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مهمی  سالمت نقش ستمیو در س دارندرا بر عهده  مارانیدرمان ب ریامر خط ندهیکه در آ یپزشک رشته انیدر دانشجو یلزوم تفکر انتقاد زمینه و هدف:

و  یسال اول و آخر رشته پزشک انیدر دانشجو یبه تفکر انتقاد شیگرا زانیم یبا هدف بررس حاضر شود. مطالعه یاحساس م یکنند، به فراوان یم فایا را

 انجام شد. 1395شاپور اهواز در سال  یجند یدر دانشگاه علوم پزشک شرفتیهدف پ یریگ جهت اارتباط آن ب

 Rudd (Critical Thinkingو  Rickettsنامه گرایش به تفکر انتقادی  پرسشاز ها با استفاده  داده .بود یاز نوع مقطع این تحقیق کار: روش

Disposition Inventory ای CTDI ) شرفت هدف پی یریگ نامه اصالح شده جهت پرسشوElliot  وMcGregor (Achievement Goal 

Questionnaire-Revised ای AGQ-R )درصد(  80) نفر 204که  داده شدقرار  انینفر از دانشجو 255 اریها در اخت نامه . پرسشآوری گردید جمع

 .قرار گرفت لیو تحل هیتجزمورد  Pearson یهمبستگ بیو ضر t  ها با استفاده از آزمون نمودند. داده لیها را تکم نامه پرسش آناناز 

و  ان سال اولیدانشجو ی. میانگین سناشتغال داشتنددر ترم آخر به تحصیل  نفر 100در ترم اول و  نفر 104 از کل دانشجویان مورد بررسی، ها: افتهی

را دختران ها  از نمونه نفر 66 آخر سال در و نفر 47 اول سال در ،تیجنسی توزیع نظر از. بودسال  60/24 ± 31/1و  93/18 ± 86/0اخر به ترتیب 

 کهبه دست آمد  48/71 ± 89/11و  82/69 ± 60/10و آخر به ترتیب  به تفکر انتقادی در دانشجویان سال اول شی. میانگین نمره گراتشکیل دادند

به تفکر  شی(. میانگین نمره گراP=  310/0)شت جود ندانمرات دو گروه و نیداری ب تفاوت معنی، tآزمون نتایج  بر اساس .بودتر از حدود هنجار  نپایی

مشاهده  ریدو متغ نیا نیب یدار معنی و ارتباط بود 22/28 ± 76/7و  75/70 ± 12/11 بیبه ترت انیدر کل دانشجو شرفتیهدف پ یریگ انتقادی و جهت

 (.r ،001/0  =P=  294/0)شد 

تفاوت  وجود و عدمرشته پزشکی سال اول و سال آخر  انیدانشجو نیاز حد متوسط ب یتفکر انتقادبه  شینمره گرا نیانگیبودن م تر نییپا: یریگ جهینت

 سوق داده شود. یتفکر انتقاد تیو تقو شیافزا یبه سمت استفاده از راهکارها دیبا یآموزش یندهایست که فراا آن انگریدو گروه، ب نیا نیدار ب یمعن

 یآموزش پزشک ،یپزشک انیدانشجو ،شرفتیهدف پ یریگ جهت ،یبه تفکر انتقاد شیگرا: ها کلید واژه
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 مقدمه
 مستدل، تفکرنوعی  ،(Critical thinking) انتقادی تفکر

