گامهاي توسعه در آموزش پزشكي
مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
دوره پانزدهم ،شماره اول ،ص 1397 ،21 -29

هدف پیشرفت
2

عبدالحسین شکورنیا ،*1مریم بنیاسد

 .1کارشناس ارشد ایمنیشناسی ،استادیار ،گروه ایمنیشناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری ،معاونت پژوهشی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران

دریافت مقاله 96/3/7 :آخرین اصالح مقاله 96/8/7 :پذیرش مقاله96/8/13 :

زمینه و هدف :لزوم تفکر انتقادی در دانشجویان رشته پزشکی که در آینده امر خطیر درمان بیماران را بر عهده دارند و در سیستم سالمت نقش مهمی
را ایفا میکنند ،به فراوانی احساس میشود .مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان سال اول و آخر رشته پزشکی و
ارتباط آن با جهتگیری هدف پیشرفت در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال  1395انجام شد.
روش کار :این تحقیق از نوع مقطعی بود .دادهها با استفاده از پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی  Rickettsو Critical Thinking ( Rudd
 Disposition Inventoryیا  )CTDIو پرسشنامه اصالح شده جهتگیری هدف پیشرفت  Elliotو Achievement Goal ( McGregor
 Questionnaire-Revisedیا  )AGQ-Rجمعآوری گردید .پرسشنامهها در اختیار  255نفر از دانشجویان قرار داده شد که  204نفر ( 80درصد)
از آنان پرسشنامهها را تکمیل نمودند .دادهها با استفاده از آزمون  tو ضریب همبستگی  Pearsonمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :از کل دانشجویان مورد بررسی 104 ،نفر در ترم اول و  100نفر در ترم آخر به تحصیل اشتغال داشتند .میانگین سنی دانشجویان سال اول و
اخر به ترتیب  18/93 ± 0/86و  24/60 ± 1/31سال بود .از نظر توزیع جنسیتی ،در سال اول  47نفر و در سال آخر  66نفر از نمونهها را دختران
تشکیل دادند .میانگین نمره گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان سال اول و آخر به ترتیب  69/82 ± 10/60و  71/48 ± 11/89به دست آمد که
پایینتر از حدود هنجار بود .بر اساس نتایج آزمون  ،tتفاوت معنیداری بین نمرات دو گروه وجود نداشت ( .)P = 0/310میانگین نمره گرایش به تفکر
انتقادی و جهتگیری هدف پیشرفت در کل دانشجویان به ترتیب  70/75 ± 11/12و  28/22 ± 7/76بود و ارتباط معنیداری بین این دو متغیر مشاهده
شد (.)P = 0/001 ،r = 0/294
نتیجهگیری :پایینتر بودن میانگین نمره گرایش به تفکر انتقادی از حد متوسط بین دانشجویان سال اول و سال آخر رشته پزشکی و عدم وجود تفاوت
معنیدار بین این دو گروه ،بیانگر آن است که فرایندهای آموزشی باید به سمت استفاده از راهکارهای افزایش و تقویت تفکر انتقادی سوق داده شود.
کلید واژهها :گرایش به تفکر انتقادی ،جهتگیری هدف پیشرفت ،دانشجویان پزشکی ،آموزش پزشکی
نویسنده مسؤول :گروه ایمنیشناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران
تلفن061- 33332036 :

نمابر061- 33332036 :
Email: shakurnia@yahoo.com
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گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان سال اول و آخر رشته پزشکی و ارتباط آن با جهتگیری

گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان...

مقدمه

شکورنیا و همکار

استدالل بالینی میباشد .با تقویت این نوع تفکر ،فرد مراقبت

تفکر انتقادی ( ،)Critical thinkingنوعی تفکر مستدل،

کننده ،تصمیم بالینی درستی خواهد گرفت و در فرایند مراقبت

منظم ،هدفمند ،تأثیرگذار ،منطقی و مبتنی بر پیامد میباشد که

خدمات بهتری را ارایه خواهد داد .صاحبنظران ،مهارتهای

به روش علمی به بررسی و تجزیه و تحلیل تمام اطالعات و
تفکر ،یکی از نیازهای اساسی زندگی بشر برای تصمیمگیری و

ضروری میدانند .تفکر انتقادی در مبحث اعتباربخشی دانشکدهها
نیز از جمله نکات کلیدی محسوب میشود و یکی از معیارهای

