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Abstract
Aims: Critical thinking improves students’ ability for solving their problems and
is one of the main outputs of academic centers. It has a key role in medical sciences
as the students studying these branches of science are getting ready to attend clinical
work. Critical thinking helps to convey skills from class to the clinic. The aim of this
study was investigating the relationship between critical thinking skills with creativity
and academic achievement among students in Qom University of Medical Sciences.
Methods: In this descriptive- correlation study, 303 students were selected from
Qom University of Medical Sciences through stratified random sampling method with
considering gender. Data collected by standard questionnaires on critical thinking
skills CCTST form (B) and creativity Abedi. Data were analyzed using descriptive
statistics methods, Pearson correlation, independent t-test and multiple regression
analysis.
Results: The results of Pearson correlation test showed that there was a significant
positive relationship between critical thinking skills with creativity (P=0/000, r=0/267).
But There was no a significant correlation between critical thinking skills with
academic achievement (P=0/284, r=0/081) and creativity with academic achievement
(P=0/741, r=0/025). According to independent t-test results, there was no significant
difference between male and female students’ average scores in critical thinking skills
and creativity. But there was a significant difference between male and female students
in their academic achievement. Also multiple regression analysis revealed that only
creativity predicted critical thinking skills significantly.
Conclusion: According to the results of the relationship between critical thinking
skills and students’ creativity, the main duty of medical sciences universities is
educating students with the ability to identify and solve problems and make appropriate
decisions using critical thinking and creativity.
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چکیده
اهداف :تفکر انتقادی توانایی دانشجویان را در مهارت حل مسأله افزایش میدهد و یکی از بروندادهای اصلی
آموزش عالی و معیارهای اعتباربخشی مؤسسات است .تفکر انتقادی برای رشتههای علوم پزشکی اهمیت ویژهای
دارد ،زیرا دانشآموختگان آن برای بالین بیمار آماده میشوند .انتقال دانش و مهارتها از محیط کالس به کلینیک و
کاربرد آنها ،به تفکر انتقادی نیازمند است .این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مهارتهای تفکر انتقادی با خالقیت
و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم صورت گرفت.
روشها :در این پژوهش توصیفی همبستگی در سال  ،1394نمونهای شامل  303نفر از دانشجویان دانشگاه
علوم پزشكی قم به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبتی بر حسب جنسیت انتخاب شدند .دادهها از طریق
پرسشنامه مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم (ب) و خالقیت عابدی جمعآوری شد .سپس اطالعات با استفاده
از ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون  tمستقل و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :میانگین نمره تفکر انتقادی در بین دانشجویان این دانشگاه ( )9/84±3/15و در حد ضعیف بود.
نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین مهارتهای تفکر انتقادی با خالقیت رابطه مثبت و معناداری وجود
داشت ( r= 0/267؛  .)P= 0/000اما بین نمره تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلی ( r= 0/081؛  )P= 0/284و
نمره خالقیت با پیشرفت تحصیلی ( r= 0/025؛  )P= 0/741رابطه معناداری وجود نداشت .نتایج آزمون  tمستقل
نشان داد که بین میانگین نمره مهارتهای تفکر انتقادی و خالقیت دانشجویان دختر با پسر تفاوت معناداری وجود
نداشت .اما بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر با پسر تفاوت معناداری وجود داشت ( .)P=0/001در نهایت،
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تنها مؤلفه خالقیت پیشبینیکننده مناسبی برای تفکر انتقادی
است.
نتیجه گیری :با توجه به نتایج حاصل از وجود ارتباط بین مهارتهای تفکر انتقادی و خالقیت دانشجویان،
از وظایف اصلی دانشگاههای علوم پزشکی پرورش دانشجویانی است که عالوه بر شایستگیهای حرفهای ،توانایی
شناخت و حل مشكالت و اتخاذ تصمیمات مناسب را با استفاده از تفكر انتقادی و خالقیت داشته باشند.
کلمات کلیدی :مهارتهای تفکر انتقادی ،خالقیت ،پیشرفت تحصیلی
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای دو ماهنامه علمی-پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی محفوظ است.

مقدمه

تفکر انتقادی به منزلۀ یک مهارت اساسی برای مشارکت عاقالنه
در یک جامعۀ دموکراتیک شناخته میشود و در دنیای مدرن امروز
یک مهارت مورد نیاز است که بیشتر به عنوان توانایی افراد برای به
چالش کشیدن تفکراتشان درك میشود ،این توانایی مستلزم آن است که
آنها معیارهای خود را برای تجزیه ،تحلیل و ارزیابی تفکراتشان گسترش
دهند و به صورت عادی از آن معیارها و استانداردها برای گسترش
کیفیت تفکراتشان استفاده کنند[ .]2تفکر انتقادی ،قضاوتی هدفمند و
خودگردان است که از راه تفسیر ،تحلیل ،ارزیابی و استنباط به نتیجه

