
علوم  انیدر دانشجو یبه تفکر انتقاد شیو گرا یدرس ی¬عناصر برنامه نیب ی¬رابطه یبررس 

 (یعلوم پزشک انی: دانشجویمورد یه)مطالع یپزشک
  2علی اکبر عجم،  2ایی زمحسن میر، *1 ی رزائیم ی مجتب

 . رانی مشهد، ا یدانشگاه فردوس  ،ی علوم اجتماع  گروه 1
 . گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران. 2

 

            چکیده          مشخصات مقاله 

  
 

 تاریخچه مقاله: 

 11/02/1398دریافت: 

 11/08/1398پذیرش: 

 30/09/1398چاپ: 

 
 نویسنده مسوول:

 ، یگروه علوم اجتماع، مجتبی میرزائی
 .رانیمشهد، ا یدانشگاه فردوس  

 m.mirzaie1990@mail.um.ac.ir: ایمیل
 
 
 
 
 
 

 
 مقدمه 

تعیین  تی نقش موثر وم تربیهای علواز ستون عنوان یکیدرسی به یبرنامه    

عالی از نظر کمی و کیفی وزشهای آمها و رسالتای در تحقق هدفکننده

های آموزش تحقق بخشیدن به بخش وسیعی از هدف به طوریکه( 1)داشته 

(. اما علی رغم 2حوزه امکان پذیر نخواهد بود ) ینوجه به اعالی بدون ت

کافی نیست  نبه آان توجه میز لیعادر موسسات آموزش ،درسیاهمیت برنامه

در دستور کار  و حتی تالش الزم برای بررسی، ارزشیابی، اصالح، و تغییر آن

ی ی درسی، عناصر تشکیل دهندهمتخصصان برنامه (.3)قرار نگرفته است

 و بوشامب ، زایستایلراند؛ ی درسی در نظر گرفتهرای برنامهفاوتی را ب مت

ت عنصر و آیزنر هفت عنصر را برای شه اّش نه عنصر، چهار عنصر، کالین

  (. 4)اندی درسی ذکر کردهبرنامه

آموزش و پروش افرادی  از آنجایی که رسالت وهدف اصلی تعلیم و تربیت،

نهاد (، 5کر دیگران اکتفا نکنند )ه ماحصل تفاست که بتوانند تفکر کنند و ب 

ف، محتوا، ی اهداتعلیم و تربیت باید برای انجام رسالت خویش به بازنگر

ی یادگیری و هرآنچه مربوط به حوزه-های یاددهیآموزشی، روش مواد

-های فکری ارزندهدر واقع یکی از توانایی (.6ی درسی است بپردازد )برنامه

ها، و دانشگاه کسب کنند این است که شنیدهدر مدرسه  ای که فراگیر باید

ها روبه رو زندگی با آن که در ها، واعتقادهای مختلفی راها، اندیشهخوانده

های منطقی بگیرند. این توانایی ها تصمیمشوند، ارزشیابی کنند و درباره آنمی

نوعی ارائه از این مفهوم، تعاریف مختلف و متارزنده تفکرانتقادی نام دارد. 

گیری به توان عنصر توانایی تصمیمبا بررسی این تعاریف می ده است. ش

را را دربارۀ امور و آنچه که باید انجام دهیم  گریلو تحلی صورت منطقی

د به بر توانایی و گرایش فر در همین زمینه اگن و کاوچاک احصاء کرد.

گرفتن انایی به تو ساس شواهد، اسالوینگیری براسنجش امور و تصمیم

انیس به تفکر و تصمیمات منطقی و قضاوت تصمیمات منطقی دربارۀ امور، 

 . (7)اشاره دارند  اعمال در مورد باورها و

توان تفکر انتقادی را شامل مهارت و گرایش بهه مینیز به طور کلی از این رو، 

نهی ای از عادات ذهمجموعهتمایالت انتقادی دانست. به عبارتی تفکر انتقادی 

 دسترسی آزاد                                                              مقاله پژوهشی اصیل 

 توان ¬یرو م ن یدارد. از ا یف یو ک ی از نظر کم ی عالآموزش  ی ها¬در تحقق اهداف و رسالت ی اکننده  ن ییر و تعنقش موث ی درس یبرنامه  زمینه و هدف: 

  ی اساس، هدف پژوهش حاضر بررس  نی به آن دانست. بر هم ژهیتوجه و ی¬جهی را نت ینظام آموزش یو اثربخش ییاز عوامل مؤثر در ارتقاء کارا یکی

 بود.  ی به تفکر انتقاد شی گراو  ی ن عناصر برنامه درسی ب ی ¬رابطه

گناباد  یدانشگاه علوم پزشک  یکارشناس  ان ینشجونفر از دا 270ه مطالع نی ا ی¬است. نمونه یهمبستگ-ی فیحاضر از نوع توص ی¬مطالعه روش بررسی: 