شناخت عمیق نسبت به مسایل مختلف است .آموزش تفکر

اعتباربخشی ،اندازهگیری رشد این تفکر در میان دانشجویان است

انتقادی منجر به انگیزه جهت یادگیری ،کسب مهارتهای حل

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

مسأله ،تصمیمگیری و خالقیت میگردد (.)1-3
تفکر انتقادی شامل دو جنبه مهارت و گرایش میباشد و
بدون گرایش مثبت ،این نوع تفکر نمود پیدا نمیکند (.)4

( World Federation for Medical Educationیا ،)WFME
تفکر انتقادی را یکی از استانداردهای آموزش پزشکی برشمرده
است (.)12

گرایش به تفکر انتقادی که بهتازگی از سوی محققان مورد

رشد و پرورش مهارتهای تفکر انتقادی ،به دانشجویان

توجه قرار گرفته است ،یکی از حیطههای شخصیت به شمار

کمک میکند تا به جای حفظ کردن اطالعات ارایه شده،

میرود که به تمایل و خواستههای افراد به این سبک تفکر

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

اشاره میکند .گرایشها و مهارتهای تفکر انتقادی به طور

به ویژه در آموزش پزشکی و سایر حرفههای مرتبط با مراقبت

عمده پیامدهای مطلوب فرایند آموزشی محسوب میشوند

از بیمار به مراتب از اهمیت باالتری برخوردار است؛ به طوری

( Ricketts .)5 ،6و  Ruddبیان کردند که گرایش به تفکر

که توانایی حل مسأله و تصمیمگیری در زمینه مشکالت بیمار

انتقادی بر اساس یک انگیزه درونی شکل میگیرد و مؤلفههای

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

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

نمودن دانشجویان رشته پزشکی برای ارایه مراقبت مناسب به

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

بیماران در جهان پیشرفته کنونی ،آموزشی همراه با تقویت تفکر

جهت توسعه و به کارگیری این مهارتها ،امری ضروری
میباشد و تفکر انتقادی بدون تمایل و گرایش به آن صورت
نخواهد پذیرفت .بدین جهت ،گرایش به تفکر انتقادی ،بخشی
حیاتی از تفکر انتقادی به شمار میرود.

انتقادی را میطلبد .بنابراین ،برای آگاهی از وضعیت این تفکر
در آموزش ارایه شده در دانشگاهها ،باید سطح تفکر انتقادی در
دانشجویان مورد ارزیابی قرار گیرد (.)13-15
از دیگر متغیرهای مورد توجه پژوهشگران که اهمیت زیادی در

در این راستا ،نتایج بسیاری از پژوهشها نشان میدهد که

کیفیت فرایند یادگیری ،پیشرفت تحصیلی ،موفقیت و شایستگی

گرایش به تفکر انتقادی در موفقیتهای فردی و اجتماعی و

افراد دارد ،نظریه جهتگیری هدف پیشرفت و رابطه آن با گرایش

توانایی حل مسأله و خالقیت تأثیر میگذارد .هر شخصی با

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

گرایش باال به تفکر انتقادی ،میتواند با به کارگیری قوه

نفس کافی ،نمیتوان تعهد ،تالش و پشتکاری را که مستلزم

استدالل خویش ،به پیشبینی امور بپردازد و به دنبال

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

فرصتهایی برای به کارگیری توانایی استدالل خویش در
تصمیمگیری و حل مسأله باشد (.)8
تفکر انتقادی ،هدف نهایی آموزش عالی و پایه و اساس

22

در سالهای اخیر مطالعات زیادی در زمینه تفکر انتقادی
صورت گرفته است .صلصالی و همکاران با بررسی و مقایسه
گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان آسیایی و غیر آسیایی ،به
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نظرات در دسترس میپردازد .بنابراین ،آموزش این نوع از

تفکر انتقادی را در جهت بهبود کیفیت آموزش پزشکی الزم و

دوره پانزدهم شماره اول

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

آسیایی کمتر از دانشجویان غیر آسیایی میباشد ( .)6در تحقیق

تصمیم گرفتند که گرایش به تفکر انتقادی را در دانشجویان

 Gezerو همکاران که در ترکیه انجام شد ،میزان گرایش به

سال اول و آخر رشته پزشکی مورد بررسی قرار دهند.

