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Abstract
Background and Objectives: Critical thinking skills are not learned spontaneously. Higher
education system should strengthen critical thinking skills of learners by integrating critical
thinking skills into educational programs. The aim of this study was to investigate the effect of
problem-based learning and reasoning tests on strengthening learners' critical thinking skills
before and after the educational intervention in graduate students of basic sciences.
Material and Methods: This study is a quasi-experimental study that was conducted in 2020
at Tabriz University of Medical Sciences and Iran. Participants in the study were graduate
students in the fields of medical education and Medical Library and Information Science.
Problem-based learning theory and application of reasoning tests in the level of critical
thinking of learners before and after the educational intervention; the California Critical
Thinking Questionnaire was reviewed. Data analysis was performed using SPSS 19 software.
Statistical methods such as frequency, percentage and mean standard deviation have been used
to study descriptive statistics and the significance level of the data has been investigated using
nonparametric Wilcoxon test.
Results: The level of critical thinking of students in the field of medical education before the
educational intervention was moderate (2.92 ± 9.01) and weak in the field of Medical Library
and Information Science (6.80 ± 80.95). After the educational intervention, the level of critical
thinking of learners in both disciplines has significantly increased. In the field of analysis, the
rate of critical thinking in both disciplines was lower than other domains before the
intervention, which was higher than the other domains after the educational intervention.
Conclusion: The present study showed that designing effective educational interventions in
the fields of teaching and assessment methods lead to strengthening learners' critical thinking
skills. By using new methods of evaluation and teaching, the education system can produce
graduate students with the competency to create new ideas and novel approaches.
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چکیده

زمینه و اهداف :مهارتهای تفکر انتقادی به صورت خودانگیخته آموخته نمیشود ،آموزش عالی بایستی از طریق ادغام مهارتهای تفکر
انتقادی در برنامههای آموزشی ،قابلیتهای تفکر انتقادی را در فراگیران تقویت نماید .هدف این مطالعه بررسی تأثیر یادگیری مبتنی بر مسئله و
آزمونهای استداللی بر تقویت مهارتهای تفکر انتقادی فراگیران قبل و بعد از مداخلهی آموزشی در دانشجویان علوم پایه مقطع تحصیالت
تکمیلی میباشد.
مواد و روشها :این مطالعه یک مطالعهی نیمه تجربی میباشد که در سال  1398در دانشگاههای علوم پزشکی تبریز و ایران انجام گرفته اس ت.
شرکتکنندگان در مطالعه ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشتههای آموزش پزشکی و کتابداری و اطالعرسانی پزشکی بودند .تأتیر یادگیری مبتنی
بر مسئله و به کارگیری آزمونهای استداللی در میزان تفکر انتقادی فراگیران قبل و بعد از مداخلهی آموزشی؛ ب ا اس تفاده از پرس نام هی تفک ر
انتقادی کالیفرنیا بررسی شده است .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  Spss19انجام گرفته است .جه ت بررس ی آم ار توص یفی از روشه ای
آماری از قبیل فراوانی ،درصد و میانگین انحراف معیار استفاده شده است و سطح معناداری دادهها با اس تفاده از آزم ون ناپارامتری ک ویلکاکس ون
بررسی شده است.
یافتهها :میزان تفکر انتقادی فراگیران در رشتهی آموزش پزشکی قبل از مداخلهی آموزشی در حد متوسط ( )9/01±2/92و در رشتهی کتاب داری
و اطالعرسانی پزشکی ضعیف ( )6/0±80/95بود .بعد از مداخلهی آموزشی به طور معناداری میزان تفکر انتقادی فراگیران در هر  2رشته باال رفته
است .در حیطهی تحلیل میزان تفکر انتقادی در هر  2رشته قبل از مداخله پایینتر از سایر حیطهها بود که بعد از مداخلهی آموزشی باالتر از س ایر
حیطهها بود.
نتیجهگیری :مطالعهی حاضر نشان داد که مداخالت طراحی آموزشی در حیطهی روشهای تدریس و ارزیابی منجر به تقویت مهارتهای تفک ر
انتقادی فراگیران میگردد .سیستم آموزشی با به کارگیری روشهای نوین ارزیابی و تدریس میتواند مهارتهای تفکر انتق ادی فراگی ران را ارتق ا
دهد و دانشجویان نقاد با توانایی خلق ایدههای نو تربیت نماید.
کلیدواژهها :تفکر انتقادی ،ارزیابی دانشجو ،یادگیری مبتنی بر مسئله ،آزمونهای استداللی ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،علوم پایه
نحوه استناد به اين مقاله :زارع گاوگانی و ،حضرتی ح ،سهرابی ز .تأثیر آزمونهای استداللی و یادگیری مبتنی بر مسئله بر تفکر انتقادی فراگیران تحصیالت تکمیلی علوم پایه.
تصویر سالمت 1400؛ .43-34 :)1(12
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مقدمه