عناصر   یدو پرسشنامه  اطالعات از  یآورانتخاب شدند. به منظور جمع  یا¬طبقه-ی تصادف ی ریگ¬بود که با روش نمونه 95-96 یلیدر سال تحص

 ب ی مورد استفاده شامل ضر یآمار یها¬ستفاده شد. روش ( ا2003) کتس ی ر یبه تفکر انتقاد ش ی( و پرسشنامه گرا1396)  یاطارط ی درس ی¬برنامه 

 استفاده شده است.  22 ی ¬نسخه  spssها از نرم افزار ه داد لیتحل  یبوده و برا ون یرگرس  لیوتحل رسون ی پ یهمبستگ

هر   تیوجود دارد و تقو یکر انتقادبه تف شی و گرا ی عناصر برنامه درس نیب  یمیمعنادار و مستق یبود که همبستگ نی ا انگریب قیتحق یها¬افتهی  ها:یافته

 ی ادنسبت به تفکر انتف انیدانشجو ش یگرا ت ی(( با تقو203/0)  یابیارزش( و 307/0(، روش )0/ 148(، هدف )231/0)محتوا ) ی از عناصر برنامه درس کی

( و عناصر sig= 880/0؛  t = 0/ 151)   یتفکر انتقادبه  شی دختر و پسر از نظر گرا ان یدانشجو ن یانگیم نی نشان داد ب ز ی ن tآزمون  ج یهمراه خواهد بود. نتا

هدف،   یهامولفه  هردنشان داد که خ  ج ینتا ونی رگرس لیوجود ندارد. در ارتباط با تحل ی( تفاوت معنادارsig=  921/0؛  t= 099/0)  یدرس ی¬برنامه

 بوده است.  یداری کننده معن ین یب شی پ 0/ 225 ی بتا  زانی روش با م ر یید و فقط متغ نبودن  یداری معن یکننده  ینیبش یپ ی ابیمحتوا و ارزش

  د ی تجد دید لذا بادارن یاساس ینقش یبه تفکر انتقاد انیدانشجو ش یگرا تیدر تقو یرسد ی ¬از آن است عناصر برنامه یحاک ها¬افتهی گیری: نتیجه

 . ردی انجام گ  سیروش تدر یه و عناصر آن به خصوص در حوز یدرس یبرنامه  ینه یدر زم یینظرها

 . یعلوم پزشک ان،یدانشجو ،ی به تفکر انتقاد شی گرا ،یدرسعناصر برنامه :واژگان کلیدی

 مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی 
 53 تا47 صفحات ،98پاییز ،35شماره ،12 یدوره  و همکاران. میرزائی
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ی به فکر کردن بهه صهورت انتقهادی اسهت کهه شهامل هفهت مولفههیا تمایل 

منهدی، اعتمهاد بهه نفهس ری، نظامگحلیهلاندیشهی، تجستجوی حقهابق، فرا 

 (. 8باشد )اعتقادی، کنجکاوی و بلوغ در قضاوت می

ریزی قابهل پهرورش آشکار است که تفکر انتقادی بهه آسهانی و بهدون برنامهه

درسهی بسهیار ی تفکر انتقادی از طریق برنامهه داختن به امرنیست، بنابراین پر

عامل کلیدی در تمهامی  ن یکعنواهباید ب  لذا تفکر انتقادی(. 9) ضروری است

ی درسهی نظهام دانشهگاهی بهه خصهوص در سهطوح بهاالی های برنامهمولفه

ای ی درسهی بایهد بهه گونههبرنامهه از ایهن رو،(. 10تحصیلی گنجانده شهوند)

مهورد  در ی قضاوت دربهاره جامعهه و تفکهرشیوه راگیرانف یابد که بهسازمان 

 (.  11بیاموزند) زندگی خویش را

های درسی، گهزینش ی برنامهمحور قرار دادن تفکر در عرصهاز طریق امر ن ای

از  ی حاصهلهای اثر بخش برای پرورش تفکر انتقادی و کهاربرد نتیجههروش

ی شهرایط و قهراردادن ون، بهینهه سهازهای یهادگیری گونهاگتفکر در موقعیت

فههم و ی درسی برای ایجهاد یهادگیری تهوام بها درک و هایی در برنامهفرصت

که مخاطب مسهتقیم  همچنین از آنجاییکه(. 12تفکر انتقادی میسر خواهد شد)

ای از تربیهت . لذا اگر جامعه، اهمیت فراوانی دارددانشجویی است یهآن جامع

 یخهودداری کنهد؛ در رونهد توسهعه یل گهرساز و تحل جوانانی منتقد، تصمیم

چنهین . تربیهت ههد آمهدپایدار آن جامعه نیز خلل و ناکارآمدی به وجهود خوا

نه تنها در توسعه بلکه در اصالح نظام آموزشی و پرورشی کشهور نیهز  افرادی

پیشهرفت و بها اسهتناد بهه بنابر اهمیت تفکر انتقهادی در  لذا موثر خواهد افتاد.