 که باشد می پیامد بر مبتنی و منطقی ،تأثیرگذار هدفمند، منظم،

 و اطالعات تمام تحلیل و تجزیه و بررسی به علمی روش به

این نوع از  آموزش بنابراین، .پردازد می دسترس در نظرات

 و گیری تصمیم برای بشر زندگی اساسی نیازهای از یکیتفکر، 

 تفکر آموزش .است فمختل لیمسا به نسبت عمیق شناخت

 حل های مهارت کسب یادگیری، جهت انگیزه به منجر انتقادی

 .(1-3) گردد می خالقیت و گیری تصمیم ،مسأله

 و باشد می گرایش و مهارت جنبه دو شامل انتقادی تفکر

 .(4) کند نمی پیدا نمود تفکر نوع این مثبت، گرایش بدون

 مورد نامحقق سوی از تازگی به که انتقادی تفکر به گرایش

به شمار  شخصیت های حیطه از یکی است، گرفته قرار توجه

 تفکر سبک این به افراد های خواسته و تمایل به که رود می

به طور  انتقادی تفکر های مهارت و ها گرایش .کند می اشاره

  شوند می محسوب آموزشی یندافر مطلوب پیامدهای عمده

(6 ،5). Ricketts  وRudd تفکر به گرایش که کردند بیان 

 های مؤلفه و گیرد می شکل درونی هانگیز یک اساس بر انتقادی

 تعهد و پختگی خالقیت،را مشتمل بر  انتقادی تفکر به گرایش

 در کافی تمایل و گرایش که است آشکار .(7)دانستند  ذهنی

 ضروری امری ،ها مهارت این کارگیری به و توسعه جهت

 صورت آن به گرایش و تمایل بدون انتقادی تفکر و باشد می

 بخشی انتقادی، تفکر به گرایش جهت، بدین .پذیرفت نخواهد

 .رود به شمار می انتقادی تفکر از حیاتی

 که دهد نشان می ها پژوهش از بسیاری نتایج ،راستا این در

 و تماعیاج و فردی های موفقیت در انتقادی تفکر به گرایش

 با شخصی هر. دگذار می تأثیر خالقیت و مسأله حل توانایی

 قوه کارگیری به با تواند می ،انتقادی تفکر به باال گرایش

 دنبال به و بپردازد امور بینی پیش به ،خویش استدالل

 در خویش استدالل توانایی کارگیری به برای هایی فرصت

 .(8)باشد  لهأمس حل و گیری تصمیم

 اساس و پایه و عالی آموزش نهایی هدف ،انتقادی تفکر

 مراقبت فرد ،تفکر نوع این تقویت با .باشد می بالینی استدالل

 مراقبت فرایند در و گرفت خواهد درستی بالینی تصمیم ،کننده

 های مهارت ،نظران صاحب داد. خواهد هیارا را بهتری خدمات

 و الزم پزشکی زشآمو کیفیت بهبود در جهت را انتقادی تفکر

 ها دانشکده اعتباربخشی مبحث در انتقادی تفکر دانند. می ضروری

 معیارهای از یکی و شود محسوب می کلیدی نکات جمله از نیز

 است دانشجویانمیان  در تفکر این رشد گیری اندازه اعتباربخشی،

 پزشکی آموزش جهانی اسیونفدر ،زمینه همین در .(11-9)

(World Federation for Medical Education  یاWFME،) 

 برشمرده پزشکی آموزش استانداردهای از یکی را انتقادی تفکر

 .(12) است

 دانشجویان به ،انتقادی تفکر های مهارت پرورش و رشد

 ،شده هیارا اطالعات کردن حفظ جای به تا کند می کمک

 موضوع این و دهند افزایش استدالل و تفکر در را خود مهارت

 مراقبت با مرتبط های حرفه سایر و پزشکی آموزش در ویژه به

 یبه طور ؛است برخوردار باالتری اهمیت از مراتب به بیمار از

 بیمار مشکالت زمینه در گیری تصمیم و لهأمس حل توانایی که

 آماده بنابراین،. است ضروری ،مناسب مراقبت یک هیارا جهت

 به مناسب مراقبتیه ارا برای زشکیپ رشته دانشجویان نمودن

 تفکر تقویت با همراه آموزشی کنونی، پیشرفته جهان در بیماران

 تفکر این وضعیت از آگاهی برای بنابراین، طلبد. می را انتقادی

 در انتقادی تفکر سطحباید  ،ها دانشگاه در شده هیارا آموزش در

 .(13-15) گیرد قرار ارزیابی مورد دانشجویان

 در زیادی اهمیت که پژوهشگران توجه مورد متغیرهای دیگر از

 شایستگی و موفقیت تحصیلی، پیشرفت یادگیری، فرایند کیفیت

 گرایش با آن رابطه و پیشرفت هدف گیری جهت نظریه ،دارد افراد

 به داعتما و انگیزه از برخورداری بدون است. انتقادی تفکر به

 مستلزم که را پشتکاری و تالش تعهد، توان نمی کافی، نفس

 .(16)نمود  ایجاد است، شایستگی و خالقانه دستاوردهای

 انتقادی تفکر زمینه در زیادی طالعاتم اخیر های سال در

 مقایسه و بررسی با و همکاران صلصالی است. گرفتهصورت 

به  ،آسیایی غیر و آسیایی دانشجویان در انتقادی تفکر به گرایش
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 دانشجویان در انتقادی تفکر به گرایش که این نتیجه رسیدند