در عصر کنونی ،یک ی از وظ ایف آم وزش ع الی تربی ت
فراگیران نقاد در گزین و تحلیل اطالع ات  ،انج ام عملک رد
مبتنی بر شواهد و یادگیرندگان مادمالعمر میباش د ( .)1تفک ر
انتقادی یک فرایند شناختی میباشد که توانایی دانش جویان را
در استدالل ،ارزی ابی اطالع ات ،مه ارته ای ح ل مس ئله و
تصمیمگیری منطقی در موقعیتهای مختلف تقویت مینمای د
( .)3،2برخی از صاحبنظران امور تربیتی پرورش مهارتهای
تفکر انتقادی را هدف غ ایی دانش گاه برش مردهان د ( )5،4در
حالی که توجه و تعهد به این هدف در نظام آموزش ی کن ونی
مورد توجه قرار نگرفته است ،به ط وری ک ه نت ای مطالع ات
مختلف در مق اطع مختل ف تحص یلی و ف ار التحص یالن در
محیط کار حاکی از این اس ت ک ه دانش گاه برنام هی خاص ی
برای تقویت مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان ندارد ()6،4
و از ای ن رو ،فراگی ران در حال ت ای دهال ب ه دان ان دوزی
میپردازند و نقد و نقادی در فعالیته ای علم ی آنه ا دی ده
نمیشود .اطهری و همکاران در مطالعهای که مهارتهای تفکر
انتقادی دانش جویان پزش کی را بررس ی ک رده بودن د؛ اذع ان
داشته اند که با وجود اینکه دانشجویان پزشکی از نظر هوش و
پشتکار و محفوظات ذهنی از دیگر فراگیران برتر میباشند ،در
مواجهه با متون علمی تفک ر انتق ادی ض عیفی دارن د ( .)4در
مطالع هی مظل ومی و همک اران نی ز دانش جویان پزش کی و
دندانپزشکی از تفکر انتقادی پایین برخوردار بودند (.)7
مهارتهای تفکر انتقادی به صورت خودانگیخت ه آموخت ه
نمیشود ،دانشگاه بایستی از طریق ادغ ام مه ارته ای تفک ر
انتقادی در برنامههای آموزشی ،قابلیتهای تفکر انتقادی را در
فراگیران تقویت نمای د ( .)8بس یاری از مطالع ات نش ان داده
است که روشهای نوین تدریس و ارزیابی به عنوان زمین های
برای تقویت مهارته ای تفک ر انتق ادی فراگی ران م یباش د
( )10،9به طوری که در مطالعهی مالکی ،یکی از علل ض عف
فراگی ران در تفک ر انتق ادی را اس تفاده از روشه ای س نتی
تدریس و ارزیابی بیان کردهاند ( .)8نت ای مطالع ات مختل ف
نشان داده است که آموزش مبتن ی ب ر ش یوهه ای ش ناختی و
کاوشگری سبب تقوی ت توان ایی تفک ر انتق ادی فراگی ران و
پیشرفت تحصیلی فراگیران میشود ( .)11مدرسان آموزشی ب ا
انجام طراحی آموزش ی جدی د مبتن ی ب ر ایج اد مح یطه ای
آموزشی تعاملی و بحث می توانن د دانش جویان توانمن دی در
یادگیری مادامالعمر تربیت نمایند ( .)8ایجاد گروههای کوچک
بحث و پرس و ایجاد فرصتهای تعامل فراگیران با یکدیگر
در حل مسائل درس ی منج ر ب ه تقوی ت مه ارته ای تفک ر
انتقادی میگردد (.)9
ماهیت رشتهی اطالعرسانی پزشکی به گونهای اس ت ک ه
بای د دائم اً اطالع ات را ب ه ط ور سیس تماتیک بررس ی و
سازماندهی کند تا براساس شواهد معتبر ،بهترین اطالع ات را
تصوير سالمت1400 ،؛ 43-34 :)1(12

در دسترس درخواستکنندگان ق رار دهن د .ف ار التحص یالن
رش تهی آم وزش پزش کی در مراک ز مطالع ات و توس عهی
آموزش عل وم پزش کی ،مراک ز توس عهی دانش گاه ی ا مراک ز
توسعهی آم وزش -بیمارس تانه ای آموزش ی انج ام فعالی ت
مینمایند که مدیریت آموزشی یکی از وظایف آنها میباش د.
از این رو ،آموزش صحیح مباحث رهبری آموزشی م ی توان د
فار التحصیالن را در انجام وظابف شغلیشان به عنوان رهبران
آموزشی ک ه دارای ذهن ی نق اد باش ند ،توانمن د س ازد ()10؛
بنابراین این دو رشته به صورت پایلوت در عل وم پای ه ب رای
انجام مداخالت آموزشی و نق آنها در تقویت تفکر انتقادی
انتخاب گردید .تاکنون آزمونه ای اس تدالل ب الینی از جمل ه
PMP(Patient Management ،KF (Key Features),
) Problem), CPR(Clinical Reasoning Problemو

پازل برای رشتههای پزشکی طراح ی ش ده ( ،)12ول ی ب رای
ان دازهگی ری تفک ر اس تداللی دانش جویان عل وم پای ه چن ین
آزمون هایی طراحی نشده اس ت؛ ل اا در ای ن مطالع ه بع د از
طراحی سؤاالت  KFو پازل و اجرا در یک نرم ،می زان ت أثیر
استفاده از آزمونهای استداللی بر تقویت مه ارته ای تفک ر
انتقادی فراگیران قبل و بعد از مداخلهی آموزشی بررسی شده
است.

