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Abstract  Article Info 

Introduction: Reflective thinking as a vital educational asset has to be recognized and 

developed across the medical curricula. The present study investigated medical 

students’ levels of reflective thinking in English for specific purposes (ESP) course and 

the obstacles which deter their reflection. 

Methods: As a mixed-method descriptive study, the present study made use of two 

groups of participants drawn from among the population of medical students and 

instructors. The first group of participants included medical students who were either 

attending ESP course or had already passed it successfully, and the second group were 

ESP instructors teaching the course at medical colleges of Sanandaj, Khoram Abad, and 

Hamedan. A researcher-made questionnaire that was developed substantially on the 

basis of  Kember et al’s scale (2000) was employed as the main instrument to examine 

the students’ reflective thinking. To consolidate the findings, the students were also 

asked to write short essays. As the next step, the instructors were interviewed in order 

to probe the barriers to medical students’ reflection in ESP course.  
Results: As the findings revealed, Iranian medical students studying English for 

academic purposes do not make use of higher order thinking and they involve in lower 

levels of reflection such as habitual actions and understanding in order to learn the 

foreign language. Regarding the barriers, various reasons were found which deter 

implementing reflective thinking in the ESP course.  
Conclusion: The results give curriculum developers, and ESP instructors awareness 

regarding the low levels of higher order thinking in medical students. As participating 

instructors stated, the insufficient instruction on higher-order thinking, the hierarchical 

nature of Educational system, and the instructors’ reluctance to help medical students 

develop higher-order thinking skills are amongst the main barriers ahead of reflective 

practices in Iranian medical colleges. 
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 ده کی چ

به عنوان  زبان انگلیسی    ، یادگیریافزون بر این  ای برخوردار باشد.  بایست در هر نظام آموزشی از جایگاه ویژهشناخت و ترویج تفکر تأملی می  : مقدمه

در   میزان تفکر تأملی  رو به بررسیلذا تحقیق پیش    .در سطح دانشگاه شده استآن  سبب افزایش تقاضا برای یادگیری  یک مولفه مهم آکادمیک  
 پرداخت. خصوص موانع تفکر تأملی در  اساتید درس زبان تخصصیو بررسی دیدگاه  دانشجویان پزشکی 

در این پژوهش توصیفی پیمایشی ترکیبی، جامعه پژوهش شامل دانشجویان پزشکی و اساتید درس زبان تخصصی پزشکی دانشگاه های   ها: روش

پایایی   که پس از تایید روایی و   پرسشنامه محقق ساخته بودمطالعه حاضر روش گردآوری اطالعات در  بودند. آباد و همدانسنندج، خرم علوم پزشکی 
، از دانشجویان خواسته شد تا یک متن انگلیسی در رابطه با موضوعی مشخص بنویسند تا مورد بررسی  پرسشنامهبر    عالوه.  رار گرفتمورد استفاده ق
 .نمایندساختار یافته شرکت  ای نیمهته شد تا در مصاحبه سخوا  اساتیدای از  از عده   ها از طریق پرسشنامه و متون انشاء،آوری داده پس از جمع   قرار گیرد.

مصاحبه  نتایج  کنند.  فهمیدن( عمل می   و   عمل عادی مولفه های )  تأملی  تفکری از  در سطوح پایین  دانشجویان پزشکیکه   ها نشان دادیافته : هایافته

از جمله عدم آموزش تفکر تأملی به دانشجویان در طول تحصیل  و سلسله مراتبی بودن سیستم آموزشی  نیز نشان داد که عوامل متعددی    اساتیدبا  
 . از استفاده از سطوح باالی تفکر تأملی نقش داشته است دانشجویاندراجتناب 

گیرند و از شیوه متداول کمک نمی در درس زبان تخصصی  از سطوح باالی تفکر دانشجویان پزشکینتایج این پژوهش نشان داد که   : یریگجه ینت

سلسله مراتبی بودن سیستم آموزش و  ،  در خصوص تفکر تأملی  دانشجویانفقدان آموزش الزم  از نگاه اساتید،  کنند.  حفظ و مرور مطالب استفاده می
آشنایی  سی در دانشجویان پزشکی می باشند. از جمله مهمترین موانع تفکر تاملی حین فراگیری زبان انگلیدر ترویج تفکر تأملی   اساتید نیز کم رغبتی
 چاره اندیشی جهت رفع معضل خواهد کرد. کمک به تأملی   تفکرروی با موانع پیش 

 یموانع تفکر تأمل ،یتفکر تأمل ،یزبان تخصص  ،یپزشک انیدانشجو : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
هایی افزون بر زبان مادری در دنیای یادگیری زبان و یا زبان

آید و اهمیت آن در رشته  امروز یک مهارت کلیدی به حساب می
دانشجویان پزشکی با توجه به حساسیت   است. پزشکی صد چندان  

شغل آتی خود و ضرورت استفاده از طیف وسیعی از اطالعات که  
مرتب طور  ویژه  به  نیاز  شود  روزآمد  زبان  باید  فراگیری  به  ای 

 گِرو در جامعه انگلیسی دارند. افزون بر این، از آنجایی که سالمت

است بازگرداندن و حفظ پ علوم تندرستی  و   یراپزشکیپزشکی 

جامعهویژه منزلت در  ارایه ای  و  و  داشته  سالمت  خدمات  ی 
های تخصصی حوزه پزشکی  توانبخشی مناسب، عالوه بر مهارت

نقادانه، تفکر  توانایی  قوه مسأله مهارت حل مستلزم  نهایتاً  ی و 
 باشدبیمار می  ی مراقبت از  بهترین شیوه مورد در گیریتصمیم

[1.] 

