ايجاد شود

هـا، روش   روش تـدريس غالـب در دانشـگاه    .جلوه مـي كنـد  مشكل 
روشي كه انتقال اطالعات وسيع را در مـدت زمـان   . سخنراني است
روشي كه يكي از بزرگترين مشـكالت آن در  . سازد كوتاه ميسر مي

نظر نگرفتن زماني براي بحث و تبادل فكري بـا فراگيـران در مـورد    
  ).5(موضوع درسي است

ــزون ــوژي افـ ــدن تكنولـ ــتفاده از   شـ ــثالً اسـ ــد، مـ ــاي جديـ هـ
پروژكتور به روش سخنراني نيز به سـرعت انتقـال اطالعـات     ويدئو

افزوده و جريان يكسويه انتقـال اطالعـات از اسـتاد بـه دانشـجو را      
جرياني كه توانايي نقادي را از فراگيـر سـلب   . بيشتر دامن زده است

خـود را بـه    هـا و ابهامـات   گيرد كه سوء فهم كند و فراگير ياد مي مي
در هر تدريس به شـيوه سـخنراني ممكـن اسـت      .فراموشي بسپارد

شـود، اساسـاً    تحقيقي كه نتايج آن عرضه مـي : چهار اشتباه رخ دهد
اشتباه باشد؛ در انتقال مطالب از مقاله به كتاب و جـزوه اشـتباهاتي   

معلـم يـا فراگيـر    و سـخنراني  رخ داده باشد؛ در درك مطلب كتـاب،  
در روش سخنراني مرسوم و متداول، جلسـات   .ونددچار اشتباه ش

پذيرد و عمالً اقدامي  درسي بدون هيچ گونه بحث و سؤال خاتمه مي
كه به ابـراز تفكـر انتقـادي و پـرورش آن مسـاعدتي كنـد، صـورت        

  .پذيرد نمي
در تفسير نتـايج ايـن پـژوهش و در توجيـه      .موقعيت معتبر استاد

نكتـه بااهميـت نيـز نبايـد      عملكرد بسيار ضعيف دانشجويان از يـك 
غافــل شــد كــه موقعيــت معتبــر اســتادان موجــب شــده اســت كــه  

اشـتباهات فاحشـي   دچـار  ) آنـان (دانشجويان تصور كنند كـه خـود   
كننـده در ايـن    شـركت  در مصاحبه با برخـي از دانشـجويان  . اند شده

نمودنـد استادانشـان    كردند كـه بـاور نمـي    تحقيق نيز آنها اظهار مي
البته در نظام آموزشي ما چون ايراد گرفتن . رح كنندسؤاالت غلط ط

اند كه در  بر استاد، گاه خوش عاقبت نيست، دانشجويان نيز آموخته
اين فرهنگ رايـج نيـز بـر ضـد بـروز      . اين زمينه با احتياط عمل كنند

نتايج حاصل از اين مطالعه، اين سـؤال را   .تفكر انتقادي عمل مي كند
تـوانيم در آمـوزش علـوم پزشـكي در      كند كه چگونـه مـي   مطرح مي

مقابل محفوظات فراوان، سـهمي هـم بـراي تفكـر منتقدانـه در نظـر       
رويكـرد متفـاوت ارائـه شـده      بگيريم؟ در پاسخ به اين سـؤال، دو 

معتقد است آموزش تفكر ) Frank Smith(فرانك اسميت : است
ــور  بايــد در مــتن آمــوزش ســاير علــوم انجــام گيــرد و مــك   ل

)McLure (تـوان فكركـردن را جداگانـه بـه      ز كرده كه مـي ابرا
ها ناشي از اين است  پردازي اين نظريه ).8و7(فراگيران آموزش داد

دهنده افزايش توانـايي تفكـر    كه موفقيت تحصيلي به هيچ وجه نشان
كند كه فـردي ممكـن اسـت     ذكر مي) Nickerson(نيكرسون  .نيست

ت طي كنـد امـا بـه    سال تحصيالت عمومي را در امريكا با موفقي 12
  ).6(لحاظ توانايي تفكر، به سطح قابل قبولي نرسد
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ــل    بســياري از صــاحب ــب درســي را عام ــراكم مطال ــران ت نظ
 De(دوبونـو  . كننـد  اي براي رشد تفكر محسوب مـي  بازدارنده

Buno(   معتقد است تراكم مطالب درسي مجال تفكر را از فراگيـران
نامه آموزش تفكـر انتقـادي   استاداني كه در يك بر). 7(نمايد سلب مي

درصد  40تا  30اند  شركت كرده بودند اظهار داشتند كه مجبور شده
محتوي درس خود را در مقابـل تقويـت توانـايي تفكـر دانشـجويان      

  ).5(كاهش دهند
رسد اگر قرار باشد به مسأله تفكر انتقادي و پرورش  به نظر مي
ش حجم مطالب هاي علوم پزشكي پرداخته شود، كاه آن در دانشگاه

هـاي ايـن كـار اسـت كـه البتـه بـه يـك          زمينـه  درسي، يكي از پـيش 

اين اقدام به تنهـايي و بـدون   . نيازسنجي در سطح ملي نيازمند است
شدن استادان نسبت  تجديد نظر در شيوه تدريس و امتحان و توجيه

به ضرورت و اهميت تفكر انتقادي و آموزش ديدن آنها براي چگونه 
دانشجويان براي ابراز تفكر انتقادي در خالل مباحث دادن به  فرصت

  .ساز نيست علمي، چاره
  

  گيري نتيجه
چه به نظر پژوهشگران، تقويت توانايي تفكر انتقادي دانشجويان 

و چـه همـراه بـا    هاي علمي جاري آنـان،   مستقل از دروس و برنامه
  .مطالب درس ضرورتي انكارناپذير است
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Critical Thinking Skills of Basic Sciences’ Students of Medical University in Facing 
Scientific Texts  

 
Bahmani F, Yousefy AR, Nematbakhsh M, Changiz T, Mardani M. 

 
Abstract 
 
Introduction: Critical thinking has been always the subject of discussion by teachers and educational 
centers. Considering the extensive and serious approach to critical thinking, this study was performed to 
investigate the application of critical thinking by basic sciences students in facing scientific texts, in Isfahan 
University of Medical Sciences.  
Methods: In this experimental study medical, dentistry and pharmacy students in 3 different groups, 
received scientific texts or exam questions related to their course which contained conceptual-logical 
mistakes. The number of mistakes identified by students was considered as a criterion for their use of 
critical thinking skills.  
Results: In facing mistakes of exam questions, the students didn’t use their critical thinking skills. But, 
concerning the mistakes in their texts, only 6.8 percent noticed some of the mistakes.  
Conclusion: Despite fostering different thinking skills as the most important goal of higher education in all 
universities of the world, the results of this study and other similar studies shows that in real situation, 
educational systems don’t have any program for fostering thinking skills. This issue is a big concern for the 
present and future university graduates.  
 
Key words: Thinking, Critical thinking, Fostering thinking, Medical students. 
 
Address: Forood Bahmani, Medical Education Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, 
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