مواد و روشها
نوع مطالعه و شرکتکنندگان در مطالعه
این مطالعه ی ک مطالع هی نیم هتجرب ی م یباش د ک ه در
سال 1398در دانشگاه علوم پزش کی تبری ز و دانش گاه عل وم
پزشکی ایران در رش تهه ای آم وزش پزش کی و کتاب داری و
اطالعرسانی پزشکی انجام گرفت ه اس ت .ش رکتکنن دگان در
مطالعه از دانشجویان تحصیالت تکمیلی انتخاب ش دهان د .در
دانش گاه عل وم پزش کی تبری ز در رش تهی کتاب داری و
اطالعرسانی پزشکی ،دانشجویان تحصیالت تکمیل ی فق ط از
یک مقطع (مقطع کارشناسی ارشد) میباش ند؛ بن ابراین  7نف ر
دانشجوی ترم  3دکترای آموزش پزشکی و  7نفر دانش جویان
ترم  3کارشناسی ارشد کتابداری و اط العرس انی پزش کی ب ه
ص ورت تم امش ماری وارد مطالع ه ش دند .در ی ک ت رم ،در
رشتهی کتابداری و اط العرس انی پزش کی ،درس بان که ای
اطالع اتی پزش کی و در رش تهی آم وزش پزش کی ،درس
م دیریت و رهب ری آموزش ی ب ه روش ی ادگیری مبتن ی ب ر
مسئلهی تدریس و به روشهای  KFو  Pazzelمورد ارزیابی
واقع شدند.
ابزار جمعآوری اطالعات
اب زار جم عآوری اطالع ات ،آزم ون مه ارته ای تفک ر
انتقادی کالیفرنیا فرم  Bبود ( .)13این آزمون شامل  34س ؤال
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 4یا  5گزینهای با یک پاسخ ص حیح م یباش د .نم رهای ک ه
آزمونشونده از کل سؤاالت بر مبنای  34اخا میکند ،نمرهی
کل سطح تفکر انتقادی فرد را نشان میدهد.
پرس نامهی تفکر انتقادی کالیفرنیا ،مهارته ای ش ناختی
فراگی ران را در  5حیط ه؛ اس تدالل اس تقرایی ( 14س ؤال)،
اس تدالل قیاس ی ( 4س ؤال) ،تجزی ه و تحلی ل ( 9س ؤال)،
ارزشیابی ( 14سؤال) و استنباط ( 14سؤال) ارزی ابی م یکن د.
قابل ذکر میباشد که بعض ی از س ؤاالت ب رای ب ی از ی ک
حیطه مشترك میباشند .ضریب پایایی پرس نامه در داخ ل و
خارج کشور به ترتیب برابر با  0/71و  0/62تعیین شده اس ت
( .)15،14در این مطالعه جه ت س هولت مقایس هی حیط هه ا
نمرهی هر حیطه و نمرهی کل به بیست تبدیل شده است.
مداخلهی آموزشی
در رش تهی کتاب داری و اط العرس انی پزش کی ،درس
بان که ای اطالع اتی پزش کی ش امل بخ ه ای معرف ی
دیتابیسهای پزشکی برای بازیابی متون ،و روشهای پ رس و
جو و بازیابی اطالعات است .برای بخ معرفی پایگ اهه ا از
روشهای سخنرانی ،همراه ب ا بررس ی قس مته ای مختل ف
پایگاه به صورت آنالین و به روش نشان دادن عمل ی توس ط
اس تاد ) (demonstrationاس تفاده ش د .در قس مته ای
بازیابی اطالعات از روش یادگیری مبتن ی ب ر مس ئله اس تفاده
گردید به طوری ک ه اس تاد مربوط ه س ناریوهایی متناس ب ب ا
سرفصلهای درس طراحی و در ابتدای جلسه سناریو مطرح و
دانشجویان بعد از بررسی سناریو تقس یم وظ ایف ک رده و در
پایگاههای اطالعاتی در مورد س ؤال پژوهش ی ک ه از س ناریو
استخراج کرده بودن د ،جس تجو و در پای ان جلس ه در م ورد
سناریوها گزارش و استاد در کالس نق تسهیلگر را داشت و
آنها را راهنمایی میکرد .الزم به ذکر است ک ه ک السه ا در
اتاق رایانه برگزار گردید تا اینکه فراگی ران در مح یط واقع ی
سناریوها را بررسی کنند .از آزمونه ای اس تداللی ،آزم ون ب ا
نک ات کلی دی( )KFو پ ازل ب رای ارزش یابی پای ان دورهی
فراگیران استفاده شد.
در رشتهی آموزش پزشکی ،در درس م دیریت و رهب ری
آموزشی ،استاد مطابق سرفصله ای کوریکول وم س ناریوهایی
طراحی ک رد .در ه ر جلس ه ی ک س ناریو مط رح م یش د و
دانشجویان موظ ف بودن د در م ورد مس ئله جس تجو کنن د و
گاهی در مورد مسائل مطرحش ده ب ا م دیران مص احبه انج ام
میدادند و در محیط واقعی موضوع را بررسی میکردن د و در
جلسهی بعد در حضور استاد مسئله مطرح م یش د و از ابع اد
مختلف بحث میگردید .درواقع دانشجویان به روش یادگیری
مبتنی بر مسئله ،سرفصلها را یاد م یگرفتن د .از آزم ونه ای
استداللی ،آزمون با نکات کلیدی( )KFو پازل برای ارزش یابی
پایان دوره فراگیران استفاده شد.