هر ساله یادگیری زبان    ، ه از بُعد اجتماعیچه از بُعد فردی و چ
، شناخت  رو  اینکند. از  هایی را متوجه جامعه و دانشگاه میهزینه

یا شکست  پیشرفت و بریادگیری، مؤثر عوامل و درک درستی از
اساسی آموزانزبان  از  یکی  پیشهمواره  مسائل  روی ترین 

دوم زبان  فراگیری  حوزه  در  و   بوده خارجی-اندیشمندان  است 
پژوهشعلی باالی  حجم  جنبهرغم  در  شده  انجام  های های 

عاطفی دانشجویان پزشکی، اساتید زبان هنوز  -شناختی و اجتماعی
دشواری  پیچیدگیبا  و  کالسها  در  بسیاری  یادگیری  های  های 

ی [. قبل از دهه4،3،2کنند ]آموزش زبان دست و پنجه نرم می
خارجی و نیز زبان  -ان دوم، مطالعات مرتبط با فراگیری زب 1990

ی آموزش زبان متمرکز و از این جهت  تخصصی بیشتر بر جنبه 
محور بوده -محور و در بهترین حالت فراگیر -محور، نتیجه- معلم

شد. در اواخر  و در آنها توجه زیادی به فرآیند)های( یادگیری نمی
ی پژوهشگران این حوزه به مطالعه 90ی و اوایل دهه 80ی دهه
ویژگی -درون  عوامل استعداد،  زبانی،  هوش  نظیر  های فراگیر 

توانمندی شناختی/    هایشخصیتی،  راهکارهای  قبیل  از  ذهنی 
آموزان روی   زبان  و عاطفی  و دیگر عوامل شناختی  فراشناختی 

- [. از جمله متغیرهای شناختی که مطالعات یادگیری6،5آوردند ]
دادهم قرار  بررسی  مورد  زبان  آموزش  میحور  عامل  تاند  به  وان 

وجود،   این  با  نمود.  اشاره  تأملی  تفکر  خاص  طور  به  و  تفکر 
ابتدا پژوهشخاطرنشان می  در  بسیار  گردد که  تا حد  زبانی  های 

های آموزش خصوصاً در دوره  -زیادی روی متغیر آموزش تأملی
ی روش [ و با گذار از دوره 11،10،9،8،7متمرکز بوده ]  -معلمان

(Method era دوره به  پسا (  )-ی   Post-methodروش 

era[)14،13،12  اندک اندک مفهوم تفکر تأملی و یا تمرین تأملی]
ترین موضوعات پژوهشی آموزش و یادگیری زبان به یکی از مهم

روش با تأکید بر دانش حاصل -ی پسامبدل گردید. در عمل، دوره
از تدریس عملی و نیز تفکر اساتید برای آنها نوعی قدرت همراه 

ان تخاب را به ارمغان آورد تا بتوانند دانش نظری را که توسط  با 
روشهای تدریس دیکته می شد زیر سؤال برده و صدای خود را  

ی تدریس همراه با تعقل بود به گوش دیگران رسانیده  که نتیجه 
 و از این طریق هم خود و هم شاگردانشان را منتفع گردانند.  

و  در دنیای پیچده امروز که فناوری  تبع آن دسترسی  ی  به 
های زندگی افراد آسان به حجم باالی اطالعات تقریباً تمام جنبه

را تحت تأثیر قرار داده و آنها را در هر لحظه در معرض عقاید،  
دهد اهمیت تفکر تأملی به  های گوناگون قرار مینگرشها و نظریه 

عنوان یک توانایی و یا مهارت در تشخیص سِره از ناسِره بیش از  
می پی آشکارتر  در  ش  تأملی  تفکر  نقش  این،  بر  افزون  گردد. 

با  همراه  یادگیری  است.  ویژه  توجه  نیازمند  آموزش  و  یادگیری 
شیوه برخالف  تأملی  خاطر  تفکر  به  نظیر  سنتی  یادگیری  های 

سپردن مطالب، خسته کننده نبوده و از آنجایی که خود فراگیر در 
ش کلیدی را بر عهده  ی درست فراگیری نقانتخاب و تعیین شیوه 

دارد به یک فعالیت جالب و جذاب مبدل گردیده و در نهایت به  

معنادار" می15] "یادگیری  منتج  جایگاه  [  به  التفات  با  گردد. 
نظام در  آموزش  گرفتن  پراهمیت  نظر  در  با  و  آموزشی  های 

میبودجه  اختصاص  امر  این  به  ساالنه  که  هنگفتی  یابد، های 
ی آنها بتوان با صرف  رهایی که به وسیلهآموزش و ترویج راهکا

آموزان را در نیل به اهداف آموزشی و از  وقت و هزینه کمتر دانش
تر یادگیری مستقل یاری رساند از درجه اهمیت بسیار همه مهم

زیادی برخوردار است. آموزش تفکر تأملی یکی از این راهکارها  
ی آموزش منجر تواند به افزایش کیفیت و اثر بخشباشد که میمی
 [.   17،16]  گردد

ی تأمل و تدریس  بیشتر کتابها و مقاالت نگاشته شده در باره 

ریشه عبارت  تأملی،  جان  "تأملی  تفکر"  ی  به  ]  را  [  18دیوئی 
یاد   "عملی"  تأملی به عنوان   دیویی از تفکر   جان  .دهندنسبت می 

  اشکال   باورها یا  فعال  و  صبورانه  دقیق،  بر مالحظه"کند که  می
ای که این باورها را تأئید کند استوار  زمینه  در   دانش   از   تصور شده 