 تحقیق در .(6) باشد می آسیایی غیر دانشجویان از کمتر آسیایی

Gezer به گرایش میزان انجام شد، ترکیهکه در  همکاران و 

 گزارش ضعیف پرستاری رشته دانشجویان در انتقادی تفکر

 به گرایش سطح که دهد می نشان ها پژوهش مرور .(17) گردید

 توسطم حد از ندرت به ایرانی دانشجویان در انتقادی تفکر

 گرایش میزان در تحصیلی مقطع موارد، بیشتر در و بوده باالتر

  است نداشته توجهی قابلتأثیر  انتقادی تفکر مهارت یا

 در ی رادار معنی تفاوت ،مطالعات برخینتایج  .(13، 18، 19)

 مختلف های سال در دانشجویان انتقادی تفکر به گرایش میزان

 ارتباط عدم از دیگر تحقیقات .(13)اند  نموده گزارش تحصیلی

 مختلف مقاطع دانشجویان در انتقادی تفکر به شگرای بین

 گرایش میزان بررسیبا  فعال استادزر .ندداشت حکایت تحصیلی

دو مقطع علوم پایه و  دانشجویانمیان  در انتقادی تفکر به

 سطح که دریافت ،اصفهان در پزشکی رشتهکارورزی  پیش

 متزلزل و ضعیف دانشجویان در انتقادی تفکر به گرایش

 وجود مقطع دو دانشجویان بین داری معنی تفاوت و باشد می

 .(18) ردندا

 به دانشجویان گرایش میزان از واقعی تصویری به دستیابی

 با تواند می ،تحصیلی مختلف مقاطع در ویژهه ب انتقادی تفکر

 دانشجویان دراین شاخص  ضعیتو نمودن مشخص

 ها دانشگاه در آموزش اندرکاران دست به ،مختلف های دانشگاه

 تفکر های مهارت ارتقای جهت مناسب ریزی برای برنامه

 نشان ایران در شده انجام های پژوهش نتایج .کند کمک انتقادی

 مطالعات و است زمینه این در تحقیقات بودن محدود دهنده

 انتقادی تفکر از جنبه یک بر ه طور عمدهب نیز شده انجام

 تفکر دیگر جنبه و اند داشته تأکید (انتقادی تفکر مهارت)