آزمون با نکات کلیدی KFیا Key Feature exam
آزمون  KFبرای آزم ودن مه ارت جم ع آوری اطالع ات
است؛ بنابراین سناریو نباید چندان ط والنی باش د و اطالع ات
معموالً تا بیان سناریوی اولیه که مراجعهکنن ده فق ط نیازه ای
اطالعاتی خود را بیان میکند ،مورد نی از گیرن دهی اطالع ات
است .این آزمون شامل  1سؤال و تعداد  16یا  20جواب قابل
انتخاب میباشد .برای سیس تم  16ج وابی  5ج واب ص حیح
وجود دارد و دانشجو باید  4جواب را انتخاب نماید تا امتی از
کامل بگی رد .اگ ر  4ج واب را انتخ اب نمای د و تع دادی از
پاسخها اشتباه باش ند ،متناس ب ب ا پاس خ ه ای ص حیح نم ره
میگیرد .اگر ب ی از  4ج واب را انتخ اب نمای د ،ب ه تع داد
پاسخهای ب ی از  4ج واب ،نم رهی منف ی م یگی رد .ب رای
سیستم  20جوابی  6جواب صحیح وجود دارد و دانشجو باید
 6جواب را انتخاب نماید تا امتیاز کامل بگیرد .اگ ر  6ج واب
را انتخاب نماید و تعدادی از پاسخها اشتباه باشند ،متناسب ب ا
پاسخهای صحیح نم ره م یگی رد .اگ ر ب ی از  6ج واب را
انتخاب نماید ،به تعداد پاسخهای ب ی از  6ج واب ،نم رهی
منفی میگیرد .محدودهی نمرهی پاسخ های صحیح م یتوان د
بین  0/1تا  1/9باشد و واحد نمرهی منفی یک در نظ ر گرفت ه
میشود (.)16،12
آزمون پازل
در هر سؤال شما با پرونده  4سناریو مواجه خواهی د ش د.
پروندهی هر سناریو متناسب با نوع پازل ،میتواند به  5، 4یا 6
قسمت تقسیم شود .این پرونده در بین  3پروندهی دیگ ر گ م
شده و شما باید  4پرون دهی س ناریو را از ن و بازی ابی کنی د.
جواب تکراری وجود ندارد و ه ر گزین ه فق ط و فق ط ب ه 1
سناریو اختص ا دارد .ای ن ج وابه ا ب ه ص ورت ن امنظم
مخلوط شده و در اختیار دانشجو قرار میگیرد و چنانچه یکی
از خانههای پازل انتخاب شد ،امکان انتخ اب آن ب رای دیگ ر
پاسخها برداشته خواهد شد .براساس جاگااری مناسب تکهه ا
نمره تعلق میگیرد ،به جز  4تکهی ابتدای هر سناریو که ابت دا
انتخاب و بقیه دنبال آن قرار میگی رد و ای ن قطع هی ابت دایی
فاقد نمره میباشد (.)16
برای نمونه ،استاد برای سرفصل الگوی رهب ری س ناریوی
زیر را مطرح میکند و از دانشجویان م یخواه د ب ا هم دیگر
بحث و بعد از جستجو در پایگاههای اطالعاتی ،جلسهی بع د
در مورد الگوی مورد استفادهی مدیر و نق اط ق وت و ض عف
آن بحث کنند.
مسئول  EDOدانشکدهی پزشکی س عی در ب ه ک ارگیری
مدل رهبری  Collegialبه منظ ور تکمی ل کاره ای مرک ز و
ایجاد عالقه و انگیزه در اساتید و کارکنان دارد .در مورد اصول
پایهی این مدل و تأثیرات مثبت بر بهبود یادگیری و مش ارکت
و تعهد اساتید و کارکنان با م دیر گ روه ی ک جلس ه تش کیل
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دهید و در مورد راهکاره ای آن و امک ان ب هک ارگیری آن در
دانشکدهی ما بحث و در جلسهی بعد گزارش دهید.
نمون های از آزم ون KFدر درس م دیریت و رهب ری
آموزشی در رشتهی آموزش پزشکی
از طرف وزارتخانه بودجهی ساالنه دانشگاه اب ال ش ده
است .رئیس دانشگاه از مدیران گروههای آموزشی درخواست
میکند تا در جلسهای میزان بودجهی درخواستی خود را بنا به
بودجهی دانشگاه بیان کنند .به نظر شما رئیس دانش کده ب رای
کنترل تعارضاتی ک ه در ب ین گ روهه ای آموزش ی در هنگ ام
تخصیص بودجه اتفاق میافتد ،چه کار باید بکند؟
 هدایت جلسه به سمت نظرات گروه بانفوذ هدایت مااکره به سمت اهداف سازمان درخواست برنامهی تاکتیکی سال آتی گروهها تقسیم بودجه براساس روال سالهای قبل کنت رل جلس ه ب رای جل وگیری از ایج اد اخ تالف ب ینذینفعان
 بیان اهداف استراتژیک دانشگاه در ابتدای جلسه بحث و گفتگو با مدیران واحدها جهت ایجاد تواف ق ب ینآنها
 تقسیم بودجه براساس تعداد دانشجویان و اساتید گروهها درخواست عملکرد سال قبل برقراری ارتباط با گروههای دارای نفوذ بیشتر تصمیمگیری قبلی و عدم توجه به نظرات مدیران اعمال اجبار برای کاه تعارضات تشویق گروهها برای گسترش عملکرد خود ب رای گ رفتنبودجهی زیاد
 اختصا بودجه براساس امتیازات کسبشدهی هریک ازگروهها برای دانشگاه
نمونهای از آزمون  KFدر درس بانکهاای اطالعااتی
پزشکی در رشتهی کتابداری و اطالعرسانی پزشکی
متوسط تعداد استنادات محقق ین دانش گاه عل وم پزش کی
تبریز در مقایسه ب ا س ایر دانش گاهه ا پ ایین اس ت .معاون ت
پژوهشی دانشگاه تصمیم گرفته است سیاس ته ایی را اتخ اذ
کند و راهکارهایی را در پی بگیرد که مشاهدهپایری مقاالت
محققین دانشگاه افزای پیدا کند .به نظر شما چه اق داماتی را
باید انجام دهد؟
 .1ایج اد پروفای ل پژوهش ی ب رای محقق ین دانش گاه در
ORCID
 .2بررسی راهکارهای محققین سایر دانشگاهها
 .3شناسایی عوامل جاب ارجاعات
 .4تنبیه محققین دارای استناد کم
 .5رواج استفاده از رصد پژوهشی در Google Scholar
 .6اجب ار محقق ین ب رای ب ازکردن پروفای ل پژوهش ی در
Researcher ID
 .7ایجاد پروفایل درResearch Gate
تصوير سالمت1400 ،؛ 43-34 :)1(12

