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 گفتارپيش
هاي جداگانه، حيات را همچون خدمت بزرگ داروين به جهان علم اين بود كه به ما آموخت تا به جاي آفرينش 

پيوستار حيواناتي قرار بدين سان در يك سوي اين . ي جانوران را با يكديگر دريابيمپيوستاري درك كنيم و ارتباط همه
ي نخستين قرار دارند گيرند كه دشوار بتوان احساس و تفكر را در آنان مشاهده كرد و در انتهاي ديگر پستانداران ردهمي

ي نخستين به روشني ي پستانداران ردهي بيستم دربارهمند سدههاي نظامبررسي. اندكه به توليد فرهنگ دست يازيده
ها بيش از ديگر انواع اما كمتر از هاي متنوع شمپانزهاحساساتي چون نوعدوستي و همياري در ميان فرهنگنشان داد كه 

هاي گوناگون در ي تفكر و آفرينش فرهنگهاي اوليههمين مطالعات مشتركات قابل توجهي را در صورت. هاستانسان
ي حيوانات را انكار كنيم الزم شتركات فراوان ميان همهبي آنكه بخواهيم م. ميان اين پستانداران به اثبات رسانده است

پيچيدگي و تنوع استفاده از ابزارها اگر چه در . اي يافته استها در انسان اوج تازهاست تأكيد شود كه اين مشخصه
شتابان رو به هاي پستانداران خويشاوند انسان به اثبات رسيده است اما در انسان ابعادي عظيم يافته و بسياري از فرهنگ

بخشد و در همكنشي با گيرد امتداد ميآالتي كه به كار ميهاي خود را به واسطه ماشينانسان اندام. رودگسترش مي
سازد تا با محيط طبيعي و اجتماعي متغيرهاي محيط پيراموني، ساختارهاي ذهني و حتي مغز خويشتن را متحول مي

هايي كم و بيش متفاوت و به انقراض اي جديد با اندامپاسخ به پيدايش گونه در برخي حيوانات اين. متغير سازگار شود
سازد و بدين سان هم اما انسان كار و فعاليت خود را در همكنشي با طبيعت و جامعه دروني مي. انجامدها ميبرخي گونه

ي پويايي نوع انسان است و در سايهاين رمز تداوم . دهدي خود را تغيير ميسازد و هم طبيعت ويژهمحيط را دگرگون مي
ي طبيعي و اجتماعي را همزمان هاي پيشين فعاليت و انديشههاي  شكلتوان رسوبفعاليت و طبيعت غالب او مي

ها و ريزند، و انديشهشود؛ ابزارها و مفاهيم ناكارآمد و كهنه را دور ميدر انسان انديشه و ابزار بازسازي مي. مشاهده كرد
 .شوداي و به همراهشان طبيعتي نوين در انسان بازآفريني ميتازه ابزارهاي

 



 تاريخچه
و يونان و از ) ايونيه(تاريخ مدون جوامع انساني حاكي از حركت تمدن از آسياي صغير به جزاير شرقي مديترانه  

شخصيت سقراط بارز شد م در .ق 470اش در حدود حركتي كه در يكي از نقاط اوج تاريخي. شمال آفريقا به روم است
ي پاسخي بر انتقادات مستدل او داشت ساالري نوپاي آتن نه توان ارائههنگامي كه مردم) م.ق 399(كه در هفتاد سالگي 

و نه تاب تحمل آن را، به فساد در ارض متهم شد و به عنوان نخستين شهيد تفكر انتقادي ثبت گرديد، نزد سقراط درگير 
روش . و كاويدنش با فرض درستي بي آن كه قبولش كرده باشيم نشان دانش آموختگي است اي تازهشدن با انديشه

هاي توماس در پايان عصر تاريكي اروپا در نوشته. ديالكتيك سقراطي در آموزش و استدالل تا امروز تداوم يافته است
هاي سياست در ابعاد متنوع انديشه آكونياس اوج ديگري يافته، در عصر تجديد حيات، به ويژه در فرآيند جدايي دين و

ديني، هنري، اجتماعي، اقتصادي، و طبيعي براي پيدايش عصر قانون و آزادي نقش بارزي در زندگي انسان اروپايي يافته 
 .است

ي رشد پيوسته: اندانديشمندان گوناگون هر يك وجهي از آن را در تعاريف متنوع خود مورد تأكيد قرار داده 
ي گيري؛ توانايي ارائهل؛ تأمل بر انديشه و به تعويق انداختن قضاوت؛ منطق متمركز بر استدالل و تصميمالگوي استدال

زده؛ تحليل، ارزشيابي، و داوري و خودداري از قضاوت شتابچارچوب تحليلي، پذيرش احتماالت تازه و پرهيز از پيش
دبرانه براي تفكري هدفمند؛ قبول مسئوليت و هدايت گزينش و به كارگيري بهترين راه حل؛ به كارگيري معيارهاي م

دهد شواهد موجود و پذير بوده و به متفكر اجازه ميمعيارهاي پذيرفته براي ارزيابي؛ حركت مارپيچي انديشه كه انعطاف
ه كار دهي كند، و سپس بهاي رايج را به روشي مستدل مورد ارزيابي قرار دهد، وزنها و روشمعيارها و ضوابط، ارزش

بگيرد؛ تلفيق استدالل قياسي و استقرايي با فرآيند حل مسئله براي پردازش اطالعات قبلي و دستيابي به اطالعات تازه؛ 
و انجمن . ي چنين تعاريفي استي مشخص، از جملهها و همتايان و منابع اطالعاتي در هر عرصهتحليل تأثيرات رسانه

فرآيند قضاوت هدفمند و متأمل است كه به شواهد، وضعيت، مفهوم «گويد مي) 1990گزارش دلفي (ي آمريكا فلسفه
 . »ها توجهي معقول و مستدل داردها، و ضابطهسازي، روش

داند به ي فعاليت اجتماعي، توليدي، تاريخي انسان ميانداز ويگوتسكي كه انديشه را صورت دروني شدهاز چشم 
ها كه در اند با مشابه صنعتي آنهاي رسمي كه آزاد زيستهيا گوشت مرغ رسد بتوان دريافت كه چرا تخم مرغنظر مي

شايد . اند تفاوت دارد؛ يعني طعم فرآورده بازتابي از فرآيند استهاي دربسته متولد شده، زيسته، و به كشتارگاه رفتهسالن
لطبع نظام اجتماعي، توليدي، بتوان تفكر انتقادي را بخشي از انديشه دانست كه در خدمت تحول نظام آموزشي و با

 .تاريخي است، و متمايز از بخشي است كه در سوي تثبيت نظام آموزشي و وضعيت موجود است
هاي زندگي براي درست زيستن هر انساني است، صرف نظر ي جهاني، تفكر انتقادي يكي از مهارتاما در دهكده 

هاي علمي و فني آموزش و سنجش توان تفكر و ي رشتهكند و در همهي تخصصي فعاليت مياز اين كه در چه عرصه
در پزشكي حيات بيماران به . هاستحل مسئله ضروري است؛ ليكن علوم پزشكي و نظامي از اين جهت سرآمد ديگر رشته

كند استدالل و قضاوت باليني خويش ي اخالقي هر درمانگري ايجاب مياستدالل باليني توانمند وابسته است، پس وظيفه
ريزان آموزشي اند و برنامههاي پزشكي هم كه مسئول معتبرسازي اين حرفهدانشكده. را پايش كند و در ارتقاي آن بكوشد

اما سرآمدي . دانندكه حفاظت و ارتقاي سالمت جامعه را در نظر دارند اثبات توانمندي در استدالل باليني را اجباري مي
. اي نيرومند و پاياستهاي تفكر انتقادي به شيوهحاصل كاربرد صحيح مهارت )2008(اي به نظر فاسيون در قضاوت حرفه



رود كه نسبت به عاليم طبيعي است كه قضاوت باليني به معني فرآيندي است كه براي قضاوت در اين باره به كار مي
و در ) شواهد(رد عاليم بيماري اما با توجه به ماهيت منحصر به ف. مشاهده شده در بيمار چه باوري داريم و چه بايد بكنيم

ي با به كارگيري دانش و مهارتي كه متخصص طي دوره) وضعيت(نظر داشتن شرايط زندگي و سالمت كنوني بيمار 
آثار احتمالي اقدام درماني منتخب ) هاسازيها و    مفهومروش(آموزشي علوم سالمت و اجراي طبابت كسب كرده است 

شواهد (كند ، و سرانجام پيامدهاي نهايي مراقبت ارائه شده را پايش مي)به شواهد و معيارهاتوجه (كند را پيش بيني مي
 ).و معيارها يا ضوابط

ها شخصي صادق، آگاه، و جستجوگر داوريورز نقاد در رويارويي با      پيشدر اينجا شايسته است يادآور شويم كه انديشه
تر شوند، با موضوعات پيچيده بسيار كند تا هر چه شفافتأمل و بازانديشي مياست، در قضاوت محتاط بوده و بر مسايل 

گير است، در انتخاب معيارها و ضوابط بسيار منطقي است و كوش و پيبا انضباط و در جستجوي اطالعات مرتبط سخت
 .روده شمار ميكند كه اقتضاي موضوع است و در محيط پژوهش مجاز بها را با دقتي وارسي مينتايج و يافته

 
 خالصه

. تفكر انتقادي و ارزيابي انتقادي -دهد هاي آموزش پزشكي مكرر رخ ميتوجه دارد كه در بحث» مهارت«اين فصل به دو 
هاي مختلفي هاي مشتركي دارند، از شجرهرود، و مشخصهدر حالي كه اين دو اصطالح اغلب به جاي همديگر به كار مي

رود تا آفرين به كار ميهاي مسئلهپردازد كه در تنوعي از وضعيتانتقادي به راهبردهايي كلي ميتفكر . اندحاصل شده
در مقابل، اصطالح . گيري برسدها را ارزشيابي كند، فرضيه بسازد، شواهد را بسنجد و به نتيجههايي را گرد آورد و آنداده

هايي به كار برد كه براي ارزشيابي مقاالت پژوهش باليني بر ارزيابي انتقادي را دانشگاه مك ماستر براي توصيف مهارت
هاي شناسي پژوهشاي وجود دارد كه دقت روشبدين سان، معيارهاي انتشاريافته. طبق اصول شيوع شناسي باليني است

به كار بستن هاي ارزيابي انتقادي مستلزم يادگيري فراگيري مهارت. اي درماني و يا آزموني تشخيصي را بسنجدمداخله
 .اين معيارهاست

شود كه نخست، مشخص مي. هاي متفاوتي كه دارند مشابه استشواهد مربوط به اثربخشي اين هر دو، برخالف تاريخچه
وار به تغييري چند درصدي بالغ آثار نمونه. هايي به مراتب دشوارتر از هر چيز قابل تصوري استآموزش چنين مهارت

هرگاه » هاييمهارت«هاي استدالل باليني حاكي از آن است كه چنان      ، همانند مهارتدوم، اين شواهد. شودمي
 .فراگرفته شود، بسيار مقيد به محتواست و به هيچ روي كلي نيست

 
 مقدمه

 در حـالي كـه در  . تفكر انتقادي و ارزيـابي انتقـادي  : اين فصل به مرور متوني در دو عرصه كامالً مرتبط با هم مي پردازد 
بعضي محافل اين دو اصطالح را تقريباً معادل هم به كار مي برند، از شجره هـاي كـامالً متفـاوتي بـر خاسـته و از لحـاظ       

بريم، و به بررسـي  درباره ي اين هر دو رويكرد كلي واحدي را به كار  مي. عملياتي معرف مهارت هاي كامالً متفاوتي است
؟ آيا مي توان آن را درس داد؟ چگونه مي توان آن را سنجيد؟ همچنانكه اين مفهوم چيست: سه پرسش كلي مي پردازيم

خواهيم ديد، هنگامي كه از تعريف به سوي عملياتي كردن مي رويم، اين دو اصـطالح در چيـزي فراتـر از نخسـتين واژه     
 .سهيم نيستند



 
 تفكر انتقادي

 :گيرد كه شامل هايي را در بر ميي از    مهارتاتر بوده و مجموعهاز اين دو مهارت، تفكر انتقادي به مراتب كلي
متفكران نقـاد، در نهايـت، نتـايج     -هايي شناختي است كه احتمال برآمد مطلوب را افزايش مي دهدراهبردها يا مهارت... 