تأملی یا تفکر نقادانه   [ تفکر19( ]Glaserگلیزر ).  (  9)ص.    "است
دقیق باورها  مستمراشخاص در جهت بررسی تالش عنوان را به

کند.  گذارد تعریف میگیری آنها تأثیر میو عقایدشان که بر تصمیم
در اینجا، عمل تأملی در نقطه مقابل عمل آنی و فاقد تأمل قرار  

می  اطالق  عملی  به  آنی  عمل  و  دارد.  آن خطا  اساس  که  گردد 
[.  20کند ]آزمایش بوده و از اصول زیستی و یا غریزی پیروی می

بنا به این تعریف، فردی است که اعمالش را نقادانه   متفکر تأملی، 
ایده به  نیل  دنبال  به  و همواره  داشته  نظر  است  زیر  نوین  هایی 

 بتواند عملکرد خود را بهبود بخشد.  
[ به  9( ]Schonدر تبیین مفهوم تأمل و تمرین تأملی، شون )

ی نماید: تأمل حین عمل و تأمل در بارهدو نوع از آن اشاره می 
درباره عم تأمل  و  فردی  معموالً  عمل  تأمل حین  به  ل.  عمل  ی 

های بسیاری در پذیرد. تالش صورت جمعی یا گروهی انجام می 
آن   اجزای  تبیین  طریق  از  تأملی  تمرین  اصطالح  تعریف  جهت 

 ,Kember, Leungانجام پذیرفته است. از نظر کمبر و همکاران )
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Jones, et al[ )21تفکر ،] است  زیر مجموعه  دارای چهار  تأملی  :
عملی که قبال فرا گرفته شده و چون همواره استفاده   -عادی  عمل

فهمیدن همیشگی مبدل شده؛    و  خودکار  فعالیت  گردیده به یک
عبارت   مترادف(  Kember & Leungکه در مدل کمبر و لیونگ)

[ می باشد که در آن  22( ]Mezirowمزیرو ) "یعمل متفکرانه "
آنکه بی  جستهموجو  دانش   فرد  بهره  آن  از  کند  ارزیابی  را  و    د 

  های معنایی   قالب طرحواره  در  دانش مزبور  بواسطه عدم ارزیابی،
عملی است که بر    به معنای  تفکریا    تأمل  ماند.می   باقی  موجود
ای که این زمینه  در  دانش  باورها از  فعال  و  صبورانه  دقیق،  مالحظه

  چهارم مدل کمبر و همکاران، باورها را تأئید کند، استوار است. جزء  
  آگاهی  شامل  که  است  تأملی  تفکر   از  باالتری  سطح  انتقادی،  تفکر
ای که به آن  به شیوه  به اعمالمان  چرا  که  باشدموضوع می  این  از

فکر کرده، آنها را احساس، درک و در نهایت انجام   عادت داریم
]می متفاوتی  21دهیم  اجزای  به  را  تأمل  دیگر  نویسندگان   .]
نمونه، ون مانن)بندی کردهستهد برای  Van Manen[ )23  ]اند. 

ی تعقل فنی، تفکر عملی و تفکر انتقادی را برای  سه زیرمجموعه 
می  قائل  عقیده تأمل  به  )گردد.  کورتاجن  ]Korthagenی   )24  ]

محور  -گیری منظم، منطقی و زبانتأمل شامل فرایندهای تصمیم
نطقی و گشتالت گونه را نیز  است که عالوه بر اینها، موارد غیرم

 گیرد.در بر می 
ی سالمت و درمان، انجام اقدامات بالینی مناسب و در حوزه

باشد.  به موقع مستلزم وجود سطوح باالی مهارت تفکر انتقادی می 
دانشکده   آمریکایی  انجمن  گزارش  بر  بنا  اقدامات،  این  از  برخی 

[ پرستاری  شرایط  25های  و  بیماران  وضعیت  بررسی  شامل   ،]
تصمیم آنان،  خصروحی  در  موقع  به  مناسبگیری  ترین  وص 
پرستاری برای  -اقدامات  زمان  بهترین  تشخیص  نیز  و  درمانی 

باشد. از اینرو، آشنایی با مهارتهای تفکر  های جایگزین میدرمان
 انتقادی و آموزش آنها اهمیت حیاتی دارد. 

ی تدریس تأملی و نقش  های بسیاری در زمینههرچند پژوهش
انجام شده ولی مطالعات آن روی عملکرد تحصیلی   دانشجویان 

مرتبط با بادگیری تأملی آن هم از بعد زبان تخصصی دانشجویان  
متعددی    باشند. مطالعاتی پزشکی از لحاظ تعداد محدود میرشته 
تأملی  [  30،29،28،27،26،21] تفکر  نکته تأکید دارند که  این  بر 

ها گاههای سنتی آموزش در مدارس و دانشبایستی جایگزین شیوه
های درسی و دیگر منابع آموزشی باید در گردیده و مؤلفان کتاب

تدوین این منابع تفکر تأملی را مد نظر قرار داده و آن را در قالب 
های واقعی به دانشجویان پزشکی آموزش دهند.  تمارین و فعالیت

حوزه در  ایران  در  گذشته  انتقادی مطالعات  تفکر  غالباً  تفکر،    ی 
داده[  36،35،34،33،32،31] قرار  بررسی  مورد  عنوان  .  اندرا  به 

 جایگاهنمونه، نتایج مطالعه باقری، بیرجندی و مفتون  در بررسی  

غالب  حکایت از عدم آشنایی ایران آموزشی نظام در نقادانه تفکر 
و   آموزش در آن  نقش و نقادانه تفکر  با   کنندگان شرکت دارد 