کارشناسهان  هنتی در پرورش این نوع تفکر، امروزموزش و پرورش سضعف آ

تنهها بایهد یکهی از اههداف ه قادی نه فکرانتنظر دارند که تتعلیم و تربیت اتفاق

موزش در ههر مقطعهی بخش الینفک آبه عنوان تعلیم و تربیت باشد بلکه باید 

 (.13)مورد توجه قرار گیرد 

ایای مختلف صهورت متعددی از زوی هالذا در این حوزه تحقیقات و پژوهش

 مهدیانحا ،پژوهشی درها اشاره خواهد شد: پذیرفته است که به مواردی از آن

ی درسی پنهان با ابعهاد های برنامهبین مولفه یهبررسی رابط در سبحانی نژادو 

هها آنانتقهادی دانشهجویان بهه ایهن نتیجهه رسهیدند کهه بهین گرایش به تفکر

 ههدف بها همکهاران و مهرپاکچنین هم. (14) جود داردهمبستگی معناداری و

 تفکهر در آن یگانههچهار هایمولفهه و اسهاتید تهدریس کیفیهت نقش بررسی

 انتقادی تفکر و تدریس کیفیت بین که رسیدن نتیجه این به دانشجویان انتقادی

پهژوهش دیگهری توسهط  در .(10) دارد وجهود معناداری یرابطه دانشجویان

درسهی  یچار چوب نظری در خصوص برنامه یه، با عنوان ارائدهاشمیان نژا

ای تفکر انتقادی در نظر گرفتهه شرح برمهارت به این  8مبتنی بر تفکر انتقادی 

-6اسهتدالل، -5ارتبهاط دادن، -4ارزیهابی، -3حلیل، ت-2سوال، -1شده است: 

ی فراشهناخت بهرا-8استفاده از واژگهان، -7سازماندهی مفاهیم علمی مربوط، 

 (.15) تفکر انتقادی

ای به بررسی کیفی و کمی موانهع تفکرانتقهادی در مقاله نیز همکاران لیپور وع

درسههی  یهدرسههی آمههوزش متوسههطه از دیههد متخصصههان برنامهه  یامهههدر برن

هها و سیاسهتماننهد  والتیآن بود کهه مقه  نتایج این مطالعه بیانگراند. پرداخته

 ،محتهوا ،متربیهت معله  ینههود در زمیشرایط موج نظام آموزشی و هایرسالت

ی نتهایج پهژوهش کمه  ت وسه اهداف و روش تدریس از موانع تفکرانتقهادی ا

 ،ههای تجزیهه وتحلیهلهی بهه پهرورش مههارتاز آن بود که کهم تهوج حاکی

 (.9) ارزشیابی و قضاوت از موانع تفکرانتقادی است ،ترکیب

یشهرفت تفکهر ار و پش سهمینروبهین ی نیز در تحقیقی رابطه تسیوی و گاواو

آموزان را مورد بررسی قرار دادنهد. نتهایج تحقیهق نشهان داد کهه ی دانشانتقاد

در  چهابلیو  مانگنها. (16) در پیشرفت تفکر انتقادی موثر اسهتمینار روش س

 ایجهاد های غلبه بر موانع موجهود بهر سهر راهبه بررسی استراتژیحقیق خود ت

و موانع زیهر را  دانمالی پرداختهفریقای شستاران در آپر تربیتتفکرانتقادی در 

و ارزیهابی  آمهوزش اسهتفاده از روش ،فقدان دانش معلمان: اندسایی نمودهشنا

نگرش منفی آموزگاران به تغییر و  ،کندرا تسهیل نمی فراگیرانقادی که تفکرانت

ههای کفهایتی گ و بینفره ،کافیپذیری نا اجتماع ،ها در برابر تغییرمقاومت آن

که نیاز آموزگاران پرستاری بهه یهک مهدل  نشان دادها بان. این یافتهوزشی زآم

 6، بل یهدر مطالع (.17) وزشی وجود داردآم هایبهجن یهمه تفکرانتقادی در

های یهادگیری گروههی متمرکهز شهده بهود و ههدف از آن فرآیند بر استراتژی

تفکهر ز بخشهیدن، تحلیهل و اسهتفاده اتدریس روش کهار و چگهونگی عمهق 

ههای پرستاری در برخورد با مواردی بود که در موقعیت نانتقادی به دانشجویا

به این نتیجه رسیدند که دانش شدند. در این تحقیق ه میمواج اهکلینیکی با آن

 (.18تجربی و نظری تئوریکی دانشجویان تقویت شده است )

