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Abstract 

Background and aim: Critical Thinking is the ability of problem solving and decision making. It is the 

goal of learning and necessary for clinical reasoning. Rehabilitation has an important role in health care 

process. Rehabilitation specialists’ critical thinking skills directly influence the services they provide. The 

present study aimed to assess occupational therapy BSc students’ critical thinking skills in different years. 

Methods and Materials: In the present descriptive-analytic study, 72 occupational therapy students were 

selected from Shahid Beheshti University of Medical Scineces based on Census and filled in the 

demographic sheet and California Critical Thinking Skills Test-B. 

Results: The mean score for students’ critical thinking was 11/60±3/15 in the first academic year, 

12/56±3/73 in the second year, 13/56± 4/35 in the third year, and 11/68± 4/41 in the fourth year. 

However, there was no significant difference in the total Critical Thinking and skills scores among 

students of different academic years. 

Conclusion: Despite the importance of Critical Thinking, it seems that it is not well-developed during 

their studies at Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran. Two important factors might be 

the potential insufficiency of educational system and the occupational therapy curriculum. Thus, revising 

teaching methods and the occupation therapy curriculum seems necessary and beneficial. 
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 چكیده

 مقدمه و اهداف

گیری و ی هدف نهایی یادگیری و ضرورتی برای تصمیمگیری است. کسب مهارت تفکر انتقادهای حل مسأله، مشکل گشایی و تصمیمتفکر انتقادی توانایی افراد در مهارت
های تفکر انتقادی های علوم پزشکی، نقش مهمی در فرآیند درمان، مراقبت و ارتقای سالمت جامعه دارد و مهارتکار بالینی است. علوم توانبخشی به عنوان یکی از شاخه

تفکر انتقادی دانشجویان کاردرمانی مقطع  هایمهارت بررسی ی حاضرائه شده دارد. هدف مطالعهمتخصصان توانبخشی ارتباط مستقیمی با کیفیت خدمات توانبخشی ار
 کارشناسی بود.

 هامواد و روش

 م وسال سونفر  16سال دوم،  نفر 14 نفر سال اول، 20نشجوی کارشناسی کاردرمانی )نفر دا 72 روپیش ای است. در پژوهشمقایسه-توصیفی یپژوهش حاضر یک مطالعه
ابزار  نامه اطالعات دموگرافیک وبه روش تمام شماری انتخاب شدند و پرسش 1393ـ1394علوم پزشکی شهید بهشتی در سال تحصیلی  ( از دانشگاهنفر سال آخر 22

 را تکمیل نمودند. 1ب-های تفکر انتقادی کالیفرنیا فرمسنجش مهارت

 هايافته

 68/11±41/4 سال چهارمو  56/13±35/4، سال سوم 56/12±73/3 ، سال دوم60/11±15/3انتقادی در دانشجویان سال اول  میانگین نمره کل تفکر ی پیش رودر مطالعه
ن داری نشااسال تحصیلی تفاوت آماری معن 4های تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی کاردرمانی در ما نتایج حاصل از آزمون آماری کروسکال والیس بین میانگین نمرها .بود

 .(=499/0Pنداد)

 گیرينتیجه

رغم کند. علیی درسی مناسبی که توان ارتقای تفکر انتقادی دانشجویان را داشته باشد، ضعیف عمل میبهشتی در طراحی برنامه شهید رسد نظام آموزشی دانشگاهبه نظر می
تواند گویای نارسایی سیستم آموزشی و برنامـه درسـی می وضوعکند و این مدانی نمیاهمیت تفکر انتقادی در کاردرمانی، این مهارت در طول تحصیل دانشگاهی پیشرفت چن

های تدریس و واحـدهای درسـی ارائـه شـده، شود در روشترین عامل دخیل در این زمینه باشد. لذا پیشنهاد میدر حال حاضر رشته کاردرمانی در این دانشگاه، به عنوان مهم
 بررسی و بازنگری به عمل آید. 
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گردد. تعاریف متفاوتی برای تفکر انتقادی وجود دارد. یکی از های تفکر انتقادی به آکادمی افالطون باز میی مهارتمنشأ عالقه به توسعه
فرآیند قضاوت هدفمند و خود "باشد: بدین شرح می ،ارائه شد 1دلفیبه روش  1980ی آمریکا در سال تعاریف معتبر که توسط انجمن فلسفه

برای  7و استدالل 6توضیحو  5، ارزیابی4، استنباط3، تحلیل2کنیم از تفسیر تنظیم است که قبل از تصمیم به اینکه چه چیزی را انجام دهیم یا باور
-طرح ،فرآیند فراشناختی چند بعدی است که برای شناسایی مشکالت بیمارانتفکر انتقادی  [2،1]".کندبررسی شواهد از تمامی زوایا استفاده می