 بهافراد شرکت کننده کنند که یادگیری برای بیشتر مشخص می

ی آموزش سنتی که خود نشان از شیوه   درسی مطالب  حفظمثابه  
مطالعه   [.37] باشدمی  دارد،   و  در  زندی  ضرابیان،  دیگری،  ی 

عزیزی گرایش به تفکر انتقادی را در دانشجویان کارشناسی ارشد  
ی پزشکی بررسی کرده و دریافتند که گرایش به تفکر  زیرمجموعه
در   سطح  انتقادی  دارای  و  مثبت  کلی  طور  به  دانشجویان  این 
می  دیگر،  [34]باشد  متوسط  سوی  از  به .  که  مطالعاتی  میان  از 

پرداخته تأملی  تفکر  به  [41،40،39،38]اند  بررسی  کدام  هیچ 
دانشجویان   تخصصی  زبان  محتوای  در  تأملی  تفکر  زیر بررسی 

اند. افزون بر این، تقریباً هیچ  نپرداختههای پزشکی  مجموعه گروه
قبلی میزان تفکر تأملی دانشجویان در درس زبان یک از مطالعات  

این تخصصی   از  است.  نداده  قرار  واکاوی  مورد  ایران  در  رو،  را 
بپژوهش حاضر   تأملی  ررسیبه  تفکر  زبان تخصصی    میزان  در 

درخصوص موانع اساتید  بررسی دیدگاه  دانشجویان پزشکی و نیز  
های الؤ در پژوهش حاضر تالش شد که به سپرداخت.   تفکر تأملی

 :زیر پاسخ داده شود
چه    با سطوح مختلف توانش زبانی از  . دانشجویان پزشکی1

  کنند؟ستفاده میادر درس زبان تخصصی  سطوحی از تفکر تأملی  

اساتید درس  از نظر   دانشجویان پزشکیموانع تفکر تأملی  .  2
 چیست؟ زبان تخصصی انگلیسی

 پژوهش  روش 

نوع   از  حاضر  از  پیمایشی  پژوهش  آن  در  و  است  کاربردی 
ترکیبی است.  )تبینی(  روش  شده  برده  اساس    سود  این  در    ،بر 

پزشکی  دانشجویان  تفکر تأملی    کنونی  جهت پی بردن به سطح  
 در جهت و انشاء استفاده شد.  [21از پرسش نامه کمبر و همکاران ]

 یرودر خصوص موانع پیش  اساتید زبان تخصصیدیدگاه  واکاوی  
  از مصاحبه نیمه   نیز تفکر تأملیاستفاده از دانشجویان پزشکی در  

نفر    145  جامعه آماری هدف شامل   .بهره گرفته شد  یافته  ساختار
دانشگاه  پزشکی  علوم  دانشجویان  سنندج،  از  پزشکی  علوم  های 

متوسط و پیشرفته بود  مهارت زبانی  ح  با سطوآباد و همدان  خرم
با   را  آن  یا  و  بودند  تخصصی  زبان  درس  گذراندن  حال  در  که 

 موفقیت گذرانده بودند.  
دانشگاه   در  را  نامه  پرسش  دانشجویان  ابتدا  مطالعه  این  در 

  20صیل خود دریافت کردند و برای تکمیل آن به آنها  محل تح
دقیقه فرصت داده شد. سپس موضوع انشاء به آنها داده شد و از  

در ضمن، نیم ساعت بنویسند.    مدتآنها خواسته شد که انشاءرا در  
دانشجویان مبتدی از نظر زبانی    ممکن است  که  اینبا توجه به  

، لذا دانشجویانی که نمرات  نباشند قادر به نوشتن به زبان انگلیسی  
 زبان عمومی آنان پایین بود جزو شرکت کنندگان لحاظ نشدند.

پرسشنامه تکمیل،  از  نرم  ها جمعپس  توسط  و  گردید  آوری 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت    22نسخه     SPSSافزار

های تفکر تأملی از آزمون تی مستقل بهره مقایسه خرده مقیاس
 معنادار تلقی شد.  (P<0/05)گرفته شد و  
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بعد از انجام این فرایند مصاحبه در دفتر اساتید و یا به شکل  
نفر از اساتید    12  شامل  جامعه آماریاین    تلفنی با آنها انجام شد.
  1ی علمی دانشیار )که دارای مرتبه   بودزبان انگلیسی تخصصی  

  سال سابقه  14و به طور متوسط    دندنفر( بو  11نفر( و استادیار )
 تدریس در دانشگاه را داشتند. 

شایان ذکر است، از آن جهت از دو گروه دانشجو با توانش  
یکدیگر   با  آنها  تأملی  تفکر  سطح  تا  شد  استفاده  متفاوت  زبانی 

  1397مقایسه شود. الزم به ذکر است که این مطالعه در خرداد ماه  
 انجام شد.  

توزیع   از  پژوهش قبل  اخالق در  و    پرسشنامهجهت رعایت 
انجام مصاحبه به شرکت کنندگان اطالع داده شد که حضور آنها  
در این پژوهش اختیاری است و این که در صورت شرکت در این  

 پژوهش اطالعات آنها محرمانه خواهد ماند.