درسهی در  یهشده نشان از اهمیهت برنامه  انجامدر این میان بررسی مطالعات 

کنهد علهی ی دانشجویان دارد. تجقیق حاضر نیز تهالش مهیتقویت تفکر انتقاد

هها، مهمتهرین وجهوه آن یها و بررسی رابطاین متغیره ناط بیارتب رغم بررسی

درسی در ایجاد تفکر انتقادی در دانشجویان را مشخص سازد.  یهعناصر برنام

ی درسهی بهر گهرایش بهه برنامهلذا پژوهش جاری با هدف تعیین تاثیر عناصر 

قهادی و اولویهت بنهدی مهمتهرین عوامهل در بهین دانشهجویان علهوم تفکر انت

 ا گردید.کی اجرپزش

 

 بررسیروش 
ی . جامعههبهوده اسهتهمبستگی  -فیروش پژوهش در این تحقیق، توصی    

ی پیوسهته دانشهکده هویان کارشناسه هتمهامی دانشجه  راآماری پژوهش حاضر 

 95-96ا در سهال تحصهیلیههه ی رشتههگنابهاد در تمامه هر ی شه هوم پزشکهعل

بهه رگهان و نسهبت دول موه به جهونه با توجهم نمهحج، که دهدهمیل هتشکی

جهت نمونه گیهری در تحقیهق حاضهر از  .شده استکل حجم جامعه انتخاب 

 یهجامعه  از طریهق آن، ازکهه  شدهاستفاده  نسبتی-روش نمونه گیری تصادفی



 49    و همکاران  میرزائی 

 98 پاییز ،35 یشماره ،12 یدوره ،پزشکی  علوم در آموزش یتوسعه  یمجله 

. در عنهوان حجهم نمونهه انتخهاب شهدر بههفن 270 (،نفر 888) ق هتحقی آماری

بهه  آماری، اعضای نمونهه یهامعهای جبه تناسب تعداد افراد در زیرگروه واقع

گیهری جههت توزیهع بهتهر اعضهای در این نمونه .ندانتخاب شدطور تصادفی 

 شهدهتحصیلی دانشهجویان اسهتفاده  ینمونه از تناسب جنسیتی در کنار رشته

آمهاری و میهزان سههم  یهدر نهایت نیز با در نظر گهرفتن حجهم جامعه  .است

 نفههر 85نفههر زن(  610 ر مههرد؛نفهه  278در آن ) جههم هههر یههک از دو جههنسح

تحقیهق  هعنهوان حجهم نمونه نفر دانشهجوی دختهر بهه 185دانشجوی پسر و 

 انتخاب گردید. 

 شد.های زیر استفاده از پرسشنامه مطالعهها در این دادهجهت جمع آوری 

و  گویهه 33دارای ( کهه 19) ریکهتس ش به تفکر انتقادینامه گرایالف(پرسش

 13عبهارت( و تعههد ) 9) رت(، بالیهدگیعبها 11سه زیهر مقیهاس؛ نهوآوری )

آزمهودنی بایهد در یهک  نامه گرایش به تفکر انتقادی. در پرسشاستعبارت( 

(، میهزان 5=تا شهدیداً مهوافقم 1)از شدیداً مخالفم= ایدرجه 5مقیاس لیکرت 

نهد. در عبهارات ا هر یک از عبهارات مشهخص کمخالفت یا موافقت خود را ب 

گههذاری بههه صههورت معکههوس انجههام نمره  33و32و30و23و19و15و12و2

برای بدست آوردن نمره هر زیر مقیاس باید نمره عبارات مربهوط بهه  شود.می

. کهردقسهیم زیر مقیاس مورد نظر را با هم جمع کرده و بر تعداد عبهارات آن ت

 عبارتند از؛ عبارت مربوط به هر زیر مقیاس

قیههاس ر مزیهه  .29و28و26و25و24و17و14و11و7و5و1االت سههو نههوآوری:

زیر  . 33و 32، 31،  30، 23 ،19، 15 ،12 ،2 سواالت )بلوغ شناختی(: بالیدگی

 ،18،20 ،16 ،13 ،10 ،9 ،8 ،6 ،4 ، 3 سهواالت ذهنهی(: )درگیری مقیاس تعهد

 یهدر پژوهش حاضر پس از جمع آوری اطالعات برای محاسهب . 27و22 ،21

سهتفاده آلفهای کرونبها  اضهریب  نتقادی ازپایایی پرسشنامه گرایش به تفکر ا

روایهی و پایهایی ایهن پرسشهنامه  .اسهت 832/0 که این ضریب برابهر بها شده

گیهری شهده اسهت. های مختلفی اندازهبه روش (20)همچنین توسط پاک مهر 

مقیهاس گهرایش بهه تفکهر  روایهیگیهری خود جهت اندازه یهعمطال ها درآن

گیهری نهدازهاملی و جههت اوایهی عه وا و ر، محته از روش روایی سازه انتقادی

از روش آلفای کرونبا  و روش دو نیمه کردن استفاده کردند. از  پایایی مقیاس

ثبهات شود که ایهن ابهزار بهه طهور کلهی از نتایج این مطالعه چنین استنباط می

پاک مهر برابر با  ی. آلفای این مقیاس در مطالعهدرونی مطلوبی برخوردار بوده

حاضر از مقهدار کمتهری برخهوردار بهوده  یهبا مطالع اسر قیکه دبوده  68/0

 است.  