كند يا اي بهتري ميهاي حرفهمطلوب به اين معني كه فرد انتخاب(خواهند داشت » غير نقاد«تري از انديشمندان مطلوب
 ).450. ، ص1998هالپرن، ) (تريگذاري هاي  خردمندانهسرمايه

با اين تعريف، مطمئناً، آزمون ضريب هوشـي تعريـف عمليـاتي    . تر از اين دشوار استتر يا جامعي تعريفي كليتصور ارائه
اي و درآمد انتخاب حرفهشود چون شواهد فراواني وجود دارد كه ضريب هوشي با نتايجي چون خوبي از تفكر انتقادي مي

با اين حال، مشكل اين تعريـف جامعيـت آن اسـت، چـون تقريبـاً هـر فعاليـت        ). 1994هرنشتين و موري، (مرتبط است 
 .دهدي خود جاي ميهدفمندي را در گستره

باز هم از . تر مي شودالبته، هرگاه از تعريف به سوي برنامه ي درسي يا سنجش حركت كنيم، ماهيت تفكر انتقادي شفاف
 :هالپرن نقل مي كنيم كه

 
ها را از مهارت هاي تفكر ساده تـر  خوانند تا آنمهارت هاي تفكر انتقادي را اغلب مهارت هاي شناختي رده ي عالي    مي

ي عالي نسبتاً پيچيده اند، مستلزم قضاوت، تحليـل و تركيـب انـد، و بـه     هاي ردهمهارت. يعني رده ي پايينتر تميز دهند(
پـاي  -تفكر رده ي عالي تفكري تأُملي، حساس نسبت به محتـوا و خـود  . ه اي مكانيكي يا طوطي وار به كار نمي روندشيو
در زندگي واقعي مهارت هاي تفكر انتقادي هنگامي مورد نياز است كه اشخاص با مسايلي پيچيده و شلوغ و درهم .... است

 ).451. ص(ها در دسترس نيست درگيرند كه تعريف شفافي از آن
 

توانـد  با وجود اين باز هم روشن نيست كه تفكر تأملي يا تفكـر خودپـاي چـه مـي    . تر باشددهندهشايد اين تعريف آگاهي
 .شودهاي كلي عنوان ميها را آموزش داد و سنجش كرد، و نوعي مشخصهتوان آنباشد، يا چگونه مي

هاي تفكر انتقـادي مهـارت هـايي    رسد مهارتاينكه به نظر ميتر از نظر پيشرفت مطالب اين فصل نخست، و از همه مهم
باز هم . اي از مسايل كاربرد دارندي تنوع گستردهاند با اين حال احتماالً درباره»مقيد به وضعيت«كلي باشد، در حالي كه 
ن نوع تفكري كه آ. هدفمند، مستدل بوده در سوي هدف حركت مي كنند«كنيم كه اين مهارت ها از هالپرن نقل قول مي

آنچـه بـراي بـه    ). 450-451. صـص (» در حل مسايل، تدوين استنباط، محاسبه ي احتمال، و تصميم گيري درگير است
كارگيري تفكر انتقادي الزم است بطور كلي مسئله اي پيچيده است كه تعريف دقيقي از آن در دست نيست و البته، ايـن  

 .هم با اشكال و ابعاد متكثري پيش مي آيد
-به نظر مي. رسد كه تالش براي تميز گذاشتن بين تفكر انتقادي از حل مسئله مذبوحانه باشدتا اينجاي بحث، به نظر مي

رسد كه تفاوت بيشتر در بارهاي معنايي است تا در نوع؛ براي حل مسئله مي توان از راهبردهاي متنوعي استفاده كـرد از  
توان از همـان راهكـار اسـتفاده كـرد تـا      ايد و باز هم مياي را حل كردهلهبازشناسي و تشخيص اينكه قبالً هم چنين مسئ

رسد كـه تفكـر انتقـادي در سـوي     به نظر مي. كندمراحلي پياپي كه با دقت تدوين شده و ما را به سوي هدف هدايت مي
 .شودديگري آغاز ميتوان حكم كرد كه اين يكي كجا تمام و آن انتهاي تحليلي اين پيوستار قرار بگيرد، اما نمي

اي مشـابه  هاي مشترك در اين دو مفهوم، جاي تعجب دارد اگر شواهد دال بر فهم ما از حل مسئله به شيوهبا فرض بخش
ي حل مسئله و استدالل باليني طي به ويژه، تحول عمده در تفكر درباره. درباره ي بسياري از تفكرات انتقادي به كار نرود



-هاي حل مسئله آن گونه كلي نيست كه قبالً تصور مـي ستلزم تشخيص اين نكته است كه مهارتي پيشين، مدو    دهه
 .اي دارند كه در دست بررسي استرفت، و پيوند بسيار نزديكتري با دانش مشخص محتواي مربوط به مسئله

رسد اظهارات آغـازين  نظر مياگر چه به . هاي مشابهي از متون تفكر انتقادي برخاسته استكه خواهيم ديد يافتههمچنان
آمـوزش  «هالپرن كه قبالً نقل گرديد، به توصيف مجموعه راهكارهايي مستقل از محتوا بپردازد، با توجه به عنـوان مقالـه   

هـاي محتـوايي مختلـف    به طور ضمني اشعار دارد كه انتقال بـه عرصـه  » تفكر انتقادي براي انتقال به عرصه هاي مختلف
پـردازيم و در همـين حـال بـه سـه      در زير با تفصيل بيشتري به بررسي اين مسـئله مـي  . ن باشدممكن است مسئله آفري

 :كنيمپرسش بسيار كلي توجه        مي
 
 تفكر انتقادي چيست؟ آيا از جنس مهارت است؟ يا مقيد به دانش مشخص است؟. 1
 .مؤثر و كدام غير مؤثر است توان اين تفكر را آموزش داد؟ كدام راهكارهاي آموزشي احتماالًآيا مي. 2
 .داريم» بد«و » نيك«توان تفكر انتقادي را ارزشيابي كرد؟ آيا متفكر به اصطالح آيا مي. 3
 

 تفكر انتقادي چيست؟ آيا مهارت است؟ يا مقيد به محتواست؟
به معاني بسيار ديگري  تواني متون ميبي ترديد با بررسي گسترده. ايدپيش از اين با يك تعريف تفكر انتقادي آشنا شده

كنـيم، و بـه   ي سهل و ممتنع اختيـار مـي  سرانجام، بر روي هم رويكرد به كلي متفاوتي نسبت به اين وظيفه. دست يافت
هاي تفكر انتقـادي مـورد   دهيم كه همان چيزهايي باشد كه در آزمونلحاظ عملياتي تعريفي از تفكر انتقادي به دست مي

 .عالً، بگذاريد در همين سطح تعريف باقي بمانيماما ف. گيردسنجش قرار مي
توصـيف سـودمندي از   . هاي مشتركي وجود داردهاي تفكر انتقادي مشخصهي ديدگاهصرف نظر از تعريف رسمي در همه

 :نامدمي» الگوي عقل سليم در تفكر«دهد كه آن را ارائه مي) 1994(تفكر را بورهام 
 

 .تفكر آگاهانه است ∗
ايـم،  از محتواي تفكر را اشيايي تشكيل مي دهد كه از طريق آشنايي مستقيم آنهـا را نشـناخته  اگر چه بسياري  ∗

تـر از آن  اين دانش انتزاعـي مهـم  . مثل دمپايي داخل خانه، بلكه تفكر ما به صورت اصول و مفاهيم انتزاعي است
-هاي تازه انتقـال مـي  ضعيتهاي آشناي قديمي به   ويكي است زيرا از اين طريق است كه مهارت را از وضعيت

 .دهيم
 .شودكند،كه قوانين قياس از اهم اين قواعد محسوب ميتفكر صحيح از قواعد منطق پيروي مي ∗
 .آوردتفكر تحت نظارت هدفمند متفكر است و انديشه هايي نو به وجود مي ∗
به كار گرفت، و با انواع ي مسايل مختلف توان آن را دربارهكه مي -نوعي عضله ي ذهني-اي كلي است تفكر قوه ∗

در گذشته علمي رسمي در آموزش كالسيك در خدمت ايـن هـدف بـود،    . تواند تقويت گرددمناسب آموزش مي
 .هاي فكر كردن معطوف شده استهاي درسي مهارتامروز توجه به دوره

 
ي ها به همين اندازه دربارهمشخصهرسد كه اين تر توصيف مي كند، به نظر مياگر چه بورهام تفكر را به شيوه اي گسترده

» تفكـر غيـر انتقـادي   «چنانچه تنها دليلش هم اين باشد كه گمـان نـرود از يـادگيري    (هم مصداق دارد » تفكر انتقادي«
هـاي متعـدد، و ماننـد    دهي به اطالعات، قضاوت در ميان گزينـه شايد تفكر انتقادي به وزن). چندان چيزي بتوان آموخت



. سـازد تري داشته باشد، اما در اين تعاريف آن قدر ابهام وجود دارد كه تميزگذاري ظريف را غير ممكن مياينها الزام بيش
رسـد ايـن الگـوي تفكـر در ميـان      ي دانشگاه مك ماستر كه تصديق مي كنيم قابل تعميم نيست، بـه نظـر مـي   در تجربه

ي كافي در ايـن  كنند كه به اندازهشجويي برخورد ميمعلمان به كمتر دان. كارشناسان آموزش و پرورش اعتبار زيادي دارد
در واقـع، معلمـان بسـياري    . ي دانشجويان خاصـي اسـت  هاي حل مسئلهي مهارتباره نداند؛ نگراني مربيان بيشتر درباره

. گيرنـد كنند كه سواد داشتند اما قادر نبودند دانش خود را در وضعيت باليني به كـار ب هايي از دانشجويان نقل ميحكايت
ي هـايي دربـاره  هـا و كارگـاه  دانند كه چه درسي بيستم را به ياد دارند ميهاي شصت و هفتاد سدهكساني از ما كه دهه

ها را به خـود اختصـاص   ي آخر هفتهرسيد همهشد كه به نظر ميگريزانديشي، بارش فكر، و واقع گريزي تمثيلي ارائه مي
 .بدهد

هايي كـه  برخالف پژوهش. خيزدهاي سنجش تفكر انتقادي بر ميصطالح از بررسي روشصورت عملياتي مشابهي از اين ا
سنجش تفكر انتقادي . ي چگونگي سنجش آن همنواختي قابل توجهي وجود داردبراي آموزش تفكر انتقادي است، درباره

هـا را در  هاي اين پژوهشدر صدها پژوهش به كار رفته است؛   يافته) 1980؛ واتسن و گليزر، WGCTA(گليزر -واتسن
در اينجا، محتواي اين آزمون را، به سبب فراگير بودن آن، به عنـوان يـك   . دهيمي همين بخش به اختصار شرح ميادامه

شامل پنج ) ستاوگ(گليزر -سنجش تفكر انتقادي واتسن. دهيمبرداري قرار ميروش عملياتي كردن اين مفهوم مورد بهره
 :مضمون فرعي است

 
 ها هاي درست يا نادرست از دادهارائه استنباط -استنباط. 1
 هاستتشخيص مفروضاتي كه اساس استنباط -تشخيص مفروضات و مباني. 2
 هاگيري از دادهنتيجه. 3
 گذاري شواهد، و دهي و ارزشوزن -تفسير. 4
 هاي نيرومند و ضعيفارزشيابي استدالل. 5
 

تواند اين مباني سته از اين تعاريف تا چه اندازه منطقي است، نوعي عقل متعارف ميصرف نظر از اينكه تفكر انتقادي برخا
ي ي طبقـه هـا را دربـاره  توان آنهايي كلي و مستقل از محتواست و ميچنانچه اين مباني واقعاً مهارت. را به چالش بكشد

هاست، در آن و گوهر اين توانش كسب اين مهارتاي از مسايل به كار برد، و اگر واقعاً باور داشته باشيم كه اساس گسترده
شود كنـار زد و بـه   اي از تأكيدي را كه به طور سنتي بر محتواي پزشكي ميرسد كه بتوان بخش عمدهصورت به نظر مي

 .هاي تفكر انتقادي تمركز يافتجاي آن با استفاده از مفاهيم زندگي روزانه بر تسلط در مهارت
. كه معلمان صرفنظر از تعهدشان به الگوي عقل متعارف چنين موضعي افراطي را اختيار كننـد نمايد چندان محتمل نمي