 ابزار سنجش 

یان  زبان انگلیسی دانشجوتأملی در    فکرالف( پرسشنامه ت

 :پزشکی 

از پرسشنامه استفاده  جهت پرسشنامه    شد   کمبر و همکاران 
)سؤاالت   عمل عادی  بخش  4  سؤال،  16با    پرسشنامه  این.  [21]
  سؤاالت )  تأمل  (،14،10،6،2)سؤاالت    فهمیدن(،  13و    9،  5،  1

انتقادیو  (،  15،11،7،3 شامل  16،12،8،4  سؤاالت)  تفکر  را   )
طیف لیکرت    از  سنجد.اص می گردیده و تفکر تأملی را در درس خ

در این ابزار استفاده از کامالً موافق تا کامالً مخالف  با پنج درجه  
پایائی مولفه   [21]شده است. مطابق با گزارش کمبر و همکاران  
/.، فهمیدن  621    های این پرسش نامه به ترتیب، عمل عادی

 /. است.  675/. و تفکر انتقادی 631/.،تامل 757
 مصاحبه (  ب

ها پیشاپیش الؤساختاریافته تمامی س  گرچه در مصاحبه نیمه
ال  ؤشوند اما جهت تعیین خطوط اصلی مصاحبه چهار ستهیه نمی 

پژوهش  ادبیات  از  برگرفته  کلی که  جریان  بودند  مرتبط  های 
به شرکت در مصاحبه تمایل  ی اساتید  همه مصاحبه را تعیین کرد.  

ب ممکن  که  آن  برای  دادند.  از  نشان  بعضی  اطالعات  اساتید  ود 
ال دوم هم که با  ؤکافی در خصوص تفکر تأملی نداشته باشند س

. شدکرد از آنها پرسیده  می  تببینال اول را  ؤس  ،استفاده از مثال
پس از انتخاب    .دقیقه تا یک ساعت بود  40مدت زمان هر مصاحبه  

توضیح   و  داده شد  آنها  به  تأملی  تفکر  نامه  دانشجویان، پرسش 
داده شد که چگونه در مقیاس لیکرت به سؤاالت پاسخ دهند. پس  

   SPSSآوری گردید و توسط نرم افزارها جمعاز تکمیل، پرسشنامه 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت مقایسه خرده    22نسخه  
بهره گرفته شد و  مقیاس از آزمون تی مستقل  تأملی  تفکر  های 

(P<0/05 )   رتبه جهت  ضمن  در  شد.  تلقی  بندی  معنادار 

راهکارهای یادگیری زبان آموزان از آزمون فریدمن استفاده شد.  
از روش کیفی تحلیل    نیز های اطالعات مصاحبه  جهت تجزیه داده

گذاری محوری و کدگذاری سه روش کدگذاری باز، کد و  محتوا  
استفاده   ایدهگردید.  انتخابی  ابتدا  که  شکل  این  در  هایبه  که  ی 

با س مرحله کدؤارتباط  در  بودند  تحقیق  و ال  انتخاب  باز  گذاری 
نامگذاری شدند سپس کدهای مشابه که شامل کدهای اصلی و  
در   نهایت  در  و  شدند  ادغام  محوری  کدگذاری  در  بودند  خردتر 

 ها صورت گرفت.  لهؤسازی و بهبود مقکدگذاری اننخابی یکپارچه 
 ج( انشاء  

نامه از دانشجویان خواسته شد متن یک  بعد از تحویل پرسش
کلمه را در خصوص این که طرفدار یا    100ای در حدود  صفحه

هستند،  Telemedicine) مخالف استفاده از پزشکی از راه دور )
پژوهشگر اول این  دانشجویان پزشکی    ءبرای بررسی انشابنویسند.  
با  به کدگذاری آنها پرداخت. به این شکل که جمالت را    مطالعه

از گروه به یکی  و    های  توجه  تفکر  گانه عادت، فهمیدن،  چهار 
گذاری [ کد21کمبر و همکاران ]  انتقادی پیشنهادشده توسط  تأمل
  و جمالت یک تا چهار را به هر جمله اختصاص داد. کرد

 ی پژوهش هایافته

مقیاس پژوهش خرده  اول  سؤال  به  پاسخ  تفکر  جهت  های 
 مقایسه شدند. تأملی با یکدیگر 

جدول   در  که  می  1همانطور  گروه  مشاهده  دو  تفاوت  شود 
ها معنادار نیست. کدام از خرده مقیاسمتوسط و پیشرفته در هیج

آن چه که قابل توجه است میانگین دو گروه متوسط و پیشرفته  

با یکدیگر   70/2و    12/3است که به ترتیب با    "تأمل"در سطح  
ح تفکر تأملی در این دو گروه معنادار متفاوت هستند اما تفاوت سط

 باشد.  نمی

 مقایسه سطح تفکر تأملی در دو گروه متوسط و پیشرفته  .1جدول 

 F سطح معناداری انحراف معیار میانگین سطح زبانی  سطح تفکر تأملی

 عادت 
 45/1 14/5 متوسط

21 ./ 12/1 
 74/1 87/4 پیشرفته 

 فهمیدن
 13/2 76/5 متوسط

14 ./ 40 ./. 
 65/2 98/5 پیشرفته 

 تأمل
 11/1 12/3 متوسط

12 ./ 47 ./ 
 32/1 70/2 پیشرفته 

 تأمل انتقادی
 65/2 01/2 متوسط

27 ./ 50 ./ 
 33/2 21/2 پیشرفته 
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انشای های پرسشنامه، نتایج کدگذاری  جهت اطمینان از یافته
مقایسه شد که  پیشرفته  و  نیز در دو گروه متوسط  آموزان  زبان 

 قابل مشاهده هستند. 2نتایج در جدول 
 سدددطوح تفکدددر تدددأملی را در کدددل 2جددددول شدددماره 

دهدددد. شدددرکت کنندددده در پدددژوهش نشدددان می دانشدددجویان
دهدد تفکدر تدأملی هدر دو نشدان می  جددولایدن  همانطور کده  

بیشددترین میددانگین را  "فهمیدددن"و  "عددادت"گددروه در سددطح 
خددود اختصدداص داده اسددت. ایددن در حددالی ه بدد 6بددا میددانگین 