تفکر انتقادی در دانشجویان رشته پرستاری ضعیف گزارش

دانشجویان سال اول تازه وارد دانشگاه شده و هنوز از

گردید ( .)17مرور پژوهشها نشان میدهد که سطح گرایش به

برنامههای دانشگاه تأثیر نگرفتهاند و سطح گرایش به تفکر

تفکر انتقادی در دانشجویان ایرانی به ندرت از حد متوسط

انتقادی در آنها به همان میزان دوران قبل از دانشگاه میباشد.

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

دانشجویان سال آخر بدون شک در طول سالهای متوالی

یا مهارت تفکر انتقادی تأثیر قابل توجهی نداشته است

حضور در دانشگاه ،از برنامههای آموزشی و روش تدریس

( .)13 ،18 ،19نتایج برخی مطالعات ،تفاوت معنیداری را در

استادان تأثیر گرفتهاند و به طور قطع گذراندن دروس دوره

میزان گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان در سالهای مختلف

تحصیلی ،موجب افزایش و بهبود گرایش به تفکر انتقادی در

تحصیلی گزارش نمودهاند ( .)13تحقیقات دیگر از عدم ارتباط

آنها گردیده است .دو گروه مذکور به عنوان دو نمونه مناسب

بین گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان مقاطع مختلف

جهت مقایسه گرایش به تفکر انتقادی و پی بردن به تأثیر

تحصیلی حکایت داشتند .فعال استادزر با بررسی میزان گرایش

برنامهریزی دانشگاه در جهت بهبود گرایش به این نوع تفکر

به تفکر انتقادی در میان دانشجویان دو مقطع علوم پایه و

انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند.

پیشکارورزی رشته پزشکی در اصفهان ،دریافت که سطح

با توجه به اهمیت و نقش تفکر انتقادی در آینده حرفهای

گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان ضعیف و متزلزل

دانشجویان رشته پزشکی و لزوم برخورداری از توانایی تحلیل و

میباشد و تفاوت معنیداری بین دانشجویان دو مقطع وجود

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

ندارد (.)18

فارغالتحصیلی در آن مشغول به فعالیت خواهند شد و با عنایت

دستیابی به تصویری واقعی از میزان گرایش دانشجویان به

به نتایج برخی گزارشها مبنی بر پایین بودن سطح تفکر انتقادی

تفکر انتقادی به ویژه در مقاطع مختلف تحصیلی ،میتواند با

و قضاوت بالینی دانشجویان رشته پزشکی و عدم کارامدی

مشخص نمودن وضعیت این شاخص در دانشجویان

روشهای رایج آموزش در ارتقای سطح تفکر انتقادی

دانشگاههای مختلف ،به دستاندرکاران آموزش در دانشگاهها

دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی و از آنجایی که تاکنون

برای برنامهریزی مناسب جهت ارتقای مهارتهای تفکر

پژوهش جامعی در ارتباط با گرایش به تفکر انتقادی در این

انتقادی کمک کند .نتایج پژوهشهای انجام شده در ایران نشان

دانشگاه انجام نشده است ،مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان

دهنده محدود بودن تحقیقات در این زمینه است و مطالعات

گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان سال اول و آخر رشته

انجام شده نیز به طور عمده بر یک جنبه از تفکر انتقادی

پزشکی و مقایسه آن در اولین و آخرین سال حضور دانشجویان

(مهارت تفکر انتقادی) تأکید داشتهاند و جنبه دیگر تفکر

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

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

جهتگیری هدف پیشرفت در این دو گروه از دانشجویان

است (.)11 ،20

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد.

با توجه به نقش تفکر انتقادی در سیستم بهداشت و درمان
و از آنجایی که یافتههای برخی از تحقیقات مهارت و گرایش
به تفکر انتقادی حتی در دانشجویان سال باال را نامطلوب و

روش کار
این مطالعه از نوع توصیفی -مقطعی بود که در سال تحصیلی

23
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این نتیجه رسیدند که گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان

پایین گزارش نمودهاند ( ،)21 ،22نویسندگان مطالعه حاضر

شکورنیا و همکار

گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان...

