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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose: Reflection and teaching it play an important role in 
learning. Therefore, the present study was conducted with the aim 

of providing a model of teaching reflection in universities of medical 

sciences. 
Materials and Methods: Present research in terms of purpose was 

applied and in terms of implementation method was cross-sectional 

from type of quantitative. The research population was PhD and 
Master students of Golestan University of Medical Sciences in the 

academic 2020-21 years, which according to Cochran's formula 

number of 384 people of them were selected as a sample by stratified 

sampling by observing the size of the faculties. Data were collected 
through a demographic information form and a researcher-made 

questionnaire of 40-item, which whose and content face validity 

were confirmed by opinion of 20 academic experts and its reliability 
was obtained by Cronbach's alpha method 0.88. Also, data were 

analyzed by exploratory factor analysis and structural equation 

modeling methods in SPSS and AMOS software. 

Findings: Findings showed that teaching reflection had three 
dimension of requires moving towards reflection (with two 

subscales of government and medical university education system 

challenges in the international dimension and government and 
medical university education system challenges in the national 

dimension), executive strategies for reflection development (with 

three subscales of appropriate discourse new discourse, problem 
solving methods and designing and organizing curriculum elements) 

and reflection consequences (with three subscales of knowledge 

development, individual competencies development and social 

competencies development, which the average variance extracted of 
all of them was higher than 0.60 and the reliability of all components 

with Cronbach's alpha and combination methods was higher than 

0.80. In addition, the model of teaching reflection in universities of 
medical sciences had a good fit and this model had a direct and 

significant effect on all three dimensions of requires moving 

towards reflection, executive strategies for reflection development 
and reflection consequences (P<0.05). 

Conclusion: According to the appropriate indicators for the model 

of teaching reflection, officials and planners of universities of 

medical sciences can use this model along with other models to 
improve reflection. 
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  و همکاران                 طالقانی کریمی شیرین  329

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 ورزی اندیشه اموزش های سنجه یابی اعتبار و ساخت

 مدل ی ارائه و  گلستان پزشکی علوم دانشگاه در

 1طالقانی شیرین کریمی
 دانشگاه گرگان، واحد آموزشی، مدیریت گروه دکتری، دانشجوی

 .ایران گرگان، اسالمی، آزاد
 

 *2آذری نیاز کیومرث
 اسالمی، آزاد دانشگاه گرگان، واحد آموزشی، مدیریت گروه ،استاد

 .مسئول( نویسنده) ایران گرگان،
 

 3جباری نگین
 گرگان، اسالمی ازاد دانشگاه اموزشی، مدیریت گروه دانشیار،
 .ایران گرگان،

 
 دهیچک

. دارد یادگیری در مهمی نقش آن آموزش و ورزیاندیشه: هدف
 در ورزیاندیشه آموزش مدل ارائه هدف با حاضر پژوهش بنابراین،
 .شد انجام پزشکی علوم هایدانشگاه

 نظر از و کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش: هاروش و مواد
 دانشجویان پژوهش جامعه. بود کمی نوع از مقطعی اجرا شیوه

 سال در گلستان پزشکی علوم دانشگاه ارشد کارشناسی و دکتری
 نفر 384 تعداد کوکران فرمول طبق که بودند 1399-400 تحصیلی

 هادانشکده حجم رعایت با ایطبقه گیرینمونه روش با آنها از
 شناختیجمعیت اطالعات فرم با هاداده. شدند انتخاب نمونه عنوانبه
 ایگویه 40 ورزیاندیشه آموزش ساختهمحقق پرسشنامه و

 خبرگان از نفر 20 نظر با آن محتوایی و صوری روایی که گردآوری
 بدست 88/0 کرونباخ آلفای روش با آن پایایی و تایید دانشگاهی

 یابیمدل و اکتشافی عاملی تحلیل هایروش با هاداده همچنین،. آمد
 تحلیل AMOS و SPSS افزارهاینرم در ساختاری معادالت

 .شدند
 الزام بعد سه ورزیاندیشه آموزش که داد نشان هایافته: هایافته

 و دولت هایچالش مقیاسخرده دو با) ورزیاندیشه سویبه حرکت
 و دولت هایچالش و المللبین بعد در پزشکی دانشگاه آموزش نظام
 برای اجرایی راهبردهای ،(ملی بعد در دانشگاهی آموزش نظام

 نو، انمگفت مناسب گفتمان مقیاسخرده سه با) ورزیاندیشه توسعه
 و( درسیبرنامه عناصر سازماندهی و طراحی و مساله حل هایروش

 توسعه دانش، توسعه مقیاسخرده سه با) ورزیاندیشه پیامدهای
 هک داشت( اجتماعی هایشایستگی توسعه و فردی هایشایستگی
 همه پایایی و 60/0 از باالتر آنها همه شدهاستخراج واریانس میانگین

 عالوه. بود 80/0 از باالتر ترکیبی و کرونباخ آلفای هایروش با آنها
 پزشکی علوم هایدانشگاه در ورزیاندیشه آموزش مدل آن، بر

 یسوبه حرکت الزام بعد سه هر بر مدل این و داشت مناسبی برازش
 و ورزیاندیشه توسعه برای اجرایی راهبردهای ورزی،اندیشه

 .(>05/0P) داشت دارمعنی و مستقیم اثر ورزیاندیشه پیامدهای
 آموزش مدل برای مناسب هایشاخص به توجه با :گیرینتیجه
 پزشکی علوم هایدانشگاه ریزانبرنامه و مسئوالن ورزی،اندیشه