 .8ایجاد پروفایل برای محققین دانشگاه در Mendeley
 .9ایج اد ص فحهی شخص ی ب رای محقق ین دانش گاه در
Linkedin
 .10استفاده از سامانهی علمسنجی وزارت بهداشت در س طح
وسیع
 .11ایجاد پروفایل پژوهشی در Kudos
 .12رواج استفاده از تکنیک های ترجمان دان ب رای معرف ی
پژوه ها به زبان ساده برای عموم
 .13استخدام هیئت علمی با استناد باال
 .14قرار دادن شرط پایرش در  PhDبا استناد باال
 .15رواج ثبت اطالعات و استفاده از برنام هه ای وب ی ب رای
اشتراكگ ااری تولی دات علم ی و بح ث در م ورد تولی دات
علمی محققین
 .16ایج اد پروفای ل پژوهش ی توس ط محقق ین دانش گاه در
 Linked in ،Researcher ID ،ORCIDوMendeley
و سایر برنامههای تحت وب
روش انجام مطالعه
در درس مدیریت و رهبری در رشتهی آموزش پزش کی و
درس بانکه ای اطالع اتی پزش کی در رش تهی کتاب داری و
اطالعرسانی پزشکی ،در شروع ترم اس تاد مربوط ه در هنگ ام
ارائهی طرح درس ،نحوهی ارائهی درس به صورت ی ادگیری
مبتنی بر مسئله و ارزی ابی دوره را توض یح داد و ی ک کارگ اه
برای دانشجویان جه ت آش نایی ب ا روش ت دریس ی ادگیری
مبتنی بر مسئله و وظایف فراگیران در طول ترم و آزم ونه ای
 KFو پازل و نحوهی پاسخدهی به سؤاالت برگزار کرد و یک
کارگاه در مورد ای ن روش ت دریس و ارزی ابی تش کیل و در
مورد سناریو و نمونه سؤاالت آزم ونه ای اس تداللی برگ زار
گردید .در پایان کارگاه پرس نام هی تفک ر انتق ادی توس ط
فراگیران تکمیل گردید تا میزان مهارت تفکر انتقادی فراگی ران
قبل از مداخلهی آموزشی به دست آید .در پای ان ت رم بع د از
آزمون پایان ترم پرس نام هی تفک ر انتق ادی دوب اره توس ط
فراگیران تکمیل گردید و تأثیر مداخل هی آموزش ی ب ر تفک ر
انتقادی فراگیران مورد ارزی ابی ق رار گرف ت .قب ل از تکمی ل
پرس نام هه ا ،اس تاد در م ورد اه داف مطالع ه و مداخل هی
آموزشی توضیح داده بود .فراگیران در تکمیل پرس نام هه ا
آزادی عمل داشتند و درصورت عدم تمایل مجاز به انص راف
از تکمیل پرس نامهها بودند.
تحلیل دادهها
با استفاده از نرمافزار  SPSS19و با اس تفاده از آماره ای
توصیفی میانگین و انح راف معی ار انج ام و س طح معن اداری
مداخلهی آموزش ی ب ا اس تفاده از آزم ونه ای ناپرامتری ک و
یکاکسون محاسبه گردید.

زارع گاوگانی و همکاران

یافتهها

جامعهی آماری
 7نفر از دانشجویان کتابداری و اطالعرسانی پزش کی (5
نفر دختر و  2نفر پسر) و  7نفر از دانشجویان آموزش پزشکی
( 4نفر دختر و  3نفر پسر) به صورت تمامشماری وارد مطالعه
شدند.
میزان تفکر انتقادی کل دانشجویان واردشده به مطالع ه در
هر  2رشتهی کتاب داری و اط العرس انی پزش کی و آم وزش

پزشکی قبل و بعد از مداخلهی آموزشی در  5حیطهی مهارت
تفکر انتقادی به شرح جدول  1میباشد .در هر  2رشته می زان
تفکر انتقادی فراگیران قبل از مداخلهی آموزش ی متوس ط ب ه
پایین و در حیطهی تحلیل پایینتر از سایر حیطهها میباشد که
بعد از مداخلهی آموزشی افزای یافته است .در هر  5حیطهی
قبل و بع د از مداخل هی آموزش ی س طح معن اداری مش اهده
گردید (.)P<0.05

جدول .1میزان تفکر انتقادی کل دانشجویان در مطالعه قبل و بعد از مداخلهی آموزشی
گويههای تفکر انتقادی
تحلیل
ارزیابی
استنتاج
قیاسی
استنتاجی
نمرهی کل تفکر انتقادی

قبل از مداخله(نمره از )20
N=14
6/4±49/57
8/2±46/50
7/3±83/35
7/3±40/6
8/1±79/73
7/2±82/30