 1395-96بر روی تمام دانشجویان سال اول و آخر رشته

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

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ( 255نفر)

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

انجام گردید .تمایل به شرکت در مطالعه و تکمیل آگاهانه

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

پرسشنامه به عنوان معیارهای ورود و عدم تمایل به شرکت در

میانگین  39بود.
پنج درجهای لیکرت از ( 1کامالً مخالفم) تا ( 5کامالً موافقم)

نظر گرفته شد.
ابزار جمعآوری دادهها از دو قسمت تشکیل شد .بخش اول

نمرهگذاری میشود و از چهار بعد «جهتگیری تسلط-

شامل اطالعات دموگرافیک دانشجویان شامل سن ،جنسیت و

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

سال ورود به دانشگاه و بخش دوم پرسشنامه گرایش به تفکر

اجتناب» (هر کدام  3گویه) تشکیل شده است .پایایی این

انتقادی  Rickettsو Critical Thinking ( Rudd

مقیاس در مطالعه عزیزی و همکاران با محاسبه ضریب

 Disposition Inventoryیا  )7( )CTDIو پرسشنامه

 Cronbachs alphaبرای کل پرسشنامه 0/77 ،تعیین شد

اصالح شده جهتگیری هدف پیشرفت  Elliotو McGregor

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

یا

 Cronbachs alphaبرای کل پرسشنامه 0/84 ،به دست آمد.

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

روایی پرسشنامه مذکور با استفاده از روش تحلیل عاملی

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

اکتشافی و تأییدی در تحقیق  Ningمورد تأیید قرار گرفت

(Questionnaire-Revised

Goal

Achievement

پرسشنامه  :CTDIاین ابزار از  33سؤال در سه بعد

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

خالقیت ( 11گویه) ،پختگی ( 9گویه) و تعهد ( 13گویه)

محتوایی پرسشنامه را توسط  7نفر از استادان روانشناسی

تشکیل شده و به صورت مقیاس پنج درجهای لیکرت از 1

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

(کامالً مخالفم) تا ( 5کامالً موافقم) درجهبندی شده است.

نیز روایی صوری پرسشنامه  AGQ-Rتوسط  5نفر از استادان

ضریب پایایی مقیاس  CTDIدر پژوهش  Rickettsو ،Rudd

علوم تربیتی تأیید گردید .حداقل و حداکثر نمره کسب شده در

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

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

گردید (.)23

ارزیابی سطح گرایش به تفکر انتقادی ،حد متوسط در نظر

در تحقیق حاضر نیز پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب

گرفته شد.

 Cronbachs alphaمورد بررسی قرار گرفت و برای کل

پژوهشگر پس از کسب مجوز از دانشکده پزشکی ،با

پرسشنامه و گویههای خالقیت ،پختگی و تعهد به ترتیب

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

 0/51 ،0/69 ،0/82و  0/78به دست آمد .پاکمهر و همکاران

در دانشکده و بخشهای بالینی بیمارستانها برای دانشجویان

در مطالعهای با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی ،روایی سازه و

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

روایی عاملی پرسشنامه را تأیید نمودند ( .)23روایی صوری

رضایت دانشجویان ،پرسشنامهها را در اختیار آنها قرار داد و

پرسشنامه تحقیق حاضر نیز توسط  5نفر از استادان علوم

پس از تکمیل بالفاصله جمعآوری نمود .پرسشنامهها بینام

تربیتی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت .حداقل و حداکثر نمره

بود و به دانشجویان اطمینان داده شد که اطالعات آنان محرنامه

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

باقی خواهد ماند.

 99در ارزیابی سطح گرایش به تفکر انتقادی ،حد متوسط در
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مطالعه و عدم تکمیل پرسشنامه نیز به عنوان معیار خروج در

پرسشنامه  :AGQ-Rاین ابزار  12گویه دارد و در طیف

دوره پانزدهم شماره اول

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

بین متغیرها از ضریب همبستگی  Pearsonاستفاده شد .در

با حداقل و حداکثر  18و  22سال و میانگین سنی دانشجویان

نهایت ،دادههای جمعآوری شده در نرمافزار  SPSSنسخه 20

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

( )version 20, IBM Corporation, Armonk, NYمورد

سال بود .از نظر توزیع جنسیتی ،در ترم اول  47نفر (48/5

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

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

معنیداری دادهها در نظر گرفته شد .جهت بررسی نرمال بودن

دختران تشکیل دادند.