بـا  . اي از دانش اسـت ي سالمت مستلزم تسلط بر حجم گستردهدهند كه حرفهاستادان و دانشجويان هر دو تشخيص مي
ي حل مسئله به اين الگو وفادار است و هاي درسي نوين مانند يادگيري بر مبنااين حال، مطمئناً حقيقتي است كه برنامه

تر دانش محتوايي مشخص اسـت  ي درسي و يادگيري حجم پيوسته كوچكهاي برنامهي صريح آن پيوند بين هدفنتيجه
 ).1992ايگل، هاراسيم، و ماندين، (

چه در آموزش پزشكي و هاي كلي تفكر، مستقل از دانش مفهوم مهارت. شود كه فراواناين الگو چه عيبي دارد؟ معلوم مي
 .در اينجا برخي از اين آثار را مرور خواهيم كرد. اعتبار شده استشناسي شناختي به طور كلي، بسيار بيچه در روان



 
 شناسيتفكر انتقادي از ديدگاه روان

. نگ باشندشان فرآيندهاي ذهني است، براي درك تفكر انتقادي پيشاهشناسان كه نخستين دغدغهتعجبي ندارد كه روان
شناسان چندين بررسي اساسـي  روان) 1989پركينز و سليمان، (» هاي كليعصر زرين آموزه«بيش از سي سال پيش، در 

پوليـا در  ). 1972؛ نول و سايمن، 1957پوليا، (را هدايت كردند كه به طور جدي به رويكردهاي كلي حل مسئله بپردازند 
ي كرد كه براي موفقيت در رياضي بايـد تعـدادي آمـوزه   اعدكننده استدالل مياي متقي رياضي فعال بود و به شيوهعرصه

ي نسـبتاً نـوين هـوش مصـنوعي فعـال      نوول و سايمن در عرصـه . كلي را آموخت؛ دانش مشخص چندان اهميتي نداشت
-توسط دستگاه ي حل مسئلهبودند؛ طرفه اينكه كتاب حل مسئله در انسان نگارش اين دو نويسنده در واقع بيشتر درباره

ريـزي شـده بـود كـه بـا      اس طوري برنامـه .بي. كن همگاني، يا جيحلاي آنان، موسوم به مسئلهسازي رايانهشبيه. هاست
بـاز هـم،   . اي از مسـايل را حـل كنـد   هاي گسـترده مجموعه» هدف -تحليل وسيله«استفاده از تعدادي راهبرد كلي مانند 

 .اهميت استر چند الزم است، اما نسبتاً بيديدگاه غالب اين بود كه دانش مشخص، ه
ي عمده يك عرصه. ي متفاوتي راهبر شدها جريان داشت به نتيجهاما پژوهش در چندين عرصه كه همزمان با اين بررسي

ي شـطرنج، نشـان داد كـه بـر     هاي متنوع و بطور عمده دربـاره هايي در عرصهي تخصص بود تا اين كه پژوهشدر مطالعه
اي در ضيات فوق، شخص خبره يا متخصص پيش از هر چيز از آن رو خبره است كه مبناي گسـترده و اسـتادانه  خالف فر

 ):1989(به قول پركينز و سليمان ). 1973؛ چيس و سايمن، 1965دوگروت، (اي خاص از دانش دارد عرصه
تواند شطرنج بازي كند، فرد هم نميبدون تخصص قابل توجه بااستعدادترين . آشكار است كه نقش دانش بسيار مهم است

 ).16. ص(اي را به اثبات برساند اتومبيلي را تعمير كند، ويولن بنوازد، يا قضيه
 

كنند اهميت دانـش مشـخص   در حالي كه تصديق مي. ها حكايت دارد قطبي نشده استوضعيت آن قدر هم كه اين شرح
يعنـي،  . هم روشن اسـت كـه دانـش مشـخص كـافي نيسـت       شد بازبسيار بيش از آن است كه چهل سال پيش تصور مي

اي الزم است، داشتن چنين دانشي به هـيچ وجـه راه حـل    درحالي كه شايد دانش مشخص براي حل مسئله در هر عرصه
) 1991؛ نپدهام و بـگ،  1989كاترامبون و هولي اوك، (ها برعكس، تعدادي از بررسي. كندآميزي را تضمين نميموفقيت

اي معين برخوردار باشد امـا نتوانـد بـراي حـل     اند كه ممكن است آزمودني از دانش مفهومي مناسبي در عرصهنشان داده
در اين سطح است كه . نامندشناسي اين مسئله را انتقال ميهاي رواندر نوشته. اي ناآشنا و تازه آن را به كار بگيردمسئله

هـا اغلـب بـا نـام     از اين مهـارت . تواند سودمند باشدتسهيل انتقال ميهاي كلي مانند استفاده از قياس براي برخي مهارت
خوانـده و اساسـاً فرآينـدهايي ذهنـي يـا      » فرآينـدهاي اجرايـي  «هـا را  تر آناي عالمانهاند يا به شيوهفراشناخت ياد كرده
ت تـازه بـه كارشـان بسـت     ي معضـال توان براي تسهيل انتقال دانش به كار گرفـت و دربـاره  اند كه ميراهكارهايي دانسته

نمايد به مراتب دورتر از تصور اما اين فريادي مي). 1984؛ گليزر، 1998؛ هالپرن، 1986برانسفورد، شروود، واي، و رايزر، (
اي هاي گسـترده اي از راهكارهاي كامالً كلي كه به طور ارادي قابل كاربرد نسبت به طبقهتفكر انتقادي به عنوان مجموعه

 .خواهد بوداز مسايل 
 
 
 



 تفكر انتقادي از ديدگاه آموزش پزشكي
ي تفكـر انتقـادي چنـدان چيـزي نـدارد،      ي كاربرد اسـتادانه در حالي كه سنت پژوهشي در علوم سالمت درباره 

تعجبـي نـدارد كـه    . ي استدالل باليني وجود دارد به بحـث كنـوني مربـوط مـي شـود     بسياري از پژوهش هايي كه درباره
در دهه ي هفتاد پژوهشگران در صدد كشـف  . آموزش پزشكي بسيار شبيه پيشرفت آن در روان شناسي استپژوهش در 

ي طبقـه هـاي   بودند؛ و مهارت هاي گسترده اي را كـه مـي تـوان دربـاره    » هاي حل مسئله بالينيمهارت«مشخصه هاي 
). 1982؛ باروز، نـورمن، نيوفيلـد، و فـايتز،   1978الستين، شلمان، و اسپرافكا، (متعددي از مسايل به كار برد تعريف كردند 

هاي رايج يكي اينكه موفقيت در يك مسئله چندان تضميني براي موفقيت از جمله يافته. ها عموماً ناموفق بوداين پژوهش
 ).1978(توسط الستين و همكاران » ويژگي بافت وضعيتي«ي موسوم به ي بعدي نيست، پديدهي مسئلهدرباره

تري از سازمان دانـش، همـان گونـه كـه در آثـار      ي استدالل باليني، و براي فهم شفافبعدي درباره هايپژوهش 
؛ 1986پاتل و گـروئن،  (شناسي عمومي آمده است، راهكارهايي كلي را مانند استدالل پيشرو در برابر استدالل پسرو روان

نورمن، لوبالنـك، كـانينگتن، و بروكـز،    (بر پردازش سرباال ، پردازش سرازير در برا)2000نورمن، لو بالنك، هاتاال، و بروكز،
اي مشـابه، كـانون   بـه شـيوه  . انـد ها را سازوكاري براي كاربرد دانش مربوط در نظر گرفتهاند، اما اينتوصيف كرده) 2000

شود ، معطوف ميتواند انتقال را تسهيل يا تعطيل كندبررسي به مسايل انتقال و عواملي چون بافت وضعيتي همراه كه مي
 ).1998اوا، نويل، و نورمن، (
رسـد كـه   بـه نظـر مـي   » طبابت تأملي«بحث فراشناخت در محافل آموزش پزشكي رايج است و مفاهيمي چون  

. با اين حال، اين مفاهيم در واقع از پشت ميز به پژوهش يا به كالس درس راه نيافته است). 1983شون، (مشابه آن است 
تواند آموزش و سنجش را متحول سازد اما ها در اختيار است كه ميه اي مكفي از دانش در اين عرصهدر حالي كه مجموع

ي آغاز تفكر انتقادي به مثابه شان كرد از نقطهها چنانچه بتوان عملياتيبه هر روي، اين مهارت. هنوز زمانش نرسيده است
ي طبقات گسترده اي از مسايل به كار روند بسـيار فراتـر   ارهتواند دربهايي كلي و مستقل از دانش كه ميمجموعه مهارت

ي تفكر انتقادي بـه صـورت   همچنانكه در بخش آينده نشان خواهيم داد، در حالي كه ادبيات قابل توجهي درباره. مي رود
چه مهارت هايي مهارتي كلي در آثار معاصر وجود دارد، شواهد به راستي موجود كامالً با اين ديدگاه همساز است كه چنان

وجود داشته باشند كه بتوان آنها را تفكر انتقادي در نظر گرفت، براي ارائه به آموزش مؤثر و يـادگيري در علـوم سـالمت    
 .چندان چيزي ندارند

 
 توان تفكر انتقادي را آموخت؟آيا مي

طور كلي و در آموزش و پـرورش  هاي تفكر انتقادي در آموزش علوم سالمت به ي آموزش مهارتمطالعات متعددي درباره
ي ي درسي خـاص دربـاره  اغلب مطالعاتي كه مورد بررسي قرار گرفته است به داليل روشن براي ارائه. همگاني وجود دارد

اي درباره ي رسد كه درس   تازههاي درسي كه هم امروز نيز شلوغ اند، به نظر ميدر برنامه. كندتفكر انتقادي تالشي نمي
امري كـه از منظـر   (ه مستقل از هر دانش محتوايي مرتبطي ارائه شود، چندان مورد استقبال قرار نمي گيرد فكر كردن ك

در عـوض، مطالعـات   ). پژوهشي براي اثبات اين كه تفكر انتقادي به تمام معني سودمند است پيش نيازي ضـروري اسـت  
ر انتقادي پيامـد نـاگزير آمـوزش و پرورشـي     مهارت هاي تفك) الف(بسياري بر اساس اين فرض ضمني عمل مي كند كه 



-هاي تفكر انتقادي بهتري برخوردارند در آزموندانشجوياني كه از مهارت) ب(است كه دانشجويان دريافت مي كنند، و يا 
 .ي درسي با آن سر و كار داشته اند عملكرد بهتري خواهند داشتهاي مختلف تخصص خويش كه طي دوره

به مقـاالت بسـياري اشـاره    . ي شايد خواننده را به تأمل و بازنگري اين مفروضات وا داردشناسبررسي متون روان 
در ايـن وضـعيت   . اند و بر وابستگي آن به دانش محتوايي مربـوط تأكيـد دارنـد   كرديم كه حاكي از موضعي بودن تخصص

خص تفكـر انتقـادي در بيـرون از    توان دريافت كه چرا كسب دانش و مهارت در بيماريهاي قلبي به افزايش مشـ دشوار مي
ي مشخصـي  هاي همگاني در تفكر انتقادي بـه تخصـص در عرصـه   انجامد؛ يا برعكس، چرا مهارتها ميعرصه اين بيماري

 .هاي قلبي آن چنان كمكي خواهد كردچون بيماري
بر همه پرستاري،  متون علوم پزشكي، و مقدم. هاستهاي اين پژوهشدر واقع، اين مالحظات منطقاً معرف يافته 

مثالً بين طبقات پرسـتاران داراي نظـام   (ها در زمان ورود گروههاي ميان همتفاوت: به طور كلي به سه پرسش مي پردازد
، تغييرات تفكر انتقادي در جريان آموزش و پرورش، و همبستگي ميـان تفكـر انتقـادي و    )پزشكي و كارشناسان پرستاري

هـا از انسـجامي نسـبي    رسد كه يافتـه مند، به نظر ميبر پايه ي نگاهي غير نظام. نمره ي معدلاندازه هاي ديگر، به ويژه 
. ها وجود دارد؛ با اين حال، اين نكته فايده ي چنداني نداردگروههاي ناچيزي اغلب در ميان همنخست، تفاوت. برخوردارند