های آزمایشگاهی یا ی شواهد )نتایج( از قبیل دادهگیرد. هدف تفکر انتقادی قضاوت بر پایهی درمانی مورد استفاده قرار میریزی و اجرای برنامه
 [3].باشدپارامترهای فیزیولوژیک یک بیمار می

ی مراقبت رسد فرد فعال در حیطهبه نظر می [8،7].و پایه و ضرورتی برای استدالل بالینی است[ 6ـ4]هدف غایی آموزش عالی بودهتفکر انتقادی 
ای یاد بگیرد و با یک تغییر بزرگ تطبیق یابد؛ بنابراین عالوه بر دانش کافی، دستیابی به عادات تفکر و قضاوت تازه مطلبسالمت هر روز باید 

ی سالمت برای گرفتن تصمیمات حیاتی در شرایطی که سالمت جسمانی، چرا که متخصصان حیطه ،ین دانشجویان ضروری استصحیح در ا
ی تفکر انتقادی مهارت مهمی است که تمام متخصصان حیطه [9].شوندد، تعلیم داده میندهروانی و اجتماعی مراجع را تحت تأثیر قرار می

هایی استدالل تشخیصی واژهو گیری بالینی، قضاوت بالینی، هایی مانند تصمیمیمات بالینی درستی بگیرند. واژهسالمت باید داشته باشند تا تصم
مفهوم استدالل بالینی به معنی تفکر خالق، تأملی و  [10،9].روندی تفکر انتقادی به کار میهستند که معموالً به جای همدیگر و به جای واژه

بنیادی و الزامی  ءدر واقع باید گفت تفکر انتقادی جز [10].شودست که شامل تفکر انتقادی نیز میا هاو مراقبت از آنی بیماران هماهنگ درباره
 [11 ، 8 ، 7].استدالل بالینی است

علوم افزون توجه به آموزش عالی به ویژه آموزش پزشکی را شاهد هستیم. مأموریت اصلی آموزش های اخیر در ایران افزایش روزدر سال
آموزش، [ 12].های الزم را برای حفظ و ارتقای سالمت آحاد جامعه داشته باشندپزشکی، تربیت پرسنلی توانمند و شایسته است که دانش و مهارت

شوند و عالوه بر دانش های علوم پزشکی که دانش آموختگان آن برای بالین بیمار آماده میبه خصوص برای رشته ،ای استفرآیند پیچیده
 هدــقبت کننامر دفر ی،دنتقاا تفکر تـتقوی اـبچرا که ؛ [12، 8]افی، دستیابی به عادات تفکر و قضاوت صحیح در این دانشجویان حیاتی استک

در واقع تفکر انتقادی عاملی است که  [8].ددا هداخو ئهارا را تخدما هترینــب ،تــقبامر دـــینآفر در و تـگرف دـهاخو ستیدربالینی  مـتصمی
 [15].داردو همیشه در بهداشت و درمان نقش  [14،13]نمایدشکاف بین تئوری و کار بالینی را پر می

برای بازگشت به جامعه و بازتوانی آنها ضروری  به بسیاری از بیمارانای از علوم پزشکی، جهت کمک علوم توانبخشی به عنوان شاخه
کاردرمانگران باید  [6].تر از گذشته شده استخشی است که خدمات آن امروزه بسیار پیچیدههای علوم توانبکاردرمانی یکی از حیطه [18ـ16].است

 (9یندآ)دامنه و فر 8ای کاردرمانیی خود در هم آمیزند. با توجه به چارچوب حرفهکار درمانی روزانهرا با  توانند ابعاد مختلف تفکر انتقادیب
(AOTA2002) میمات قیاسی و استقرایی و تلفیق اطالعات از منابع گسترده و مختلف در هر مرحله از ها ملزم به اتخاذ تصگرکاردرمان

باشد، نیاز دارد تا فعاالن این حرفه ی مناسب میتعیین مداخلهو ی کاردرمانی که شامل ارزیابی، شناسایی اهداف، فرآیند کاردرمانی هستند. حرفه
ی و این مطالب اهمیت ارتقای تفکر انتقادی دانشجویان کاردرمانی را در طول دوره [19].ارندیعنی کاردرمانگران به تمرین تفکر انتقادی بپرد

 دهد.شان و قبل از ورود به فضای کار نشان میآموزش
 نقر سطاوا در رمنظو همین به. ستا هاهنشگادا سیدر یهابرنامه ،عالی زشموآ منظا وندادبر کیفیت در ارگذ تأثیر ملاعو از یکی ستا بدیهی
 یهاهشیو تا مدندآبر دصددر سیدر ییزر برنامهی هزحو متخصصین و گرفت ارقر شیزموآ دازانپر نظریه رکا فصلسر دینتقاا تفکر ،بیستم
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ی آموزشی در حال حاضر دهد که طرح درسی و شیوهمطالعات متعددی نشان می [4].ندزسا ترکیب هاهنشگادا سیدر یبرنامه با را دینتقااتفکر
التحصیالن دیده چرا که تفاوت معناداری از این نظر بین دانشجویان سال اول و فارغ ،شودها موجب ارتقای تفکر انتقادی دانشجویان نمینشگاهدا