متغیرها ،از آزمون  Kolmogorov-Smirnovاستفاده گردید و

میانگین نمره کل گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان،

با توجه به این که سطح معنیداری این آزمون برای متغیرهای

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

گرایش به تفکر انتقادی و جهتگیری هدف پیشرفت بیشتر از

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

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

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

نتیجه ،از آزمونهای پارامتریک استفاده شد.

دو گروه را نشان میدهد .بر اساس یافتهها ،میانگین نمرات کل
گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان پایینتر از حد متوسط

یافتهها

بود .مقایسه میانگین نمره کل گرایش به تفکر انتقادی در

از مجموع  255پرسشنامه توزیع شده بین دانشجویان ،پس

دانشجویان سال اول و سال آخر با استفاده از آزمون  tنشان داد

از حذف پرسشنامههای تکمیل نشده و ناقص204 ،

که تفاوت معنیداری بین دو گروه وجود نداشت .مقایسه

پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (میزان پاسخدهی

میانگین نمرات دانشجویان در زیرمقیاسهای این متغیر نیز بیان

=  80درصد) .از  204دانشجوی پزشکی مورد بررسی104 ،

کننده آن بود که به جز زیرمقیاس پختگی ،تفاوت معنیداری

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

در سایر زیرمقیاسها مشاهده نشد.

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

سال اول

سال آخر

t

P

خالقیت

18/48 ± 4/05

18/81 ± 4/45

-0/538

0/590

پختگی

23/53 ± 3/68

25/03 ± 4/37

-2/578

0/010

تعهد

27/81 ± 6/06

27/64 ± 6/08

0/195

0/840

نمره کل گرایش به تفکر انتقادی

69/82 ± 10/60

71/48 ± 11/89

1/022

0/310

میانگین نمره گرایش به تفکر انتقادی در مردان

 tنشان داد که بین جهتگیری هدف پیشرفت در دانشجویان

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

سال اول و آخر تفاوت معنیداری وجود نداشت

بر اساس نتایج آزمون  ،tتفاوت معنیداری بین گرایش به تفکر

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

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

دانشجویان به تفکیک جنسیت نیز مورد مقایسه قرار گرفت و

میانگین نمره کل جهتگیری هدف پیشرفت در دانشجویان،

تفاوت معنیداری بین جهتگیری هدف پیشرفت در دو جنس

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

مشاهده نشد (میانگین نمرات جهتگیری هدف پیشرفت در

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

دختران و پسران به ترتیب  27/51 ± 7/52و  29/21 ± 6/98و
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مقایسه میانگین در گروهها ،از آزمون  tو برای بررسی رابطه

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

گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان...

 P = 0/132بود).

شکورنیا و همکار

یافتهها حاکی از عدم وجود تفاوت معنیدار بین گرایش به

تفکر انتقادی و سن دانشجویان ارتباط معنیداری وجود

عدم وجود تفاوت نشان میدهد که برنامههای آموزشی دانشگاه

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

تأثیر چشمگیری بر گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان پزشکی

انتقادی و جهتگیری هدف پیشرفت رابطه معنیداری مشاهده

ندارد .به عبارت دیگر ،میتوان گفت شاید تفکر انتقادی در

شد (.)P = 0/001 ،r = 0/294

برنامهریزی درسی دانشگاه ،به عنوان یک هدف مهم تلقی نشده
است و راههای پرورش آن پیشبینی و اجرا نمیشود .از عوامل