 ورزیاندیشه بهبود برای هامدل سایر کنار در مدل این از توانندمی
 .نمایند استفاده

 

 علوم هایدانشگاه ورزی،اندیشه آموزش ورزی،اندیشه: هاواژه کلید
  .پزشکی

 
 04/07/1400: افتیدر خیتار
 21/09/1400:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنdr.niazazari@gmail.com 
 

 مقدمه
ها توان به این الگو که باالییدر دنیای پیچیده و پرتغییر امروزی نمی

تمامی  عمل باید درکنند، بسنده کرد و فکر و ها عمل میفکر و پایینی
سطح یکپارچه شود. امروزه باید همه افراد را درگیر شناسایی و حل 

های جدیدی آموخت، امور را بهبود وسیله تجربهمسائل نمود و بدین
(. یکی از مباحث نسبتا جدید در 1ها افزود )بخشید و بر توانایی

 رورزی است. اگبحث یادگیری، آموزش چگونه اندیشیدن یا اندیشه
ما از آموزش سخن بگوییم، اما در آن صحبتی از چگونه اندیشیدن 
به میان نیاید درواقع آموزشی صورت نگرفته است. زیرا در این 

ایم و عمل حالت تنها افکار و عقاید دیگران را به حافظه سپرده
اندیشیدن اتفاق نیتاده است و تنها زمانی آموزش از این حالت خارج 

ورزی خواهد شد که چگونه اندیشیدن ندیشهشود و منجر به امی
(. انسان موجودی متفکر است و جزء از طریق 2آموزش داده شود )

ورزی قادر به حل مشکالت خود نیست و تنها راه تفکر و اندیشه
تکامل مادی و معنوی و رسیدن به جامعه مطلوب و مقصد اعالی 

 هایریورزی است و همه گرفتاانسانی درست فکرکردن و اندیشه
(. تفکر و 3باشد )انسان نتیجه بکارنگرفتن اندیشه و جهل می

ورزی هر نوع فعالیت فکری و عقلی اندیشیدن یا به تعبیری اندیشه
انگیز باشد و یا است که درصدد حل یک مساله یا وضعیت چالش

بخواهد وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب برساند. بنابراین، 
ا او شود. زیرنظری با دکارت شروع می تاریخ تفکر مدرن یا تفکر

این بنیاد اساسی را در دنیای جدید مستقر کرد که شناخت و دانایی 
شود، نه با هستی و واقعیت ورزی و ذهنیت فرد آغاز میبا آگاهی

ورزی و تولید معرفت در علوم نیاز اصلی اندیشهآن. همچنین، پیش
قل است؛ عقالنیتی انسانی و اجتماعی همان حاکمیت عقالنیت مست

 (.4ورزی بپردازد )که در فضایی آزاد به طرح اندیشیدن و اندیشه
ورز یعنی تأمل فعال، مداوم و دقیق در هر عقیده یا تفکر اندیشه

ه گیری اینکظاهر دانش که با توجه به دالیل تأییدکننده و نتیجه
ز رو(. در تعریفی دیگر تفکر اندیشه5کدام یک در رأس قرار دارد )

ریزی طبق شواهد به معنای تالش آگاهانه و داوطلبانه جهت برنامه
گیری منطقی، مناسب و آگاهانه درباره و عقالنیت و فرایند تصمیم

ورزی به معنای بکارگیری نیروی (. اندیشه6مسائل مختلف است )
تفکر و تعقل توسط یادگیرندگان نظام آموزشی برای دستیابی به 

های ادراکی خود است تا به واسطه این شناخت و توسعه ظرفیت
شناخت بتوانند در مواجهه با مسائل مختلف زندگی راه صحیح را با 

ها انتخاب نمایند و در نهایت مسیر دستیابی به هدف حداقل لغزش
ورزی فعالیتی عقالنی است (. به عبارتی، اندیشه7غایی را طی نمایند )

زه نیاز به دانستن، که در جهت حل مسائل و مشکالت و با انگی
های های گروهکند و از جمله فعالیتتوجیه و تبیین تالش می

یابی و حل مساله، تولید فکر، اندیشه و توان به مسالهورز میاندیشه
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پراکنی، پردازی و ایدهیابی، ایدهدانش، انتقال دانش و تجربه، ایده
نگاری، تبدیل نگری و آیندهپژوهی، آیندهروندیابی با رویکرد آینده

های دقیق و قابل اجرا و ارائه پیشنهادهای خام به راهکارها و طرح
های جدید مشاوره فکری برای گشودن مشکالت و ایجاد فرصت

 (.8باشد )می
دهی، خودمدیریتی و ورزی رشد خودآگاهی، خودنظمهدف اندیشه

افتد که افراد رهبری درونی است و یادگیری زمانی اتفاق می
ورز شوند. چنین افرادی هنگامی که با یک یاب یا اندیشهخودارز

ورز به آنها برای حل شوند، تفکر اندیشهمساله پیچیده مواجه می
مشکل از طریق افزایش آگاهی نسبت به فرایند یادگیری، پیگیری 

طورکلی (. به9کند )های تولید دانش کمک میمساله و تشخیص راه
نجکاوی، عالقه به حل مسائل و ورزی سه انگیزه کبرای اندیشه

تمایل نمادین یا رمزی وجود دارد. کنجاوی پایه اصلی هرگونه علم 
خواهد دریابد باشد و به همین دلیل است که انسان میو معرفت می