بدا میدانگین بده   "تأمدل انتقدادی"ویدژه  ه  و ب  "تأمل"است که  
مقددادیر کمتددری را نسددبت بدده عددادت بدده خددود  3و  5ترتیددب 

تدوان گفدت کده اند. بندابراین بده طدور کلدی میاختصاص داده
  ف است.سطح کلی تفکر تأملی زبان آموزان ضعی

تکمیل کننده   2و1یافته های انعکاس یافته در نتیجه جدول  
یکدیگر می باشند و نشان دهنده آن هستند که دانشجویان شرکت 

یعنی تفکر و     کننده در این پژوهش از سطح باالی تفکر تاملی
زبان تفکر   درس  در  فعالیت  جهت  و  نیستند  برخوردار  تاملی 

   عمل کرده اند.  در سطوح اولیه عادت و فهمیدن تخصصی 
باقری و همکاران در جهت اطمینان    پژوهشبا بهره گرفتن از  

از داوطلبان خواسته شد راهبردهای خود    ،های پرسشنامهاز یافته
انگلیسی   زبان  فراگیری  در  معمول  بطور  که  بکار  ی  تخصصرا 

 انتخاب کنند.  ، برندمی
راهکارهای مورد استفاده دانشجویان پزشکی    3جدول شماره  

با توجه به اینکه سطح معناداری کوچکتر از یک دهد.  را نشان می
شددود. به این ها رد میدرصددد اسددت فرض یکسددان بودن رتبه

همانطور  ها هسددت.صددورت تفاوت معناداری بین میانگین مؤلفه
به مرور و بازخوانی    دهد رتبه اول مربوطنشان میکه جدول فوق  

و حفظ کردن مطالب است و کمترین رتبه مربوط به تفکر و تأمل 
بداشدددد. بعدد از مرور و بدازخوانی، حفظ کردن مطدالدب دومین می

بود. تمرین در گروه و مشارکت فعال   دانشجویانراهکار فراگیری 
از   را بده خود اختصددداص دادندد. 4و    3در کالس  بده ترتیدب رتبده 

  2و1این رو این یافتده نیز تایید کننده یافته گزارش شدددده جدول  
 .می باشد

هدا صدورت ال دوم تحلیدل کیفدی دادهؤبرای پاسدخ بده سد
ه نتیجده مصداحبه انجددام گرفتده را بدد 4 گرفدت. جددول شددماره

دهدد. بیشدترین درصدد ت درصدد و پراکنددگی نمدایش میصور
فقدددان آمددوزش الزم مربددوط بدده تددم هددای اسددتخراج شددده 

سیسددتم آمددوزش سلسددله  ،در طددول تحصددیل  دانشددجویان

 .بددود در تددرویج تفکددر تددأملی اسدداتیدعدددم توانددایی و  مراتبددی
تاکیددد بددر محفوفات،فقدددان بحدد  در بقیدده تددم هددا شددامل 

 ائدده فرصددت بدده دانشددجویان،کالس،نددوع ارزشددیابی،عدم ار
تدریس معلم محور،عددم آشدنائی اسداتید بدا تفکدر تاملی،عددم 

 بودند. ارائه بازخورد مثبت،نداشتن عادت به تفکر تاملی
در ترویج تفکر تأملی است.    اساتیدعامل بعدی عدم توانایی  

های درسی بر  چهارمین مانع بر اساس تحلیل محتوا تکیه کالس 
بع مورد  است.  نظرات  محفوفات  خصوص  در  بح   فقدان  دی 

و  استاد  های درسی و بسنده کردن به نظرات  مختلف در کالس
دیدگاه   از  تأملی  تفکر  مانع  است. ششمین  در  کتاب  دانشجویان 

نوع ارزشیابی است. طبق نظر یکی    درس زبان انگلیسی تخصصی
 اساتید از 

ارزشددیابی کدده بددر اسدداس کتدداب باشددد و حفددظ کددردن  "
کنددد قطعددا یددک مددانع  فتن نمددره بدداالمطالددب کمددک بدده گددر

. عامددل هفددتم ندددادن زمددان کددافی بددرای تفکددر اسددت. "اسددت
ای مدددرک تحصددیلی دکتددرا بددود بیددان رکدده دا اسدداتیدیکددی از 
پرسددیم وقددت کمددی بدده مددا وقتددی سددوالی را می"کددرد کدده 
 شددتریقطعددا زمددان ب د.دهیم کدده پاسددخ دهنددمددی دانشددجویان

 ." خواهد کرد ترقیکمک به تفکر عم
محدور بدر -تددریس معلدم اسداتیدمدانع بعددی طبدق نظدر 

بددا ایددن کدده  اسداتید،اسداس سددخنرانی اسددت. بده عقیددده ایددن 
کیددد أمددورد ت وارهمحددوری همدد-مبددانی کددار گروهددی و شدداگرد

شددته تمددامی ررساسدداتید درس زبددان تخصصددی اسددت بددازهم 
امددور کددالس را در دسددت دارنددد و سددعی کمتددری بدده محددول 

بدده دانشددجویان پزشددکی دارنددد. نهمددین مددورد کددردن کددالس 
بدا تفکدر   اسداتیدطبق تحلیل محتوای انجام شده آشدنا نبدودن  

 :گفتاساتید تأملی است. یکی از 

شود  ام که تفکر تأملی چیست. گرچه میمن هنوز نشنیده" 
اطالعاتی  این  حدس زد که منظور تفکر عمیق است. اما بیشتر از  

ثبت مانع بعدی ترویج تفکر تأملی بود.  عدم ارائه بازخورد م  ."ندارم
عادت نداشتن به تبادل نظر آخرین مانع اشاره شده بود. طبق نظر  