بدون تردید نظام آموزش عالی ،نقشی اساسی در توسعهی جامعه
دارد .یكی از اهداف آموزش عالی تربیت دانشآموختگانی است كه با
استفاده از شیوههای مختلف تفكر به فعالیت علمی بپردازند[ .]1سازمان
بهداشت جهانی در سال  1994نقش تفکر در ایجاد یک زندگی سالم
را مهم ارزیابی کرده است و تفکر انتقادی و خالقیت را یکی از پنج
مهارت اساسی زندگی میداند.
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خالقیت دارد[ .]8داشتن تفکر خالق برای تفکر انتقادی ضروری است.
خالقیت تنها تولید ایده نیست بلکه ارزیابی تحلیل آن ایدهها برای
مناسب بودن آنها نیز است اگر چه تفکر واگرا موجب خالقیت میشود،
اما لزوم نظارت تفکر انتقادی ضروری خواهد بود[.]9
در نظریه  Gilfordخالقیت بر حسب تفکر واگرا تعریف شده
است .او دو مفهوم عمده تفكر همگرا و تفكر واگرا را معرفی كرد.
تفکر واگرا از چند عامل تشکیل شده است که مهمترین آنها سیالی
یا روانی ،انعطافپذیری و تازگی است .خالقیت یکی از برجستهترین
تواناییهای شناختی و یکی از زیباترین جلوههای تفکر واگرا است ،این
خصوصیات انسانی نقش بسیار عمدهای در نوآوری و حل مشکالت
بشری بر عهده دارد[ .]2تفكر همگرا با هوش رابطه دارد اما تفكر واگرا
ویژگی مهم آفرینندگی (خالقیت) است این دو جنبه تفكر دو وجه
عمده تفكر انسانی هستند .در تفكر همگرا ،نتیجه تفكر از قبل معلوم
است ،یعنی همواره یك پاسخ درست وجود دارد .اما نتیجه تفكر واگرا
تعداد زیادی از پاسخهاست كه هر كدام از نظر منطق ،درست به نظر
میرسد[ Torrance .]6گزارش كرده است رابطه بین نمرات آزمونهای
پیشرفت تحصیلی و آزمونهای آفرینندگی (خالقیت) خیلی چشمگیر
نیست[ .]10همچنین برخی نتایج پژوهشی نشان دادند که بین خالقیت و
پیشرفت تحصیلی رابطه وجود ندارد[ Tair .]10-15و همکاران نیز نشان
دادند که بین نمرههای آزمون پیشرفت و نمرههای آفرینندگی همبستگی
باالیی حاصل نشد[ .]11در حالیکه نتایج برخی از پژوهش ها نیز نشان
دادهاند که رابطهی مثبت و معناداری میان خالقیت و پیشرفت تحصیلی
وجود دارد[.]16-24
وارد كردن تمامی اطالعات در حال تغییر ،در برنامههای آموزشی
دانشجویان غیرممكن است .به همین دلیل كسب مهارتهای تفكر
خالق و انتقادی برای دانشجویان ضروریست تا بتوانند اطالعات مورد
شخصا كسب كرده و روشهای اساسی درك این اطالعات
نیاز خود را
ً
[]25
را به دست آورند  .تفکر انتقادی یک فرایند ذهنی پیچیده است
که باعث انعطافپذیری ،عکسالعمل مناسب ،پیشبینیهای درست
و تصمیمگیری منطقی و درست دانشجویان در موقعیتهای مختلف
میشود[ .]26لذا فراگیر دارای تفکر انتقادی میتواند اثربخشی خود را
در یادگیری افزایش دهد و در نتیجه به پیشرفت تحصیلی خود کمک
کند[ .]7البته پژوهشها در زمینه ارتباط تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلی
به نتایج متناقض دست یافتهاند .برخی بر رابطه مثبت معنادار تاکید
[،5،8
دارند[ .]27-34در حالیکه برخی رابطه معناداری را گزارش نکردهاند
.]35-39
پرداختن به تفکر انتقادی در آموزش پزشکی ،در پاسخ به تغییرات
سریع و دائمی در عملکردهای علمی و پزشکی و ضرورت سازگارشدن
تعلیمیافتگان با سیستمهای پیچیده مراقبتهای بهداشتی صورت گرفته
است؛ به گونهای که نظام آموزش پزشکی ،عالوه بر رشد شایستگی
و صالحیتهای حرفهای ،بدنبال توسعه مهارتهای تصمیمگیری،
مسألهگشایی و خودکارآمدی در سایه تفکر انتقادی است[ .]7بدون شک
دانشجویان امروز گردانندگان جامعه فردا هستند؛ و باید راههای خوب
اندیشیدن و با اندیشه به حل مسایل روی آوردن را فراگیرند .از آنجایی