 [20 ، 5 ، 4].باشداما نتایج برخی از مطالعات موجود نیز با نتایج مطالعات پیش گفته در تعارض می ،نشده است
دهند، اهمیت شود و ارزیابی و راههایی که این مهارت را پرورش میمیت توجه بیشتر به تفکر انتقادی مشخص میبنا به مطالب گفته شده اه

-ی تفکر انتقادی دانشجویان توانبخشی و به ویژه دانشجویان کاردرمانی بسیار محدود میکند. در حال حاضر در ایران مطالعات در زمینهپیدا می

های های مامایی، پرستاری و کاردرمانی دانشگاههای تفکر انتقادی دانشجویان ترم اول و آخر رشته( مهارت2006)مرادی و همکاران خدا .باشد
دانشجوی کاردرمانی دانشگاه علوم  هانفر از آن 32، حاضر دانشجوی شرکت کننده در پژوهش 426علوم پزشکی تهران را سنجیدند. از بین 

دار بین انویسنده تحلیلی مبنی بر عدم تفاوت معن ،های اول و آخر انتخاب شده بودند. عالوه بر اینسالپزشکی شهید بهشتی بودند و تنها از 
هدف پژوهش حاضر، سنجش تفکر انتقادی دانشجویان  .تفکر انتقادی دانشجویان سال اول و آخر دانشجویان کاردرمانی ارائه نداده است

های مطرح کشور در تربیت دانشجویان کاردرمانی، با تعداد نمونه بیشتر عنوان یکی از دانشگاه کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به
 .باشدهای مقطع کارشناسی و مقایسه با یکدیگر و تحلیل نتایج میو در تمام سال

های تفکر انتقادی در بهبود مهارتی کاردرمانی از نظر کفایت آن ی درسی رشتهتواند در بررسی و تحلیل برنامهمی روی پیشمطالعه نتایج
 دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد.

 هامواد و روش
رشـته  دانشـجویان کارشناسـی انتقـادی تفکـر هایمهارت سطح بررسی به منظور که است ایقایسهم-توصیفیی  مطالعه یکحاضر  پژوهش

 109روش انتخاب نمونه به روش تمام شماری بود کـه از میـان است.  شده انجام 1394 سال در شهید بهشتی علوم پزشکی دانشگاه کاردرمانی
ورود به  معیارهای .با توجه به داشتن رضایت و معیارهای ورود، در این مطالعه شرکت کردندنفر  72مقطع کارشناسی در این دانشگاه، دانشجوی 
، 1394ردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شـهید بهشـتی در سـال ی کاعبارت بودند از: اشتغال به تحصیل در مقطع کارشناسی رشته حاضر پژوهش

هـای های دیگر و عدم شرکت در کارگـاهداشتن رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش، مهمان یا انتقالی نبودن دانشجویان ترم آخر از دانشگاه
از روند پـژوهش خـار   شرکت در مطالعهتمایل به  ها در صورت عدمآموزشی تفکر انتقادی یا تجربه آزمون سنجش تفکر انتقادی. شرکت کننده

 شدند.می
 جملـه جنسـیت، از فـردی سؤاالت مربوط به مشخصات گیرنده بر در بخش اول بود. بخش دو بر مشتمل نامه وها، پرسشداده گردآوری ابزار

حـاوی سـؤاالت مربـوط بـه آزمـون  دوم شبخـ و رشـته به محل سکونت فعلی، سال ورود به مقطع و میزان عالقه تجربه کار بالینی، وضعیت
ی تعریف تفکر انتقادی است کـه بعـد از یـک مطالعـه دلفـی ب بود. اساس ساختاری این آزمون بر پایه-فرم های تفکر انتقادی کالیفرنیامهارت

ای شناختی تفکر انتقادی است. ایـن هبعد مهارت 5ای در سؤال چهار یا پنج گزینه 34این آزمون شامل  [21].توسط انجمن فلسفه آمریکا ارائه شد
روش نمره گذاری این آزمون به این صورت است که بـه حیطه عبارت است از تحلیل، ارزیابی، استنباط، استدالل استقرایی و استدالل قیاسی.  5

صورتی که بـه سـؤالی  شود. درهای صحیح نمره کل آزمون محسوب میازای هر پاسخ صحیح یک نمره به فرد تعلق می گیرد و مجموع جواب
. بـاالترین گـرددمـیای برای آن سؤال منظور نای انتخاب نشده باشد، نمرهپاسخی داده نشود یا بیش از یک گزینه انتخاب شده باشد و یا گزینه