های جهان چگونه پیدا شدند و ماهیت آنها چیست و میان که پدیده
توان ل میآنها چه روابطی وجود دارد. در بحث عالقه به حل مسائ

برو کنننده روهای گیج و سردرگمگفت وقتی که انسان با موقعیت
کند راهی پیدا کند و از آن وضعیت بیرون آید. شود، تالش میمی

ها و ورزی عالقه طبیعی انسان به کاربرد نشانهانگیزه دیگر اندیشه
های گوناگون درآورد نمادها است و اینکه آنها را به شکل و قالب

(10.) 
ترین منابع نیروی انسانی کارآمد، شایسته و توانمند یکی از مهم

مدیریتی در سیستم سالمت است که سازمان بهداشت جهانی آن را 
ترین سرمایه امروز و آینده هر سازمانی معرفی کرد عنوان مهمبه
هایی که عملکرد کارکنان آن از اهمیت باالیی (. یکی از سازمان11)

باشد های فعال در حوزه بهداشت و درمان مینبرخوردار است سازما
طورمستقیم بر پیکره جامعه نمایان که تاثیر سطح عملکرد آنها به

های علوم پزشکی به لحاظ است. اهمیت این موضوع در دانشگاه
(. امروزه 12باشد )ارتباط با سالمت جامعه و رشد و پویایی آن می

ترین از مهم های علوم پزشکی یکیبخش سالمت و دانشگاه
های خدماتی بوده که چگونگی عملکرد آنها شاخص مهمی در بخش

های علوم (. دانشگاه13شود )توسعه و رفاه اجتماعی محسوب می
ها و آموزش عالی کشور محسوب ترین دانشگاهپزشکی جزء مهم

شوند که مسئولیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم را می
ل ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان برعهده دارد و مسئو

 (.14باشد )های مختلف پزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی میرشته
های علوم ورزی در دانشگاهپژوهشی درباره مدل آموزش اندیشه

های ترین پژوهشپزشکی یافت نشد و در ادامه ابتدا نتایج مهم
وزش های داخلی درباره آمترین پژوهشخارجی و سپس نتایج مهم

شوند. نتایج پژوهش مکفرسون و همکاران ورزی گزارش میاندیشه
های خبرگی برای یادگیری راهبردی ( نشان داد که در انجمن2020)

توان از تعریف و شناسایی اهداف، تعامل میان افراد، حمایت از می
 های شخصی استفاده کرداهداف توسعه فردی و دستیابی به صالحیت

( ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند 2017اران )(. پیرکو و همک15)
ت های خبرگی اسعنوان بخش اصلی فعالیت انجمنکه تفکر با هم به
طورمتقابل یکدیگر را با درک خود از مشکالت که در آن افراد به

گذارند کنند و دانش ضمنی را به اشتراک میمشابه راهنمایی می
های موفقیت و شاخص (2011(. در پژوهشی دیگر رتنا و نگ )16)

های خبرگی را شامل رهبری، فرهنگ و انگیزه فردی پویایی انجمن
توانند ایجاد، به های خبرگی میمعرفی و بیان کردند که انجمن

گذاری و استفاده از دانش در یک سازمان را تسهیل کنند و اشتراک
(. همچنین، 17بر روی راهبرد، عملیات و عملکرد تاثیر بگذارند )

( نشان داد که 1399ایج پژوهش بابایی فارسانی و حسنی مقدم )نت
های مقام معظم رهبری ورزی با محوریت دیدگاهبرای الگوی اندیشه

زیرمعیار  2زیرمعیار گفتمان رهبری )با  15معیار و  5مفهوم در  85
یابی، زیرمعیار مساله 3انداز(، راهبردها )با رهنمودها و چشم

زیرمعیار اهمیت،  3ساله(، دیدگاه اسالم )با مدیریت مسائل و حل م
 5ورزی )با ورزی(، مبانی اندیشهضرورت و چگونگی اندیشه

ورزی، ملزومات ورزی، مراتب اندیشههای اندیشهزیرمعیار موضوع
ورزی( ورزی و آفات و موانع اندیشههای اندیشهورزی، روشاندیشه

های ها به سازمانشدن سازمانزیرمعیار تبدیل 2و پیامدها )با 
ها با دیدگاهی سیستمی( شدن سازمانآفرین و یادگیرندهدانش

ورزی ( ضمن پژوهشی موانع اندیشه1399(. بیانی )1شناسایی شد )
محور، خودداری از اجتماعی را شامل روزمرگی، نبود اندیشه مساله

شناختی و ارجاع تحلیل نظری، ضعف در زمینه نقد تولیدات جامعه
(. در پژوهشی دیگر 4بع به مثابه فضیلت معرفی کردند )به منا

ورزی در ( ضمن بررسی نقش اندیشه1397جوانبخت و همکاران )
زندگی اسالمی گزارش کردند که روش صحیح اندیشیدن، سبک

های تفکر و رابطه خردورزی نقش موثری ورزی، راهموانع اندیشه
ورزی شامل های اندیشهزندگی اسالمی داشتند و راهدر سبک

پذیری، دوراندیشی و های خود و دیگران، عبرتمندی از تجربهبهره
(. عالوه بر آن، نتایج پژوهش 18مشورت با عقال و خبرگان بودند )

ورزی از منظر ( با عنوان ابعاد اندیشه1389زاده و کشاورز )سرتیپ
های آن برای نظام آموزشی نشان داد که برای قرآن کریم و داللت