میزان تفکر انتقادی دانشجویان آموزش پزشکی قبل و بعد
از مداخلهی آموزشی در  5حیطهی مهارت تفک ر انتق ادی ب ه
شرح جدول  2میباشد .نم رهی دانش جویان در ه ر  5حیط ه
پایینتر از نمرهی متوسط میباشد که بعد از مداخله ب ه ب االتر
از متوسط افزای یافته است و بعد از مداخله نم رهی تحلی ل
فراگیران که پایینتر از سایر حیطهها ب ود ،ب ه ب االتر از س ایر

بعد از مداخله(نمره از )20
N=14
12/4±47/49
10/3±76/11
10/3±20/89
3±10/49
11/2±53/50
10/2±54/24

حیط هه ا رس یده اس ت .بیش ترین نم رهی تفک ر انتق ادی
دانشجویان آموزش پزشکی قبل از مداخله در حیطهی ارزیابی
بود .رابطهی معناداری قب ل و بع د از مداخل هی آموزش ی در
سطح  P<0.05مشاهده گردید .در حیط هی اس تنتاج تف اوت
معناداری از نظر نمرهی تفکر انتقادی قبل و بعد از آزمون دیده
نشد (.)P=0.10

جدول .2میزان تفکر انتقادی دانشجویان آموزش پزشکی قبل و بعد از مداخلهی آموزشی
بعد از مداخله(نمره از )20
قبل از مداخله(نمره از )20
گويههای تفکر انتقادی
=7N
=7N
12/59±6/38
7/40±6/07
تحلیل
12/14±3/22
9/04±3/08
ارزيابی
10/90±5/01
8/95±5/02
استنتاج
10/83±4/91
9/25±1/73
قیاسی
12/14±1/49
9/01±2/92
استنتاجی
11/37±2/94
9/01±2/92
نمرهی کل تفکر انتقادی

می زان نم رهی تفک ر انتق ادی دانش جویان کتاب داری و
اطالعرسانی پزشکی قبل از مداخلهی آموزشی ضعیف بود که
بعد از مداخلهی آموزشی متوسط ش ده اس ت .تفک ر انتق ادی
دانشجویان در حیط هی اس تنتاج قب ل از مداخل هی آموزش ی
باالتر از سایر حیطهها بود ک ه بع د از مداخل ه اف زای یافت ه
است.
در رشتهی کتابداری ه م مث ل رش تهی آم وزش پزش کی
نمرهی فراگیران در حیطهی تحلیل پایینتر از س ایر حیط هه ا

P- value
Wilcoxon Signed Ranks
Test
0/001
0/021
0/011
0/003
0/004
0/001

P- value
Wilcoxon Signed
Ranks Test
0/023
0/026
0/10
0/059
0/041
0/024

بود که بعد از مداخله به باالتر از سایر حیطهها رس یده اس ت.
رابطهی معناداری بین قبل و بعد از مداخلهی آموزشی مشاهده
گردید ( .)P<0.05میزان تفکر انتقادی دانشجویان کتابداری و
اطالعرسانی پزشکی قب ل و بع د از مداخل هی آموزش ی در 5
حیطهی مهارت تفکر انتقادی به شرح ج دول  3م یباش د .در
حیطههای تحلیل و قیاس ی نم رهی فراگی ران در قب ل و بع د
مطالعه در سطح  0/01و در حیط هی اس تنتاج در س طح 0/05
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معن ادار ب ود و در ارزی ابی رابط هی معن اداری دی ده نش د

(.)P=0/233

جدول .3میزان تفکر انتقادی دانشجویان کتابداری و اطالعرسانی پزشکی قبل و بعد از مداخلهی آموزشی
بعد از مداخله(نمره از )20
قبل از مداخله(نمره از )20
گويههای تفکر انتقادی
=7N
=7N
12/2±3/51
5/3±71/10
تحلیل
9/2±59/69
7/1±95/99
ارزيابی
9/2±61/91
6/1±49/43
استنتاج
9/1±28/74
6/2±07/09
قیاسی
11/3±02/16
8/1±16/58
استنتاجی
9/1±83/25
6/0±80/95
نمرهی کل تفکر انتقادی

برحسب جنسیت میزان تفکر انتقادی مردان نسبت به زنان
قبل از مداخلهی آموزشی بیشتر میباش د و بع د از مداخل هی
آموزشی نمرهی مه ارته ای تفک ر انتق ادی در ه ر  2گ روه
افزای یافته است .در گروه مردان بیشترین تغییر در حیط هی

تحلیل میباشد .رابطهی معناداری بین قبل و بعد از مداخل هی
آموزشی در تفکر انتقادی فراگیران به غیر از حیط هی اس تنتاج
در مردان مش اهده گردی د ( .)P<0.05می زان تفک ر انتق ادی
دانشجویان در گروه مردان در جدول  4آورده شده است.