دهنـده سـطح تفکـر  نشان 11باشد. نمره کل زیر می 16تا  0و کمترین امتیاز صفر است. امتیاز کسب شده در هر بخش آزمون  34امتیاز آزمون 
 [22].نشان دهنده سطح تفکر انتقادی قوی است 25تفکر انتقادی متوسط و نمرات باالتر از  25تا  11انتقادی ضعیف، 

پایـایی ایـن آزمـون در محـدوده  [23].توسعه یافته، تعیین اعتبار گردیده و پایایی آن نیز بررسی شـده اسـت 1991-92های آزمون طی سالاین 
 [24].باشدهایی مییین گردیده است که عدد قابل قبول برای چنین آزمونتع 68/0ـ71/0

گزارش شده  62/0، 20-استفاده از روش کودر ریچاردسون این آزمون باروایی و پایایی این آزمون در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. روایی 
 [27،  26].اندرا نیز گزارش نموده 86/0و  8/0اعداد  ،نامه مطالعات دیگربرای ضریب پایایی این پرسش [24].است

بـا دسترسـی بـه  ی علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیپژوهشگر پس از کسب اجازه از مدیر گروه رشته کاردرمانی در دانشکده
یحات ارائه شـده بـه تمـام شـرکت ی توضیحات مختصر در مورد اهداف پژوهش پرداخت. توضبه ارائه ،هاواحدهای پژوهش و معرفی خود به آن
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ها یکسان و مشابه بود. پژوهشگر پس از ارائه فرم رضایت نامه آگاهانه به شرکت کننـدگان و کسـب موافقـت ایشـان، در زمـان و مکـان کننده
بـود را ب -فرم نامه مشخصات دموگرافیک و آزمون سنجش مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیانامه تنظیم شده که شامل پرسشمناسب پرسش

ی سؤاالت که شامل شرح مختصری از اهـداف پـژوهش و شـیوه پاسـخ از مطالعه برگه پیوست شده ها پسداد. شرکت کنندهقرار  هادر اختیار آن
ده شـد نامه بود، آن را تکمیل نمودند. همچنین در فرم کسب رضایت آگاهانه به کلیه افراد شرکت کننده این اطمینـان دادهی به سؤاالت پرسش

 نامه نیست.دست آمده محرمانه و تنها به منظور تجزیه و تحلیل آماری بوده و نیازی به ذکر نام در پرسشکه اطالعات به
 هایویژگی بررسی برای توصیفی آمار از .گردید استفاده 20 ویرایش SPSS افزار نرم اطالعات از تحلیل و تجزیه منظور به حاضر پژوهش در

 .استفاده شد پژوهش های فرضیه به گویی پاسخ والیس برای کروسکال از آزمون پژوهش و های نمونه انتقادی تفکر توانایی تعیین و نیز فردی

 گرفت. انجام α=05/0اول ها در سطح خطای نوع ام آزمونتم

 هايافته
نفر در این مطالعه شرکت  72 کت در مطالعه،نفر بود که با توجه به معیارهای ورود و رضایت افراد برای شر 109 ی حاضرحجم نمونه مطالعه

نفر دانشجوی سال آخر بودند.  22و  سال سومنفر دانشجوی  16نفر دانشجوی سال دوم،  14سال اول، دانشجوی  نفر 20نمودند که از این میان 
رکت کنندگان را پسران تشکیل داده شاز درصد  2/29و  شرکت کنندگان را دختراناز درصد  8/70ها در مورد خصوصیات فردی نشان داد یافته

 بودند. 

 56/13±35/4، سال سوم 56/12±73/3 دوم ، سال60/11±15/3میانگین نمره کل تفکر انتقادی در دانشجویان سال اول  ی پیش رودر مطالعه
مهـارت تحلیـل کمتـرین نگین و استدالل قیاسی بیشترین میاهای تفکر انتقادی، مهارت حوزه مهارت 5بود. از بین  68/11±41/4سال چهارمو 

 میانگین را در بین کل دانشجویان شرکت کننده داشت. باالترین میانگین نمره کل تفکر انتقادی مربوط به دانشجویان سال سوم و پـایین تـرین
انتقـادی دانشـجویان  هـای تفکـراما نتایج حاصل از آزمون آماری کروسکال والیس بین میـانگین نمـره ،آن مربوط به دانشجویان سال اول بود

سـال  4یان ایـن حـوزه بـین دانشـجو 5(. همچنین بین =499/0Pداری نشان نداد )اسال تحصیلی تفاوت آماری معن 4کارشناسی کاردرمانی در 
 .)جدول یک( نداشت داری وجوداتفاوت معن

 
 (=72n) هارم کاردرمانیدانشجویان سال اول تا چ آن در بینحوزه  5مقایسه میانگین نمره تفکر انتقادی و  :1جدول 