ورزی چهار بعد موضوع اندیشه، مراتب اندیشیدن، ملزومات یشهاند
ورزی شناسایی شد که هر یک جریان پرورش اندیشه و آفات اندیشه

(. 9هایی برای نظام آموزشی است )از ابعاد چهارگانه دارای راهنمایی
( ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند 1395پور )قلیان و زرآبادیشاه

های خبرگی شامل عوامل مدیریت و منابع انجمنکه عوامل موفقیت 
های استراتژی و اهداف، کمیته مدریت ارشد، انسانی )با مولفه

های گیرنده(، عوامل سازمانی )با مولفهمهارت و تخصص و تیم تصمیم
ساختار سازمانی، عوامل محیطی و فرهنگ سازمانی(، عوامل فناوری 

های نوآوری، ستراتژیهای توجه به او تکنولوژیکی )با مولفه
های شدن و برنامههای فناوری، قابلیت بروزرسانیزیرساخت

های عوامل بیرونی، آموزشی( و عوامل مالی و اقتصادی )با مولفه
های تأمین مالی و ای الزم، روشدسترسی به منابع مالی و سرمایه

پور و (. در پژوهشی دیگر کاظم19اعطای تسهیالت بانکی( بودند )
ورزی بر ( ضمن بررسی تاثیر آموزش اندیشه1393ران )همکا

های فراشناخت گزارش کردند که روش آموزش مهارت
های آن های فراشناخت و مولفهورزی باعث بهبود مهارتاندیشه

 (.20ریزی و بررسی خود شد )شامل آگاهی، راهبرد شناختی، برنامه
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بزار اصلی و ورزی به این خاطر است که اتاکید بر اهمیت اندیشه
غایی تولید معرفت در علوم انسانی و اجتماعی درواقع عقل و اندیشه 

ورزی و آموزش (. همچنین، با اینکه توانایی اندیشه4است )
 ناپذیرهای اجتنابورزی یکی از ملزومات و یکی از ضرورتاندیشه

سازگاری در هزاره سوم با محیط در حال تغییرهای سریع و پرشتاب 
شده و از یک های بسیار اندکی درباره آن انجامپژوهشاست، اما 

ورزی یافت سو پژوهشی کمی با هدف ارائه مدل آموزش اندیشه
های ورزی در دانشگاهنشد و از سوی دیگر پژوهشی درباره اندیشه
های التحصیالن دانشگاهعلوم پزشکی یافت نشد. از آنجایی که فارغ

ول حفظ و ارتقای سالمت ای نزدیک مسئعلوم پزشکی در آینده
ورزی در آنها مورد جامعه هستند، لذا ضروری است که اندیشه

 پژوهشبررسی قرار گیرد و برای آن مدلی ترسیم شود. در نتیجه، 
های علوم ورزی در دانشگاهحاضر با هدف ارائه مدل آموزش اندیشه

 پزشکی انجام شد.
 

 مواد و روش ها
و از نظر شیوه اجرا مقطعی پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی 

از نوع کمی بود. جامعه پژوهش دانشجویان دکتری و کارشناسی 
 1399-400ارشد دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال تحصیلی 

نفر از آنها با روش  384بودند که طبق فرمول کوکران تعداد 
عنوان نمونه ها بهای با رعایت حجم دانشکدهگیری طبقهنمونه

گیری ابتدا تعداد دانشجویان دکتری ند. در این روش نمونهانتخاب شد
و کارشناسی ارشد هر دانشکده و نسبت آنها به کل جامعه محاسبه 

نفر به همان نسبت از هر  384شد و سپس با توجه به حجم نمونه 
های ورود به مطالعه شامل گیری انجام شد. مالکدانشکده نمونه

جوی دکتری یا کارشناسی تمایل جهت شرکت در پژوهش، دانش
در خود یا اعضای خانواده در  19-ارشد بودن، عدم ابتال به کووید

پزشکی مانند سه ماه گذشته، عدم مصرف داروهای روان
نامه شرکت ضداضطراب و ضدافسردگی و امضای فرم رضایت

های خروج از مطالعه شامل انصراف آگاهانه در پژوهش و مالک
ها پاسخگویی به بیش از پنج درصد سوالاز شرکت در پژوهش و عدم

 بود.
روند اجرا یا نحوه اجرای پژوهش به این صورت بود که پس از 
هماهنگی با مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی گلستان، حجم و نسبت 

تفکیک هر دانشکده دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد به
 و برای گیریمحاسبه و سپس به همان نسبت از هر دانشکده نمونه

ها اهمیت و ضرورت پژوهش تبیین و به آنها درباره رعایت نمونه
ماندن اطالعات نکات اخالقی از جمله اصل رازداری، محرمانه

خاطر داده شد. پس از ها و غیره اطمینانشخصی، حفظ حریم نمونه
عنوان نمونه انتخاب شده های فوق از دانشجویانی که بهانجام فعالیت

شد تا با دقت به ابزارهای پژوهش پاسخ دهند. الزم  بودند خواسته
به ذکر است که به آنها گفته شد که هیچ پاسخ صحیح یا غلطی 
وجود ندارد و بهترین پاسخ، پاسخی است که گویای وضعیت واقعی 

شدن ابزارها و پاسخگویی به آنها توسط آنها باشد. پس از تکمیل
ها بابت شرکت در دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد از آن

 پژوهش و پاسخدهی به ابزارها تقدیر به عمل آمد.
شناختی: این فرم توسط پژوهشگران پژوهش فرم اطالعات جمعیت