دهنده بیشترین میهزان گهرایش بهه تفکهر ، نشان 165 یدر این پرسشنامه نمره

 زان آن است.  ین میکمتر یدهندهنشان 33 یانتقادی و نمره

طاطهاری  ی درسیهای برنامه(پرسشنامه دیدگاه دانشجویان نسبت به مولفهب

ی لیکهرت )از کهامال سوال است که براساس مقیاس درجه 40 دارای که (21)

در سهههواالت  .اسهههت 5تههها 1ی آن از دامنهههه مخهههالف( موافهههق تههها کهههامال

. شهدهکوس انجهام گذاری بصورت معنمره 1،3،4،5،7،8،10،18،20،33،34،36

 تها 6مربوط به خرده مقیاس هدف، سواالت  5تا  1سواالت  ،در این پرسشنامه

مربوط به خهرده مقیهاس  27تا  14سواالت  ،ه مقیاس روشبه خردمربوط  13

طاطاری  باشد.مربوط به خرده مقیاس ارزشیابی می 40تا  28محتوا و سواالت 

تههن از  8آن را در اختیههار در تحقیههق خههود بههرای بررسههی روایههی ابههزار کههار 

 درسی قرار داده است و برای سنجش پایایی آن نیز بها یمتخصصان امر برنامه

، آلفهای آمهاری یهنفهر از اعضهای جامعه  30مقدماتی در بهین  یهلعمطا نجاما

کرونبا  مربوط به آن را اندازه گرفته است. آلفای مربهوط بهه ههر زیرمقیهاس 

آوری پهس از جمهع نیهز در پهژوهش حاضهرت. ارزیابی شده اس 6/0باالتر از 

 سهبت بههپایهایی پرسشهنامه دیهدگاه دانشهجویان ن یهاطالعات برای محاسهب

که این ضریب  شدی درسی از ضریب آلفای کرونبا  استفاده های برنامهولفهم

نظر مثبهت  یه، نشان دهند200 یدر این پرسشنامه نمره .است 856/0 برابر با

نشهان دهنهده  40 یدرسهی و نمهره یمههههای برنامولفهدانشجویان نسبت به 

 کمترین آن است.

ری اسهتفاده شهده اسهت ایهی صهواز رو جهت بررسی روایی ابزارهای تحقیق 

پهس اند. بدین ترتیب که ابزار تحقیق با تایید متخصصان این حوزه مواجه شده

 SPSSنهرم افهزاراسهتفاده از بها  ،آوری اطالعات از طریق پرسشهنامهمعاز ج

مورد پردازش قرار گرفته و توسط محقق تجزیهه و تحلیهل  هاداده 22ی نسخه

 و انحراف معیارمیانگین وانی، درصد، فرااز وصیفی شده است. در بخش آمار ت

کهه از طریهق  ههابا توجه به نرمال بهودن توزیهع داده و دربخش آمار استنباطی

سهط  معنهاداری  نچواست.  گیری شدهآزمون کولموگروف اسمیرنوف اندازه

آزمهون از  .ها از توزیع نرمال برخوردار بودنهدبود لذا داده 0.05باالتر از سط  

t اسهتفاده  هها در متغیرههاآزمهودنیمیانگین نمره رسی تفاوت جهت بر مستقل

 ی بین متغیرهاپیرسون به منظور بررسی رابطه ضریب همبستگیاز آزمون  شد.

بینی تغییرات متغیر وابسته براساس ور پیشبه منظ  رگرسیوناز آزمون تحلیل و 

 .استفاده شد متغیر مستقل

 

 هایافته
تشهکیل  زن را درصد 9/68مرد و  گویانصد پاسخدر 1/31نتایج  براساس    

مجهرد  آن را افهراددرصهد  90 ،حجهم نمونههمجمهوع داده است. همچنین از 

ی سهن یهنه سهال و دام 33/24ی نمونهه تحقیهق میهانگین سهن. انهدتشکیل داده

تحصهیلی نیهز بیشهترین  یرشهته از نظراست. سال بوده  35تا  19دانشجویان 

و  درصهد 1/11و  1/31ی پرستاری و آزمایشگاه بها اههرشتبه ربوط مفراوانی 

 و 1/8ای و پرتوشناسهی بها بهداشت حرفهه یرشته بهمربوط کمترین فراوانی 

 21/16 نشجویان برابر بهادانیز، میانگین معدل ا از نظر معدل .است درصد 9/5

 محاسبه شد.
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 ی تحصیلی: فراوانی پاسخگویان براساس رشته 1جدول 