بـا اسـتفاده از   ) 1995(مـثالً، سوسـير   . ي دار نيسـت دوم، تغييرات طي سالهاي آموزش و پرورش ناچيز بوده و اغلب معن
ي ي كارشناسي پرستاري از يك ماه پس از شروع دورهگليزر نشان داد كه دانشجويان دوره -سنجش تفكر انتقادي واتسن

اسـكات، ماركـت، و دان   . ي كارشناسي به طور كلي پيشرفتي از اين نظر نداشتندكارشناسي تا يك ماه پيش از اخذ درجه
اي مشابه صرفاً پيشرفت ناچيزي را در عملكرد دانشجويان پزشكي سه سال پس از ورود به دانشـكده  نيز به شيوه) 1998(

 .ي كارشناسي پرستاري نيافتندنيز هيچ تفاوتي از شروع تا پايان دوره) 1987(باونز و گرهارد . نشان دادند
انتقادي اين پرسش از اهميت بيشتري برخوردار باشد هاي تفكر شايد از جهت پرداختن به ارزش آموزشي آزمون 

هاي حرفه اي اش وجود دارد؟ باز هم به اي بين عملكرد شخص بر آزمون تفكر انتقادي و عملكرد او بر آزمونكه آيا رابطه
 هـاي ديگـري چـون معـدل    هاي تفكر انتقـادي و انـدازه  رسد كه گزارشات همخواني دارد؛ همبستگي ميان آزموننظر مي

بورد، اسـكات، ماركـت، و   -هاي امتحانات صدور مجوز ي كارورزي و نمرههاي دورهمثالً، با ارزشيابي(هميشه كوچك است 
گيري باليني، بروكس ؛ با معيارهاي تصميم1992؛ ميلر، 1987ي معدل در پرستاري، باونز و گرهارد، ؛ با نمره1998دان، 

 ).1990و شپرد، 
كه كساني كه تفكر انتقادي نيرومندتري دارند توانمندترند، باز هم روشـن نيسـت كـه    حتي اگر بتوان نشان داد  

تري هستند اين اشخاص چگونه چنين وضعيتي يافتند، يا چه مي توان كرد كه به اشخاص كه داراي تفكر انتقادي ضعيف
دوره اي آموزشـي كـه هـدفش     پرسشي اساسي كه در پژوهشهاي ما بي پاسخ مانده است اينكه آيا با ارائه ي. كمك كنيم

 ارتقاي مهارت هاي كلي تفكر انتقادي باشد، مي توان به كاركناني با توانمندي بيشتر رسيد؟
 

 توان ارزشيابي كرد؟آيا تفكر انتقادي را مي
پردازد داراي ابهام است، روش سنجش به ويژه در علوم سـالمت، انسـجامي   اگر چه متوني كه به آموزش تفكر انتقادي مي

-مورد ارزشيابي قرار مـي ) ستاوگ(گليزر  -تفكر انتقادي چيزي است كه با سنجش تفكر انتقادي واتسن. قابل توجه دارد



مند در متون علوم سالمت، هرگاه از تفكر انتقادي تعريفي عملياتي ارائـه  هاي نسبتاً غير نظامدر تعدادي از پژوهش. گيرد
 .رسيمهميشه به ستاوگ      ميشود، خواه با هدف آموزش باشد خواه سنجش، 

است و داراي پايايي و روايي قابل قبولي است، در پرتـو اظهـارات   ) استاندارد(در حالي كه ستاوگ كامالً پذيرفته  
ي پرسـتاري كـه تفكـر    پيشين دشوار بتوان حضور فراگير آن را در متون مربوط كامالً موجه دانست، بـه ويـژه در عرصـه   

 .داندآموزش و پرورش پيشرو مي انتقادي را نشان مشخص
 ي تفكر انتقاديهايي دربارهگيرينتيجه

ي عاطفي عظيمي براي كارشناسان آموزش و پرورش دارد درباره ي سـهم آن در توانمنـدي   هر چند تفكر انتقادي جاذبه
روان شناسي و آموزش عالوه بر اين، مجموعه ي بزرگي از شواهد به دست آمده از . باليني مستندات محدودي وجود دارد

به نظر مي رسد زمان آن فرا رسـيده اسـت كـه از تـالش بيشـتر بـراي       . پزشكي مركزيت اين سازه را به چالش مي خواند
امـروزه شـواهد فراوانـي وجـود     . آموزش و سنجش تفكر انتقادي به عنوان مهارتي كلي و مستقل از محتوا خودداري كنيم

هـا همبسـتگي نـاچيز    ط ضعيفي با تخصص دارد، و به نظر مي رسد اين نتيجه گيريدارد كه مهارت هاي كلي صرفاً ارتبا
چنانچـه بخـواهيم پيشـرفت بيشـتري     . اندازه هاي تفكر انتقادي و ساير ابزارهاي اندازه گيري عملكرد را توضيح مي دهـد 

امـا  . سـالمت بپـردازيم  صورت بگيرد، بايد به بررسي دقيق نقش تفكر انتقادي در بافت وضـعيتي تـوانش در حرفـه هـاي     
همانند همه ي متخصصان الزم است اين تفكر انتقادي را در بافت وضعيتي رويداد آن در نظر بگيريم، و  به آن به صورت 

به عالوه، به ميزاني كه مي خواهيم تفكر انتقادي را آموزش دهـيم  . مهارت شناختي يا استعداد دماغي همگاني نگاه نكنيم
ار دهيم، درسي كه از اين متون حاصل مي شود اين كه الزم است اين امر از سير طبيعي آموزش و آن را مورد سنجش قر

 .در سنجش يا آموزش داشته باشيم» افزودني«برخيزد و نبايد نسبت به آن رويكردي به اصطالح 
 

 ارزيابي انتقادي
حاصـل دغدغـه پژوهشـگران    ) EBM(هاي ارزيابي انتقادي، و پسر عموي آن پزشكي مبتني بـر شـواهد   مهارت 

هاي بـاليني بـه نـدرت از گزارشـات     گيريباليني، و مقدم بر همه شيوع شناسان است، كه متخصصان باليني براي تصميم
به جاي اين كـار، رويكـرد غالـب نسـبت بـه      . كنندها چندان استناد نميجويند و به آنهاي پزشكي راهنمايي ميپژوهش
براي رويـارويي بـا ايـن مسـئله،     . رسد كه بر مبناي عقايد مقامات محلي استت به نظر ميگيري باليني بيشتر اوقاتصميم

هاي علمي را هاي نشريهمقاله«ي گروهي از دانشگاه مك ماستر رشته مقاالتي را در نشريه ي انجمن پزشكي كانادا درباره
به ايـن كـار   » راهنماي كاربران«ا با عنوان ي انجمن پزشكي آمريكپس از آن در نشريه. منتشر ساختند» چگونه بخوانيم؟

. كم كم رواج يافـت » هاي ارزيابي انتقاديمهارت«، و اصطالح )1999مثالً، گويات، سينكلر، كوك، و گالسزيو، (پرداختند 
ن اي مـؤثر بـه متـو   مفهوم اساسي ارزيابي انتقادي صرفاً از اين قرار است كه متخصصان باليني الزم است بتوانند به شـيوه 

شناسي را هاي روشپردازند، و بايد بتوانند عيباصيل پزشكي دسترسي داشته باشند كه به اين پرسش هاي باليني    مي
هـاي هـر مطالعـه را    ي رد يا قبـول يافتـه  گيري دربارهي مشخص به ميزاني شناسايي كنند كه توان تصميمدر هر مطالعه

 .بيابند
اند ممكـن اسـت   ها را داشتهي مالي پژوهشبررسي دستنوشته يا بودجه ي مستقيمي دردانشگاهياني كه تجربه 

مطمئناً، شواهد فراواني مبني بر تـوافقي ضـعيف در ميـان    . ها بدانندها را پيچيده و مقيد به بافت وضعيتي  آناين مهارت



اق آراء در ميان بررسي بررسي كنندگان دستنوشته هاي مقاالت نشريه هاي علمي وجود دارد، و شكست در رسيدن به اتف
در اين صورت ارزيابي انتقادي براي كسانيكه بـه طـور نسـبي غيـر     . ي پژوهشي امري غير متداول نيستكنندگان بودجه

ي ها برآيند؟ متأسفانه به نظر مي رسد كـه بـا كـاهش وظيفـه    ي اين قضاوتآورد كه از عهدهكارشناسند ابزاري فراهم مي
ي درمـان،  مـثالً، در بررسـي مطالعـه   . يابنـد بررسي معيارها به اين اتفاق نظر دست مـي  قضاوت تا سطح پركردن فهرست

 .آيددر مي) 1(ارزيابي انتقادي به صورت كامل كردن فهرست بررسي شبيه به جدول 
از نظر اين پژوهشگر، كاهش فرآيند سنجش انتقادي روائي مطالعه به سطح چند سؤال در فهرسـت بررسـي بـه     

؛ تـونلي،  1998مايلز، (گروهي از نويسندگان . نويسندگان ديگري نير با من هم نظرند. يش از حد مي انجامدساده سازي ب
ي عـواملي  خاطر نشان گرديده اند كه مشخصه ي پزشكي مبتني بر شواهد، چشم انداز به ويژه محدود آن دربـاره ) 1998

زشكي مبتني بر شواهد، آزمايش مبتني بر نمونه هاي به ويژه، در واژگان پ. شناسي محكم كمك مي كنداست كه به روش
به عالوه، در مقايسه با متون ارزشيابي باليني، اولويت شواهد اين است كه در دست ارزشياب . تصادفي منزلت خاصي دارد

 ).1999ريگهر، (بندي شده روايي و پايايي كمتري دارد هاي رتبهها از مقياسخبره، فهرست
 
 
 
 

 ي درماني ارزيابي انتقادي براي مطالعهسياهه -1جدول شماره 
 ي تصادفي بوده است؟ها به صورت نمونهبندي بيماران براي درمانآيا گروه. 1
 ي بيماراني كه وارد اين آزمايش شدند در پايان نيز مورد توجه مناسب قرار گرفتند؟آيا همه. 2
 كور بودند؟آيا بيماران، درمانگران و پژوهشگران نسبت به درمان . 3
 ها مشابه هم بودند؟آيا در شروع آزمايش، گروه. 4
 ها به يكسان تحت درمان قرار گرفتند؟ي تجربي، آيا گروهصرف نظر از مداخله. 5
 تأثير درمان تا چه اندازه بود؟. 6
 برآورد تأثير درمان چقدر دقت داشت؟. 7
 ي بيمارم به كار ببرم؟توانم نتايج را دربارهآيا مي. 8
 اند؟ي نتايج مهم باليني را در نظر گرفتهآيا همه. 9

 هايش است؟آيا مزاياي احتمالي اين درمان بيش از زيان بالقوه و هزينه. 10
 

 هاي ارزيابي انتقادي را آموخت؟توان مهارتآيا مي
خاصي مـي پردازنـد    ي بالينياي كه به مسئلهآوري اطالعات از آثار انتشاريافتهپيش از اين نشان داديم كه جمع 

هاي مربوط به استفاده از پايگاه اطالعاتي مدالين يا بـه كـارگيري راهبـردي ديگـر     نخست، تعيين پژوهش. دو جنبه دارد
چون كانون توجه اين فصل مورد دوم است، يـادگيري مهـارت هـاي ارزيـابي     . است، و دوم، ارزيابي انتقادي اين آثار است



. با اين حال، به مسئله ي مهارت هاي جستجوي اطالعات نيز مي پردازيم. ررسي مي كنيمانتقادي را با تفصيل بيشتري ب
 .به شيوه اي موجز اين مهارت ها را توصيف كرده است) 1994(ساكت و روزنبرگ 

خ پرسشي باليني را پاس[با بيشترين كارآيي بهترين مستنداتي را كه ] كارشناسان باليني آشنا با پزشكي مبتني بر شواهد[
. ص(تواننـد پيگيـري كننـد    ي باليني، آزمايشهاي تشخيصي، آثار انتشار يافته، يا منابع ديگر، ميخواه از معاينه] مي دهد

توجيه اين امر روشـن  . هاي آموزش پزشكي دارداي در بسياري جنبههاي جستجوي اطالعات نقش برجستهمهارت). 622
-ي دارد، و تنها راه كارآمد براي دستيابي مؤثر به اين آثار از طريق پايگاهاست؛ هر ساله، انتشارات پزشكي افزايشي تصاعد