 ریمتغ

 سال چهارم سال سوم سال دوم اول سال
نتیجه آزمون 

 نیانگیم کروسکال والیس
 انحراف

 اریمع
 نیانگیم

 انحراف

 اریمع
 نیانگیم

 انحراف

 اریمع
 نیانگیم

 انحراف

 اریمع

 =P 483/0 68/1 91/2 50/1 63/3 14/1 93/2 89/1 85/2 تحلیل

N.S 

 =P 432/0 39/2 32/4 34/2 19/5 02/2 50/5 68/1 00/5 ارزیابی

N.S 

 =P 298/0 87/1 45/4 80/1 75/4 73/1 93/3 41/1 75/3 استنباط

N.S 

 =P 671/0 15/2 59/6 13/2 81/6 76/1 79/5 14/2 25/6 استدالل قیاسی

N.S 

 =P 492/0 90/2 45/4 30/2 56/5 20/2 07/5 57/1 55/4 استدالل استقرایی

N.S 
 تفکر کل نمره

 یانتقاد
60/11 15/3 36/12 73/3 56/13 35/4 68/11 41/4 499/0 P= 

N.S 
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های مختلف تحصیل متوسط بود که با توجه به میانگین به دست آمده، نمرات در حد دی اکثر دانشجویان در سالطور کلی سطح تفکر انتقابه
های مختلف تحصیل در سطح قوی قرار چ یک از دانشجویان در سال( قرار گرفته بود. نمره تفکر انتقادی هی11-25پایین این بازه )نمرات 
 نداشت )نمودار یک(.

 (=72n) مقایسه سطح تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی کاردرمانی بر اساس سال تحصیلی : 1نمودار 

 
  

 بحث 
ی نامـه را دریافـت کردنـد. امـا در مطالعـهرسـشی کل پدرصد نمره 9/35ی حاضر نشان داد که دانشجویان این مطالعه مطالعهنتایج حاصل از 

میانگین نمرات کل تفکر انتقادی کسب شـده توسـط  [8 ، 5].ددادنپاسخ صحیح درصد سؤاالت را  5/30(، دانشجویان کاردرمانی 2006خدامرادی )
( کمتر ولی از میانگین دانشجویان 29/17±04/4بود که از میانگین دانشجویان کاردرمانی آمریکا ) 21/12±94/3های این پژوهش شرکت کننده

 [82 و 6ـ4].( بیشتر بود28/10±41/3( )2006ی خدامرادی و همکاران )کاردرمانی در مطالعه
با توجه به این  [29 ، 28].گزارش شده است 5/10و  3/10ایرانی به ترتیب  یدر دو مطالعهبرای دانشجویان علوم پزشکی  نمره تفکر انتقادیهنجار 

امـا بـا  ،توان گفت در مقایسه با دانشجویان ایرانی، تفکر انتقادی دانشجویان شرکت کننده در این پژوهش در سطح هنجار قرار داردمیمطالعات 
بـه  81/16های سالمت انجام داد و سطح هنجار را در این دانشجویان دانشجویان حرفه خصوص ( در1997) Facioneای که توجه به مطالعه

توان دریافت که متوسط نمره دانشجویان ایرانی با تفـاوتی بـارز، از نیز با دقت بیشتر در نتایج مطالعات خارجی گزارش شده، می ؛ و[20]دست آورد
 یآموزش یهاتفاوتویان ایرانی با نوع سؤاالت آزمون و متوسط نمره دانشجویان خار  از کشور پایین تر است. ممکن است نامأنوس بودن دانشج

ی دانشـجویان مطالعـههای عملکرد نه چندان خـوب از علت هاانتقادی در این کشور تفکرهای مهارت پرورش درمؤثر  یهاوهیش یریکارگه ب در
ها، گرایش، تمایـل و تری مانند برنامه درسی دانشگاهشاید بتوان گفت عوامل کلیدی با دانشجویان آمریکایی باشد. شاندر آزمون و تفاوت حاضر

ی خار  از کشور هر کدام برنامههای اد برای تفکر انتقادی در این موضوع به صورت پر رنگ تری مطرح هستند. از طرفی دانشگاهانگیزه خود افر
اختصاصی بـودن  رسدکنند و به نظر میها از یک برنامه درسی استفاده میدر حالی که در ایران تمام دانشگاه ،ای برای خود دارنددرسی جداگانه

اه ممکن است عاملی برای تسهیل تفکر انتقادی دانشجویان آن باشد که البته بررسی این فرضیه بـه مطالعـه بیشـتری رسی هر دانشگی دبرنامه
 نیاز دارد.
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هـا، افزایش میانگین یرغم مشاهدهی کل تفکر انتقادی بر اساس سال تحصیلی، علیی میانگین نمرهدست آمده، در مقایسهبا توجه به نتایج به 
ی کل تفکر انتقادی، بـین دانشـجویان کارشناسـی سـال دار نبود. به این معنی که از نظر میانگین نمرهاها از نظر آماری معنتالف این میانگیناخ