 اساتید، از دیگریکی 

گوش  "  که  داشتیم  عادت  بیشتر  بودیم  دانشجو  که  هم  ما 
از   وقتی  کنیم.  یادداشت  و  که می  دانشجوهابدهیم  خواهیم 

بجای صحبت با هم  گفتگوی دو یا سه نفره داشته باشند باز هم  
می نگاه  ما  عادت    کنند.به  مشارکتی  یادگیری  به  خیلی  اصال 

 ".ندارند

 های زیر مجموعه آن در دانشجویانمیانگین نمرات تفکر تأملی و حیطه .2جدول 

 انحراف معیار میانگین سطح تفکر تأملی

 14/1 00/6 عادت 

 28/2 00/8 فهمیدن

 18/1 00/5 تأمل 

 33/1 00/3 تأمل انتقادی 
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 راهکارهای فراگیری زبان تخصصی  .3جدول

 رتبه  استراتژی  ردیف 

 2 حفظ کردن مطالب  1

 1 مرور و بازخوانی  2

 4 مشارکت فعال در کالس  3

 3 تمرین در گروه دو نفری یا گروهی  4

 5 تفکر و تأمل  5

  جمع 

000/0 =sig    5=df    293/184 =𝑥2 

 های کیفی مصاحبه تحلیل داده .4جدول 

 الگوی های غالب استخراج شده از داده های مصاحبه پراکندگی  درصد پراکندگی 

 اند آموزش الزم را در طول تحصیل برای تفکر تأملی ندیده پزشکی دانشجویان 9 /.  75

 آموزشی سلسله مراتبی است غالب سیستم  7 /. 63

 توانایی الزم را برای ترویج تفکر تأملی ندارند درس زبان تخصصی  اساتید 7 /. 63

 های رایج  زبان تخصصی بر  محفوفات تکیه دارند. کالس 6 /.5

 شود. در کالس درس نظرات متفاوت در خصوص موضوعات بح  و بررسی نمی 5 /. 42

 . شودمنجر به تفکر تأملی نمیاین درس نوع ارزشیابی تحصیلی   5 /. 42

 دهند. اساتید زبان تخصصی به دانشجویان پزشکی فرصت کافی برای تفکر نمی 5 /. 44

 تدریس کالسی زبان تخصصی اکثر بصورت معلم محور است.  4 /. 33

 اساتید درس با مفهوم تفکر تأملی آشنا نیستند. 3 /. 25

 دهند بازخورد مثبت در خصوص تفکر تأملی به دانشجویان پزشکی نمی اساتید درس 3 /. 25

 اند.دانشجویان پزشکی در طول تحصیل به تبادل نظر عادت نکرده 2 /. 16

 بحث 
های علوم ها بویژه در دانشگاهنیاز به تفکر تأملی در دانشگاه

شود. بنابراین الزم است بیشتر روز به روز بیشتر حس می  پزشکی
روی آن شناخته شوند.  به این پدیده پرداخته شود و معضالت پیش

تأملی   تفکر  سطح  شناسایی  مقاله  این  هدف  رویکرد،  این  با 
های زبان تخصصی بود و در ضمن  دانشجویان پزشکی در دوره

پیش  موانع  آورتالش شد  روی  در  دانشجویان  تفکر  روی  به  دن 
های پرسشنامه نشان داد که گرچه با  تأملی شناخته شوند. یافته

تأملی   تفکر  دانشجویان پزشکی سطح  زبانی  توانش  رفتن  باالتر 
شود اما این تغییر محسوس نیست و با توجه به  بیشتر می نیز  آنان  
تر تفکر تأملی هستند.  ها، تمامی دانشجویان در سطوح ضعیفیافته

با نتیجه  عبدلی همسو   این  و  آبادی  جعفر  جاویدی کالته  یافته 
[. آنها در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که گرچه  42است ]

دانشجویان  انتقادی  تفکر  نمرات  میانگین  بین  معناداری  تفاوت 
دهد که هر هارم وجود دارد میانگین کلی نشان می چسال اول و  

 باشند. دو گروه ضعیف می
ی به این نتیجه رسید که دانشجویان  در پژوهشی دیگر، اسالم

[.  43پرستاری بالینی از از تفکر انتقادی ضعیفی برخوردار هستند ]
نتایج پژوهش برخورداری و همکاران نیز مؤید این است که سطح  
تفکر دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد دارای سطح تفکر تأملی  

[ هستند  گزار 35پایینی  نیز  همکاران  و  خوشنامی  سبزی  ش  [. 
و  بهزیستی  علوم  دانشجویان  در  تأملی  تفکر  سطح  که  کردند 

[. امینی و مدنی نیز  36توانبخشی در سطح مطلوبی قرار ندارند ]

های آموزشی در آن  در پژوهشی که دانشجویان تمامی زیر گروه 
[ ندانستند  قبول  قابل  را  تأملی  تفکر  سطح  داشتند،  [.  44حضور 

کالس  در  تأملی  تفکر  بررسی  به  زبان  اکبری  آموزش  های 
کاستیمی و  کتابپردازد  آزمون های  و  درسی  ها، های 

های مالی و سازمانی و نداشتن تخصص کافی معلمان  محدودیت
 [.   26داند ]های بکارگیری تفکر تأملی می را از دالیل محدودیت

تاجیک و رنجبر سه مانع کلی را در اعمال تفکر تأملی حائز  
می مساهمیت  شامل  که  و دانند  سازمانی  مسائل  فردی،  ائل 