فرض ضمني جستجوگران مختلف اين است كه كسب تجربه و توانش در به كارگيري ايـن  . هاي اطالعاتي رايانه اي است
 .گيرداند صورت ميپايگاه اطالعاتي با مقاالت مشابهي كه دريافت شده

كننـد  ي عوامل مؤثر بر كيفيت جستجو تحقيـق مـي  متوني كه درباره. رسد كه چنين باشدمتأسفانه به نظر نمي 
كـار  يكي از معيارهاي مؤثر بودن جستجو ميزان همپوشي ميان جستجوگران كارشناس و تـازه . شودروز به روز بيشتر مي

مـك  (بررسي جسـتجو در مـدالين    در دو. توان تصور كردنوعاً، اين همپوشي به مراتب كمتر از چيزي است كه مي. است
محدود كردن شـمارش صـرفاً بـه    . است% 12و % 17متوسط همپوشي مقاالت صرفاً بترتيب ) 1990كيبورن و همكاران، 

هـا را بـه ترتيـب بـه     اند فقط اندك افزايشي را در همپوشاني موجب گرديد و آندانسته» مرتبط«مقاالتي كه پژوهشگران 
اي واحـد  ي ديگري در اين باره، جستجوگري واحد كـه از دو روش متفـاوت بـراي مسـئله    هدر مطالع. رساند% 14و % 18

در هر دو مطالعه، جستجوگران اشخاصي نسبتاً كارشـناس  . همپوشاني دست يافته است% 10استفاده كرده است به صرفاً 
اينكـه بـه كـارگيري راهبردهـاي     بدين سـان، تصـور   . متخصصان باليني باتجربه  مدالين و كتابداران علوم سالمت -بودند

هـاي موجـود همسـاز    كند با دادهجستجوي رايانه اي دسترسي كارآمد به مقاله هاي پژوهشي مهم باليني را تأمين     مي
 . نيست

ي هـواداران پزشـكي   باز هم، بنا بـر گفتـه  . كنيمحال، توجه خود را به مهارت اصلي ارزيابي انتقادي معطوف مي 
 ):1992گروه كاري پزشكي مبتني بر شواهد، (مبتني بر شواهد 

 
تواند مهارت ارزيابي مستقل شواهد را كسب و بدين سان اعتبار عقايد و نظراتي را كه باور اساسي اين است كه پزشك مي

 ).2421. ص(اند، ارزشيابي كند متخصصان ارائه كرده
 

 توان آموزش داد چيست؟هاي ارزيابي انتقادي را ميدر اين صورت شواهد اين ادعا كه پزشكي مبتني بر شواهد يا مهارت
ي آموزش، دانـش  به طور مشخص چه شواهدي وجود دارد كه دانشجويان يا دستياران پزشكي بتوانند در نتيجه 

 ي مؤثرتر از متون باليني بهره بگيرند؟گيرشناسي را كسب كنند و از آن دانش براي استفادهشناسي و همهاساسي روش
انتشار يافت، نورمن و شانن به بررسي مطالعاتي پرداختند كه تأثير آموزش را بـر   1998له اي كه در سال در مقا 

 :معيارهاي ورودي در اين مطالعه عمداً گسترده اختيار شده بود). 1998نورمن و شانن، (ارزيابي انتقادي اثبات مي كرد 
 
انتظار نمي رفـت كـه طـرح پژوهشـي بـه راسـتي آزمايشـگاهي        مطالعه بايد داراي نوعي گروه شاهد باشد، هرچند كه . 1
هـاي پژوهشـي تـك گروهـي يعنـي داراي      اين ضابطه طـرح ]. يعني، از نمونه گيري تصادفي استفاده كند[باشد ) تجربي(

 .گذاشتپاياني را كنار مي -ي آغازينمشاهده



رت دانش و مهارت، يا استفاده از متون بـر اسـاس   مطالعه بايد نوعي اقدام مستقيم براي عملكرد داشته باشد، يا به صو. 2
هاي ها به عنوان اقدامبندي دانشجويان يا گواهينامهاين ضابطه معدود مطالعاتي را كه از رتبه. گفته ي خود شركت كننده

 .حاصل استفاده كرده بودند، حذف كرد
 
-ي مهارتاي دربارها توصيف صرف دورههبا اين حال چهار تا از آن. ي اصيل شناسايي شدمطالعه 17در مجموع  

انجام شده بـود  » شاخص خشنودي«ها نوعي ارزشيابي با استفاده از گيرشناسي بود كه در آنهاي ارزيابي انتقادي يا همه
پاياني استفاده كرده بـود   -ي آغازينيك مقاله هم كه تنها از طرح پژوهشي مشاهده. هاي بعدي حذف شدندو در بررسي

آزمايشـگاهي بـا هـدف    ] تجربي[مقاله باقي ماند كه از نوعي طرح پژوهشي  12به اين صورت . ساس حذف گرديدبر اين ا
ي دو روش آموزشي بود ارزشيابي عملكرد در پايان آموزش استفاده كرده بودند؛ با وجود اين، دو تا از اين مطالعات مقايسه

 .كه حذف گرديد
ركت يافتند، چهار مقاله به دستياران و شش مقالـه بـه دانشـجويان مـي     اي كه در اين بررسي مشادر ده مطالعه 

هاي تاريخي استفاده يك مقاله از نظارت. هاي پژوهشي دو گروهه، گروه مداخله و گروه شاهد بودندهمگي طرح. پرداخت
هـا بـراي   ن پـژوهش ي ايـ همه. اي، و ديگري از طرح پژوهشي متقاطع استفاده كرده بودكرده بود، يك مطالعه هم گروهه

غلط، خواه كوته پاسخ اسـتفاده كـرده   /اي، درستارزشيابي نتايج و برآمد آموزش از نوعي آزمون كتبي، خواه    چندگزينه
هـاي  در سـه مطالعـه گـزارش   . بودند كه داراي چهار تا بيست سؤال سنجش دانش و مهارت، يا هر دو به همراه هم بودند

شناسي را نسبت به اين سپس معيارهاي روش. كارگيري متون مورد سنجش قرار گرفتي به كنندگان دربارهخود شركت
اي شناسـي عمـده  ي روشقرار گرفـت هـيچ يـك ظـاهراً مسـئله     » مورد قبول«هفت مطالعه اي كه . مطالعه به كار بستيم

ري كه به مداخلـه ربطـي   همگي از انتصاب تصادفي شركت كنندگان به دو گروهه استفاده كرده بودند يا از راهكا. نداشت
گيري شـده  ها شركت كنندگان كامالً پيي اين پژوهشدر همه. نداشت، از اين رو احتمال تبعيض يا تورش وجود نداشت

بررسي هفت مطالعه مورد قبول از انسجام و همسازي قابل توجهي . بودند و همگي از تحليل آماري مناسبي برخوردار بود
 :ها حكايت داشتدر يافته

 
 دانشجويان پزشكي

-ي ارزيابي انتقادي كـه از صـورت  ظاهراً شواهد همسازي وجود دارد كه دوره هاي آموزشي چندهفته اي درباره 
گيرشناسـي  ي همـه گيرند و بر اساس صورتي از آزمون كتبي سطح دانش دانشـجويان را در زمينـه  هاي متنوعي بهره مي

% 4/16ميانگين درصد تغيير دانش در ايـن مطالعـات   . ين سطح دانش اندسنجند حاكي از افزايشي اساسي در اباليني مي
 .دار بوده استي نتايج از نگاه آماري معنيدار است و همهاست كه از لحاظ آموزشي معني%) 8/8=انحراف معيار(
دوره نشـان  كه افزايشي معني دار را در دانش پس از پايان ) 1994لندري، پانگارو، لوسي، و هربرز، (يك مطالعه  

ي مداخله و شاهد مي خواسـت تـا دانـش خـود را بـراي نگـارش شـرح        مي داد و به صراحت از دانشجويان هر دو گروهه
% 53در پايان دوره، دانشـجويان در هـر دو گروهـه، در    . هاي نوشته شده نمره دادندبيماري به كار ببرند و سپس به شرح

 .شناسي ياد كرده بودنددر هر گروهه از كيفيت روش% 3از ها به متون اشاره كرده بودند اما كمتر شرح
 
 



 دستياران پزشكي
بر خالف دانشجويان پزشكي، پيشرفت دستياران گرچه در دو مطالعه از سه پـژوهش موجـود بـه لحـاظ آمـاري       

لينـزر،  (يك مطالعـه،   در. گرديدبالغ مي%) 9/4. م.ا% (4/2معني دار بود اما ميزان پيشرفت ناچيز بود، و تغيير ميانگين بر 
ي شـاهد  ها، كـه گروهـه  افزايش ناچيز دانش در گروه مداخله با كاهشي تقريباً برابر در مهارت) 1988دلونگ، و هوپارت، 

مطالعه اي كه از بيشترين موفقيت . گرديدها از خود نشان داد متعادل ميموفقيت بيشتري از گروه مداخله در اين مهارت
ي پس از مرحله. به طور جدي تحت تأثير طرح متقاطع بود%) 6باز هم در رديف ) (1998فايفر،  كيچنز و(حكايت داشت 

شد، امـا ايـن تفـاوت    دار ميها معني؛ پس از تقاطع تفاوت ميان گروهه%)63در برابر % 66(ها تفاوتي نداشتند اول گروهه
. ي مداخلـه بـود  گروهـه /ي شاهدگروهه% 2/5يش ي شاهد و افزاگروهه/ي مداخلهگروهه% 4/1برخاسته از تركيب كاهش 

-ها هـم بـا داده  ي عدم موفقيت بين آزمايشاعتبار است، چون مفهوم دورهي دوم بيدار در مرحلههاي معنييافتن تفاوت
 .ي ماهيت يادگيري انسان در ستيز و تقابل قرار داردهاي خود پژوهشگران و هم با تصورات متعارف درباره

پرداخـت در تأييـد نتـايج دانشـجويان پزشـكي بـود و هـيچ        هاي خواندن مياي كه به بررسي مهارتدو مطالعه 
در يـك  . ي بيشتر از متون يا رويكردي انتقادي تر نسبت به مقاالت نشريه هـاي علمـي را ارائـه نكـرد    شاهدي بر استفاده

له و شاهد پـس از مداخلـه ي آموزشـي ماهانـه     ي مداخهر دو گروهه) 1988لينزر، براون، فرازير، دلونگ، زيگل، (مطالعه 
ي مداخله بودند دستياراني كه در گروهه) 1987لينزر و همكاران، (در مطالعه اي ديگر . حدود دو مقاله كمتر مي خواندند

 5/23در برابـر   9/14(ي شاهد مي خواندند و اين تفاوت معني دار بـود  در واقع مقاالت معدودتري از دستياران در گروهه
تـر  ي مداخله بودند ادعا كردند كه در مطالعـه انتقـادي  در حالي كه در هر دو مطالعه دستياراني كه در گروهه). در هر ماه

داد يا تفاوتي صرفاً شناسي كه پس از مداخله ارائه شد يا تفاوتي نشان نميهاي عيني دانش روشكنند، آزمونبرخورد مي
 .ناچيز داشت و مؤيد اين ادعا نبود

آنـان آزمايشـي   . به نتايج مشابهي دست يافتنـد ) 1999(اخيراً، بازاريان، ديويس، اسپيلين، بلومشتين، و اشنايدر  
ي مداخله به مدت يك سال هر ماهه يك سـاعت  دستيار بود و در گروهه 16نظارت شده را انجام دادند كه در هر گروهه 

ي پيشـرفت ميـانگين در گروهـه   . مقاله اي را ارزيابي مي كردنـد در ارزشيابي شركت كنندگان بايد . ژورنال كالب داشتند
 .دار نبود، اما تفاوت معني53/1ي مداخله بود و در گروهه 80/1شاهد 

در . هاي آموزش ارزيابي انتقادي به دستياران ارائه كـرد ي پژوهش، گرين مقاله اي مروري درباره1999در سال  
ي نورمن و شانن هم آمـده  چهار مطالعه در مقاله. ود را ارائه كرده بودند توجه كرداين مقاله به هفت پژوهشي كه نتايج خ