میرسد .همچنین آن را تفسیری میدانند مستند ،مفهومی ،روششناسی،
انتقاد منطقی و ریشهای در تفکر روی آنچه قرار است درباره آن
قضاوت شود[ Zeki .]3تفکر انتقادی را هنر تجزیه و تحلیل و ارزیابی
تفکر همراه با بررسی برای اصالح آن تعریف میکند[Rasmussen .]4
تفکر انتقادی را یکی از مهمترین اصول آموزشی هر کشور میداند و
هر جامعهای برای رسیدن به رشد و شکوفایی نیاز به افرادی دارد که
دارای تفکر انتقادی باالیی باشند .آموزش تفکر انتقادی منجر به انگیزه
جهت یادگیری ،کسب مهارتهای حلمسأله ،تصمیمگیری و خالقیت
میگردد[ Santruk .]5خالقیت را به صورت توانایی اندیشیدن درباره
امور به راههای تازه و غیرمعمول و رسیدن به راهحلهای منحصر به فرد
برای مسائل تعریف میکند[.]6
اساسا دارای دو جنبه است :مغز
 Osbornمعتقد است مغز
ً
قضاوتکننده که تجزیه و تحلیل نموده ،مقایسه و انتخاب میکند و
مغز خالق که مطالب را تجسم نموده ،پیشبینی میکند و ایده ایجاد
میکند .قضاوت قادر است قدرت تصور را در مسیر صحیح نگه دارد
و قدرت تصور قادر است در تنویره قوه قضاوت کمک کند .یکی
از ویژگیهای بارز افراد خالق ،داشتن تفکر انتقادی استPaul & .
Elderدر خصوص رابطه بین تفکر انتقادی و تفکر خالق معتقدند:
«خالقیت فرایند ساخت و تولید و انتقاد فرایند ارزیابی و قضاوت را
رهبری خواهد کرد .یک ذهن سالم و رشد یافته هم تولید و هم قضاوت
خوبی خواهد داشت» .در واقع یک ذهن رشد یافته آنچه میآفریند،
ارزیابی میکند ،پس میتوان گفت که مؤلفه انتقادی ناظر بر خالقیت
است ،زیرا در زمان درگیر بودن در تولید اندیشه با کیفیت ،ذهن باید
به طور همزمان تولید ،ارزیابی ،داوری و نتیجهگیری کند .تأکید
Piagetنیز بر تفکر خالق و تفکر انتقادی به دلیل اهمیت آنها در حل
مسائل است و حل بیشتر مسائل مستلزم هر دو نوع تفکر است .در
واقع خالقیت فقط ارائه راهحلهای مختلف برای حل مسئله نیست،
بلکه ارائه راهحلهای بهتر است و این مستلزم قضاوت انتقادی است.
 Fischerجدا دانستن تفکر انتقادی و خالقیت را اشتباه و این تفکیک
را ساده انگاری افراطی میداند [.]2
صاحبنظران متفکر انتقادی ایدهآل را واجد شرایط جستجوگری،
خوب فهمیدن ،استدالل صادقانه ،ذهنیت باز ،انعطافپذیری ،منصف
بودن در ارزشیابی ،صداقت در برخورد با سوگیریهای فردی ،قضاوت
محتاطانه ،توجه مجدد ،روشن بودن در مباحث ،نظامندی در موضوعات
پیچیده ،کوشش در جستجوی اطالعات مربوطه ،استدالل در انتخاب
معیار ،تمرکز در جستجو و اصرار در یافتن نتایج تحقیق میدانند[.]7
ِ
سطح باال ،کنجکاوی فراوان ،قدرت ابراز وجود،
انگیزه پیشرفت
خودکفایی ،طرز تفکرانتقادی ،انگیزهی زیاد ،دانش وسیع ،اشتیاق و
احساس سرشار ،زیباپسندی ،تأثیرگذاری بر دیگران و عالقه زیاد به
نظم و ترتیب ،پشتكار و انضباط در كارها ،استقالل و تفكر شهودی از
ویژگیهای افراد خالق میباشد[.]2، 6
 Scrivenعقیده دارد مهارتهای تفکر انتقادی و خالقیت افراد،
هماهنگ با یکدیگر پیشرفت میکند .خالقیت مانند هر مهارت تفکر
پرورش مییابد و تسلط بر هر دانشی نیاز به هر دو تفکر انتقادی و
81
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ضریب برای سنجش سیالی  ،%75ابتكار  ،%61انعطاف پذیری  %66و
بسط  %61بود[.]41
این مطالعه بر طبق اصول اخالقی بوده و در مورخ1394/3/ 4
به تایید کمیته شورای اخالق دانشگاه علوم پزشکی قم رسیده
است .دانشجویان به صورت داوطلبانه و با رضایت کامل در طرح
شرکت کردند .و به منظور رعایت مالحظات اخالقی از ذكر نام و
نام خانوادگی دانشجو امتناع گردید .دادهها از طریق نرم افزار spss
 v16و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین درجه
همبستگی بین متغیرهای پژوهش ،آزمون  tمستقل برای تعیین اختالف
بین میانگینها (بین دو جنس) ،و رگرسیون خطی چندگانه به شیوه
همزمان برای پیشبینی یک متغیر مالک با استفاده از دو یا چند متغیر
پیشبین تجزیه و تحلیل شد.

که دانشجویان هر جامعه به عنوان نیروی انسانی متفکر و خالق هر
جامعه از جایگاه ویژهای برخوردار هستند ،لذا در این پژوهش رابطه
مهارتهای تفکر انتقادی با خالقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی قم مورد بررسی قرار گرفت.
روش ها
در این پژوهش توصیفی ـ همبستگی که در سال  1394و در بین
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد؛  303دانشجو با استفاده
از فرمول کرجسی و مورگان ،به روش نمونهگیری تصادفی طبقهایاز 6
دانشکده شامل (پزشکی ،دندانپزشکی ،پرستاری و مامایی ،پیراپزشکی،
بهداشت و طب سنتی) و به نسبت جنسیت انتخاب شدند .معیار ورود
دانشجویان ،گذراندن حداقل یک ترم تحصیلی در این دانشگاه بود.
بنابراین دانشجویان ترم اول به دلیل عدم داشتن معدل کل (برای تعیین
میزان پیشرفت تحصیلی) وارد این پژوهش نشدند .دادههای این پژوهش
از طریق دو پرسشنامه مجزا شامل :پرسشنامه مهارتهای تفکر انتقادی
و خالقیت جمعآوری شد .عملكرد تحصیلی دانشجویان نیز از طریق
معدل کل ترمهای قبل دانشجویان تعیین گردید.