حصیلی از نظر آماری های تفکر انتقادی نیز بین چهار سال تاختالف میانگین تمام مهارت های یک تا چهار تفاوت آماری معناداری وجود نداشت.
 دار نشد.امعن
، هـای تـدریس آنها، اساتید و نحـوهتوان به عواملی مانند نظام آموزشی دانشگاهمی ،اندعوامل احتمالی که منجر به حصول چنین نتایجی شدهاز 

زمان بر بودن آن ، ی درسی، عدم انگیزش کافی دانشجویان، دشواری سؤاالت آزمون تفکر انتقادی کالیفرنیای ارزشیابی دانشجویان، برنامهنحوه
 و اعتبار خود ابزار آزمون اشاره نمود.

تواند نشان دهد که تحصـیل در های تحصیلی میهای مربوط به آن بر حسب سالدار میانگین نمره کل تفکر انتقادی و مهارتاعدم اختالف معن
ریـزی درسـی دانشـگاه تفکـر ان گفت احتمـاالً در برنامـهتوگیری بر تفکر انتقادی دانشجویان نداشته است. به بیان دیگر میدانشگاه تأثیر چشم

شـود. محقـق در حـین مطالعـه های پرورش تفکر انتقادی در آن پیش بینی و اجرا نمـیشود و راهانتقادی به عنوان یک هدف و مهم تلقی نمی
شـان وهش حتی نام تفکر انتقـادی بـه گـوشدریافت که هیچ یک از دانشجویان مقطع کارشناسی شرکت کننده در این مطالعه تا زمان انجام پژ

تواند تأیید دیگری بر کـم های ارتقا و تمرین آن. این مسأله و نمرات به دست آمده نیز مینخورده بود، چه برسد به آشنایی با این نوع تفکر و راه
 اهمیت بودن آموزش تفکر انتقادی این مدعا باشد.
تـرین روش باشد، مانعی در پـرورش تفکـر انتقـادی اسـت و امـروزه رایـجدر آن سخنرانی مینظام آموزشی سنتی که غالب ترین روش تدریس 

شـود. در شود و به پرسیدن سؤال سوق داده نمـیبه تفکر وا داشته نمیمنفعل بوده و های کشور است. در این روش دانشجو آموزش در دانشگاه
-مهـارت [30].داشته باشد که موضوع تفکر واقع شود و فرد به طور فعال تفکر کند گیرد که مسأله و تکلیفی وجودحالی که تفکر زمانی شکل می

ها روی مسائل پیچیده تمرکز نمایند، در آن موضوع عمیقاً کـاوش و ارتباطـات را یابد که آنهای تفکر انتقادی زمانی در دانشجو رشد و ارتقا می
خود دانشجویان نیز به دلیل خو گرفتن به این روش و بـه علـت زمـان بـر  [19].ایندها را پردازش نمبه دقت بررسی کنند و به روش خودشان آن

هـای نـوین ها، کمتر به روشهای فعال نسبت به روش سخنرانی و نیاز به صرف انرژی بیشتر به منظور تفکر فعال در آن روشبودن سایر روش
از طرفی حجم باالی مطالبی کـه در یـک  [19].کپارچه کردن مفاهیم فعال باشندآورند. در حالی که دانشجویان باید در تحلیل نقادانه و یروی می

ی خوب و متعاقباً تالش و تمرکز بـرای نوشـتن و ثبـت مطالـب در حـال ارائـه و در واقـع ی دانشجو برای نمرهشود، دغدغهجلسه ارائه داده می
 .گذاردی جزوه نویسی، مجال و فرصت اندکی برای تفکر باقی میدغدغه

تواند عاملی در خور توجه باشد. زمانی که آموزش دهنده خود از تفکر دهد نیز میتسلط علمی و بالینی خوب آموزش دهنده به مطلبی که ارائه می
 [19].هسـتندنشـان دهنـده یـک متفکـر انتقـادی  بنابراین اسـاتید مـدل ،تواند آن را به دیگران نیز آموزش دهدمی ،انتقادی خوبی برخوردار باشد

های تفکر انتقادی اعضـای هیـأت ند. بررسی مهارتهست بسیار محدود ،مطالعاتی که توانایی تفکر انتقادی اعضای هیأت علمی را سنجیده باشند
 گزارش کرد و بیان نمود که در مقایسه با مطالعات انجـام 77/13علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، میانگین نمره تفکر انتقادی این اعضا را 