 درصد انیفراو شتهر

 4/27 74 پرستاری

 4/10 28 مامایی

 10 27 اتاق عمل 

 3/9 25 هوشبری

 1/11 30 آزمایشگاه

 3/9 25 بهداشت محیط

 1/8 22 ایبهداشت حرفه 

 5/8 23 بهداشت عمومی

 9/5 16 اسیپرتوشن

 100 270 جمع کل

 
دی در تفکهر انتقهامیهانگین دههد کهه تحقیهق نشهان مهیههای توصهیفی آماره

میزان گرایش به تفکر انتقهادی  بوده بدین معنی که 57/143 با برابر ویانانشجد

و  (65/58) . بیشترین میانگین مربوط به بعهد تعههداست دانشجویان، باال بوده

 باشد.  می (20/47) ه بعد نوآوریکمترین میانگین مربوط ب 

 

 آنو ابعاد های توصیفی متغیر گرایش به تفکر انتقادی : یافته 2جدول

 انحراف معیار ±میانگین  میانگین درصدی میانگین خام تعداد گویه ها بعاد گرایش به تفکر انتقادیا

 20/47 ± 54/5 27/82 20/47 11 نوآوری

 88/38 ± 34/4 83 88/38 9 بالیدگی

 65/58 ± 41/7 78/87 65/58 13 تعهد

 57/143 ± 59/23 76/83 57/143 33 گرایش به تفکر انتقادی کل

 
ویان هرای دانشجهب  یهدرس یههر برنامهاد عناصهابعن همیانگین هنیهمچ

وط به بعد هن مرب هرین میانگیهه بیشتهبود. ک 35/165 ده برابرهه شهمطالع

ق هتعل (37/17) دفهد ههه بعهز ب هنین هرین میانگیهو کمت( 44/37)روش 

 دارد.

 

 عاد آنو ابدرسی های برنامههای توصیفی متغیر مولفه: یافته 3جدول

 انحراف معیار  ±میانگین  میانگین درصدی میانگین خام هاتعداد گویه  های برنامه درسیمولفه اد ابع

 37/17 ± 75/4 85/61 37/17 5 هدف

 44/37 ± 87/5 92 44/37 8 روش

 93/56 ± 76/6 66/76 93/56 14 محتوا

 10/55 ± 31/8 96/80 10/55 13 ارزشیابی

 35/165 ± 41/18 34/78 35/165 40 ی کلدرس یهای برنامه مولفه 
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 درسی یبرنامه هایمولفه به دیدگاه دانشجویان نسبت متغیر یهمبستگ لتحلی نتایج

 ارائه شده است. 4در جدول  غیرمتو همچنین ابعاد این  انتقادی تفکر به گرایش و

 نویانشجادی دادرسی با متغیر گرایش به تفکر انتق یهای برنامهبین مولفه

دار و مستقیمی وجود دارد. به عبارتی، هر گونه بهبود در هر همبستگی معنی

انتقادی های برنامه درسی، به ارتقای سط  گرایش به تفکر یک از مولفه

 کند. دانشجویان کمک می

درسی با ابعاد متغیر  یبرنامهآن تحلیل همبستگی مربوط به عناصر الوه بر ع

-های برنامهآن بود که بین ابعاد دو متغیر مولفه نتقادی بیانگرگرایش به تفکر ا

درسی و گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان رابطه معنادار و مثبتی وجود  ی

 است. ارائه شده 4در جدول نیز دارد. نتایج این قسمت 

 

 تفکر انتقادی تغیر گرایش به : نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در ارتباط با متغیرهای مستقل و ابعاد م4جدول

 متغیرهای مستقل

 ابعاد گرایش به تفکر انتقادی
 گرایش به تفکر انتقادی

 تعهد بالیدگی نوآوری

r Sig r Sig r Sig r Sig 

 034/0 148/0* 005/0 172/0** 004/0 184/0** 007/0 161/0** هدف

 000/0 307/0** 000/0 429/0** 000/0 337/0** 000/0 430/0** روش تدریس 

 001/0 231/0** 000/0 358/0** 000/0 281/0** 001/0 219/0** محتوا

 001/0 203/0 ** 000/0 297/0** 001/0 219/0** 000/0 296/0** ارزشیابی

 0/ 01**  معنی دار در سط         

 05/0*   معنی دار در سط          

 
درسی  یهبرنام عناصر یبود تا میزان تأثیرگذار  در پژوهش حاضر سعی بر آن

گیری شده و سهم این متغیر در تبیین بر متغیر گرایش به تفکر انتقادی اندازه

تغییرات متغیر وابسته تحقیق مشخص شود. از این رو از تحلیل رگرسیون 

 یدن به این مهم استفاده شده است.ی رسچند متغیری برا

 
 درسیهای برنامه از طریق مولفه  تفکر انتقادیبه گرایش بینی : نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری برای پیش5جدول

