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Introduction: Nursing professionneeds nurses whoarecapable ofproviding effective carebased
oncritical thinking. Teachingcritical thinking is the most importantattemptwhich should take
place innursing education. Thisreview articlewill determinethe role ofeducational strategiesin
thedevelopmingstudents' critical thinking.
Materials and Methods: In present study, A through literature search was performed in the
books and Medline, CINAHL, Google scholar, Sid, Magiran, Medlib and Iranmedex data bases
between1995 and 2011. Full texts of 144 articles were found, of which 37 were related directly to
the articles discussing training strategy based on critical thinking.
Results: Choosing ateaching methodis important in forming a thinking process. Various studies
have provided variety ofdifferent teaching strategies to promote critical thinking. This review
showed that applying modern methods of teaching, especially problem based learning and
concept mapping, are effective in developing critical thinking.
Conclusion: According to the specific role of critical thinking in the process of learning, paying
more attention to current curriculum and applying new approaches in medical universities seems
necessary. Also, we should keep in mind that the combining different training methods is
important ingrowing critical thinking .
Keywords: Critical thinking, teaching methods, teaching, nursingeducation
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مقاله مروری:

تفکر انتقادی و راهبردهای توسعه آن در آموزش پرستاری
(فاطمه برزوئی ،1نرجس حشمتیفر ، 1محدثه محسنپور ،2محبوبه محبی) 1
mohebbi_mhb@yahoo.com
تاریخ دریافت 32/11/22 :تاریخ پذیرش نهایی31/11/21:

مقدمه :حرفه پرستاری به پرستاراني نیاز دارد که توانایي انجام مراقبت مؤثر بر اساس تفکر انتقادی دارند .آموزش تفکرانتقادی ،مهم
ترین کوششي است که در آموزش پرستاری باید انجام گیرد .این مطالعه با مروری بر متون ،نقش استراتژیهای آموزشي را در رشد
تفکر انتقادی دانشجویان تعیین ميکند.
روش جستجو :مقاله حاضر با جستجو در کتب و پایگاههای اطالعاتي ،Sid ،Google scholar ،CINAHL ،Medline
 Medlib ،Magiranو  Iranmedexاز سال  2111-1331انجام شده است .تعداد  111مقاله متن کامل مرتبط یافت شدند که از
این تعداد  12مقاله مستقیما به نقش حداقل یک استراتژی آموزشي بر تفکر انتقادی پرداخته بودند.
یافتهها :انتخاب روش تدریس ،در چگونگي فرایند تفکر در فراگیر نقش مهمي دارد .مطالعات مختلف ،استراتژیهای متفاوتي از
تدریس را در ارتقاء تفکر انتقادی ارائه نمودهاند .استفاده از روشهای نوین در تدریس به ویژه روشهای یادگیری مبتني بر مسئله و
نقشه مفهومي در توسعه تفکر انتقادی مؤثر است.
نتیجهگیری :با توجه به جایگاه مشخص تفکر انتقادی در فرایند آموزش ،توجه بیشتر به آن در برنامه درسي فعلي و بکارگیری
رویکردهای نوین تدریس در دانشگاه های علوم پزشکي ،یک ضرورت است؛ البته باید در نظر داشت که ترکیبي از روشهای مختلف
آموزشي در پرورش تفکر انتقادی نقش دارد.
کلید واژه ها :تفکر انتقادی ،روش تدریس ،آموزش ،آموزش پرستاری

 .1کارشناسی ارشد آموزش پرستاری ،عضو کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  ،سبزوار  ،ایران
 .2دانشجوی دکتری تخصصی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران
* نشانی نویسنده مسئول :دانشگاه علوم پزشی سبزوار ،دانشکده پرستاری و مامایی ،محبوبه محبی
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مقدمه:

گذر سریع علوم مختلف پزشکی ،به خصوص حیطه
مراقبت از سالمت و پرستاری ،گسترش مسئولیت-
های حرفه پرستاری و لزوم تصمیمگیری صحیح در
خدمات پرستاری ( ،)1نیازمند داشتن پرستارانی
است که توانایی قضاوت در موقعیتهای خطیر
بالینی ،تفکر در مواقع بحرانی و انجام مراقبت مؤثر
در رویارویی با رخدادهای بالینی پیچیده را دارند و
این میسر نیست ،مگر با برخورداری از تفکری در
سطح باال و توانمندیهای استداللی که به عبارتی
همان تفکر انتقادی میباشد( .)2-4تفکر انتقادی
عبارتست از توانایی آنالیز ،نقد کردن ،استدالل
قیاسی و استقرایی ،قضاوت کردن که بر اساس آن
رفتار متناسب با دانش وعقاید شکل میگیرد (.)5
اتحادیه ملی پرستاری و سازمان دانشگاهی پرستاری
آمریکا ،از سال  1891رشد و توسعه مهارتهای
تفکر انتقادی را به عنوان یك جزء ضروری در
ارزشیابی دانشجویان کارشناسی و مقاطع باالتر و
همچنین یك بخش اجباری برای تأیید اعتبارنامه
پرستاران قرار داده است (.)1،6
تصمیمگیری در رابطه با مراقبتهای بیمار از نقش-
های مهم پرستاری است که نیازمند دانش مناسب
در بالین و مهارت تعیین راه حل جهت رفع مشکل
بیمار است .پرستار باید با ذهنی باز تمام جنبههای
مشکل را بررسی و برای هر کدام از مسایل مراقبتی
مددجو ،تصمیم درست اتخاذ کند ( .)9،8از سوی
دیگر صالحیت بالینی و عملکرد سریع و ایمن از
ملزومات حرفه پرستاری در موقعیتهای بالینی
جدید است (.)10

بهار و تابستان  ،1131پي در پي 23

کاربست تفکر انتقادی ،پرستاران را قادر میسازد تا
به طور خالق شرایط بحرانی و غیر قابل پیشبینی
بیمار را حل کنند ( .)11این نوع تفکر میتواند به
تشخیص نیازهای بیمار و انتخاب بهترین روشها و
اتخاذ تصمیم درست به پرستار کمك کند (.)6،12
تفکر انتقادی برای قضاوت درست در بالین نیز
ضروری ( )13و جزئی حیاتی از توسعه صالحیت
بالینی و مسئولیتپذیری حرفهای پرستاران در
موقعیتهای ساده و پیچیده است (.)15،14
با درنظرگرفتن تفکر انتقادی به عنوان جنبهای مهم
از عملکرد حرفهای در پرستاری و بهویژه در عرصه
بالینی ( )6،12،11آموزش تفکرانتقادی ،مهمترین
کوششی است که در آموزش پرستاری باید انجام
گیرد ()6؛ تا آنجا که برخی صاحب نظران معتقدند،
آموزش فقط یاد دادن تفکر به فراگیر است (.)16
روشهای سنّتی تدریس وتوجه به محفوظات،
جوابگوی نیازهای یادگیری فراگیران نخواهد بود
و الزم است آنها آزادانه ،خلّاقانه و نقّادانه
بیندیشند ( .)19در مطالعهای که توسط بابا
محمدی و همکاران انجام شد ،سطح تفکر انتقادی
بین دانشجویان پرستاری نامطلوب گزارش شد(.)18
مطالعهای دیگر ،نیز پایین بودن مهارت تفکر
انتقادی و تصمیم گیری بالینی دانشجویان پرستاری
را نشان میدهد ( .)20مطالعاتی از این قبیل بر لزوم
بازنگری در استراتژیهای آموزشی فعلی و استفاده
بیشتر از استراتژیهای فعال یادگیری تأکید دارند
( .)21برنامههای درسی و روشهای تدریس فعلی
قادر به افزایش سطح تفکر انتقادی نبوده است
(.)22
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در توسعه تفکر انتقادی باید به رویکردهای نوین
همراه با خالقیت توجه نمود ( .)11ابداع روشهای
نوین تدریس ،امکان تفکر را در سطح باالتر فراهم
کرده است ( .)15بیتنر و توبین معتقدند روشهای
آموزشی به رویکردهای مبتکرانه در توسعه تفکر
انتقادی نیازمندند تا بتوانند پرستارانی بازاندیش در
تسهیل فرایند حلّ مشکل ،تربیت کنند (.)11
بنابراین موفقیت مدرس پرستاری در پرورش تفکر
انتقادی در فراگیران به میزان بهرهمندی او در
استفاده از روشهای مختلف تدریس بستگی دارد
( .)6این مطالعه مروری است بر متون مختلف که با
هدف نقش استراتژیهای آموزشی در رشد تفکر
انتقادی دانشجویان پرستاری انجام شده است.