ای کـه اسـتاد بـرای شـیوه [31].شده در کشورهایی مانند آمریکا و استرالیا تفکر انتقادی اعضای هیأت علمی این دانشگاه میـانگین کمتـری دارد
مبتنی بر مسأله، فعال آموزش مانند یادگیری نوین و های یک عامل مهم در پرورش تفکر انتقادی است. روش ،بردتدریس یک مفهوم به کار می

 ند.هستهمگی در ارتقای تفکر انتقادی با ارزش  ،غیرهو  درمان مبتنی بر شواهدی، لعه موردمطا
توانـد در تعیـین توانـایی ای است نمیهای چهارگزینهامتحانات درسی که غالباً به صورت آزموندر روند فعلی ارزشیابی دانشجویان  ،عالوه بر آن

ای، صحیح و استفاده از سؤاالت چهار گزینه کنند کهاظهار می( در این زمینه 2000) رانشهمکاو Oermann تفکر انتقادی کمک کننده باشد.
-های تشریحی نسبت به آزمونآزمون [32] .غلط، کوتاه پاسخ و جور کردنی ممکن است نتواند توانایی تفکر انتقادی را در موقعیت بالین تعیین کند

ارزشیابی تفکر انتقادی،  یباشد. طبق نظر برخی صاحب نظران بهترین شیوهر انتقادی میهای بهتری برای سنجش تفکای روشهای چند گزینه
 [13].التحصیلی دانشجو استسنجش میزان تکامل آن در طول زمان، از زمان ورود تا زمان فارغ

باشـد.  کـاربردیتوانـد نشجویان مـیمؤثرترین عاملی است که در سیستم آموزشی جهت ارتقای تفکر انتقادی دا ی درسیرسد برنامهبه نظر می
را تشـویق کنـد تـا مسـؤلیت  های تفکر انتقادی توجه کند و دانشـجویانکردن مداوم دانشجویان در تمرین مهارت ی درسی باید به درگیربرنامه
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رمـانی اشـاره کـرده و ایـن در برنامه درسی کارد "هاتئوری"( به ارزش واحد 2003) Ikiuguو  Rossoشان را خود به عهده بگیرند. یادگیری
هـا و اثراتـی کـه تحـوالت گیـری نظریـههای کاردرمانی، شـکلنمایند که محتوای این واحد بر مفاهیم فلسفی و تاریخی، مدلگونه تحلیل می

کننـد کاردرمانی بحث میاین عوامل بر ی تأثیر ها در رابطه با نحوهاجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر حرفه دارد، استوار است. در این واحد دانشجو
ی ی درسی به ویـژه در برنامـهتوجه به برنامه [34].شودها موجب ارتقای تفکر انتقادی میپردازند که اینمی 10های مرجعو یا به تحلیل چارچوب

-دانشجویان ارائـه مـی های درسی و اساتید بهای نظری و عملی رشته توسط کالس، مبانی پایهر از سایر مقطعدرسی مقطع کارشناسی که بیشت

های آغازین و قبل از شروع واحدهای بالینی بـا فرآینـد ای باشد تا دانشجویان در ترمدرسی به گونه یای دارد. شاید اگر برنامهشود، اهمیت ویژه
ها آموزش داده شود، نتایج ادی به آنآشنا شوند و قبل از آغاز کار بالینی، تفکر انتق 11و کار گیری و درمان مبتنی بر شواهداستدالل بالینی، تصمیم

 .بهتری در ارتقای تفکر انتقادی دانشجویان به دست آید

( به نقـل از 2010. ملکی و عسگری )به عنوان یکی از دالیل مطرح شود تواندکافی دانشجویان برای درگیر شدن در تفکر نیز می یهعدم انگیز
Smith (1992بیان می )و شک و مواجه شـدن بـا نتـایج تردیـد وابسـته به توانایی علمی و هم به گرایش به تردید  کنند که تفکر انتقادی هم

-های تفکر انتقادی )که بعد شناختی این نوع تفکر مـیای برای بروز مهارتزمینه ،در واقع صفات شخصیتی و عاطفی که هر فرد دارد [29].است

ی درونی برای تفکـر انتقـادی، فرهنـگ اسـت. فرهنگـی کـه افـراد را بـه گذار بر انگیزهرترین عوامل تأثیآورد. یکی از مهمباشند( را فراهم می
-خواهند بود. فرهنگی که بیش از حد فرد های تفکر انتقادی بیشتری برخورداراش از مهارتکنجکاوی و پرسیدن سؤال تشویق کند، افراد جامعه

 گر تفکر انتقادی باشد.تواند به خوبی تسهیلباشد، نمیمطرح میهای سلسله مراتبی در آن است یا رابطهگرا جامعه گرا یا
دانشجویان شرکت بنا به ادعای توان از عوامل دخیل در نتیجه دانست. را می آنهمچنین زمان بر بودن  دشواری سؤاالت آزمون تفکر انتقادی و