یافتهها
از  303پرسشنامه توزیع شده 208 ،پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد.
 151نفر ( )72/6دانشجوی دختر و  57نفر ( )27/4دانشجوی پسر
بودند .سن  58نفر ( 27/9درصد) از آزمودنیها بین  115 ،18-20نفر
( 55/3درصد) بین  16 ،21-23نفر ( 7/7درصد) بین  24-26و  7نفر
( 3/4درصد) بین  27-30و  3نفر ( 1/4درصد)  30سال به باال بود.
اکثر آزمودنیها در گروه سنی  21-23سال قرار داشتند .همچنین 59
نفر ( 28/4درصد) از آزمودنیها در دانشکده علوم پزشکی 19 ،نفر
( )9/1در دانشکده دندانپزشکی 18 ،نفر ( 8/7درصد) در دانشکده
پرستاری و مامایی 61 ،نفر ( 29/3درصد) در دانشکده پیراپزشکی و
 51نفر (24/5درصد) در دانشکده بهداشت مشغول به تحصیل بودند.
میانگین معدل دانشجویان ( 16/78 ±1/30کمینه و بیشینه به ترتیب
 12و  )20بود .الزم به ذكر است كه این ارقام بر اساس اطالعاتی كه
دانشجویان در پرسشنامه وارد كردهاند ،به دست آمده است.
در این پژوهش میانگین نمره مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی قم ( )9/84 ± 3/15و در حد ضعیف ارزیابی
شد .همچنین میانگین نمره خالقیت دانشجویان ()68/80 ± 15/09
بدست آمد.
به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای مهارتهای تفکر انتقادی،
خالقیت و پیشرفت تحصیلی از روش تحلیل همبستگی پیرسون استفاده
شد .بر اساس نتایج حاصل از جدول ( )1بین میانگین نمره مهارتهای
تفکر انتقادی با میانگین نمره خالقیت ( r= 0/267؛ )P= 0/000
رابطه مثبت و معناداری وجود داشت .یعنی با افزایش مهارتهای
تفکر انتقادی ،خالقیت دانشجویان نیز افزایش مییابد .اما بین نمره
مهارتهای تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلی ( r= 0/081؛ 0/284
= )Pو نمره خالقیت با پیشرفت تحصیلی ( r= 0/025؛ )P= 0/741
رابطه معناداری وجود نداشت.
نتایج به دست آمده از مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون
 tمستقل نشان داد كه بین میانگین نمره مهارتهای تفکر انتقادی
دانشجویان دختر ( )10/04 ± 3/13با دانشجویان پسر ()9/29 ± 3/17

 -1پرسشنامه مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم «ب»

( :)CCTST-Bاین پرسشنامه حاوی  34سئوال چندگزینهای با یك پاسخ
صحیح در پنج حوزهی مهارتهای تفكرانتقادی شامل ارزشیابی،
استنباط ،تحلیل ،استدالل قیاسی و استدالل استقرایی است .مدت
زمان پاسخگویی به این آزمون  45دقیقه میباشد .برای هر پاسخ یک
امتیاز (نمره) در نظر گرفته شده است .براین اساس دامنهی نمرات
آزمودنیها بین صفر تا  34خواهد بود Facion .و همکاران در
مطالعات انجام شده پایایی آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا
با استفاده از روش کودرـریچاردسون بین  %68تا  %70گزارش
کردند .خلیلی و سلیمانی پایایی این آزمون را در جامعه دانشجویی
با استفاده از فرمول شماره  20کودر ـ ریچاردسون  %62برآورد
کردهاند[ .]40نقطه برش برای این آزمون با استناد به مقاله علمی پژوهشی
ّاللهکرمی و علیآبادی بر اساس نمره کل تفکر انتقادی 20 ،میباشد و
کسب نمره بیست و بیشتر به عنوان تفکر انتقادی مطلوب و نمره کل
کمتر از بیست تفکر انتقادی ضعیف در نظر گرفته میشود[.]2
 -2پرسشنامه استاندارد خالقیت عابدی :دارای  60ماده و هر
ماده دارای  3گزینه میباشد .گزینهها نشان دهنده خالقیت كم تا زیاد
است كه به ترتیب نمرهای از  0تا  2به مادهها تعلق میگیرد .دامنه نمرات
در این آزمون بین  0تا  120میباشد .برای محاسبه روایی آزمون از آزمون
تورنس به عنوان شاخص روایی همزمان استفاده شد .ضریب همبستگی
بین نمره كل آزمون تورنس و نمره كل آزمون جدید معادل %46
بدست آمد .ضرایب پایایی بخشهای سیالی ،ابتكار ،انعطافپذیری
و بسط از طریق بازآزمایی در اجرای فرم اولیه این آزمون توسط دكتر
عابدی به ترتیب  ،%84 ،%82 ،%85و  %80بدست آمد .در اسپانیا
آزمون بر روی  2264نفر از دانشآموزان اسپانیا اجرا و از روش ضریب
همسانی درونی و آلفای كرانباخ برای محاسبه پایایی استفاده شد .این
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متغیرها

مهارتهای تفکر انتقادی

مهارتهای تفکر انتقادی

1

خالقیت

**0/267
P=0/000

1

پیشرفت تحصیلی

0/081
P=0/284

0/025
P=0/741

پیشرفت تحصیلی

خالقیت

1

** همبستگی در سطح  0/10معنیدار است.

جدول :2نتایج حاصل از آزمون  tدو گروه مستقل بر روی میانگین نمونههای دانشجویان دختر و پسر در متغیرهای تفکر انتقادی ،خالقیت و پیشرفت
تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1394
شاخص آماری