،"Role
"Playing8
"،"Questioning9
"Writing" ،"Cooperative Learning10
Case 13" ، "Jigsaw12" ،"Assignment11
 "Small Group14" ،"Studyو ""Journal15
در پایگاههای Google ،CINAHL ،Medline
و
Medlib ،Magiran ،Sid ،scholar
از سال  2011-1885جستجو
Iranmedex
انجام شده است .بعد از ورود کلید واژه ،عنوان
مقاالت جستجو گردید .تعداد  144مقاله متن کامل
مرتبط یافت شدند که از این تعداد  36مقاله که
مستقیماً به نقش حداقل یك استراتژی آموزشی بر
تفکر انتقادی پرداخته بودند به همراه  6کتاب
مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها:

یافته ها:

مقاله حاضر از نوع مروری است که با جستجو در
کتب و پایگاههای اطالعاتی ،با استفاده از کلیدواژه-
های "تفکر انتقادی"" ،آموزش"" ،دانشجویان
پرستاری"" ،روش تدریس"" ،یادگیری مبتنی بر
مسئله"" ،نقشه مفهومی"" ،بحث"" ،پرسش و
پاسخ"" ،ایفای نقش"" ،یادگیری مشارکتی"" ،گروه
کوچك"" ،تکالیف کتبی" " ،مجالت پژوهشی"،
"،"Education2" ،"Critical Thinking1
"Theaching " ،"Nursing Students3
،"Problem-based Learning5" ،"Method4
"،"Debating6" ،"Conceptual Map1

روش تدریس عبارتست از شیوه ارائه درس به
صورت منظم ،باقاعده و منطقی ( ،)23که معلم در
اداره کالس به کار میبرد تا در چگونه فکر کردن
فراگیر مؤثر باشد ( .)11این روشها باید به گونهای
باشد که دانشجو را در موقعیتهای رویارویی با
مشکالت بیمار قرار دهد (.)24

پرسش و پاسخ 8
ایفای نقش 9
یادگیری مشارکتی 10
تکالیف نوشتاری 11

تفکر انتقادی 1
آموزش 2
دانشجویان پرستاری 3
روش تدریس 4

جیگسا 12
مطالعه مورد 13
گروههای کوچک 14
مجالت پژوهشی 15

یادگیری مبتنی بر مسئله 5
نقشه مفهومی 6
مباحثه 7
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مطالعات مختلف  ،روشهای متفاوتی از تدریس در
ارتقاء تفکر انتقادی را ارائه نمودهاند که عبارتند از:
پرسش و پاسخ ،کار در گروههای کوچك ،ایفای
نقش ،بحث ،گزارش موردی ،مجالت
پژوهشی،یادگیری مبتنی بر حل مسئله (،)PBL
یادگیری مشارکتی ،جیگسا ،تکالیف کتبی و نقشه
مفهومی(.)26،21،25،13،12،6
یادگیری مبتنی بر مسئله()PBL