 SE Β T P-Value های پیش بینمتغیر

 312/0 014/1 069/0 351/0 هدف

 007/0* 735/2 225/0 330/0 روش

 263/0 123/1 086/0 271/0 محتوا

 483/0 703/0 053/0 215/0 ارزشیابی

F(4,209)  =6/464  ,                P value=0/000 ,            R2= 0/093 

 
شهده  ادارنه عم F یمیهزان آمهارهود شده میمشاه 5 دولوری که در جطانهم

ی مهههای برناولفههده مخهراز روی  ناتهومهیکهه  اسهتر آن گبیانلذا ت هاس

-نتایج نشان مهیی کرد. بینادی دانشجویان را پیشانتقرایش به تفکردرسی، گ

در  مهاوجهود داشهت ا تحقیهق های رن متغیگی که بیهرغم همبستدهد که علی

محتهوا و ، ی ههدفهارده مولفههد که خدهان میذاری نتایج نشتاثیرگ یهوزح

ینی کننده ، اما متغییر روش پیش ب داری نبودنی معنیبینی کنندهارزشیابی پیش

ارزیابی شده است.  225/0میزان بتا برای متغیر روش نیز عدد داری بود. معنی

 رایش به تفکر  گ   واریانس   درصد از  3/9که   دهدمی  ننشا  جهمچنین نتای

 شوند.درسی تبیین میهای برنامهتوسط مؤلفه انتقادی

از نظهر نتایج آزمون تی تست نیز نشان داد که که بین دانشجویان دختر و پسر 

نگین بدسهت لهذا میهاگرایش به تفکر انتقادی تفاوت معناداری وجهود نهدارد. 

. در مهورد (=sig 880/0؛  =t 151/0)  باشهدابر میوه بررآمده برای این دو گ

میهانگین نتایجی مشابه بدست آمده است و درسی نیز  یهای برنامهمتغیر مولفه

و پسران تفاوت معناداری وجهود درسی نیز در بین دختران  یهای برنامهمولفه

 (.=sig 921/0؛  =t 099/0)  ندارد
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  حثب
ی درسی بر گرایش به تفکر ناصر برنامهیر عهدف از این مطالعه تعیین تاث    

انتقادی بوده است و برای بررسی و دستیابی به این هدف از سه ابزار 

شد.   ( استفاده20( و پاک مهر )21(، طاطاری )19استاندارد ریکتس )

ش به ی درسی و گرایهای پژوهش حاضر بین عناصر برنامهبراساس یافته

ود دارد چنانچه که تقویت هر یک از ی وجتفکر انتقادی همبستگی معنادار

)محتوا، هدف، روش و ارزشیابی( با تقویت گرایش ی درسی عناصر برنامه

 دانشجویان نسبت به تفکر انتفادی همراه خواهد بود. 

ی درسی و ارتباط بین عناصر برنامه یهلعات موجود در زمینبررسی مطا

مشابه مطالعه شده  منتشر دهد که نتایجتفکر انتقادی نشان میگرایش به 

ی درسی در پژوهش منوری فرد عناصر برنامهعنوان نمونه باشد. بهجاری می

(. 1به طور معناداری منجر به ارتقاء سط  تفکر انتقادی دانشجویان شد )

ریس و نیز بیانگر ارتباط معنادار بین کیفیت تد پاک مهر و همکاران یطالعهم

سایر مطالعات نیز حاکی  نتایج .(10) قادی بودگرایش دانشجویان به تفکر انت

ی درسی بر گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان بوده از تاثیر عناصر برنامه

  (.18, 16, 14است )

نشان داد که نیاز به یک مدل  چابلیو  مانگناهای مطالعه یافته با این حال

 قدان دانشفها آن .آموزشی وجود دارد هاینبهج یهمه تفکرانتقادی در

را تسهیل  فراگیراناستفاده از روش آموزش و ارزیابی که تفکرانتقادی  اساتید،

اجتماع  ،ها در برابر تغییربه تغییر و مقاومت آن اساتیدنگرش منفی ، کندنمی

جاد عنوان موانع ایرا به های آموزشی زبانکفایتی گ و بینفره ،ی ناکافیپذیر

 (.17کنند)تفکر انتقادی عنوان می

انتقادی از  بینی گرایش به تفکرتحلیل رگرسیون برای پیش مربوط به یجنتااما 

روش،  یبه جز خرده مولفه درسی نشان داد کهیبرنامه عناصرطریق خرده 

 .دهای معناداری نیستنبینی کنندهحتوا و ارزشیابی پیشهدف، م عناصرخرده 

ادی بیشتر از تفکر انتق بر های یاددهی یادگیریی روشمولفهگذاری تاثیر

تواند اهمیت نوع تدریس در موسسات آموزشی را نشان دهد سایر عناصر می

. شکی  (4) شودفراگیران ایجاد می با جایی که ارتباطی مستقیم بین اساتید

های یاددهی یادگیری دارای ارتباطی معنادار با سایر عنصر روشت که نیس

هدفمند برای ارتقاء  هر گونه تالشدرسی است. بنابراین  یناصر برنامهع

از اینرو  های تدریس باید با توجه به سایر عناصر صورت گیرد.کیفیت روش

 ز ارتباطنیز نشان ا شمهر و همکارانوهش پاکژنتایج پو با توجه به اینکه 

، توجه (10) داردتدریس اساتید و تفکرانتقادی دانشجویان روش بین کیفیت 

تن نیروی انسانی تواناتر در آینده خصصان در داشبه این عنصر از سوی مت

که بین دیدگاه   این بودگر نابی مستقل tنتایج آزمون  همچنین موثر خواهد بود.