حاضر طراحی و اطالعاتی درباره جنسیت، مقطع تحصیلی، تأهل و 
 ها را مورد آزمون قرار داد.سن نمونه

امه توسط ورزی: این پرسشنساخته آموزش اندیشهپرسشنامه محقق
 40محققان و پژوهشگران پژوهش حاضر طراحی شد که دارای 

ورزی، راهبردهای اجرایی سوی اندیشهبعد الزام حرکت به 3گویه و 
ورزی بود و هر گویه ورزی و پیامدهای اندیشهبرای توسعه اندیشه

(، 2(، کم )نمره 1ای از خیلی کم )نمره با توجه به مقیاس پنج گزینه
گذاری ( نمره5( و خیلی زیاد )نمره 4(، زیاد )نمره 3 متوسط )نمره
ساخته آموزش های روانسنجی پرسشنامه محققشد. شاخص

شده، اما الزم به ذکر است که ها گزارشورزی در بخش یافتهاندیشه
نفر از خبرگان دانشگاهی  20روایی صوری و محتوایی آن با نظر 

 بدست آمد. 88/0 تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ
های آمار استنباطی شامل تحلیل ها پس از گردآوری با روشداده

افزارهای یابی معادالت ساختاری در نرمعاملی اکتشافی و مدل
SPSS  وAMOS .تحلیل شدند 

 
 هایافته

دانشجوی دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه  384در این پژوهش 
نتایج تعداد و درصد علوم پزشکی گلستان حضور داشتند که 

 قابل مشاهده است. 1شناختی آنها در جدول اطالعات جمعیت
 

 
 شناختی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان. نتایج تعداد و درصد اطالعات جمعیت1جدول 

 درصد تعداد سطوح متغیرها
 21/55 212 مرد جنسیت

 79/44 172 زن 
 30/76 293 کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی

 70/23 91 دکتری 
 86/27 107 مجرد تأهل
 14/72 277 متأهل 
 41/16 63 سال 30کمتر از  سن
 93/16 65 سال 35-31 
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 80/38 149 سال 40-36 
 42/10 40 سال 45-40 
 11/9 35 سال 50-46 
 33/8 32 سال 50بیشتر از  

قابل مشاهده است، بیشتر دانشجویان  1طور که در جدول همان
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی گلستان مرد دکتری و 

-40( و 14/72٪(، متأهل )30/76٪(، کارشناسی ارشد )٪21/55)
 Content( بودند. نتایج نسبت روایی محتوایی )80/38٪ساله ) 36

Validity Ratio: CVR و شاخص روایی محتوایی )

(Content Validity Index: CVIبرای گویه ) های
ورزی در دانشجویان دکتری ساخته آموزش اندیشهمحققپرسشنامه 

قابل  2و کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی گلستان در جدول 
 مشاهده است.

 
 

دانشجویان دانشگاه ورزی در ساخته آموزش اندیشههای پرسشنامه محقق. نتایج نسبت روایی محتوایی و شاخص روایی محتوایی گویه2جدول 
 علوم پزشکی گلستان

 نتیجه CVR CVI هاگویه
 پذیرش 90/0 00/1 1گویه 
 پذیرش 00/1 90/0 2گویه 
 پذیرش 00/1 80/0 3گویه 
 پذیرش 90/0 90/0 4گویه 
 پذیرش 95/0 80/0 5گویه 
 پذیرش 95/0 80/0 6گویه 
 پذیرش 95/0 90/0 7گویه 
 پذیرش 90/0 90/0 8گویه 
 پذیرش 95/0 00/1 9گویه 
 پذیرش 95/0 80/0 10گویه 
 پذیرش 95/0 80/0 11گویه 
 پذیرش 95/0 80/0 12گویه 
 پذیرش 95/0 80/0 13گویه 
 پذیرش 95/0 90/0 14گویه 
 پذیرش 90/0 90/0 15گویه 
 پذیرش 00/1 80/0 16گویه 
 پذیرش 95/0 70/0 17گویه 
 پذیرش 85/0 60/0 18گویه 
 پذیرش 95/0 80/0 19گویه 
 پذیرش 90/0 90/0 20گویه 
 پذیرش 00/1 80/0 21گویه 
 پذیرش 00/1 00/1 22گویه 
 پذیرش 95/0 80/0 23گویه 
 پذیرش 00/1 80/0 24گویه 
 پذیرش 95/0 80/0 25گویه 
 پذیرش 95/0 70/0 26گویه 
 پذیرش 95/0 80/0 27گویه 
 پذیرش 90/0 00/1 28گویه 
 پذیرش 90/0 80/0 29گویه 
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 پذیرش 00/1 60/0 30گویه 
 پذیرش 95/0 90/0 31گویه 
 پذیرش 95/0 90/0 32گویه 
 پذیرش 90/0 90/0 33گویه 
 پذیرش 00/1 70/0 34گویه 
 پذیرش 00/1 90/0 35گویه 
 پذیرش 85/0 00/1 36گویه 
 پذیرش 95/0 80/0 37گویه 
 پذیرش 95/0 90/0 38گویه 
 پذیرش 00/1 80/0 39گویه 
 پذیرش 95/0 80/0 40گویه 

قابل مشاهده است و از آنجایی که نتایج  2طور که در جدول همان
و نسبت روایی محتوایی باالتر  79/0شاخص روایی محتوایی باالتر از 

هستند، لذا نتایج از روایی حاکی از مناسب بودن روایی 42/0از 
ساخته آموزش برای پرسشنامه محققگویه  40محتوایی هر 

ورزی در دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اندیشه
 پزشکی گلستان بودند.