میانگین و انحراف معیار

درجه آزادی

t

P

1/458

0/146
0/987
**0/000

دختران

پسران

تفکر انتقادی

10/04±3/13

9/29±3/17

191

خالقیت

68/81±15/59

68/77±13/78

195

0/016

پیشرفت تحصیلی

17/14±1/18

16/06±1/35

185

4/835

متغیرها

P>0/01

تفاوت معناداری وجود نداشت .همچنین تفاوت میانگین نمره خالقیت
دانشجویان دختر ( )68/81 ± 15/59با دانشجویان پسر (± 13/78
 )67/77از لحاظ آماری معنادار نبود .در حالی که بین میانگین نمره
پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر با دانشجویان پسر تفاوت معناداری
در سطح  0/01وجود داشت ( .)P=0/01بدین ترتیب که دانشجویان
دختر با میانگین ( )17/04 ± 1/18نسبت به دانشجویان پسر با میانگین
( )16/06 ± 1/35از پیشرفت تحصیلی باالتری برخوردارند (جدول .)2
جهت بررسی نقش متغیرهای پیشبین خالقیت و پیشرفت
تحصیلی با متغیر مالک تفکر انتقادی از آزمون تحلیل رگرسیون
خطی چندگانه به شیوه همزمان استفاده شد .نتایج بدست آمده
حاکی از این است که  0/07پراکندگی مشاهده شده در مهارتهای
تفکر انتقادی ،توسط دو متغیر پیشبین خالقیت و پیشرفت تحصیلی
توجیه میشود .همچنین با توجه به مقدار ضریب همبستگی بدست
آمده ( )0/269که همبستگی میان مقدار مشاهده شده متغیر مالک
و مقدار پیشبینی شده آن از روی مدل رگرسیون است میتوان به
واسطهی متغیرهای پیشبین ،مقدار متغیر مالک را پیشبینی کرد.
با توجه به مقدار مجذور ضریب همبستگی سازگار شده ()0/061
میتوان چنین قضاوت کرد که مدل انتخاب شده  6/1درصد واریانس
متغیر مالک (تفکر انتقادی) را شامل میشود .همچنین با توجه به
نسبت  Fمحاسبه شده ( )6/412در سطح  0/01معنیدار است .بنابراین
با  0/99اطمینان میتوان چنین قضاوت کرد که خالقیت و پیشرفت
تحصیلی میتوانند مؤلفه تفکر انتقادی را پیشبینی کنند .بنابراین مدل

**

رگرسیونی مناسب است.
همچنین نتایج بیانگر این است که ضرایب رگرسیون تنها در متغیر
پیشبین خالقیت معنیدار بود .متغیر خالقیت با ضریب بتای 0/253
در سطح آلفای  0/01معنادار بود .اما ضریب رگرسیون متغیر پیشرفت
تحصیلی معنادار نبود .به عبارتی تنها خالقیت پیشبینیکننده مناسبی
برای تفکر انتقادی است .لذا میتوان نتیجه گرفت که با افزایش
خالقیت ،مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان نیز افزایش مییابد.
بحث و نتیجهگیری
امروزه کارشناسان تعلیم و تربیت اتفاق نظر دارند که تفکر انتقادی
نه تنها باید یکی از اهداف تعلیم و تربیت باشد بلکه باید بخش الینفک
آموزش در هر مقطعی باشد؛ زیرا تفکر انتقادی تفکری است که با تحلیل،
ارزشیابی و گزینش و کاربرد منجر به بهترین راهحل میگردد؛ همان
چیزی که نیاز دنیای امروز است[ .]5هدف از این پژوهش بررسی رابطه
مهارتهای تفکر انتقادی با خالقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی قم بود .نتایج پژوهش نشان داد که بین تفکر
انتقادی و خالقیت دانشجویان رابطۀ معناداری وجود داشت ،که با نتایج
الله کرمی و علی آبادی ،عبدالهی عدلی انصاری همکاران  ،صارمی
و بهادری و Donoghue, Ragsdell, Provost, Marrapodi,به نقل
از الله کرمی و همکاران  ،همخوان بود[ .]42،8،2همچنین با نتایج paull
 Brackfield ، ,Garrisonو  Meyersکه نشان دادند تفکر انتقادی
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به دلیل استفاده از روشهای آموزشی نامناسب و تاکید بر یادگیری
حفظی و سطحی بر نگرش تفکر انتقادی دانشجویان به عنوان یکی
احتماال
از عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی تاثیر کمی داشته است[.]8
ً
پرسش و كنجكاوی در محیطهای آموزشی به نوعی سركوب میگردد و
همین امر مانعی جهت رشد و پرورش مهارتهای تفكر انتقادی خواهد
بود و كسانی هم كه دارای تفكر انتقادی هستند ،با وجود چنین فضایی
انگیزهای برای پیشرفت تحصیلی نمییابند و در نتیجه برای این هدف
مهم تالشی نمیكنند و به موفقیت تحصیلی مطلوبی دست نمییابند.
دلیل دیگری كه در تبیین این یافته میتوان بیان نمود ،این است كه
آزمونهای پایانی در دانشگاهها بیشتر در سطح حفظیات به ارزیابی
دانشجویان میپردازند و در نتیجه كسانی كه یادگیریشان در سطح
حفظیات است موفق به كسب نمرات باالتری میشوند .همانطور كه
 Lee A & Boyle ،Halstead ،Billingsبیان میكنند ،توسعه تفكر
انتقادی ،تا حد زیادی نیازمند تجدیدنظر در روشهای تدریس است
كه متأسفانه بسیاری از روشهای تدریس متكی به معلم است ،كه این
نه تنها جوابگوی توسعه تفكر انتقادی دانشجویان نیست ،بلكه تمایل و
وابستگی آنان را به استاد افزایش داده و منجر به وخیمتر شدن مشكالت
یادگیری میگردد و دانشجویان به آنچه استاد بیان میكند ،اكتفا
میكنند؛ پس الزم است اساتید در روشهای تدریس خود تجدیدنظر
كنند و از روشهای فعال تدریس استفاده كنند تا بتوانند این تفكر را در
دانشجویان ایجاد كرده و از آن در جهت توسعه پزشكی استفاده ببرند.
صرفا
در واقع ،استاد باید به فراگیران یاد بدهد كه چگونه یاد بگیرند نه ً
یك سری محتوا و محفوظات را به آنان انتقال دهد[.]44،38
همچنین بین خالقیت و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود
نداشت .که با نتایج  Torranceبه نقل از حسینی نسب و شریفی؛
 Tairبه نقل از شریفی و همکاران؛ حسن زاده؛ ذهیبون و همکاران
 Balgiu & Adîr؛  Olatoyeو همکاران همخوان بود[ .]10-15یافتههای
Torranceبه نقل از حسینی نسب و شریفی نیز نشان داد که بین نمرات
آزمونهای پیشرفت تحصیلی و آزمونهای آفرینندگی رابطه زیادی
وجود ندارد[ Taire .]10و همکاران به نقل از شریفی وهمکارن نیز نشان
دادند بین نمرههای آزمون پیشرفت و نمرههای آفرینندگی همبستگی
باالیی حاصل نشد که با نتیجه این پژوهش همخوانی داشت[ .]11همچنین
با نتایج پژوهشی  Parkو همکاران همسو بود .آنان هوش و خالقیت را
اندازهگیری كردند و پس از تحلیل دادهها به این نتیجه رسیدند كه بین
هوش و پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد ،اما این رابطه بین
خالقیت و پیشرفت تحصیلی دیده نشد Park .و همكاران چنین ادعا
كردند كه هوش و پیشرفت تحصیلی از تفكر همگرا ناشی میشوند،
در صورتی كه خالقیت ،محصول تفكر واگراست [ .]16در عین حال
این نتیجه با برخی نتایج ناهمخوان بود[ ،]16-19و با برخی نتایج ناهمسو
بود[.]20-24
نبود رابطه معنیداری بین خالقیت و پیشرفت تحصیلی ،به معنای
عدم وجود خالقیت نیست ،یکی از دالیل احتمالی میتواند این
باشد که سوالهای امتحانی در دوره تحصیلی ،از نظر سلسله مراتب
یادگیری بلوم ،بیشتر به سطوح پایینتر یادگیری اختصاص دارد و