 قرار گرفته توجه مورد کمتر (انتقادی تفکر به گرایش) انتقادی

 .(11، 20) است

 درمان و بهداشت سیستم در انتقادی تفکر نقش به توجه با

 گرایش و مهارتتحقیقات  از برخی های یافته که جایی آن از و

 و طلوبنام را باال سال دانشجویان در حتی انتقادی تفکر به

حاضر  مطالعه نویسندگان ،(21، 22) اند نموده گزارش پایین

 دانشجویان در را انتقادی تفکر به گرایش کهتصمیم گرفتند 

 دهند. قرار بررسی مورد پزشکی رشته آخر و لاو سال

 از هنوز و  شده دانشگاه وارد تازه اول سال دانشجویان

 تفکر به گرایش سطح و اند نگرفته تأثیر دانشگاه های برنامه

. باشد می دانشگاه از قبل دوران میزان همان به ها آن در انتقادی

 متوالی های سال طول در شک بدون آخر سال دانشجویان

 تدریس روش و آموزشی های برنامه از ،دانشگاه در حضور

 دوره دروس گذراندنبه طور قطع  و اند گرفته ثیرأتاستادان 

 در انتقادی تفکر به گرایش بهبود و افزایش موجب ،تحصیلی

 مناسب نمونهدو  عنوان به . دو گروه مذکوراست گردیده ها آن

تأثیر  به نبرد پی و انتقادی تفکر به گرایش مقایسه جهت

 تفکر نوع این به گرایش بهبود جهت در دانشگاه ریزی برنامه

 گرفتند. قرار بررسی مورد و شدند انتخاب

 ای حرفه آینده در انتقادی تفکر نقش و اهمیت به توجه با

 و تحلیل توانایی از برخورداری لزوم و پزشکی رشته دانشجویان

 از پس که المتس نظام حیاتی و پیچیده محیط در انتقادی تفکر

 عنایت با و شد خواهند فعالیت به مشغول آن در التحصیلی فارغ

 انتقادی تفکر سطح بودن پایین بر مبنی ها گزارش برخی نتایج به

کارامدی  عدم و پزشکی رشته دانشجویان بالینی قضاوت و

 انتقادی تفکر سطح ارتقای در آموزش رایج های روش

 تاکنون که جایی آن از و کیپزش علوم های دانشگاه دانشجویان

 این در انتقادی تفکر به گرایش با ارتباط در جامعی پژوهش

 میزان بررسی هدف با حاضر مطالعه است، نشده انجام دانشگاه

 رشته آخر و اول سال دانشجویان در انتقادی تفکر به گرایش

 دانشجویان حضور سال آخرین و اولین در آن مقایسه و پزشکی

 با انتقادی تفکر به گرایش رابطه بررسی ،همچنین و دانشگاه در

 دانشجویاناز  گروه دو این در پیشرفت هدف گیری جهت

 شد. انجام اهواز شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه
 

 کار روش
 تحصیلی سال در بود که مقطعی -توصیفی از نوع مطالعه این
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 رشته آخر و اول سال دانشجویان تمام روی بر 96-1395

 نفر( 255) اهواز شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه پزشکی

تمایل به شرکت در مطالعه و تکمیل آگاهانه  .گردید انجام

 در شرکت به تمایل عدم و ورود هایمعیار عنوان به  نامه پرسش

 در خروج معیار عنوان بهنیز  نامه پرسش تکمیل عدم و مطالعه

 شد. گرفته نظر

 اول بخش .تشکیل شد قسمت دواز  ها داده آوری جمع  ابزار

 و یتجنس سن، شامل دانشجویان دموگرافیک اطالعات شامل

 تفکر به گرایش نامه پرسش دوم بخش و دانشگاه به ورود سال

 Rudd (Critical Thinkingو  Ricketts انتقادی

Disposition Inventory  یاCTDI )(7) نامه پرسش و 

 McGregor و Elliot پیشرفت هدف گیری جهت شده اصالح

(Achievement Goal Questionnaire-Revised  یا

AGQ-R) دو هر فارسی نسخه پایایی و روایی .(22) بود 

 .(15، 23) است شده تأیید پیشین مطالعات در نامه پرسش

 بعد سه در سؤال 33 از ابزار این: CTDI نامه پرسش

 گویه( 13د )تعه و (گویه 9) پختگی ،(گویه 11) خالقیت

 1 از لیکرت ای درجه پنج مقیاستشکیل شده و به صورت 

 .بندی شده است درجه موافقم( )کامالً 5 تا مخالفم( )کامالً

، Ruddو  Ricketts پژوهش در CTDI مقیاس پایایی ضریب

گزارش  66/0و همکاران،  مهر پاک مطالعه در و( 7) 84/0

 .(23)گردید 

 ضریب استفاده از با نامه پرسش پایایی نیز تحقیق حاضر در

Cronbachs alpha  کل برای وگرفت قرار  بررسیمورد 

ترتیب  به تعهد و پختگی خالقیت، های و گویه نامه پرسش

 و همکاران مهر پاک آمد. دستبه  78/0و  51/0، 69/0، 82/0

 و سازه اییرو ،ییدیأت عاملی تحلیل از با استفاده ای مطالعه در

 صوری روایی .(23)تأیید نمودند  را نامه پرسش عاملی روایی

 علوم استادان از نفر 5 توسط نیز حاضر تحقیق نامه پرسش

 نمره حداکثر و لحداق گرفت. قراریید أت و بررسی مورد تربیتی

 نمره و بود 99 میانگین با 162 و 33 آزمون این در شده کسب

 در متوسط حد ،انتقادی تفکر به گرایش سطح ارزیابی در 99

 55 حداکثر با خالقیت زیرمقیاس در مقادیر این شد. گرفته نظر

 و 45 حداکثر با کمال یا پختگی ،33 میانگین با 11 حداقل و

 با 13 حداقل و 65 حداکثر با تعهد و 27 میانگین با 9 حداقل

 .بود 39 میانگین

 طیف در و دارد گویه 12 ابزار این: AGQ-R نامه پرسش

 موافقم( )کامالً 5 تا مخالفم( )کامالً 1 از لیکرت ای درجه پنج

 -تسلط گیری جهت» بعد چهار از و شود می گذاری نمره

 -عملکرد و گرایش -عملکرد اجتناب، -تسلط گرایش،

 این پایایی است. ( تشکیل شدهگویه 3 کدام هر) «تناباج

 ضریب محاسبه باو همکاران  عزیزی مطالعه درمقیاس 

Cronbachs alpha شد تعیین 77/0 ،نامه پرسش کل برای 

 ضریب از استفاده با پایایی ضریب نیز حاضر پژوهش در .(15)