های آن بررسی شد که نتایج فرضپیش از انجام تحلیل عاملی، پیش
( و آزمون بارتلت KMO=88/0آزمون تناسب کایرز مایر )

(001/0, P<28/3246=Barttlett حاکی از ) همبستگی کافی و
شده و درصد کفایت حجم نمونه بودند. نتایج عوامل استخراج

ساخته آموزش شده برای پرسشنامه محققواریانس تبیین
ورزی در دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اندیشه

 قابل مشاهده است. 3پزشکی گلستان در جدول 
 

 
ورزی در دانشجویان دانشگاه علوم ساخته آموزش اندیشهشده برای پرسشنامه محققشده و درصد واریانس تبیین. نتایج عوامل استخراج3جدول 

 پزشکی گلستان

 ابعاد
 شدهمجموع بارهای عاملی استخراج مقادیر ویژه اولیه

مجموع بارهای عاملی بعداز چرخش 
 واریماکس

 کل
درصد 
 واریانس

واریانس درصد 
 کل تجمعی

درصد 
 واریانس

درصد واریانس 
 کل تجمعی

درصد 
 واریانس

درصد واریانس 
 تجمعی

 41/29 41/29 00/5 70/37 70/37 41/6 70/37 70/37 41/6 1بعد 
 98/45 57/16 82/2 59/49 89/11 02/2 59/49 89/11 02/2 2بعد 
 57/59 59/13 31/2 60/59 01/10 70/1 60/59 01/10 70/1 3بعد 

قابل مشاهده است، ارزش ویژه هر سه  3طور که در جدول همان
درصد  57/59و سه بعد مذکور با هم توانستند  10تر از بعد بزرگ

ورزی در دانشجویان دانشگاه علوم از واریانس کل آموزش اندیشه
پزشکی گلستان را تبیین کنند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی آموزش 

دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه علوم  ورزی در دانشجویاناندیشه
 قابل مشاهده است. 4پزشکی گلستان در جدول 

 

 
 ورزی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی آموزش اندیشه4جدول 

 پایایی ترکیبی پایایی کرونباخ AVE تعداد گویه هامقیاسخرده ابعاد
سوی الزام حرکت به

 92/0 88/0 79/0 گویه 8 مقیاسخرده 2 ورزیاندیشه

های دولت و نظام آموزش چالش 
 المللدانشگاه پزشکی در بعد بین

 90/0 84/0 76/0 گویه 3

های دولت و نظام آموزش چالش 
 دانشگاهی در بعد ملی

 90/0 86/0 64/0 گویه 5
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راهبردهای اجرایی برای 
 91/0 86/0 78/0 گویه 12 مقیاسخرده 3 ورزیتوسعه اندیشه

 88/0 83/0 60/0 گویه 3 گفتمان مناسب گفتمان نو 
 90/0 85/0 70/0 گویه 5 های حل مسالهروش 

طراحی و سازماندهی عناصر  
 93/0 89/0 82/0 گویه 4 درسیبرنامه

 90/0 86/0 72/0 گویه 15 مقیاسخرده 3 ورزیپیامدهای اندیشه
 90/0 83/0 75/0 گویه 3 توسعه دانش 
 88/0 83/0 66/0 گویه 8 های فردیتوسعه شایستگی 
 93/0 91/0 63/0 گویه 4 های اجتماعیتوسعه شایستگی 

قابل مشاهده است، فرم نهایی پرسشنامه  4طور که در جدول همان
در دانشجویان دانشگاه علوم ورزی ساخته آموزش اندیشهمحقق

دلیل بار عاملی گویه به 5گویه بود و تعداد  35پزشکی گلستان دارای 
پرسشنامه  از پرسشنامه حذف شدند. همچنین، 40/0کمتر از 

طوری مقیاس داشت؛ بهورزی سه بعد و هشت خردهآموزش اندیشه
 اسمقیورزی )با دو خردهسوی اندیشهکه شامل بعد الزام حرکت به

 الملل وهای دولت و نظام آموزش دانشگاه پزشکی در بعد بینچالش
های دولت و نظام آموزش دانشگاهی در بعد ملی(، بعد چالش

مقیاس ورزی )با سه خردهراهبردهای اجرایی برای توسعه اندیشه
های حل مساله و طراحی و گفتمان مناسب گفتمان نو، روش

ورزی )با بعد پیامدهای اندیشهدرسی( و سازماندهی عناصر برنامه
های فردی و توسعه مقیاس توسعه دانش، توسعه شایستگیسه خرده
های اجتماعی( بود. عالوه بر آن، میانگین واریانس شایستگی
و پایایی همه  60/0ها باالتر از مقیاسشده همه ابعاد و خردهاستخراج

 بود. 80/0های آلفای کرونباخ و ترکیبی باالتر از آنها با روش

ورزی در دانشجویان های برازش مدل آموزش اندیشهنتایج شاخص
های علوم پزشکی نشان داد که بر اساس شاخص دانشگاه

(44/1=/df2xبه )بودن، شاخص  3تر از دلیل کوچک
(03/0=RMSEAبه )بودن، شاخص  05/0تر از دلیل کوچک
(82/0=NFIبه )بودن، شاخص  80/0تر از دلیل بزرگ
(83/0=AGFIبه )بودن، شاخص  80/0تر از دلیل بزرگ
(84/0=GFIبه )بودن، شاخص  80/0تر از دلیل بزرگ
(93/0=CFIبه )بودن و شاخص  80/0تر از دلیل بزرگ
(93/0=IFIبه )بودن مدل مذکور برازش  80/0تر از دلیل بزرگ