جدول .4میزان تفکر انتقادی دانشجویان مرد در رشتههای کتابداری و اطالعرسانی پزشکی و آموزش پزشکی
بعد از مداخله(نمره از )20
قبل از مداخله(نمره از )20
گويههای تفکر انتقادی
=5N
=5N
14/5±22/11
8/5±44/06
تحلیل
12/2±85/67
9/3±42/28
ارزيابی
10/5±18/69
8/3±36/77
استنتاج
10/4±50/10
7/5±75/68
قیاسی
12/2±00/96
8/2±57/35
استنتاجی
11/3±41/34
8/3±70/53
نمرهی کل تفکر انتقادی

در حیطه های مختلف تفکر انتقادی می زان تفک ر انتق ادی
فراگیران زن ضعیف بود .بعد از مداخله آموزشی می زان تفک ر
انتقادی افزای یافته است بعد از مداخل ه آموزش ی بیش ترین
تغییر در جنس مونث در حیطه تحلی ل م یباش د ک ه قب ل از
مداخله کمتر از سایر حیطهها بوده است  .رابطه معناداری ب ین

P- value
Wilcoxon Signed
Ranks Test
0/042
0/038
0/102
0/059
0/039
0/041

قبل و بعد از مداخله آموزشی در تفکر انتقادی فراگیران به غیر
از حیطه ارزیابی در زن ان مش اهده گردی د( .)P<0.05می زان
تفکر انتقادی دانش جویان در گ روه زن ان در ج دول  5آورده
شده است.

جدول .5میزان تفکر انتقادی دانشجویان زن در رشتههای کتابداری و اطالعرسانی پزشکی و آموزش پزشکی
بعد از مداخله(نمره از )20
قبل از مداخله(نمره از )20
گويههای تفکر انتقادی
=9N
=9N
11/4±38/01
5/5±27/41
تحلیل
9/2±46/74
7/1±85/87
ارزيابی
10/2±22/73
7/3±50/28
استنتاج
9/3±68/32
7/2±18/65
قیاسی
11/2±25/34
8/1±92/47
استنتاجی
10/1±00/17
7/1±27/03
نمرهی کل تفکر انتقادی
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P- value
Wilcoxon Signed
Ranks Test
0/017
0/233
0/026
0/014
0/027
0/017

P- value
Wilcoxon Signed
Ranks Test
0/011
0/158
0/038
0/023
0/027
0/010
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بحث

هدف این مطالعه بررسی اثر مداخلهی آموزش ی تغیی ر در
روش تدریس از س خنرانی ب ه ی ادگیری مبتن ی ب ر مس ئله و
روشهای ارزیابی سنتی به آزم ونه ای اس تداللی در تقوی ت
تفکر انتقادی فراگیران در  2رشتهی کتابداری و اط العرس انی
پزشکی و آموزش پزشکی بود .در واقع این مطالع ه در س طح
خُرد میخواست تحلیل نماید که آیا از طریق طراح ی مج دد
آموزشی و بهکارگیری روشهای نوین تدریس و ارزشیابی در
مقاطع تکمیلی علوم پایه میت وان تفک ر انتق ادی فراگی ران را
افزای داد؟ نتای مطالعه نشان داد که نم رهی تفک ر انتق ادی
فراگیران در رشتهی کتابداری و اطالعرسانی پزش کی در ح د
ضعیف میباشد که با نتای مطالعهی ل وئتیز ( )Lewittesک ه
نشان داد که میزان مهارت تفکر انتق ادی دانش جویان در ح د
پایین میباشد و ی ک س وم دانش جویان دارای مه ارت تفک ر
انتقادی معقولی نم یباش ند ،همخ وانی دارد ( ،)9ام ا بع د از
مداخلهی آموزشی نمرهی تفکر انتقادی فراگیران افزای یافته
اس ت .نم رهی تفک ر انتق ادی فراگی ران در رش تهی آم وزش
پزشکی در مقطع دکترای تخصصی قبل از مداخلهی آموزش ی
در حد تقریباً متوس ط ب ود ک ه ب ا نت ای مطالع هی قری ب و
همکاران که نمرهی تفکر انتق ادی دانش جویان م دیریت را در
سطح هنجار بیان داشتهاند ( )10همخ وانی دارد .در مطالع هی
قریب و همکاران بین نمرات تفکر دانشجویان ترم اول و ت رم
آخر تفاوت معناداری مشاهده نگردیده است .به عبارت دیگر،
دانشگاه تأثیری در تقویت تفکر انتقادی فراگیران نداشته است
( ،)10اما در این مطالع ه بع د از مداخل هی آموزش ی نم رات
تفکر انتقادی افزای یافته است .این نتای بیانگر این موض وع
میباشد که دانشگاه باید مهارته ای تفک ر انتق ادی را در دل
آم وزش ق رار ده د .م داخالت آموزش ی و تغیی ر در روش
تدریس و ارزیابی خود م یتوان د تفک ر انتق ادی فراگی ران را
افزای دهد چنانکه در مطالع هی س اکا ( )Sakaو همک اران
استفاده از روشهای آموزش ی کاوش گرانه منج ر ب ه اف زای
تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی فراگیران گشته بود ( .)17در
مطالع هی چ ان ( )Chanنی ز ب هک ارگیری روشه ای ن وین
تدریس مبتنی بر مسئله منجر به ارتقای تفکر انتقادی فراگی ران
میگردد ( .)18نمرهی دانشجویان در حیط هی تحلی ل قب ل از
مداخلهی آموزشی در هر  2رشته کمتر از سایر حیطهها ب ود و
بعد از مداخلهی آموزش ی ب االتر از س ایر حیط هه ای تفک ر
انتقادی شده اس ت .آزم ون ب ا نک ات کلی دی ب رای ارزی ابی
جمعآوری اطالع ات مناس ب و ت وان تص میمگی ری ( )19و
استدالل فراگیران و آزم ون پ ازل نی ز ب رای س نج ق درت
افتراق و مقایسهی فراگیران و مهارتهای تص میمگی ری ()20
فراگیران به کار برده میشود .آزم ونه ای اس تداللی در واق ع
دانشجویان را به شرایط واقعی مسئله نزدیک میکن د .در ای ن
آزمونها برخالف آزمونهای سنتی که پاسخ بای د مش خص و