Cronbachs alpha آمد. دست به 84/0 ،نامه پرسش کل برای 

 عاملی تحلیل روش از استفاده بامذکور  نامه پرسش روایی

 گرفت قرار تأیید مورد Ningتحقیق  در تأییدی و اکتشافی

 و صوری روایی خود،  مطالعه در نیزو همکاران  عزیزی .(24)

 شناسی رواناستادان  از نفر 7 توسط را نامه پرسش محتوایی

 حاضر پژوهش در .(15)قرار دادند  تأیید و بررسی مورد تربیتی

 استادان از نفر 5 توسط AGQ-R نامه پرسش صوری روایی نیز

 در شده کسب نمره حداکثر و حداقلگردید.  تأیید تربیتی علوم

 در 36 نمره و بود 36 میانگین با 60 و 12 مقیاس به ترتیب این

 نظر در متوسط حد ،انتقادی تفکر به گرایش سطح ارزیابی

 شد. گرفته

 با ،پزشکی دانشکده از مجوز کسب از پس پژوهشگر

 تحصیل( اول )ترم اول سال دانشجویان درس کالس به مراجعه

 دانشجویانبرای  ها بیمارستان بالینی های بخش و دهدانشک در

 و همکاری جلب و پژوهش اهداف توضیح از پس و آخر سال

 و داد قرار ها آن اختیار در را ها نامه پرسش دانشجویان، رضایت

 نام بی ها نامه پرسش .نمود آوری جمع بالفاصله میلتک از پس

 محرنامه آنان اطالعات که شد داده اطمینان دانشجویان به و بود

 .ماند خواهدباقی 

 جهت .گردید محاسبه نمرات معیار انحراف و میانگین
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 رابطه بررسی برای و t آزمون از ،ها گروه در میانگین مقایسه

در  شد. استفاده Pearson همبستگی ضریب از متغیرها بین

 20نسخه  SPSS افزار نرم در آوری شده ی جمعها داده نهایت،

(version 20, IBM Corporation, Armonk, NY مورد )

 سطح به عنوان P < 05/0 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 بودن نرمال بررسی جهت شد. گرفته نظر درها  داده داری معنی

 و گردید استفاده Kolmogorov-Smirnov آزمون از ،متغیرها

 متغیرهای برای آزمون این داری معنی سطح که این به توجه با

 از بیشتر پیشرفت هدف گیری جهت و انتقادی تفکر به گرایش

 در و گردید تأیید ها داده توزیع بودن نرمال ،به دست آمد 05/0

 د.ش استفاده پارامتریک های آزمون از ،نتیجه
 

 ها یافته
 پس دانشجویان، بین شده توزیع نامه پرسش 255 مجموع از

 204 ناقص، و نشده تکمیل یها نامه پرسش حذف از

 پاسخدهیمیزان ) گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد نامه پرسش

 104 ،بررسی مورد پزشکی دانشجوی 204 از درصد(. 80= 

 تحصیل به مشغول آخر ترم در نفر 100 و اول ترم در نفر

 سال 93/18 ± 86/0 اول ترم دانشجویان یسن میانگین بودند.

 دانشجویان یمیانگین سن و سال 22و  18 حداکثر و حداقل با

 27 و 22 حداکثر و حداقل با سال 60/24 ± 31/1 آخر ترم

 5/48) نفر 47 اول ترم در ،تیجنسی توزیع نظر از. بود سال

را  دانشجویان از درصد( 0/68) نفر 66 آخر ترم در و درصد(

 .تشکیل دادند دختران

، دانشجویان انتقادی تفکر به گرایشکل  هنمر میانگین

 به تعهد و پختگی خالقیت، های زیرمقیاس و 75/70 ± 12/11

به  26/27 ± 02/6و  40/24 ± 13/4، 63/18 ± 20/4 ترتیب

 در انتقادی تفکر به گرایش نمرات میانگین 1 جدول .دست آمد

 کل نمرات میانگین ،ها فتهیا. بر اساس دهد می نشان را گروه دو

 متوسط حد از تر پایین دانشجویان در انتقادی تفکر به گرایش

 در انتقادی تفکر به گرایش کل نمره میانگین مقایسه .بود

 داد نشان t آزمون از استفاده با آخر سال و اول سال دانشجویان

 مقایسه .شتندا وجود گروه دو بین داری معنی تفاوت که

بیان  نیز متغیر این های زیرمقیاس در دانشجویان اتنمر یانگینم

 یدار معنی تفاوت ،پختگی زیرمقیاس جزه ب که کننده آن بود

 .مشاهده نشدها  در سایر زیرمقیاس

 
 آخر و اول سال پزشکی رشته دانشجویان بین در آن زیرمقیاس سه و انتقادی تفکر به گرایش نمره میانگین مقایسه :1 جدول