یابی معادالت ساختاری آموزش مناسبی داشت. نتایج مدل
در دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه علوم ورزی اندیشه

و نتایج  1پزشکی گلستان در حالت ضرایب استاندارد در شکل 
 قابل مشاهده است. 5اثرهای آن در جدول 
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 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
 پزشکی گلستان در حالت ضرایب استانداردورزی در دانشجویان دانشگاه علوم یابی معادالت ساختاری آموزش اندیشه. نتایج مدل1شکل 

 ورزی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان. نتایج اثرها در مدل آموزش اندیشه5جدول 

ضریب  اثرها
 استاندارد

 معناداری tآماره 

 001/0 38/12 93/0 ورزیسوی اندیشهورزی بر الزام حرکت بهآموزش اندیشه
 001/0 64/7 70/0 ورزیورزی بر راهبردهای اجرایی برای توسعه اندیشهآموزش اندیشه

 001/0 71/10 84/0 ورزیورزی بر پیامدهای اندیشهآموزش اندیشه

قابل مشاهده است، مدل آموزش  5و جدول  1طور که در شکل همان
های علوم پزشکی بر هر سه بعد دانشجویان دانشگاهورزی در اندیشه

ورزی، راهبردهای اجرایی برای توسعه سوی اندیشهالزام حرکت به
دار داشت ورزی اثر مستقیم و معنیورزی و پیامدهای اندیشهاندیشه

(05/0P<.) 
 

 نتیجه گیری
ویژه در دانشجویان ورزی بهبا توجه به اهمیت آموزش اندیشه

های علوم پزشکی و نقش این افراد در حفظ و ارتقای سالمت دانشگاه
ورزی در پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل آموزش اندیشهجامعه، 
 های علوم پزشکی انجام شد.دانشگاه

زی سه بعد ورها نشان داد که آموزش اندیشهدر پژوهش حاضر یافته
های مقیاس چالشورزی )با دو خردهسوی اندیشهالزام حرکت به

ای هالملل و چالشدولت و نظام آموزش دانشگاه پزشکی در بعد بین
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دولت و نظام آموزش دانشگاهی در بعد ملی(، راهبردهای اجرایی 
مقیاس گفتمان مناسب گفتمان ورزی )با سه خردهبرای توسعه اندیشه

حل مساله و طراحی و سازماندهی عناصر  هاینو، روش
مقیاس توسعه ورزی )با سه خردهدرسی( و پیامدهای اندیشهبرنامه

عی( های اجتماهای فردی و توسعه شایستگیدانش، توسعه شایستگی
داشت که روایی و پایایی آنها مناسب بودند. همچنین، مدل آموزش 

زشکی بر هر سه بعد های علوم پورزی در دانشجویان دانشگاهاندیشه
ورزی، راهبردهای اجرایی برای توسعه سوی اندیشهالزام حرکت به

دار داشت. ورزی اثر مستقیم و معنیورزی و پیامدهای اندیشهاندیشه
ویژه در دانشجویان ورزی بهپژوهشی درباره مدل آموزش اندیشه

 زهای پژوهش حاضر اهای علوم پزشکی یافت نشد، اما یافتهدانشگاه
-20، 9، 4، 1های گذشته همسو بودند )های پژوهشجهاتی با یافته

15.) 
سوی ورزی، الزام حرکت بهاولین بعد در مدل آموزش اندیشه

های دولت و نظام آموزش مقیاس چالشورزی با دو خردهاندیشه
های دولت و نظام آموزش الملل و چالشدانشگاه پزشکی در بعد بین

ی ورزسوی اندیشهبود که در الزام حرکت بهدانشگاهی در بعد ملی 
های المللی در آموزشباید به نکاتی مانند مرجعیت علمی بین

انی با های پزشکی ایربودن ارتباط پژوهشی دانشگاهپزشکی، ناکافی
محافل علمی برتر و توسعه مرزهای دانش و توجه به مسائل جهانی 

ی دولت و نظام هامقیاس چالشدر قلمرو علوم پزشکی در خرده
الملل و نکاتی مانند ناکارآمدی آموزش دانشگاه پزشکی در بعد بین

محور دانشجویان برای عبور از مسائل در شرایط پیچیده، جامعه
نبودن کارکردهای نظام دانشگاهی پزشکی، اختصاص اعتبار ویژه 

ریزی برای گذر از پارادایم های آموزشی، برنامهبرای اصالح روش
محور پارادایم یادگیری، تمرکز بر تحقیقات مساله آموزش به

بعدی دانشجویان پزشکی برای دانشجویی در دانشگاه، پرورش تک
آفرینی جدی سیستم درمانی در درمان، نه برای تحقیق و عدم نقش
های دولت و نظام مقیاس چالشتولیدات پزشکی کشور در خرده

 داشت.آموزش دانشگاه پزشکی در بعد ملی توجه ویژه 
ورزی، راهبردهای همچنین، دومین بعد در مدل آموزش اندیشه

مقیاس گفتمان مناسب ورزی با سه خردهاجرایی برای توسعه اندیشه
های حل مساله و طراحی و سازماندهی عناصر گفتمان نو، روش

درسی بود که برای تحقق راهبردهای اجرایی برای توسعه برنامه
از راهبردهای گفتمان اجتماعی، ورزی ضروری است تا اندیشه