[ است  تأملی  تدریس  این 39مشکالت در خصوص اصول  [. در 
و   انتقادی  تفکر  اعتالی  در  را  معلمین  نقش  نوشادی  خصوص، 

کند که کاهش داند و چنین بیان میهای آن بسیار مؤثر میمؤلفه
درس  محتوای  میحجم  فرایندها  ارائه  و  تفکر  ها  ارتقاء  در  تواند 

مؤثر   ]تأملی  و همکاران  45باشد  باقری  که  آنگونه  در ضمن،   .]
می نقادانهپیشنهاد  تفکر  ارتقاء  جهت  بر  بایدد   دهند  تأکید  از 

کید بیش از  أبجای ت"های آموزشی کاست و محفوفات در محیط 
های فکری آنها همت گماشدت تدا حد بر محتوا، به تقویت مهارت
پزشکی{   چالش}دانشجویان  بدا  پیشبتوانندد  در های  رو 

بپردازمحیط مسائل  حل  به  و  شده  روبرو  کاری  [.  39]  "ند.های 
(در خصوص تاثیر Loka et alنتایج مطالعه ی لوکا و همکاران )

تفکر تاملی روی عملکرد آکادمیک دانشجویان دندانپزشکی نشان  
تفکر   میزان  مثبتی روی  تاثیر  دانشجویان  داد که سال تحصیلی 

حق این  بر  و  دارد  آنها  یادگیری  تاملی  که  گذارد  می  یقت صحه 
یادگیری  فرایند  در  حاضر،  ی  مطالعه  نتایج  با  همراستا  تاملی، 
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 [.46آکادمیک اثر بسزایی دارد ]
رو نشان داد در خصوص موانع تفکر تأملی نتایج تحقیق پیش

دانشجویان در طول تحصیالت  "که   آموزش  سلسله "و    "عدم 

به عنوا  "مراتبی بودن ترین مانع  ن اصلی سیستم آموزشی کشور 

در   "عدم توانایی اساتید  "تفکر تأملی شناخته شده است. عامل  

پیش مانع  دومین  تأملی  تفکر  شد.  ترویج  شناخته  بر  "رو  تکیه 

تواند به عادت در دانشجویان پزشکی تبدیل  که می   "محفوفات

فقدان بح  و تبادل نظر در  "شود مانع بعدی است. عامل بعدی  

است درس  تحصیلینو".  "کالس  ارزشیابی  اساتید   "ع  نظر  از 
کننده در تحقیق به عنوان عاملی شناخته شد که سد راه  شرکت

ندادن  "شود. عامل ششم  ترویج و روی آوردن به تفکر تأملی می

کنندگان باور داشتند مانع بود که شرکت  "فرصت کافی برای تفکر

می تأملی  که  تفکر  داشتند  باور  اساتید  همچنین    تدریس"شود. 
و این امر به دانشجویان    "به صورت سخنرانی استکالسی غالبا  

نمی را  تأملی  تفکر  به  آوردن  روی  مجال  عدم "دهد.  پزشکی 

دیگر مانع از نظر آنان بود. نهمین    "آشنایی مدرسان با تفکر تأملی

عدم ارایه بازخورد مثبت به دانشجویان در خصوص تفکر  "مانع  

نداشتن عادت به تبادل نظر "ده  بود. آخرین مانع اشاره ش  "تأملی

 بود.    "از طرف دانشجویان 

 گیرینتیجه

تر،  از آنجایی که کم توجهی به تفکر تأملی و در مقیاس بزرگ 
آموزشی می انتقادی در سیستم  تمام  تفکر  بهایی گزاف  به  تواند 

جویی رو توجه به موانع اشاره شده در این مطالعه چارهشود از این 
آم امور  ژرفمسئولین  و  می وزشی  را  اساتید  پایین  اندیشی  طلبد. 

تواند نشان از  بودن سطح تفکر تأملی در دانشجویان پزشکی می 

آن داشته باشد که دانشجویان پزشکی در دروس دیگر نیز دچار  
مشابه هستند،   مقولهمشکلی  این  که  پس  است  اندیشی چاره ای 

 طلبد.  مسؤلین ذیربط و مدرسان را می 

هدایی روبرو این پژوهش مدانندد هر پژوهش دیگر بدا محددودیدت
بود. در این پژوهش توانش زبانی دانشددجویان پزشددکی صددرفاً با 
اسددتفاده از نمره زبان عمومی آنها سددنجیده شددد. همچنین، این 
پژوهش از دانشدجویان و اسداتید زبان تخصدصدی در دسدترس به 

شددود از هاد میکننده اسددتفاده کرد. بنابراین پیشددنعنوان شددرکت
های تعیین سددطح جهت تفکیک دانشددجویان به سددطوح آزمون

مختلف توانش زبانی اسددتفاده شددود . در ضددمن مطالعه ای دیگر 
می تواند از دانشددجویان پزشددکی سددطح اسددتانی یا کشددوری به 

.در ضدمن پیشدنهاد  کندصدورت تصدادفی به عنوان نمونه اسدتفاده 
م شدود تا علت سدطح می گردد مصداحبه ای با دانشدجویان انجا
 پایین تفکر تاملی در آنها بررسی شود. 

 سپاسگزاری 
از کلیه دانشجویان مدرسین که در انجام این پژوهش ما را 

 گردد.اند تشکر و قدردانی می یاری کرده

 تاییدیه اخالقی 
این اثر در یکصدوهفتادمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه 

(مطرح و مورد موافقت 121/5آزاد اسالمی واحد کرمانشاه )شماره  
 قرار گرفت. 

 تضاد منافع  

دیگری هیچ سازمان  یا  و  نویسندگان  بین  منافع  تضاد  گونه 
وجود ندارد. 
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