یادگیری مبتنی بر مسئله ،رویکردی است که فراگیر
پس از مواجهه با یك مسئله ،اطّالعات را از طریق
تجزیه تحلیل بهطور فعال کسب میکند و درنهایت
منجر به حل مسئله میشود .دانشجو در این روش
عنصر اصلی است و معلم ،تنها نقش تسهیلگر دارد.
فراگیران در هر گروه  5تا  9نفره به حل مسئله می-
پردازند (.)24
کتب و مقاالت متعدد ،روش  PBLرادر افزایش
عالقه ،کسب دانش ،درک ،استدالل استقرایی،
یادگیری مستقل و فردمدار ،مهارتهای بین فردی،
مسئولیتپذیری ،تصمیمگیری بالینی و مهارتهای
حل مسئله بالینی مهم و اثرگذار گزارش کردهاند.
عالوه بر موارد ذکر شده ،نقش  PBLدر توسعه
است
شده
تأیید
انتقادی
تفکر
( .)31،30،28،29،25،24،16،6،3به نحویکه هر-
یك از مراحل این رویکرد بهتنهایی ،رشد تفکر
انتقادی را سبب میشود ( .)6در مقایسه با سایر
روشها ،مطالعه تیواری برتری  PBLرا نسبت به
سخنرانی در افزایش تفکر انتقادی نشان داد (.)28
از نظر چوی  ،PBLتنها بر جزء فراشناختی و حل
مسئله و نه در تفکر انتقادی تأثیرگذار است .با این

وجود معتقد است؛ این روش باید در برنامه ریزی
درسی جای گیرد ( .)32یوان و همکاران نیز بیان
کردند شواهد کافی از تأثیر  PBLبر افزایش تفکر
انتقادی وجود ندارد( .)33اما در مطالعهای مروری،
 PBLبهترین روش در پرورش تفکر انتقادی ذکر
شده است (.)31
یادگیری مشارکتی

در این روش فراگیران به صورت گروهی ،تکالیف را
انجام میدهند .گروهها کوچك (معموالً بین  3تا 5
نفر) و غیر همگن انتخاب میشوند ( .)15افزایش
مشارکت دانشجویان در کالس درس و کنش و
واکنش بین آنها با افزایش توان استدالل و مهارت
تفکر انتقادی همراه است (.)29
تاثیر روش یادگیری مشارکتی بر سطح تفکر
انتفادی فراگیران به مراتب بیش ازروش یادگیری
انفرادی میباشد .مطالعات مختلف اثر این روش را
در توسعه مهارتهای تفکر انتقادی بیان کردهاند
(.)6،25،29
جیگسا

جیگسا ،به عنوان یك روش آموزشی یکی از روش-
های یادگیری مشارکتی محسوب میشود .در این
روش  ،فراگیران به چند گروه کوچك تقسیم می-
شوند .سپس مطلبی از موضوع درسی به یك نفر از
هر گروه برای مطالعه واگذار میشود .بههمین
صورت مطالب بین افراد هر گروه توزیع میشود.
معلم مدت زمانی را برای فراگیران جهت مطالعه
مشخص میکند .پس از اتمام زمان افراد هر گروه
که موضوع مشترکی داشتهاند دور هم جمع می-
شوند و یك گروه جدید تشکیل میدهند .مجدداً
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طی زمان مشخص دانستههای خود را در مورد آن
موضوع به اشتراک میگذارند .در نهایت هر فرد به
گروه خود برمیگردد و مطلب خود را برای سایر
اعضای گروه ارائه میدهد .به این صورت هر مطلب
سه بار برای فرد تکرار و مرور میشود (.)5
جیگسا قوه خالقیت و همکاری را در مدرس و
دانشجو افزایش میدهد .از نظر ارل ،جیگسا روشی
موفق در یادگیری مشارکتی است .این روش منجر
به یادگیری فعال و پرورش تفکر انتقادی میگردد
(.)35
تکالیف نوشتاری

نقشه مفهومی

نقشه مفهومی ،یك ابزاری ترسیمی مانند نمودار
است که به منظور ارتباط دادن مفاهیم مختلف در
مورد یك موضوع خاص استفاده میشود .این روش
بر پایه تئوری یادگیری آزوبل شکل گرفته که از
مفاهیم کلی به مفاهیم اختصاصیتر میرسد (.)36
بکارگیری روش نقشه مفهومی در آموزش
دانشجویان پرستاری در توسعه مهارتهای تفکر
انتقادی بالینی به عنوان یکی از رسالتهای مهم
آموزش دانشگاهی اثرگذار بوده است
(.)26،21،16،6،36