 t P آخر سال اول سال شاخص
 590/0 -538/0 81/18 ± 45/4 48/18 ± 05/4 خالقیت

 010/0 -578/2 03/25 ± 37/4 53/23 ± 68/3 پختگی

 840/0 195/0 64/27 ± 08/6 81/27 ± 06/6 تعهد

 310/0 022/1 48/71 ± 89/11 82/69 ± 60/10 انتقادی تفکر به گرایش کل نمره

 

  مردان در یانتقاد تفکر به گرایش نمره میانگین

 و به دست آمد 53/70 ± 89/10 زنان در و 85/70 ± 85/11

 تفکر به گرایش بین داری معنی تفاوت، t آزمون ایجنتبر اساس 

 (.P = 840/0)شت ندا وجود جنس دو در انتقادی

، دانشجویان در پیشرفت هدف گیری جهت کل نمره میانگین

 ترتیب به زنی آخر و اول سال دانشجویان در و 22/28 ± 76/7

 آزموننتایج  .محاسبه گردید 30/29 ± 19/8 و 19/27 ± 98/6

t دانشجویان در پیشرفت هدف گیری جهت بین که داد نشان 

 شت ندا وجود داری معنی تفاوت آخر و اول سال

(059/0 = P.) در پیشرفت هدف گیری جهت نمرات میانگین 

 فت وقرار گر مقایسهمورد  نیز یتجنس تفکیک به دانشجویان

 دو جنس در پیشرفت هدف گیری جهت بین داری معنی تفاوت

 در پیشرفت هدف گیری جهت نمرات )میانگینمشاهده نشد 

و  21/29 ± 98/6 و 51/27 ± 52/7 ترتیب به انپسر و اندختر
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132/0  =P .)بود 

 به گرایش بین، Pearson همبستگی آزمونبر اساس نتایج 

 وجود داری معنی باطارت دانشجویان سن و انتقادی تفکر

 تفکر به گرایش بین اما، (r، 416/0 = P = 059/0)شت ندا

 مشاهده داری معنی رابطه پیشرفت هدف گیری جهت و انتقادی

  (.r، 001/0 = P = 294/0) شد

 

 گیری نتیجه و بحث
 به گرایش میزان بررسی هدف با که حاضر مطالعه نتایج

 و پزشکیخر رشته سال اول و آ دانشجویان در انتقادی تفکر

 که داد نشان شد، انجام پیشرفت هدف گیری جهت با آن ارتباط

 سال دانشجویان در انتقادی تفکر به گرایش نمره کل میانگین

 . همچنین،است تر پایین متوسط حد از پزشکی آخر و اول

 سال دانشجویان انتقادی تفکر به گرایش بینداری  تفاوت معنی

 دانشجویان که گفت توان . میمشاهده نشد آخر سال و اول

 وضعیت در انتقادی تفکر به گرایش نظر از پزشکی آخر سال

 قرار اول سال و جدیدالورود دانشجویان به نسبت تری مطلوب

در  پزشکی رشته آموزش در که رسد می نظر به ندارند.

 در و شود نمی انتقادی تفکر رشد به چندانی توجه، ها دانشگاه

 امر این و کنند نمی پیدا را الزم پرورش دانشجویان مورد این

 نتایج گیرد. قرار توجه مورد جدی هشدار یک عنوان به باید

 (،18)برخورداری  های پژوهش های یافته با حاضربررسی 

 و (26)و همکاران  ایرانفر ،(25شناس و سجادیان ) حق

 گرایش بینداری را  تفاوت معنی که (27)رضاییان و همکاران 

 یا و آخر و اول سال پزشکی دانشجویان در نتقادیا تفکر به

 .شتدا همخوانی ،نکردند گزارشکارورزی  و پایه مقطع

 کارورزی دوره دانشجویان رود می انتظار که حالی در

 و تحصیالت سطح افزایش دلیل به (تحصیلی مقطع باالترین)