نه تنها شامل تفکر منطقی است بلکه خالقیت را در برمیگیرد همسو
بود .به عقیده  Bleedorn & Menssenاین دو تفکر مکمل یکدیگر
در انجام عملکرد میباشند[ Scriven .]43عقیده دارد مهارتهای
تفکر انتقادی و خالقیت افراد ،هماهنگ با یکدیگر پیشرفت میکنند.
خالقیت مانند هر مهارت تفکر پرورش مییابد و تسلط بر هر دانشی نیاز
به هر دو تفکر انتقادی و خالقیت دارد Cran .در اهمیت تفکر انتقادی
و خالقیت اظهار میدارد که “وقتی استدالل شکست میخورد ،ابتکار
شما را حفاظت میکند ،وقتی نوآوری شکست میخورد استدالل شما
را حفاظت میکند"[.]8
هم در خالقیت و هم در تفکر انتقادی ما با یک فرایند سر و کار
داریم نه یک پیامد یا برونداد .فرایندی که در آن فرضیات و دانش
پیشین را به چالش میکشانیم و اطالعات موجود را بازآزمایی میکنیم
ِ
بهترین ممکن
تا یک راه حل جدید ارائه کنیم که همیشه این راه حل،
نیست و نیازمند ارزیابی است .خالقیت ،خلق نظاممند و متفکرانه
ایدهها ،مفاهیم و درك جدید از ارزشهاست و این حاصل نمیشود
مگر با بازآزمایی و ارزیابی ایدهها و مفاهیم موجود .بنابراین با توجه به
همپوشی خالقیت و تفکر انتقادی میتوان نتیجه گرفت ،رشد یکی از
آنها ،پیشرفت دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت[ .]2از طرفی با بررسی
طبقهبندی بلوم از هدفهای آموزشی در حیطه شناختی درمییابیم،
برای دستیابی به سطح ترکیب که بسیاری آن را مترادف با خالقیت
به کار میبرند ،باید سطح تحلیل ،که یکی از عناصر تفکر انتقادی به
شمار میآید ،را با موفقیت پشت سر گذاشته باشیم و بعد از حصول
ترکیب ،میتوانیم سطح ارزشیابی و قضاوت را به دست بیاوریم .بنابراین
اگر فردی در سطح ترکیب باشد ،با توجه به سلسله مراتبی بودن سطوح،
مطمئنا سطح تحلیل را پشت سر گذاشته ،آماده یادگیری در سطح
ً
ارزشیابی و قضاوت است .حتی در طبقهبندی جدید بلوم ،تحلیل و
ارزشیابی ،سطوح  4و  5و آفریدن در سطح  6قرار گرفته است[ .]6پس
میتوان تصور کرد فردی که میآفریند (خالقیت) ،البد توانایی تجزیه،
تحلیل و ارزشیابی (تفکر انتقادی) را کسب کرده است و خالقیت
میتواند پیشبینیکننده تفکر انتقادی باشد[.]2
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین تفکر انتقادی و
پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطۀ معناداری وجود نداشت .این نتیجه
با نتایج حاصل از پژوهش آقایی و همکاران؛ عبدالهیعدلیانصار و
همکاران ؛  Emirو بخشی و آهنچیان همخوان بود [ .]37،36،8،5و با نتایج
قنبریهاشمآبادی و همکاران و وحدت و همکاران که نشان دادند بین
گرایش به تفکر انتقادی با موفقیت تحصیلی رابطه معناداری وجود ندارد
و  Emirو  Reed & Kromreyکه نشان دادند با توجه به عملکرد
تحصیلی ،بین تفکر انتقادی دانشجویان تفاوت معنادار وجود ندارد،
همسو بود[ .]38،39،36همچنین با نتایج عاشوری؛ قاضیوکیلی و همکاران؛
کمایی و ویسانی ؛ سرمد و صیدی؛ بختیار نصرآبادی و همکاران
ناهمخوان و با نتایج Jacob؛  Jackson & LawtyJonesو Ridley
و همکاران ناهمسو بود[ .]27-34در کل پژوهشها در زمینه ارتباط تفکر
انتقادی با پیشرفت تحصیلی به نتایج متناقضی دست یافتهاند.
میتوان این یافته را اینگونه تبیین نمود كه تجارب آموزشی دانشگاهی
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توسعه مهارتهای تصمیمگیری ،مسألهگشایی و خودکارآمدی است