دهـی باشـد و دم تالش و تمرکز کافی پاسخ گویان هنگام پاسخعرسد این عامل دلیل بودن آزمون، به نظر میوقت گیر و سخت  مبنی برکننده 
باشـند. دانشـجویان  دادههای پایـانی خسـته شـده و سرسـری پاسـخ امکان دارد شرکت کنندگان در حین پاسخگویی به سؤاالت به ویژه سؤال

( شرکت کرده 2010پژوهش ملکی و عسگری )( و دانشجویان دانشگاه مالیر که در 2006کاردرمانی شرکت کننده در پژوهش ولده و همکاران )
-نامه تفکر انتقادی کالیفرنیا را اظهار نمودند. البته دشوار بودن آزمون بخشی از ماهیت خود آزمون و سازهبودند نیز دشوار و زمان بر بودن پرسش

و میانگین دانشـجویان  58/16و همکاران  Veldeاما با این وجود میانگین دانشجویان کاردرمانی آمریکایی در پژوهش  ،سنجدای است که می
بنابراین می توان گفت احتماالً تأثیر عوامل دیگر مانند برنامه درسی و گرایش به تفکر انتقادی بسیار بیشتر  [29 ، 6].شد 5/10دانشگاه مالیر تقریبا 

 باشد.از دشواری سؤاالت آزمون می
Vogel (2009)  به نقل ازMcpeck (1985بیان می )ی ایـن فـرض هسـتند کـه تفکـر های سنجش تفکر انتقادی بر پایهد بیشتر آزمونکن

او معتقد است تفکر انتقادی یک مهارت عام نیست که جدا از محتوا خود انتقادی یک مهارت عمومی و ورای دانش تخصصی است، در حالی که 
های سنجش تفکر انتقادی واتسون گلیسر، کالیفرنیا و که آزمونکند بیان می Wilsonاست. وی به نقل از  12باشد و برای هر زمینه اختصاصی

ها برای چرا که این ابزار ،ی مراقبت سالمت مناسب نیستندآزمون سنجش گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا برای ارزیابی تفکر انتقادی در حیطه
آزمـون مـذکور  ا توجه به این موضوع، این امکان وجود دارد کهب [21 ، 19].هستندنسبت به محتوای تخصصی خنثی اند و مردم عادی طراحی شده

استفاده حیطه باید ابزارهای مناسب طراحی و این های تفکر انتقادی دانشجویان حیطه مراقبت سالمت مناسب نباشد و برای رشته برای سنجش
اما با توجه به نتـایج بـه دسـت  ؛[19]فکر انتقادی را ارتقا بخشدهای تتواند مهارتهای یادگیری فعال مانند کار بالینی میشود. از طرفی استراتژی

کـه  4و  3که هنوز کار بالینی را آغاز نکـرده انـد بـا دانشـجویان کارشناسـی سـال  2و  1دانشجویان کارشناسی سال ده نمرات تفکر انتقادی آم
 ،بر تمام عواملی که ممکن بود منجر به حصول این نتیجـه شـود گذرانند تفاوت معناداری از نظر آماری نداشتند. عالوهواحدهای کارورزی را می

های تفکر انتقادی کالیفرنیا حساسیت الزم را برای یافتن تغییـرات تفکـر نیز در نظر داشت که ممکن است آزمون مهارت توان این احتمال رامی
تواند مرتفع ابزار میاین ه این مشکل با استفاده از ویرایش جدید کند کدر مقاله خویش بیان می Velde [19 ، 6].انتقادی دانشجویان نداشته باشد
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ی مراقبـت هـای آن در زمینـهگزینـهکـه تمـام  است ایگزینه 33نام دارد، یک آزمون  13شود. این ابزار جدید که آزمون استدالل علوم سالمت
های مطالعه حاضـر این مسأله جزو محدودیتلذا  ،موجود نیستدر حال حاضر نسخه فارسی این آزمون در ایران  [6].اندسالمت ساختاربندی شده

 شود.در نظر گرفته می

 گیرينتیجه
ظـام آموزشـی دانشـگاه شـهید رسـد نبه نظر می، ارتقای تفکر انتقادی دانشجویانرغم اهمیت چشمگیر علی ،روی پیشبا توجه به نتایج مطالعه
کند. با وجود اهمیـت تفکـر انتقـادی در رتقای این نوع تفکر را داشته باشد، ضعیف عمل میی درسی مناسبی که توان ابهشتی در طراحی برنامه

تواند گویای نارسایی سیستم آموزشی و برنامـه کاردرمانی، این مهارت در طول تحصیل دانشگاهی پیشرفت چندانی نکرده است و این مطلب می
های تدریس و واحدهای درسـی ارائـه شـده، بررسـی و شود در روشلذا پیشنهاد می درسی در حال حاضر رشته کاردرمانی در آن دانشگاه، باشد.

 بازنگری به عمل آید.
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