 در که بیشتری کاری حساسیت و بیماران با مستقیم ارتباط

 دانشجویان به نسبت دارند، بیماران حیات و متسال با رابطه

 و باشند داشته باالتری انتقادی تفکر به گرایش تر پایین مقاطع

اما  ،دهند قرار استفاده مورد بیشتر را انتقادی تفکر های مهارت

 به گرایش بین دار معنی تفاوت عدم وجود از حاکی ها یافته

 این و بود تحصیل آخر و اول سال دانشجویان در انتقادی تفکر

 دانشگاه آموزشی های برنامه که دهد می نشان تفاوتوجود  معد

 پزشکی دانشجویان انتقادی تفکر به گرایش بر چشمگیریتأثیر 

 درشاید تفکر انتقادی  گفت توان  می ،دیگرعبارت  به .ردندا

 نشده تلقی مهم هدف یک عنوان به ،دانشگاه درسی ریزی برنامه

 عوامل از شود. نمی اجرا و بینی پیش آن ورشپر های راه و است

 توان می ،است شده نتایجی چنین حصول به منجر که احتمالی

 نحوه واستادان  درسی، برنامه و ها دانشگاه آموزشی نظام به

 کافی انگیزش عدم و دانشجویان ارزشیابی نحوه ها، آن تدریس

 .(28) نمود اشاره دانشجویان

Chan تفکر با ارتباط در مروری مطالعه یک با انجام 

 های کالس اگر که کردعنوان  ،پزشکی آموزش در انتقادی

 های روش سمت به مفاهیم حفظ و منفعل های برنامه از درسی

 انتقادی تفکر به گرایش د،شو داده سوقمسأله  حل و فعال

 دانشجویان روی پژوهشی بر های یافته .(29) یافت خواهد ارتقا

 به گرایش بین را داری معنی ارتباط نیز چین در پزشکی رشته

 گزارشProblem-based learning (PBL ) و انتقادی تفکر

 آموزشی های محیط که این به توجه با بنابراین، .(30) نمود

 و هستند تعامل جهت مناسب فضای و فرصت کننده ایجاد

 که است شایسته، آورند می فراهم را انتقادی تفکر ارتقای زمینه

 تفکر به ایشگر به کافی توجه با ها دانشگاه آموزشیمسؤوالن 

 مهارت ارتقای و رشد زمینه آموزشی، های برنامه در انتقادی

 فراهم تحصیل پایانی مراحل دانشجویان در را انتقادی تفکر

 آورند.

 های مؤلفه مجموع از که نشان داد حاضرمطالعه  های یافته

 زیرمقیاس نمره میانگین انتقادی، تفکر به گرایش دهنده تشکیل

 و بود باالتر داری معنی طوره ب آخر سال دانشجویان در پختگی

 در دانشگاه محیط در تر طوالنی حضور تجربه یافته بیانگر این

 مطالعات از برخی در باشد. می اول سال دانشجویان با مقایسه

 یا و انتقادی تفکر به گرایش نمره میانگینبین  نیز شده انجام

 .(20)د گردی گزارش یدار معنی تفاوت آن های حوزه از برخی
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 تواند می آموزشی محیط و فضا و تدریس شیوه ها، برنامه محتوای

 گذارثیرأت مختلف های دانشگاه در انتقادی تفکر به گرایش در

 ها یافته بودن وناهمس و نتایج در گونیگونا علت شاید باشد.

 که آموزشی های محیط قطعبه طور  باشد. عوامل این از ناشی

 موجبات ،کنند می ایجاد تعامل جهت مناسب فضای و فرصت

 آورند. می فراهم را انتقادی تفکرارتقای 

 تفکر به گرایش نمره بین بر اساس نتایج مطالعه حاضر،

 های یافته مشاهده نشد. تفاوتی سرپ و دختر دانشجویان انتقادی

 و شناس حق و (31) همکاران و زاده موسی های پژوهش

 تحقیقات در .باشد بیانگر همین مسأله می نیز (25)سجادیان 

 در انتقادی تفکر به گرایش وضعیت بررسی هدف با کهمذکور 

 تفکر به گرایش نمره میانگین بین نیز ،شد انجام دانشجویان

 وجود نداشت  تفاوتی پسر و دختر دانشجویان در انتقادی

 با ادیانتق تفکر به گرایش کلی نمره بین همچنین، .(25، 31)