ديگـري  . داري از آن بيـرون كشـيد  توان نتايج معنيي شاهد بود كه نميي باقي مانده، يكي فاقد گروههاز سه  مقاله. بود
ها در امتحان چندگزينه ون يا بين گروهههيچ تفاوتي را بين پيش آزمون و پس آزم) 1992النگ كامپ، پاسكو، و نلسن، (

ي قسمت روش كـار در هـر مقالـه    از افزايش فراواني در مطالعه) 1997گرين و اليس، (يك مقاله ي ديگر . اي نشان نداد
هر دو بر اسـاس  (داد اي باليني نشان ميحكايت داشت؛ و فراواني بيشتر مراجعه به متوني را به هنگام پرداختن به مسئله

و در آزموني كه متضمن پاسخ به سناريويي بـاليني و مقالـه در   ) شددهي ميبندي كه توسط خود دستيار نمرهان رتبهميز
 .ي شاهد اتفاق افتاد، مشاهده شداي علمي بود بهبودي بيش از آنچه در گروههنشريه

 
 



 نتيجه
توانـد بـه   پزشكي مبتني بر شواهد مي/انتقاديهاي ارزيابي از بررسي حاضر روشن است كه گرچه آموزش مهارت 

ها در دستياران بسي ناچيزتر است، و تنها يك مطالعـه حـاكي از   افزايش دانش دانشجو بينجامد، تأثير آموزش اين مهارت
ت كه اي ارائه نكرده اسبه عالوه، شواهد ناچيزي كه تا امروز در اختيار است هيچ نشانه. دار براي آموزش بودنتايجي معني

 .ي درسي به تغيير رفتار بينجامدي كاربرد انتقادي متون پس از پايان دورهاين افزايش دانش درباره
-اين يافته ها را چگونه توضيح مي دهيم؟ ممكن است تفاوت ناچيزي كه در نتايج مشاهده شده حاصل دشواري 

مطمئنـاً، كيفيـت   . ح پژوهشي و ابزارها باشدهاي اساسي در آموزش به معني درست آن نباشد، بلكه نتيجه ي مسايل طر
با ايـن حـال، مطالعـاتي كـه     ). 1993اودت و همكاران، (روش شناسي برخي مطالعات در بررسي پيشين پائين بوده است 

رسـد كـه   به نظر نمـي . كنندكيفيت روش شناسي قابل قبولي داشته اند در درون اين دو جمعيت نتايج همسازي ارائه مي
هـا بـه   ي همزمان يا آشـفتگي عوامـل توضـيح داد، چـون ايـن     شناسي مانند مداخلهتفاوت را با مسايل روش بتوان فقدان

هـا  گيـري ممكـن اسـت         انـدازه   . انجامد نه افزايش نـاچيز ي مداخله و شاهد مياي در هر دو گروههافزايش گسترده
بـه هـر روي، دغدغـه هـاي     . هاي با سـؤال بـاز  يا   آزمون اي هاي كوتاهمشكل داشته باشد، به ويژه استفاده از چندگزينه

داري و شـود تـا امكـان جهـت    هـا مربـوط مـي   ها احتماالً بيشتر به روايي بيروني يا تناسب آنمربوط به كاربرد اين آزمون
قدرت ناچيز تواند به كند، و ميي كوچك حجم نمونه كه در بسياري از مطالعات به كار رفته كمكي نمياندازه. پيشداوري

اي منسـجم و  دار نيست بلكه نتايج دستياري به شيوهبا اين حال، صرفاً نتايج غير معني. ها بينجامدبراي جستجوي تفاوت
 ):1990(به قول لينزر . دار بوده استهمساز نزديك صفر بود، حتي در جايي كه تفاوت معني

 
دهـد كـه   تجربه نشان مـي . بزرگي پيشرفت آموزشي ناچيز بوددار است، اگرچه نتايج به دست آمده به لحاظ آماري معني

ي دستياري بـه  گيرشناسي باليني را طي دورهشوند، اصول و مباني همههاي درسي كه با دقت طراحي ميحتي در برنامه
 ).457. ص(آموزند آساني نمي

 
مطالعات دانشجويان با دسـتياران  هاي مشاهده شده بين هاي بالقوه، تفاوتبه هر روي، هيچ يك از اين سوگيري 

ي نمونه ها تقريباً يكسان بوده، و اندازه شناسي براي هر دو گروه مشابه بوده است، اندازهكيفيت روش. دهدرا توضيح نمي
هاي بين دانشجو و دستيار بي اساس نيست، از اين مطالعات اگر بپذيريم كه اين تفاوت. هاي پيامدي هم مشابه بوده است

 توان آموخت؟هايي ميچه درسموفق 
ي مطالعاتي كـه  ي پزشكي عمومي و آموزش دستياري تفاوت بسيار است، همهدر حالي كه بين دانشجوي دوره 

ي دسـتياري بـه حـداقل    هايش با دورهدر مقطع پزشكي عمومي انجام شده است در مقطع كارورزي بوده است كه تفاوت
داننـد كـه در   موفقيت پژوهش خويش را مرهون تلفيقـي  مـي  ) 1992(تين سن فراسكا، دورش، آلداگ، و كريس. رسدمي

تواند سودمندي آنچه را فراگرفته اسـت ببينـد و   دانشجو نيازي مستقيم دارد و مي«ي باليني وجود دارد، جايي كه عرصه
رد، بنـابراين توضـيح   ي دستياري نيز همين حكـم روايـي دا  در حالي كه همين طور است، اما در دوره). 26. ص(» دريابد

 .كافي نيست
در كارآموزي، ارزشيابي بر اساس دوره . يك تفاوت آشكار بين اين دو سطح آموزشي، ماهيت نظام ارزشيابي است 

ارزشيابي در دوره ي دستياري . هاي درسي است، با امكان استفاده از ابزارهاي چندگانه ي اندازه گيري در فرآيند سنجش
ايـن  . ست و اغلب به صورت ارزيابي صرفاً مختصري است از سـوي سرپرسـت در پايـان هـر تجربـه     معموالً كمتر رسمي ا



سوانسـن،  (تفاوتها اهميتي اساسي دارد، چرا كه ارزشيابي عامل عمده اي است كه يادگيري را تعيين و مشخص مي كنـد  
اساس آموزش مبتني بر شواهد بـراي   ي عمومي امكان اطمينان از عملكرد برهاي دورهدر آموزش). 1995نورمن، و لين، 

ي مطالعات مورد بررسـي رعايـت شـده    حصول اطمينان از اين كه اين معيارها در همه. بخشي از واحد درسي وجود دارد
ايـن امـر الزامـي بـوده     ) 1986؛ ريگلمان، 1992فراسكا و همكاران، (باشد امر دشواري است، ليكن دست كم در دو مورد 

استادي كه پزشكي مبتني بر شواهد را تدريس مي كرد مسئول ارزشيابي ) 1987بنت و همكاران، ( است؛ در بررسي ديگر
بوده است كه هر هفتـه  » ژورنال كالب«ي دستياري مداخله به طور عمده به صورت برعكس، در دوره. پاياني دانشجو بود
در طي دوره بـا ارزشـيابي او تلفيـق شـده يـا       اي نرفته است كه عملكرد دستيارهيچ   اشاره. گرفته استيكبار صورت مي

ي دسـتياري، دشـوار بتـوان چنـين     چنين تلفيقي چگونه صورت پذيرفته است؛ با فرض صورت معمول ارزشيابي در دوره
ممكن است كه تلفيق پزشكي مبتني بر شواهد به عنـوان مؤلفـه اي اساسـي و مـداوم در برنامـه ي      . تلفيقي را تصور كرد

تأثيراتي بيشتر و پيوسته را بـه همـراه داشـته باشـد كـه بـر       ) 1997ريچاردسن، روزنبرگ، و هاينس،  ساكت،(دستياري 
مداخالتي كه تا امروز گزارش » انباشتني«روشن است كه چنين چيزي بر ماهيت . مراقبت از بيماران تأثيرگذار خواهد بود

 .مداخله هاي پايداري هنوز موجود نيست به هر روي، هيچ مدركي دال بر اثربخشي چنين. شده است ترجيح دارد
سـاكت و  . شـود مغـايرت دارد  نتايج اين بررسي با توصيفات اخيري كه از پزشكي مبتني بر شـواهد ارائـه    مـي    

بنـت و  . اند كه در اين بازنگري منظور شـده اسـت  اي قرار دادهگيري خود را بر اساس دو مطالعه، نتيجه)1995(روزنبرگ 
يافته هاي كلي بنت و همكاران . براي دستياران) 1989(ي دانشجويان پزشكي و كيچنز و پفيفر درباره )1987(همكاران 

بـا  . مؤيد ديگر مطالعاتي است كه درباره ي دانشجويان پزشكي ارائه شده است از اين رو كه تأثير آموزش نسبتاً زياد است
اني نداشتند، تفاوتي بين گروههاي مورد و شاهد بـراي آزمـون   اين حال، اين دو ابزار اندازه گيري با همديگر انسجام چند

. پذيري نتايج را ممكن است محـدود سـازد  وجود داشت، كه تعميم% 4و در آزمون اداره كردن بيمار فقط % 23تشخيصي 
ه در اين مطالعه از طرح پژوهشـي ضـربدري اسـتفاد   . مطالعه ي دستياران به طور مشخص زودتر مورد بررسي قرار گرفت

بدين سان، در . ي بدون سوگيري پيش از ضربدري كردن نشان ندادها در نخستين مقايسهشد و هيچ تفاوتي را بين گروه
پزشكي مبتني بر شواهد را مي تـوان بـه دانشـجويان پزشـكي عمـومي      /حالي كه با اين ادعا همراهيم كه ارزيابي انتقادي

/ شواهدي در پشتيباني از اثربخشي آموزش پزشكي مبتني بر شـواهد  آموزش داد، ادعاي مؤلفان پيشين را مبني بر وجود
 .شماريمي دستياري مردود ميارزيابي انتقادي در دوره

هـاي پزشـكي عمـومي آمـوزش     هاي ارزيابي انتقادي در برنامهي مهارتي اين بخش اين كه دانش دربارهنتيجه 
-پزشكي مبتني بر شواهد در برنامه/ كه آموزش ارزيابي انتقادي دادني است؛ با اين حال، تاكنون شواهد حاكي از آن است

ارزيـابي انتقـادي   / هاي پزشكي مبتنـي بـر شـواهد   تر براي آموزش مهارتهاي فشردهبرنامه. هاي دستياري ناكارآمد است
امـر ارائـه    ممكن است به صورت ترغيب اين مهارت ها اثربخش تر باشد؛ به هر روي، تاكنون مدارك كافي در اثبـات ايـن  

 .شده است
/ و از طريق بسـط آن، هـدف آمـوزش ارزيـابي انتقـادي     (تر اين كه، اگر چه هدف پزشكي مبتني بر شواهد ي اساسينكته

هاي مربوط به مراقبت از بيماران است، تا امروز هـيچ  گيريدر نهايت اصالح تصميم) هاي پزشكي مبتني بر شواهدمهارت
هـاي  مهـارت / هاي دوره ي پزشكي عمـومي در ارزيـابي انتقـادي   تحصيلي را كه در درسمدركي وجود ندارد كه موفقيت 



ي دستياري و در اجراي پزشكي حفظ كرد و سـرانجام بتـوان آن را   يابد بتوان در دورهپزشكي مبتني بر شواهد تجلي مي
 .ي بيمار ترجمه كردبه پيامدهاي بهبوديافته

ه ي آموزش ارزيابي انتقادي از هـيچ مطالعـه اي كـه بـه طـور مشـخص بـه        در برابر ادبيات نسبتاً گسترده دربار 
البته، اين بدان معني نيست كه براي سنجش ارزيابي . ساختن ابزار براي سنجش ارزيابي انتقادي مي پردازد، آگاه نيستيم

پيامدي نمي تـوان اجـرا    انتقادي هيچ ابزاري وجود نداشته باشد؛ هيچ يك از مطالعات مداخله اي را بدون نوعي اندازه ي
به هر روي، اين اندازه ها را تنها به همين منظور طراحي كرده اند ولـي سـنجش پايـايي و روايـي آن بـه شـيوه اي       . كرد

 ).حتي هنگامي كه اصوالً چنين كوششي به عمل آمده باشد(مناسب انجام نشده است 
ابزارهاي جستجوگري اطالعات كـه توسـط   . ندابزارهايي كه براي سنجش مهارت هاي ارزيابي است چند دسته ا 