بحث و نتیجهگیری

احتمالی که منجر به حصول چنین نتایجی شده است ،میتوان

نتایج مطالعه حاضر که با هدف بررسی میزان گرایش به

به نظام آموزشی دانشگاهها و برنامه درسی ،استادان و نحوه

تفکر انتقادی در دانشجویان سال اول و آخر رشته پزشکی و

تدریس آنها ،نحوه ارزشیابی دانشجویان و عدم انگیزش کافی

ارتباط آن با جهتگیری هدف پیشرفت انجام شد ،نشان داد که

دانشجویان اشاره نمود (.)28

میانگین کل نمره گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان سال

 Chanبا انجام یک مطالعه مروری در ارتباط با تفکر

اول و آخر پزشکی از حد متوسط پایینتر است .همچنین،

انتقادی در آموزش پزشکی ،عنوان کرد که اگر کالسهای

تفاوت معنیداری بین گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان سال

درسی از برنامههای منفعل و حفظ مفاهیم به سمت روشهای

اول و سال آخر مشاهده نشد .میتوان گفت که دانشجویان

فعال و حل مسأله سوق داده شود ،گرایش به تفکر انتقادی

سال آخر پزشکی از نظر گرایش به تفکر انتقادی در وضعیت

ارتقا خواهد یافت ( .)29یافتههای پژوهشی بر روی دانشجویان

مطلوبتری نسبت به دانشجویان جدیدالورود و سال اول قرار

رشته پزشکی در چین نیز ارتباط معنیداری را بین گرایش به

ندارند .به نظر میرسد که در آموزش رشته پزشکی در

تفکر انتقادی و  )PBL( Problem-based learningگزارش

دانشگاهها ،توجه چندانی به رشد تفکر انتقادی نمیشود و در

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

این مورد دانشجویان پرورش الزم را پیدا نمیکنند و این امر

ایجاد کننده فرصت و فضای مناسب جهت تعامل هستند و

باید به عنوان یک هشدار جدی مورد توجه قرار گیرد .نتایج
بررسی حاضر با یافتههای پژوهشهای برخورداری (،)18
حقشناس و سجادیان ( ،)25ایرانفر و همکاران ( )26و

زمینه ارتقای تفکر انتقادی را فراهم میآورند ،شایسته است که
مسؤوالن آموزشی دانشگاهها با توجه کافی به گرایش به تفکر
انتقادی در برنامههای آموزشی ،زمینه رشد و ارتقای مهارت

رضاییان و همکاران ( )27که تفاوت معنیداری را بین گرایش

تفکر انتقادی را در دانشجویان مراحل پایانی تحصیل فراهم

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

آورند.

مقطع پایه و کارورزی گزارش نکردند ،همخوانی داشت.

یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که از مجموع مؤلفههای

در حالی که انتظار میرود دانشجویان دوره کارورزی

تشکیل دهنده گرایش به تفکر انتقادی ،میانگین نمره زیرمقیاس

(باالترین مقطع تحصیلی) به دلیل افزایش سطح تحصیالت و

پختگی در دانشجویان سال آخر به طور معنیداری باالتر بود و

ارتباط مستقیم با بیماران و حساسیت کاری بیشتری که در

این یافته بیانگر تجربه حضور طوالنیتر در محیط دانشگاه در

رابطه با سالمت و حیات بیماران دارند ،نسبت به دانشجویان

مقایسه با دانشجویان سال اول میباشد .در برخی از مطالعات

مقاطع پایینتر گرایش به تفکر انتقادی باالتری داشته باشند و

انجام شده نیز بین میانگین نمره گرایش به تفکر انتقادی و یا

مهارتهای تفکر انتقادی را بیشتر مورد استفاده قرار دهند ،اما

برخی از حوزههای آن تفاوت معنیداری گزارش گردید (.)20

26
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بر اساس نتایج آزمون همبستگی  ،Pearsonبین گرایش به

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

دوره پانزدهم شماره اول

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

در گرایش به تفکر انتقادی در دانشگاههای مختلف تأثیرگذار

که در تعریف شایستگی بر اساس معیارهایی عمل کنند که در

باشد .شاید علت گوناگونی در نتایج و ناهمسو بودن یافتهها

آن هدف از شایستگی ،حصول فهم صحیحی درباره مهارتها

ناشی از این عوامل باشد .به طور قطع محیطهای آموزشی که

و تواناییهای شخصی او باشد .در این راستا ،نتایج برخی

فرصت و فضای مناسب جهت تعامل ایجاد میکنند ،موجبات

پژوهشها نشان داده است که نوع جهتگیری هدف افراد با

ارتقای تفکر انتقادی را فراهم میآورند.

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

بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،بین نمره گرایش به تفکر

تفکر انتقادی ارتباط دارد ( .)34بنابراین ،مدرسان دانشگاهها

انتقادی دانشجویان دختر و پسر تفاوتی مشاهده نشد .یافتههای

میتوانند با انگیزش دانشجویان و ایجاد عالقمندی و امید به

پژوهشهای موسیزاده و همکاران ( )31و حقشناس و

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

سجادیان ( )25نیز بیانگر همین مسأله میباشد .در تحقیقات

دشواری دسترسی به دانشجویان رشته پزشکی به ویژه در

مذکور که با هدف بررسی وضعیت گرایش به تفکر انتقادی در

دوره کارورزی در بیمارستانها و تمایل کم آنان به تکمیل

دانشجویان انجام شد ،نیز بین میانگین نمره گرایش به تفکر

پرسشنامه ،از جمله محدودیتها و مشکالت اجرایی مطالعه

انتقادی در دانشجویان دختر و پسر تفاوتی وجود نداشت

حاضر بود.