که این مهارت تحتتأثیر توانایی تمرین و فکر کردن به صورت انتقادی
و دارای روال منطقی است[ .]53تفکر انتقادی فرآیند فراشناختی چند
بعدی است که برای شناسایی مشکالت بیماران و طرحریزی و اجرای
برنامهی درمانی مورد استفاده قرار میگیرد .متفکر انتقادی کسی است
که بر پایهی استداللی که انجام میدهد ،ارزیابی و قضاوت میکند
و قواعد حاکم بر ارزیابی را میداند .هدف تفکر انتقادی قضاوت بر
پایهی شواهد (نتایج) است[ .]54شکاف بین تئوری و عمل در رشتههای
علوم پزشکی ملموس است .تفکر انتقادی میتواند اندوختههای علمی
را به حیطه عمل بکشاند و به کار گیرد و در واقع راهی جهت از بین
بردن خأل بین تئوری و عمل است[ .]53این نوع طرز تفكر نقش مهمی
در تصمیمگیری های صحیح بالینی دارد[ .]55در واقع شالوده و اساس
حل مسأله و تصمیمگیری بالینی است[ .]56لذا همیشه در بهداشت و
درمان نقش الزامی ای را خواهد داشت[ .]54متفكر انتقادی باید بتواند
براساس شواهد موجود تصمیم بگیرد ،تصمیمات اتخاذ شده را در عمل
به كارگیرد و در صورت نیاز ،رویه خود را تغییر دهد[ .]57در هر حال
حل اكثر مسائل مستلزم هر دو نوع تفكر است[ .]50تفکر انتقادی و
خالقیت باید به عنوان بخش الینفک آموزش پزشکی در هر مقطعی
باشند زیرا با تحلیل ،ارزشیابی ،گزینش و بکارگیری ،منجر به بهترین
راهحل می شوند و این همان چیزی است که نیاز دنیای امروز است[.]58
دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی و حوزه سالمت از مهمترین
گروه دانشجویان و فارغ التحصیلین کشور محسوب می شوند .این
مسئله بخصوص با توجه به اینکه این گروه از دانشوران جامعه با سالمت
جسم و روان آحاد مردم جامعه سر و کار دارند ،اهمیت بسیار بیشتری
می یابد .از این رو ،توجه به متغیرهایی که در دانش و پیشرفت تحصیلی
این گروه از تحصیلکردهها تأثیر میگذارد ،از جمله ضروریات مربوط
به هر دانشگاه علوم پزشکی میباشد .بر همین اساس ،سنجش و سپس
آموزش مهارتهای تفکر انتقادی و خالقیت به عنوان دو متغیر مهم و
تأثیرگذار در پیشرفت تحصیلی و در نهایت پیشرفت شغلی دانشجویان
دانشگاهها و از جمله دانشگاه علوم پزشکی قم ،پیشنهادی کاربردی
و مفید است .نمونه این پژوهش محدود به دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی قم بوده كه تعمیم نتایج را محدود میسازد .همچنین گردآوری
دادههای پژوهش به صورت خودگزارشی بود .از این رو میبایست
تفسیر نتایج با احتیاط انجام گیرد .پیشنهاد میگردد که تحقیق حاضر
در آینده با جامعۀ آماری متفاوت تکرار گردد .بحث پژوهش در مقاطع
تحصیالت تکمیلی میتواند زمینه جدیدی برای مطالعه باشد .آیا
استادان این مقاطع نسبت به تفکر و یادگیری دانشجویان متفاوت از
مقطع کارشناسی عمل میکنند؟ و با توجه به این که عوامل مختلف
زیاد دیگری میتواند با متغیرهای این پژوهش در ارتباط باشد ،پیشنهاد
میشود تحقیقات بیشتری در این حیطه موضوعی انجام گردد.
نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه بین مهارتهای تفکر انتقادی
و خالقیت بود .دانشجویان به عنوان نیروی انسانی متفكر و خالق
هر جامعه از جایگاه ویژهای برخوردار هستند .توانایی تفکر انتقادی و
خالقیت برای دانشجویان ضروری است از آن جا كه این نوع طرز تفكر