از ) 1988، 1987؛ لينـزر و همكـاران،   1997مـثالً، گـرين و الـيس،    (ها تعدادي از پژوهش: خود شخص گزارش مي شود
هـيچ  . كنندگان پرسيدند كه آيا آنان زياد مقاله مي خوانند يا كم، آيا آنان بيشتر به بخش روش توجه دارند يا خيرشركت

-نتايج اين پژوهش. اندكردند پايايي را بررسي نكردهگزارش دهي استفاده       مي-مطالعاتي كه از اين روش خودكدام از 
-ها كمتر بخوانند، و نه بيشتر، هيچ يك از اين مطالعات كه از گـزارش رسد كه آزمودنيبه نظر نمي. ها غالباً آميخته است

 -ها غالباً آميخته استنتايج اين بررسي. گيري پايايي مبادرت نكرده اندكند به اندازهدهي توسط خود شخص استفاده مي
جويي كه به ظاهراً افزايش بدبيني و عيب. خوانندبسا به نظر مي رسد كه آزمودنيان به جاي آنكه بيشتر بخوانند، كمتر مي

 .ي يادگيري ارزيابي انتقادي استكشد از جمله عوارض بالقوهرد متون مقاالت مي
 
 گيرشناسي بالينيي همههاي كوتاه دربارهزمونآ
پاسخ كوتاه به  20گيرشناسي باليني است كه معموالً از پنج تا ترين صورت سنجش آزمون كوتاه دانش همهرايج 

. ها مشـاهده نشـد  باز هم، هيچ كوششي براي تثبيت پايايي و روايي اين آزمون. آيدهاي چندگزينه اي به دست ميپرسش
هـاي بسـيار   سـازد، پرسـش  ها بي نيـاز مـي  ي پايايي بين ارزيابها ما را از محاسبهكه ماهيت عيني اين پرسش در حالي

 .انجامدها احتماالً به برآورد بسيار پائيني براي انسجام دروني آن ميمحدود اين آزمون
گيرشناسـي  اهيم همـه در حالي كه دانش مفـ . با وجود اين، معضل واقعي اين صورت از سنجش، روايي آن است 

هاي ارزيابي انتقادي ضروري اسـت، آشـكار   ترديد براي يادگيري مهارتي آزمون، بيكنندهباليني، مانند ارزش پيش بيني
اي انتقادي ارزيـابي  ها را به شيوههاي اصيل است و آنآموخته معموالً در جستجوي مقالهاست كه تا نمايش اين كه دانش

در . هاي پزشكي به كار مي گيرد، هنوز راه زيادي مانـده اسـت  مدهايي براي بيمار آنها را در مراقبتكند، و به سود پيامي
ي آزمون يا خطاي نسبي درمان را محاسبه واقع، چنانچه تنها هدف آموزش همان باشد كه بتوانيم ارزش پيشگويي كننده

 .به نحو مؤثري انجام داد رود كه چنين كاري را بتوان با چند ساعت سخنرانيكنيم، گمان نمي
 

 ارزيابي انتقادي مقاله
اي را اند كه مقالهاز شركت كنندگان خواسته) 1987؛ بنت و همكاران، 1999گرين و اليس، (در چندين مطالعه  

بـا  . كنـد روشن است كه اين گونه سنجش به لحاظ روايي در سوي درستي حركت مـي . اي انتقادي ارزيابي كنندبه شيوه
بـه  . هايي به لحاظ سنجش روايي و پايايي مناسب نبوده اسـت اي كلي، اين چنين سنجشاين، باز هم، بنا بر قاعدهوجود 



احتمـال ايـن كـه بيمـاري كـه      «هايي از اين دست كه ويژه، اگر اين سنجش كامالً ساختارمند  باشد، مثالً، رشته پرسش
همچنانكه پيش از اين نيز شرح داده ايـم چنـين   » قدر است؟هايش مثبت است مبتال به بيماري باشد چي آزمايشنتيجه

بر عكس، چنانچه ساختار چنداني در . گيرشناسي در بافت مقاله ي يك نشريه فراتر نمي رودچيزي از آزمون مفاهيم همه
-ي آزمـون  اي كه دربـاره دهي نگراني جدي خواهد بود، و ادبيات گستردهي پايايي نمرهميان نباشد، در آن صورت درباره

 .اي بالقوه واقعي است كه ترغيب كننده نيستهاي تشريحي وجود دارد حاكي از مسئله
هـاي مختلـف   به هر روي، معتقدند كه ارزيابي انتقادي مهارتي است كه، همچون تفكر انتقادي، در ميان وضعيت 

 -در مقـاالت مختلـف را بررسـي كنـد    پذيري در اين صورت، آزموني اساسي الزم است كه پايايي تعميم. قابل تعميم است
اي دراين بـاره  تاكنون هيچ مطالعه. هاي خوب انتقادي بايد اين مهارت را در ميان مقاالت متعدد به نمايش بگذارندارزياب

پيشرفت قابل توجهي را كه حاصل از آموزش بود در ) 1987(به عالوه، شواهد ارائه شده توسط بنت . به عمل نيامده است
 .تواند معضلي جدي باشدو پيشرفتي كمينه را در ديگري نشان داد، اين نكته حاكي از آن است كه اين امر مي يك مقاله

 
 شودموضوعاتي كه نقادانه ارزيابي مي

به عنـوان نتيجـه و برآمـد    » شودموضوعاتي را كه نقادانه ارزيابي    مي«به كارگيري ) 1977(ساكت و همكاران  
رود پرسش باليني بالقوه جالبي را شناسايي، متـون و مقـاالت   از دانشجو انتظار مي. توصيف مي كنندآموزش ارزيابي نقاد 

. گيـري دسـت بيابـد   ي درمان مناسب به نـوعي نتيجـه  اي نقاد ارزيابي كند، و دربارهها را به شيوهمرتبط را جستجو و آن
بـا ايـن حـال، از چشـم انـداز      . مطلوب به نظر مي رسـد  هرگاه اين رويكرد را بررسي كنيم مطمئناً بسيار شبيه به مهارت

بـراي برحـذر داشـتن    . در يك درس معين بـه نظـر بيايـد   » ي نهاييبرنامه«دانشجو، ممكن است اين امر بيشتر همچون 
رسـدكه معلـم مجبـور شـود راه     اي در مقياس خرد برخورد كند، به نظر مـي نامهدانشجو از اينكه با مسئله به عنوان پايان

 .فراط بپيمايدا
ي دو نگرانـي عمـده  . ي پايايي و روايي اين روش ارائه نشـده اسـت  به هر روي، تاكنون هيچ مطالعه اي در زمينه 

هاي تشريحي، به ويژه هنگامي اي بنمايد، و تصحيح آزمونحاصل كار بايد همچون مقاله) الف: سنجي عبارت است ازروان
خصي براي تصحيح اوراق ميسر نيست، همچون وضعيت حاضر، پايا به نظر كه موضوع از پيش مشخص نيست و كليد مش

 .پذيري بين موضوعي دغدغه اي واقعي وجود داردي تعميمتر استدالل كرديم، دربارههمچنان كه پيش) نمي رسد؛ و ب
 

 ي مراقبت پزشكيهاي ارزيابي انتقادي در عرصهكاربرد مهارت
ي مهارت هاي ارزيابي انتقادي متصـور باشـيم، بايـد پـس از پايـان دوره      چنانچه سودي درازمدت براي فراگيري 

تـر  اي در جريان مراقبـت از بيمـار، محتمـل   هنگام مواجهه با مسئله -درسي، شاهد را در عرصه ي مراقبت از بيمار بيابيم
جه رويكردش را نسبت بـه  ها را نقادانه بررسي كند، و در نتياست كه دانشجو به جستجوي متون و مقاالت دست بزند، آن

اي كه پيش از اين شرح داده ايم چنين برآمـدي  در هيچ يك از كارآزمايي هاي نظارت شده. اداره كردن بيمار تعديل كند
كنند، اما در اينجا هم، همچنان كه شـرح آن  هايي كه اشخاص خود گزارش حال ميگيرييافت نشده است مگر در اندازه

 .گذشت، نتايج آميخته است
 



 تأثير بر وضعيت نهايي بيمار
شـود مبتنـي بـر    ها اتخاذ ميهاي طبي بيمارستانهايي كه در بخشگيريي تصميمتوان نشان داد كه عمدهمي 

با اين حال، اين يافته محدود به يك گروه استثنايي در بخشي استثنايي ). 1995اليس و همكاران، (شواهد پژوهشي است 
هاي پيمايشي پس رو از اين دست كه فاقـد گـروه شـاهد هـم     به هر روي، بررسي). ف آكسفورددر بيمارستان رادكلي(بود 

اين امكان واقعي وجود دارد . پزشكي مبتني بر شواهد بچسباند» ي نوينالگوواره«بوده است دشوار بتواند اين مسئله را به 
 .است نتوان تعميم دادكه اين نتايج را فراتر از آن گروه خاصي كه مورد مطالعه قرار گرفته 

اي كه تحت الشعاع عنوان مقاله قرار تواند بازتابي از طب داخلي به طور كلي باشد، نتيجهبر عكس، اين نتايج مي 
رود كه در هر بخش طبي دانشگاهي ديگـري هـم نتـايجي مشـابه     با وجود اين، در چنين حالتي تصور    مي. گرفته است

توان اين را اساسي بر اين ادعا پنداشت كه نمي. ر شواهد در آن بخش اجرا شود يا خيرحاصل گردد، خواه پزشكي مبتني ب
 .اي شده باشدپزشكي مبتني بر شواهد متحمل تغييري الگوواره

اند، جز ي پزشكي مبتني بر شواهد تفسير شدهمطالعات ديگري هم كه به عنوان شاهدي بر بهبود مراقبت بيمار در نتيجه
 .  ي پيامدي حاصل از امتحان كتبي بوده استروي دانشجويان و دستياران انجام شده و بر مبناي اندازه در يك مورد، بر

هـايي  اين مطالعه بر روي نمونه). 1988شين، هينس، و جانستون، (ي پزشكان گزارش شده است تنها يك پژوهش درباره
سـال پـس از فـارغ     15تـا   10ام شده اسـت كـه حـدود    هاي مك ماستر و دانشگاه تورنتو انجآموختگان دانشگاهاز دانش

ي دانـش آنـان از مفـاهيم رايـج     اي كـه دربـاره  براي اين پزشكان آزموني چندگزينه. ي طبابت داشته اندالتحصيلي تجربه
بهتر عمل كردند، كه به % 6به طور ميانگين، دانش آموختگان مك ماستر حدود . پرفشاري خون سؤال مي كرد ارسال شد

التحصيلي نشان داد كه دانش هاي پس از فارغمنحني عملكرد آنان به صورت تابعي از سال. تفاوت در يك سؤال بود معني
هـا  تر از دانش آموختگان مك ماستر افت كرده است؛ با وجود اين، شيب هيچ يك از منحنيدانش آموختگان تورنتو سريع

 .دادهاي ديگر نشان نميداري را با شيبتفاوت معني
شناسي جدي نيز در اين مطالعه وجود داشته است، مانند تأييد براي اين ادعا كه پزشكي مبتنـي بـر   هاي روشمحدوديت

دو همگروه در آغاز تفاوت داشتند، چون دانشجويان منتخـب مـك ماسـتر در بـدو امـر بـر       . شواهد در عمل متفاوت است
بـه  . كردندها به طور عمده از ضوابط دانشگاهي استفاده ميكردند، ولي تورنتوييهاي شخصي حركت مياساس     ويژگي

ي برنامـه . هاي پزشكي مبتني بر شواهد تفاوت داشـت از بسياري جهات با   آموزش) هاي درسيبرنامه(عالوه، دو مداخله 
ي ه برنامـه مك ماستر مبتني بر حل مسئله و آموزش در گروه كوچك با تأكيد بسيار بر يادگيري مستقل بود، در حالي ك

 .درسي تورنتو مبتني بر سخنراني و سنتي بود
 

 نتيجه
آشكار است كه يك محدوديت واقعي در وزن دهي شواهد مربوط به اثربخشي آموزش ارزيابي انتقادي اين است  