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

نتیجهگیری

سن دانشجویان رابطه معنیداری یافت نشد که با نتایج مطالعه

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که وضعیت گرایش به تفکر

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

انتقادی در دانشجویان رشته پزشکی بر اساس مقیاس مورد

با افزایش سن و کسب تجربه ،افراد تمایل بیشتری به تفکر

استفاده ،پایینتر از حد متوسط و متزلزل میباشد و بین گرایش

انتقادی داشته باشند و این مهارت را بیشتر مورد استفاده قرار

به تفکر انتقادی دانشجویان سال اول و سال آخر تفاوت

دهند.

معنیداری وجود ندارد .همچنین ،بین گرایش به تفکر انتقادی و

دیگر یافتههای مطالعه حاضر حاکی از وجود ارتباط

جهتگیری هدف پیشرفت رابطه مثبت معنیداری مشاهده شد.

معنیدار بین گرایش به تفکر انتقادی و جهتگیری هدف

از آنجایی که افراد شاغل در حرف پزشکی ،نقش مهمی در

پیشرفت بود که با نتایج تحقیقات عزیزی و همکاران (،)15

سالمتی آحاد مردم و بهداشت و درمان جامعه به عهده دارند،

دهقانی و همکاران ( )32و  Poondejو همکاران ()33

الزم است برنامهریزان و مسؤوالن آموزشی با اصالح برنامهها و

مشابهت داشت .یافتههای برخی مطالعات نشان میدهد افرادی

فراهم نمودن امکانات و محیط مناسب آموزش ،زمینه گرایش

که جهتگیری هدف پیشرفت باالتری دارند ،از بینش عمیقی

بیشتر به مهارتهای تفکر انتقادی را فراهم نمایند .به نظر

برخوردار میباشند و از راهبردهای حل مسأله و تفکر انتقادی

میرسد که نظام آموزشی جهت ارتقای گرایش به تفکر انتقادی

برای حل مسایل مختلف بهره میگیرند .در واقع ،جهتگیری

در دانشجویان رشته پزشکی ،نیازمند بازنگری است.

هدف پیشرفت در افراد با میزان موفقیت ،تمایل و عالقمندی

اطالعات حاصل از پژوهش حاضر میتواند گام مقدماتی

به درگیری با مسایل چالشی و بهرهگیری از راهبردهای

انجام مطالعاتی باشد که به جستجوی روشهای مداخلهای در

یادگیری عمیق و تفکر انتقادی مرتبط است.

برنامه درسی به منظور پرورش بهتر مهارتهای تفکر انتقادی

از آنجایی که جهتگیری هدف ،روشی برای قضاوت

میپردازند .از آنجایی که عواملی همچون برنامه درسی و

درباره شایستگی خود و باورهای فرد نسبت به موفقیتهای

روشهای تدریس میتوانند از عوامل تأثیرگذار در این زمینه
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محتوای برنامهها ،شیوه تدریس و فضا و محیط آموزشی میتواند

مختلف است؛ بنابراین ،دانشجویان باید به سمتی هدایت شوند

شکورنیا و همکار

...گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان
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سپاسگزاری

 بازنگری شیوههای آموزش دانشگاهی و اصالح برنامه،باشند

AJUMS.REC.13960550 مطالعه حاضر با کد اخالق

درسی جهت ارتقای گرایش به تفکر انتقادی دانشگاهها پیشنهاد

در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به

 حرکت به سمت رویکردهای تدریسی که در آن.میشود

 بدین وسیله از کلیه دانشجویانی که در انجام.ثبت رسیده است

 در ارتقای سطح،بیشتر گفتگو محوری جریان داشته باشد

. تقدیر و تشکر به عمل میآید،این پژوهش همکاری نمودند

.گرایش دانشجویان به تفکر انتقادی اهمیت زیادی دارد
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