به کارگیری تکالیف نوشتاری موجب برانگیختن
چالش فکری و تحریك تفکر انتقادی در فراگیر می-
شود ( .)6فراگیران در این روش ،عقاید و اطالعات
خود را منعکس و به وسیله ترکیب آنها با اطالعات
منابع مختلف ،ارتباط بین آنها را بررسی می-
کنند( .)31،25این تکالیف میتواند بهصورت مقاله
کوتاه ،برنامهریزی مراقبت پرستاری و نقشه مفهومی
باشد (.)15

بحث گروهی

نوشتن تکالیف مثل فرایند پرستاری بر فعالیتهای
ارتقاء سالمت ،نحوه رفتار و تفکر انتقادی مؤثر است.
این شیوه آموزشی اعتماد به نفس دانشجویان را در
نگارش نیز ارتقاء میبخشد ( .)31،31مقصودی به
نقل از شعبانی مینویسد" :تکالیف کتبی کوتاه از
تکالیف پیچیده و طوالنی و حتی از آزمونهای
پایانی مؤثرتر است و زمینه را برای تفکر انتقادی
فراهم میکند" ( .)6کتب و مطالعات مختلف ،اثر
این روش را در رشد تفکر نقادانه تأیید کردهاند
()15،1،31

مباحثه فرایند بحث منطقی و دفاع کالمی از یك
موضوع میباشد که نیازمند شناخت شواهد و پیش-
فرضهای آن موضوع است .گروههای مباحثه معموالً
از  5دانشجو تشکیل شده که دو نفر موافق ،دو نفر
مخالف و یك نفر میانهرو در موضوع مورد بحث
است ( .)15اثر این روش یادگیری به دلیل درگیری
شخص با موضوع ،نه تنها از سخنرانی بلکه از
آموزش فرد به فرد نیز بیشتر است ( .)38سیمبر
اثرات مباحثه را چنین ذکر میکند :یادگیری فعال ،
استفاده از دانش به منظور حل مشکل ،تجزیه و

برخی پژوهشها نیز در مقایسه با روش سخنرانی،
نقشه مفهومی را در ارتقاء یادگیری شناختی و تفکر
انتقادی دانشجویان پرستاری  ،مؤثرتر گزارش کرده-
اند؛ ( )36گرچه مانوال معتقد است روش سنتی
بهتر از نقشه مفهومی در پرورش تفکر انتقادی مؤثر
است (.)39
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ترکیب مسائل ،آوردن دالیل برای یك مسئله،
ارزیابی اطالعات ،قضاوت ،انتقاد ،تقویت تفکر
انتقادی ،بحث منطقی و شکل دادن به نگرشها
(.)24
بحث و مناظره به عنوان بخشی از تفکر و رفتار ،توان
حل مسئله و ارتباط مؤثر را افزایش میدهد و
فرصتهای بیشتری را برای تبادل اندیشه و بیان
همزمان تفکرات مختلف فراهم میآورد که خود،
زمینه را برای تحول اندیشه و تفکر انتقادی مساعد
میکند .شرکت دانشجویان در بحث و اتخاذ
تصمیمات گروهی میتواند باعث تغییر رفتار در افراد
شود ( .)38مباحثه ،یکی از بهترین روشهای
یادگیری و به کاربردن اصول تفکر انتقادی است
( .)5از اینرو الزم است ،محیطهای درسی که
دانشجو را به بحث تشویق کند ،ایجاد شود
(.)29،21،25،16،6،1،5
پرسش و پاسخ

میریك و یونگ معتقدند پرسشگری اساس یادگیری
است .این روش به برخورد هوشمندانه دانشجو با
دنیای پیرامون خود و تصمیمگیری کمك میکند
( .)40هدف از پرسش و پاسخ ،تحریك تفکر،
تواناییها ،عالیق ،تقویت قدرت استدالل ،سنجش و
قضاوت ،استفاده از تجارب و دانستههای گذشته و
ایجاد اعتماد به نفس و انگیزه در فراگیران است .در
این روش مدرس ،فراگیر را به تفکر در مورد
موضوعی تشویق میکند (.)24
استفاده از روش پرسشگری یا سقراطی در تدریس
یك ابزار عالی در توسعه تفکر انتقادی است (.)6
مقصودی به نقل از جاللی مینویسد که ایجاد