در طرح سواالت امتحانی ،به سطوح عالیتر ذهن ،به ویژه سطح
عمدتا از خالقیت تاثیر میپذیرد ،چندان توجه نمیشود.
ترکیب که
ً
آنچه آزمونهای پیشرفت تحصیلی اندازهگیری میکنند ،با آنچه
آزمونهای خالقیت میسنجد ،از لحاظ محتوا ،متفاوت هستند.
به عبارت دیگر ،آموزشهای موجود در دانشگاهها که مبنای تعیین
لزوما از
پیشرفت تحصیلی هستند ،بر خصیصههایی تاکید میکنند که ً
ویژگیهای تفکر خالق نیستند .با آموزشهای سنتی رایج در
دانشگاههای ایران ،مدرسان دانشگاهها بر حفظ کردن مطالب و نمره
گرفتن تاکید زیادی میکنند و تا وقتی که ساختار نظام آموزشی از جمله
آموزش عالی بر این مبنا استوار باشد ،نبود رابطه بین خالقیت و پیشرفت
تحصیلی دانشجویان طبیعی است[.]11
یافتهها نشان دادند كه دانشجویان دختر در مقایسه با دانشجویان
پسر پیشرفت تحصیلی بهتری داشتند .این یافته با نتایج شکورنیا و
همکاران؛ آقا میرزایی و ابراهیم صالحی؛  WanChikو همکاران و
 Manzarهمخوانی داشت[ .]45-48به نظر میرسد حس رقابتجویی و
مقایسه و کمال در بین دانشجویان دختر بیش از دانشجویان پسر است.
براساس یافتههای پژوهشی Vespersعالقه زنان به تحصیل و پیشرفت
تحصیلی بیشتر است و درباره مردان مشاهده شده است که نگرانی آنها
درباره بیكاری و اشتغال پس از تحصیل تأثیر منفی بر عملكرد تحصیلی
آنها دارد[.]49
در نهایت ،نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که خالقیت
به شکل مثبت و معناداری پیشبینیکننده مهارتهای تفکر انتقادی
بود و حدود  6/1درصد از واریانس مهارتهای تفکر انتقادی در
سطح  0/01از طریق این متغیر قابل تبیین بود .خالقیت منجر به پدید
آوردن اندیشههای غیرمعمول و فاصله گرفتن از الگوهای سنتی تفكر
و توانایی تفكر به شیوه غیر متداول و خالف عادات رایج و موجب
انعطافپذیری انتخاب و افزایش كیفیت تصمیمگیری میشود و
قادر است وابستگی به عادات و برداشتهای مرسوم را از بین برده و
ذهن را به سمت ایدهها و امكانات تازه متوجه كند .ابتكار ،خالقیت
و توانایی حل مسأله از مهارتهای كلیدی عصر دانایی به شمار
می روند[ .]50خالقیت میتواند در به دست آوردن راههای ابتكاری
مواجهه با بیماریها و موقعیتهای استرسزای حرفهای در بسیاری
از موارد راه گشا باشد[ .]51پرورش تفکر خالق در دانشجویان ،باعث
میشود تا آنها نقاط قوت و ضعف خود را بهتر تشخیص دهند و بفهمند
چگونه میتوانند استراتژیهای خود را در تصمیمگیری و حل مسئله
گسترش دهند که این امر میتواند سبب کاهش اتخاذ تصمیمات
اشتباه شود[ .]52از سوی دیگر تفکر انتقادی به عنوان ابراز یادگیری،
دانشجویان را با هنر استدالل و منطق آشنا میسازد و آمادگی آنها را
برای موقعیتهای پویای خارج از کالس افزایش میدهد و شایستگی
الزم را برای بهتر زیستن و بهتر درک کردن ،در اختیار فرد قرار
میدهد .ضرورت پرداختن به تفکر انتقادی در آموزش علوم پزشکی
برای پاسخ به تغییرات سریع محیط مراقبت بهداشتی مورد تأکید قرار
گرفته است .وظیفه اصلی و اولیه هر مؤسسه آموزشی پزشکی عالوه
بر رشد و توسعه شایستگیها و صالحیتهای حرفهای دانشجویان،
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94538 معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم با کد
.میباشد

 الزم است تا اساتید و،نقش مهمی در تصمیمگیریهای صحیح دارد
دانشگاه زمینههای الزم در جهت رشد مهارتهای تفكر انتقادی و
. فراهم آورند،خالقیت را در دانشجویان پزشكی

تعارض منافع

تشکر و قدردانی

بین نویسندگان و مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی هیچ
.گونه تعارض منافع وجود ندارد

بدینوسیله مراتب سپاسگزاری خود را تقدیم به «مسئولین واحد
پژوهش و آموزش دانشگاه علوم پزشکی قم" مینماییم و از دانشجویان
 تقدیر و،محترم كه نهایت همكاری را در تكمیل پرسشنامهها داشتند
.تشكر مینماییم

منابع مالی
حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم تامینکننده و
.حامی مالی این پژوهش بود

تاییدیه اخالقی
مقاله حاضر برگرفته از طرح تحقیقاتی مصوب حوزه
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