قاطع باشد ،این انعطاف در آزمون ایجاد میشود که فراگی ر ب ا
ادغام اطالعات خود بهترین تصمیمگیری را در شرایط واقع ی
اتخاذ نماید .همچنین متن کت اب ب ه عن وان ش رط الزم ب رای
پاسخدهی به س ؤاالت م یباش د ،ام ا ش رط ک افی نیس ت و
دانشجو باید براساس استدالل در شرایط واقعی پاسخ سؤاالت
را بدهد .اهداف این آزمونها هم راستا با مه ارته ای تفک ر
انتقادی می باشد که می زان ق درت اس تدالل و تص میمگی ری
فراگیران را میسنجید ،پس میتوانند به هم راه روش ت دریس
تعاملی از طریق آزم ونه ای اس تداللی می زان تفک ر انتق ادی
فراگیران را بهبود بخشند ( )17که این خود میتواند دلیلی ب ر
افزای مهارت تحلیل فراگیران بعد از مداخل هی آموزش ی در
این مطالعه باشد .براساس هرم میل ر ب ا طراح ی س ؤاالت ب ا
تاکسنومی باال میتوان قدرت استدالل و ارزشیابی فراگی رن را
سنجید ( )21و سؤاالت پازل و KFامکان طراحی سؤاالت ب ا
تاکسنومی باال را ف راهم م یس ازد ( ،)22پ س از ای ن طری ق
میتوان تفکر انتقادی فراگیران را تقویت نمود؛ لاا برای اینک ه
دانشگاه بتواند فراگیرانی تربیت نماید که در زمین هی حرف های
خود پیشرفت کنند ،بایستی مهارته ای تفک ر انتق ادی را در
برنام هی آموزش ی دانش گاه بگنجانن د و ش رایط تقوی ت
مهارتهای تصمیمگیری و حل مسئله را برای فراگیران فراهم
نمایند ( .)23در اکثر مطالعات نیز یکی از عل ل ع دم تف اوت
تفکر انتقادی فراگیران بین دانشجویان ترم اول و ت رم آخ ر را
ع دم اس تفادهی اس اتید از روشه ای فع ال ی ادگیری و
بیانگیزگی فراگیران برای ش رکت فع ال در فراین د ی ادگیری
خود به علت راحتی روش سخنرانی و اس تفاده از روشه ای
ارزشیابی سنتی چهار گزینه ای و تشریحی بیان کردهان د (.)24
براساس نتای مطالعه ،میزان تفکر انتقادی فراگیران مرد قبل از
مداخلهی آموزشی باالتر از زنان بود که نشان میدهد زن ان در
این رشتهها بیشتر بر محفوظ ات ذهن ی متک ی هس تند ت ا ب ر
اس تدالل و تحلی ل ک ه نت ای مطالع هی حاض ر از ای ن نظ ر
غیرهمس و ب ا مطالع هی محمودآب اد و همک اران در رش تهی
پزشکی و دندانپزشکی در یزد میباشد که تفکر انتق ادی زن ان
باالتر از مردان م یباش د ( ،)7ول ی در ه ر دو گ روه بع د از
مداخلهی آموزشی میزان تفکر انتقادی بهب ود یافت ه اس ت ک ه
نشان میدهد در هیچ گروه جنس یتی مق اومتی ب رای پ ایرش
مهارتهای تفکر انتقادی وجود ندارد.

نتیجهگیری

ارتقای مهارتهای تفکر انتقادی فراگیران به عنوان رسالت
بنیادی دانشگاه باید در دل برنامههای آموزشی دانشگاه نهادینه
گردد تا دانشجویان نقاد با توانایی خلق ای دهه ای ن و تربی ت
نمایند .این مطالعه در مقیاس کوچ ک در  2رش ته در  2درس
اجرا گردیده است که میتواند یکی از محدودیته ای اص لی
این مطالعه باشد .پیشنهاد میگردد در رشتهه ای دیگ ر عل وم
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تأثیر آزمون های استداللی و یادگیری مبتنی بر مسئله بر تفکر انتقادی فراگیران تحصیالت تکمیلی علوم پایه

مالحظات اخالقی

این مطالعه در کمیت هی اخ الق مرک ز تحقیق ات آم وزش
پزش کی دانش گاه عل وم پزش کی ای ران ب ه ش ماره
. به ثبت رسیده استIR.IUMS.REC1396.31452

تضاد منافع

.هیچگونه تضاد منافعی بین نویسندگان وجود ندارد

تقدیر و تشکر

پایه روش ه ای ن وین ت دریس و ارزی ابی اج را و اث ر آن ب ر
.تقویت انتقادی فراگیران بررسی گردد

پیامدهای عملی پژوهش

اساتید علوم پایه مانند کتابداری و اطالعرسانی پزش کی و
آموزش پزش کی و س ایر رش تهه ای م دیریت الزم اس ت از
، پ ازل،روشهای تدریس و آزمون متنوع مانند مبتنی برمسئله
نکات کلیدی استفاده نمایند تا تفکر انتقادی دانش جویان ارتق ا
.یابد

 کتابداری و اطالعرسانی،از اساتید محترم آموزش پزشکی
پزشکی که با طراحی سؤاالت و سناریوهای آموزشی ما را در
. تقدیر و تشکر میگردد،این مطالعه یاری نمودند
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