محیطهای درسی که باعث تشویق دانشجو به
پرسشگری میشود تفکر انتقادی را پرورش میدهد
(.)29،21،25،16،9،6،1
مجالت پژوهشی

نوشتن مقاالت بالینی از نوع تجزیه تحلیل کوتاه یا
طرح تحقیقاتی به تصمیمگیری و صالحیت بالینی
کمك میکند که منجر به نقادانه فکر کردن در
فراگیر میشود ( .)41،6این شیوه با انتقال افکار بر
روی کاغذ ،اعتماد به نفس در نوشتن را نیز افزایش
میدهد (.)41
ژورنال کالب میتواند دانشجو محور یا مبتنی بر
مسئله باشند .در این روش فرد میتواند مفاهیم
نظری را به اقدامات عملی ارتباط دهد(.)42
ایفای نقش

روشی است برای تجسم عینی موضوعات و درس-
هایی که برای نمایش مناسب باشند ( .)23این روش
مهارت همدلی ،نگرش ،دانش و مهارتهای تفکر
انتقادی را افزایش میدهد (.)12،21
مطالعه مورد

مطالعه مورد ،راهکاری تعاملی در فرایند یاددهی-
یادگیری است .گزارش مورد با برانگیختن یادگیری
فعال ،تفکر انتقادی و صالحیت بالینی را در
فراگیران توسعه میبخشد ( )26،1،43،44ترکیب
یادگیری مشارکتی و مطالعه موردی بر مهارت های
حل مسئله و تصمیم گیری مؤثر است (.)34
کار در گروههای کوچک
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فراگیران به گروههای کوچكتر تقسیم میشوند و
هریك مستقالً به یادگیری میپردازند .معلم تنها
نقش هماهنگ کننده فعالیتها را بر عهده دارد
( .)23فعالیت های دانشجو در گروه های کوچك،
ضمن یادگیری از دیگران ،مهارت های تفکر شخصی
را نیز توسعه می دهد (.)6
این مطالعه مروری نشان داد؛ استفاده از سایر روش-
های تدریس در کنار روش سخنرانی به ویژه روش-
های مباحثه ،پرسش و پاسخ و یادگیری مبتنی بر
مسئله در توسعه تفکر انتقادی مؤثر است.
نتیجهگیری :پیشرفت روزافزون در حوزه علوم
پزشکی و آموزش پرستاری ،روشهایی نوین و
کاربردی را در انتقال این مفاهیم به دانشجویان می-
طلبد .تفکر انتقادی به عنوان یك اصل در حرفه
پرستاری با ارتقاء تصمیمگیری و صالحیت بالینی،
شکاف بین تئوری و عمل را کم میکند .لذا
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رویکردهای آموزشی باید در جهت یادگیری در
سطح باالتر و رشد تفکر انتقادی سازماندهی شوند.
گرچه سخنرانی به عنوان روش پایه در تدریس،
شناخته شده است؛ اما استفاده از آن به تنهایی
نمیتواند در توسعه مهارتهای تفکر انتقادی
دانشجویان پرستاری کارکرد داشته باشد .با توجه به
نقش مشخص تفکر انتقادی در فرایند آموزش ،توجه
بیشتر به آن در برنامه درسی فعلی و بکارگیری
رویکردهای نوین تدریس در دانشگاههای علوم
پزشکی ،یك ضرورت است؛ البته باید در نظر داشت
که ترکیبی از روشهای مختلف آموزشی در پرورش
تفکر انتقادی مؤثر خواهد بود.
اجرای فرایند پرستاری طی دوره کارآموزی و
برگزاری ژورنال کالب به صورت هفتگی ،با هدف
رشد مهارتهای تفکر انتقادی در دانشجویان
پرستاری پیشنهاد میشود.
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