فتمان مقیاس گگفتمان توسعه و بالندگی و گفتمان انتقادی در خرده
مناسب گفتمان نو، از راهبردهای بارش فکری، تفکر با صدای بلند، 

یاس مقیافته در خردهیادگیری مشارکتی، ایفای نقش و نوآوری نظام
گرایی نوفهم های حل مساله و از راهبردهای مربیگری سیال،روش

درسی، تاکید بر یادگیری به جای آموزشی و در طراحی برنامه
مقیاس طراحی و سازماندهی عناصر ارزشیابی باز در خرده

 درسی استفاده شود.برنامه
ورزی، پیامدهای سومین بعد در مدل آموزش اندیشه عالوه بر آن،

های یمقیاس توسعه دانش، توسعه شایستگورزی با سه خردهاندیشه
های اجتماعی بود که برای دستیابی به فردی و توسعه شایستگی

ورزی نیاز به تسهیم دانش، خلق دانش و بکارگیری پیامدهای اندیشه

مقیاس توسعه دانش، نیاز به افزایش قدرت یادگیری دانش در خرده
و ادراک، پیشرفت تحصیلی، کیفیت زندگی شهروندی، بهبود فرایند 

ابی متفکرانه، بهبود تصور بدنی، افزایش گیری، ارزیتصمیم
خودشکوفایی، ذهنیت فلسفی و تحرک  -نفس، خودراهبریاعتمادبه

ه های فردی و نیاز بمقیاس توسعه شایستگینظام انگیزشی در خرده
عاطفی، کنشگری متقابل دانشجویی، توانایی  -هوش اجتماعی

ی هاگروهبینی اضطراب اجتماعی و احترام به عالیق و منافع پیش
 های اجتماعی است.مقیاس توسعه شایستگیاجتماعی در خرده

های امروزی راهی نوین برای ورزی در سازمانبنابراین، اندیشه
اندیشیدن در سازمان و برای بهبود سازمان است و افراد با بکارگیری 

های مختلف نظر گفتمان و حل مساله و با تولید راهبردها و روش
رو برای رسیدن به های پیشن شناسایی چالشفکر و اندیشه ضم

رز ویابد. تفکر اندیشهوضعیت مطلوب به راه حل مناسب دست می
شود و برای فراگیران عنوان جزء مهمی از عمل آموزش شناخته میبه

دهند آورد تا آنها با تفکر درباره آنچه که انجام میفرصتی فراهم می
نادرست خود را اصالح نموده و دلیل انجام کارهای خود، تصورهای 

ورزی فرصتی و شکاف الزم را پر نمایند. در نتیجه، آموزش اندیشه
آورد تا با شناخت و آگاهی و با اتکاء به برای فراگیران فراهم می

راهبردها و رویکردها به بررسی مسائل پرداخته و در نهایت با 
سایی و توسل بر قوه اندیشه و تحلیل خود بهترین راه حل را شنا

 کشف کنند.
ورزی ترین نقطه قوت پژوهش حاظر ارائه مدل آموزش اندیشهمهم

های علوم پزشکی بود که پژوهشگران پژوهشی در این در دانشگاه
ترین نقاط ضعف یا محدودیت این زمینه نیافتند. همچنین، مهم

پژوهش شامل محدودیت مکانی و انجام این پژوهش دانشگاه علوم 
محدودیت زمانی و انجام پژوهش حاضر در سال  پزشکی گلستان،

و محدودبودن جامعه شامل انجام پژوهش  1399-400تحصیلی 
فقط بر روی دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد بودند. از دیگر 

ها، های فردی نمونهتوان به تفاوتهای پژوهش حاضر میمحدودیت
امه همکاری پایین برخی اعضای جامعه، استفاده از پرسشن

ساخته خودگزارشی برای گردآوری اطالعات درباره آموزش محقق
هایی درباره مدل آموزش ورزی و عدم وجود پژوهشاندیشه
ورزی جهت مقایسه نتایج این پژوهش با آنها اشاره کرد. اندیشه

 ورزیهای بیشتر درباره مدل آموزش اندیشهبنابراین، انجام پژوهش
جویان مقطع کارشناسی و دانشجویان در دانشجویان غیرپزشکی، دانش

شود. پیشنهاد پژوهشی دیگر استفاده از سایر شهرها پیشنهاد می
 ورزی درپرسشنامه پژوهش حاضر برای بررسی میزان تحقق اندیشه

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و حتی غیرپزشکی و یا اساتید و 
هش وکارکنان دانشگاه علوم پزشکی است. با توجه به نتایج پژ

ورزی، های مناسب برای مدل آموزش اندیشهحاضر و شاخص
توانند از این های علوم پزشکی میریزان دانشگاهمسئوالن و برنامه

ورزی دانشجویان ها برای بهبود اندیشهمدل در کنار سایر مدل
های آموزشی آموزش پزشکی استفاده نمایند. همچنین، برگزاری دوره

ویان و اساتید دانشگاه ضروری به نظر ورزی برای دانشجاندیشه
ریزان و مسئوالن دانشگاه علوم رسد. عالوه بر آن، به برنامهمی
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 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  محوریت سالمتپژوهشی سبک زندگی اسالمی با -فصلنامه علمی

درسی مبتنی بر آموزش پزشکی کشور، تهیه و تدوین برنامه
 شود.ورزی برای دانشجویان توصیه میاندیشه

 
 تشکر و قدردانی

جویان نشوسیله از مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی گلستان و دابدین
 شود.دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه مذکور تشکر و قدردانی می
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