 مطالعه نتایجکه با  نشد یافت داری معنی رابطه دانشجویان سن

 رود می انتظار که حالی در ؛همسو بود (28) همکاران و قریب

 تفکر به بیشتری تمایل افراد ه،بتجر کسب و سن افزایش با

 قرار استفاده مورد بیشتر را مهارت این و باشند داشته انتقادی

 د.دهن

 اکی از وجود ارتباطح حاضر مطالعه های یافته دیگر

 هدف گیری جهت و انتقادی تفکر به گرایش بین دار معنی

 ،(15)و همکاران  عزیزیتحقیقات  نتایج با د کهبو پیشرفت

 (33)و همکاران  Poondej و (32)و همکاران  نیدهقا

 افرادی دهد می نشان مطالعات برخی های یافته .مشابهت داشت

 یعمیق بینش از دارند، باالتری پیشرفت هدف گیری جهت که

 انتقادی تفکر ومسأله  حل راهبردهای از و باشند می برخوردار

 گیری جهت ،واقع در گیرند. می بهرهختلف برای حل مسایل م

 عالقمندی و تمایل موفقیت، میزان با افراد در پیشرفت هدف

 راهبردهای از گیری بهره و چالشی مسایل با درگیری به

 .است مرتبط انتقادی تفکر و عمیق یادگیری

 قضاوت برای روشی هدف، گیری جهت که جایی آن از

 های موفقیت به نسبت دفر باورهای و خود شایستگی درباره

 شوند هدایت سمتی به باید دانشجویان ،بنابراین؛ است مختلف

 در که کنند عمل معیارهایی اساس بر شایستگی تعریف در که

 ها مهارت دربارهی صحیح فهم حصول ،شایستگی از هدف آن

 برخی نتایج ،راستا این در باشد. او شخصی های توانایی و

 با افراد هدف گیری جهت نوع هک نشان داده است ها پژوهش

 به گرایش و مختلف مسایل با درگیری به تمایل موفقیت، میزان

 ها دانشگاه نامدرس بنابراین، .(34)ارتباط دارد  انتقادی تفکر

 به امید و عالقمندی ایجاد و دانشجویان انگیزش با توانند می

 دهند. افزایش ها آن در را انتقادی تفکر به گرایش میزان ،آینده

 در هویژه ب پزشکیرشته  دانشجویان به دسترسی دشواری

 تکمیلبه  آنان کم تمایل و ها بیمارستان در کارورزی دوره

 مطالعه اجرایی مشکالت و ها محدودیت جمله از ،نامه پرسش

 بود.حاضر 

 گیری نتیجه

 تفکر به گرایش وضعیت هک داد نشان حاضر وهشپژ نتایج

 مورد مقیاس اساس بر پزشکی رشته دانشجویان در انتقادی

 گرایش بین و باشد می متزلزل و متوسط حد از تر پایین ،استفاده

 تفاوت آخر سال و اول سال دانشجویان انتقادی تفکر به

 و انتقادی تفکر به گرایش بین، همچنین ندارد. وجود داری معنی

 .مشاهده شد داری معنی مثبت رابطه پیشرفت هدف گیری جهت

 در مهمی نقش ،پزشکی حرفدر  شاغل افراد که جایی آن از

 دارند، عهدهه ب جامعه درمان و بهداشت و مردم آحاد سالمتی

 و ها برنامه اصالح با آموزشی والنمسؤ و ریزان برنامه است الزم

 گرایش زمینه ،وزشآم مناسب محیط و امکانات نمودن فراهم

 نظر به نمایند. فراهم را انتقادی تفکر های مهارت به بیشتر

 انتقادی تفکر به گرایش ارتقایجهت  آموزشی نظام که رسد می

 است. بازنگری نیازمند پزشکی،رشته  دانشجویان در

 مقدماتی گام تواند می پژوهش حاضر از حاصل اطالعات

 در ای مداخله های وشر جستجوی به که باشد مطالعاتی انجام

 انتقادی تفکر های مهارت بهتر پرورش منظور به درسی برنامه

 و درسی برنامه همچون عواملی که جایی آن از .پردازند می

 زمینه این در گذارتأثیر عوامل از توانند می تدریس های روش
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  برنامه اصالح و دانشگاهی آموزش های شیوه بازنگری د،نباش

 پیشنهاد ها دانشگاه انتقادی تفکر به رایشگ ارتقایجهت  درسی

 آن در که تدریسی رویکردهای سمت به حرکت شود. می

 سطحارتقای  در ،باشد داشته جریان محوری گفتگو بیشتر

 دارد. زیادی اهمیت انتقادی تفکر به دانشجویان گرایش
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