تفاوت درسی ی امهعناصر برننسبت به  یان )از نظر جنسیت(دانشجو

ایش به تفکر انتقادی از نظر گربین دوجنس مختلف  ومعناداری وجود ندارد 

در   درسی تفاوتی دیده نشده است.ی برنامه صراعنا نسبت به هو دیدگاه آن

ها نسبت به معناداری در تغییر نگرش یهین کننداین خصوص جنسیت تعی

ادی نبوده و دانشجویان دختر و درسی و گرایش به تفکر انتق یعناصر برنامه

در این خصوص دارای  ،ه داشتندانی ککسپسر با توجه به بستر آموزشی ی

  د.نهای برابری بودینمیانگ

پژوهش به دانشجویان  یهاین پژوهش، محدود بودن نمون مهمترین محدودیت

، شود در تحقیقات آیندهدانشگاه علوم پزشکی گناباد بود. بنابراین، پیشنهاد می

های ز دانشگاها تریوسیع آماری یهاز جامع تردقیق های تحلیل یهارائ به منظور

 ارائهگردد جهت می دخاب گردد. همچنین پیشنهاعلوم پزشکی کشور انت

ی های کیفی و با استفاده از ابزار مصاحبهروش، از ترتر و دقیق کامل نتایج

 تفاده شود.ی آماری خبرگان اسساختار یافته با جامعهنیمه

 
 نتیجه گیری 

گرایش به  بای درسی صر برنامهعنامثبت و معنادار  یهرابطبا توجه به     

ی ی برنامهتجدید نظرهایی در زمینه ست، الزم ادانشجویاندر انتقادی تفکر

های یاددهی یادگیری روش یهبه خصوص در حوزآن  عناصردرسی و 

 فراگیراند که به ای سازمان یاب نهدرسی باید به گوی برنامه. صورت بگیرد

ین تدواین امر با ی خویش را بیاموزد. ی قضاوت وتفکر در مورد زندگشیوه

نباید به . قابل دسترسی استی آموزشی های درسی مناسب در نظامبرنامه

هایی که در بطن نظام آموزشی صرف هزینه و زمان فراگیران در سال از راحتی

نیاز کشور به  همچنین . صرف این هزینه و زمان وکنند عبور نمودسپری می

تخصصان و مسئولین باید م به قدری اهمیت دارد که تفکرنیروهایی کارآمد و م

ی در راستای تربیت ی درسص اصالح عناصر برنامهصورا در خ همربوط

 گرددمیپیشنهاد  لذا با توجه به نتایج کسب شده. تر سازدحساس نیرویی توانا

به درسی توجه بیشتری  یبرنامه عناصرآموزشی نسبت به  که در نظام

توسط نشجویان شود. شخصیت داروش تدریس اساتید  یهخصوص در زمین

های انتقادی بهجن راستاو چنانچه در این گیرد می شکل اساتید و معلمان

شخصیت دانشجویان سرکوب شود و مورد توجه قرار نگیرد، نیروی انسانی 

قدرت تفکر خالق و خواهیم داشت، نیرویی بدون ده متخصصی که در آین

های آموزشی از سوی تواند با راه اندازی کالسامر می این راکد خواهد بود.

های زمانی درسی برای آموزش اساتید و مدرسین، در دورهی متخصصان برنامه

ی تفکر انتقادی نیز متفاوت صورت گیرد. همچنین تاکید بر اهمیت توسعه

 شود که ازها پیشنهاد میدر نهایت نیز به اساتید دانشگاه .بودواهد کارساز خ

 یهای مختلف برنامهه در آن بر جنبهستفاده کنند کتدریس ا درهایی روش

نباید به راحتی از کنار این امر عبور درسی تاکید و تقویت شده است. اساتید 

 . رنددادر تربیت و آموزش دانشجویان  نقشی بنیادیکنند چرا که 

 



 53    و همکاران  میرزائی 

 98 پاییز ،35 یشماره ،12 یدوره ،پزشکی  علوم در آموزش یتوسعه  یمجله 

 تقدیر و تشکر 
تحت عنوان بررسی ی ارشد کارشناس گرفته از پایان نامهاین مقاله بر    

 نامه درسی، در گرایش به تفکر بر هایشجویان نسبت به مولفهدیدگاه دان
 

. پژوهشگر باشد/د می528/1224کد تصویب با  انتقادی و رضایت از تحصیل

ناباد که دراین تحقیق مشارکت از تمامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشگی گ

 کند.کردند قدردانی می
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