تـوان تـا   ايـن امـر را مـي   . كه اندازه هاي پيامدي قابل اعتماد، با شواهد مناسب مبني بر پايايي و روايي، در دست نيسـت 
اي كوتاه براي سـنجش آمـوزش در   هاي چندگزينهاستفاده از آزمون. اي به مثابه مسئله فني كوچكي در نظر گرفتاندازه

ابزارهاي بهتري ارائه شده كـه مبتنـي بـر مـرور     . ارزيابي انتقادي به لحاظ روايي صوري قابل دفاع نيست و ضرورتي ندارد



اي سنجش پايايي و روايي آنها به عمل بيايد تا بـه عنـوان انـدازه هـاي پيامـدي      مقاله است و تنها بايد كوششي جدي بر
 .معتبري كاربرد پيدا كنند

هـاي  ي معلمـان بـه هـدف   مدرسان ارزيابي انتقادي نيز همچون همه. هاستتر از اينبا وجود اين، مسايل عميق 
سير معمول در رويكردهاي مختلف نسبت به مسايل هاي آموزشي آنان وراي مانديشند، و اميدوارند كه كوششواالتري مي

بر خالف ساير معلمان، اين آرزوها را بارها . انجامدمديريت باليني مستند شود كه در نهايت به مراقبت بهتر از بيماران مي
چقـدر بـه   هاي سنجش وجود دارد تا تعيـين كننـد   ي روشاند و در نتيجه، نيازي واقعي براي  ارائهبه همگان اعالم كرده

 .اندها دست يافتههدف
 

 ي ارزيابي انتقاديگيري دربارهنتيجه
تـوان در  مزاياي اين شيوه را مي. ي مؤثر ديگري براي ارزيابي متون در پزشكي باليني استپزشكي مبتني بر شواهد چاره

هاي مبتني بـر شـواهدند   آموزش ارزيابي انتقادي، نشرياتي كه مختص بررسي -هاي مختلف مشاهده كردشماري از عرصه
رسد كه پزشكي ها، به نظر ميعالوه بر اين. ها، راهنماهاي پزشكي مبتني بر شواهد، و مانند اينACPمانند ژورنال كالب 

با اين همه، همچنان كه قبالً نشـان  . كندمبتني بر شواهد به سهم خود، به مراقبت مؤثرتر و كارآمدتري از بيمار كمك مي
ي اينكه چگونه پزشكي مبتني بر شواهد چنين تأثيري تعقل درباره. واهدي در اثبات اين ادعا وجود نداردداديم، چندان ش

ي پزشكان گذاشته است جالب توجه است و طرفه اينكه اين همه در فقدان هرگونه شاهدي بر داشـتن تـأثيري   بر جامعه
 .واقعي رخ داده است

ها در طب باليني از جمله اقداماتي چون انجمـاد معـده كـه بـه     ي نوآوريبسيار. از اين جهت آنقدرها هم مستثني نيست
بـر  . اندشود بدون هيچ شاهد و مستند مناسبي اشاعه يافتهعنوان شاهدي بر نياز به پزشكي مبتني بر شواهد از آن ياد مي

شي شان چندان استقبالي هايي كه حتي با وجود شواهد و مستندات مبني بر اثربخهاي بسياري از درمانعكس چه نمونه
 .شودها نمياز آن

هـاي اصـلي   ها وجود دارد؟ اين پرسش از دغدغـه چرا چنين پيوند ضعيفي بين مدارك و مستندات اثربخش و اتخاذ روش
پزشكي مبتني بر شواهد است، و با اين همه پاسخي آن چنان برايش يافـت نشـده اسـت، و در خـدمت مثـالي اسـت بـر        

 .ها بپردازندبدي كه اميدواريم به آنهاي بسيار بيماري
رسد كه پزشـكاني كـه   كامالً منطقي به نظر مي. حتي براي بدترين شكاكان هم پزشكي مبتني بر شواهد خوش مي نمايد

آيـا بايـد بـار مـدارك     . كننـد به ادبيات پزشكي و دانشي روزآمد دسترسي دارند، احتماالً مراقبت پزشكي بهتري ارائه مـي 
پزشـكي  . البته، پاسخ اين سؤال مثبت اسـت . ر دوش كشيم تا فرضي آشكارا صحيح را مورد تأييد قرار بدهيممتعددي را ب

مبتني بر شواهد اگر هيچ كار ديگري هم نكرده باشد، باز هم همين كه موجب شده است ما همگي آگاهانه ادعاهاي اثبات 
متاسـفانه  . ايم بسيار اهميـت دارد ها پذيرفتهوجيه پذيري آناي را مبني بر كارآيي، و بدون توجه به ميزان احتمالي تشده

 .گيردادعاهاي پزشكي مبتني بر شواهد هم در همين مقوله قرار مي
ي پزشكي مبتني بر شواهد چندان آسان نيست، بر پزشكاني كه از اين رويكـرد  در حالي كه تدوين پژوهشي جدي درباره

كت را در دست داشته و نهايت كوشش خويش را به عمل آورند تـا چنانچـه   كنند وظيفه است كه رهبري حراستفاده مي
روشن است كه هرگـاه سـير منطقـي    . ي باليني شان متكي بر شواهد است اين ادعا حقيقي بنمايدپيش از هر چيز تجربه



راهم آيـد در آن  اگر شواهد به سـود آن فـ  . آيدباشد شواهدي به سود آن فراهم نمي» الگوواره«فعاليت در سوي ترك اين 
توجيه پذيري زيست «اما براي پزشكان طب مبتني بر شواهد توسل جستن به . صورت اساسي براي تحول فراهم مي شود

ي تضمين همـان عملكردهـايي اسـت كـه از نگـاه ايـن       به عنوان توجيهي براي طب مبتني بر شواهد به منزله» شناختي
 .پزشكان محكوم است

گرديم، سودمند است كه به بررسي شواهدي از آمـوزش  واهد مبني بر اثربخشي آموزش باز ميبه عالوه، هنگامي كه به ش
مدت كه در سنت ارزيابي انتقادي است چندان اثـربخش  هاي كوتاهكارگاه. ي اثربخشي راهكار تغيير بپردازيممداوم درباره

ي عمومي اثربخش است كـه مـي تـوان    جويان دورهي ارزيابي انتقادي تنها براي دانشتر در زمينههاي طوالنيدوره. نيست
 -طرفه اينكه ممكن است مؤثرترين راهكار تغييـر اسـتفاده از مقامـات بـانفوذ آموزشـي باشـد      . ها را دستكاري كردپاداش

اي اساسي هرچند ناگفته از البته، هميشه اين جنبه -صاحب نظراني كه در زمينه پزشكي مبتني بر شواهد مطالعاتي دارند
 .شكي مبتني بر شواهد بوده استپز
 

 هايي براي مدرسان توصيه
هـا را بـه   هرگاه اين بررسي به هيچ كار ديگري نيايد، شايد دست كم دو نكته را روشن كرده باشد كه اغلـب مدرسـان آن  

متفاوت است، بلكه نه تنها تفكر انتقادي و ارزيابي انتقادي در ادبيات پزشكي دو مفهوم بسيار . برندجاي يكديگر به كار مي
 .ها و اشارات اين دو براي عملكرد بسيار تفاوت داردمضمون
ايـن هـدف قابـل    . مان تفكر انتقادي داشـته باشـد  خواهيم دانشجويي ما معلمان ميي تفكر انتقادي، طبيعتاَ همهدرباره

. مهارتي كلي كاربردي محدود دارداما در مقام معلم بايد كم كم تشخيص بدهيم كه تفكر انتقادي به مثابه . تحسين است
ي ي محتوايي مشخصي است در حالي كه بايد دانشجو را به چالش كشيد تـا دربـاره  قابليت تفكر انتقادي منوط به عرصه

ي تنها يك دوره. ي دروس منظم و موضوعات منظم صورت بپذيردكند با دقت بينديشد، اين امر بايد در محدودهآنچه مي
نتقـادي سـودمندي محـدودي دارد، و هرگونـه ارزشـيابي تفكـر انتقـادي كـه از آزمـوني همگـاني چـون            ي تفكر ادرباره

WGCTA هاي برنامه درسي دارداي كمينه با هدفكند تنها رابطهاستفاده مي. 
. گيري كرد توان آنها را تعريف و تا اندازه اي اندازههايي است كه ميتري از مهارتارزيابي انتقادي مجموعه بسيار منسجم

ها، و با اي جداگانه از مهارتايم حاكي از آن است كه تدريس ارزيابي انتقادي به عنوان مجموعهاما شواهدي كه ارائه كرده
در اينجـا هـم، رويكـرد مناسـب مـي توانـد       . شـود استفاده از صورتي چون ژورنال كالب تنها به موفقيتي محدود نايل مي

ي درسي باشد، به طوري كه دانشجويان به چالش كشيده شوند تا در پـي پـژوهش   رنامهگنجاندن شواهد در درون بافت ب
مدت و هم در درازمدت البته تا امروز شواهدي داريم كه اين راهكار هم در كوتاه. هايي باشنداصيل و مرور چنين پژوهش

توسط هواداران آن، طراحي منطقي برنامه افزا عالوه بر اين، سواي معرفي ارزيابي انتقادي به عنوان امري هم. پاسخگوست
درسي بايد به دقت بررسي كند كه در كجا نقش مناسـبي بـراي ارزيـابي انتقـادي وجـود دارد و چـه بخشـي از سـاعات         

جاي بحث است كه دانشجوي سال اول نبايد وقت زيادي صرف ادبيات جاري . گرانبهاي آموزش بايد به آن اختصاص يابد
ي زمان مناسب براي معرفـي ايـن مفـاهيم نيـاز بـه      درباره. بايد بيشتر متوجه مفاهيم بنيادي باشندكند؛ اين دانشجويان 
 !پژوهش بيشتري است

 



 
 مضاميني براي پژوهش

اي بـدبنيان  هاي تفكـر از بافـت زمينـه   ي تفكر انتقادي تأكيد حاضر بر انتزاع مهارتدرباره. مضامين پژوهشي شفاف است
اما در . هاي محتوايي مشخص مورد بررسي قرار بدهندپژوهشگران بايد تفكر انتقادي را در عرصهبايد به پيش رفت، . است

 .ي استدالل باليني متمايز ساختاينجا شايد نتوان آن را از پژوهش درباره
زشـي  ي راهبردهاي آموي روشني دربارههنوز انديشه. دستور جلسه براي پژوهش در ارزيابي انتقادي بسيار گسترده است

ها را در هر درس سنتي به طور كامل بـه  توان آناي است و ميهاي چندگزينهبرتري نوعاً با آزمون. مؤثر در اختيار نداريم
 .هاي مؤثر آموزشي هنوز جاي آزمودن داردي چرايي اين امر ارائه كرده ايم، اما روشداليلي درباره. كار بست

هاي ارزيابي انتقـادي وجـود دارد كـه داراي روايـي     اندازه گيري بهتر براي مهارتدر همين حال، نيازي مبرم به ابزارهاي 
شـود، تقليـدي   گيرشناسـي محـدود مـي   اي كه به امور واقع در همههاي كوتاه چندگزينهآزمون. صوري بهتري هم باشند

. معرض نوعي سوگيري است رفتار خواندن مستقل از سوي شخص در. دهدهاي ارزيابي انتقادي ارائه ميكمرنگ از مهارت
اي مناسب اعتباربخشـي  بررسي انتقادي موضوع يا مقاله به هدف نزديكتر است اما ابزارهاي موجود در اين عرصه به شيوه

 .ها حاكي از آن است كه اين كاري ساده نيستاند و تجربه ما از آزموننشده
هيچ شاهدي وجود ندارد كه داشتن . ري امري ايماني استسرانجام، اين باور كه ارزيابي انتقادي هم مهم است و هم ضرو

ي بيوشيمي نيز همين گفتـه  بايد قبول كنيم كه درباره. تر داشته باشيمايشود كه شخصي حرفهها موجب مياين مهارت
هايي رشتهي درسي و در اند و به خاطر زمان آموزش در برنامهاما هواداران پزشكي مبتني بر شواهد در اقليت. صادق است
كنند بخواهند عمل كنند بر پزشكان وظيفـه اسـت كـه نشـان     اگر به آنچه خود موعظه مي. كننداند تالش ميكه پذيرفته

 .آورندمدت و در درازمدت اثربخش بوده و تفاوتي را به وجود ميها در كوتاهدهند اين مهارت
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