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مقدمه :بازاندیشی و تجزیه و تحليل یافته هاي آموزشی یكی از اصولی و اساسی ترین مراحل در روند یادگيري محسوب می گردد .از
دانشگاه علوم پزشكی شهيد صدوقی یزد انجام شد.
روش بررسی :در این مطالعه توصيفی-مقطعی 402نفر از دانشجویان رشته دندانپزشكی(ترم هاي  7تا  )24دانشگاه علوم پزشكی
شهيد صدوقی یزد در سال تحصيل 2971-77شركت نمودند .در این مطالعه از پرسشنامهKember

(Reflection

) Questionnaire-RQباروایی  0/24وپایایی (آلفا كرونباخ ) 0/72استفاده شد .آناليز داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS
17و آزمونهاي آماري  T–test, ANOVAو ضریب همبستگی پيرسون انجام شد .سطح معنی داري  P≥0/00تعيين گردید.
نتایج :در مطالعه حاضر  402دانشجوي دوره عمومی دندانپزشكی ،شامل 07/2(227درصد) زن و  24/1( 27درصد) مرد ،با ميانگين
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یافته است .از اینرو پي شنهاد می گردد كه در دانشكده هاي دندانپزشكی برآموزش بازاندیشی در ترمهاي تحصيلی پایين تر تاكيد گردد.
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است ( .)4 ,2این روند یک پدیده فراشناختی می باشد كه می

( .)27طی پروسه بازاندیشی باید به فراگير اجازه آزادي عمل و

تواند قبل ،حين و بعد از پروسه یادگيري رخ دهد .هدف از

ابراز برداشت هاي آزاد از مطالب ارائه شده داده شود .در غير

بازاندیشی ارتقاي درک و فهم از یک مطلب یا موقعيت می

اینصورت فعاليت هاي بازاندیشی منجر به بازاندیشی بدون

باشد كه منجر به تصميم گيري و سوء گيري هاي دقيق تر و

یادگيري و محدود كردن این پروسه می گردد ( .)21این امر

صحيح تري در آینده می گردد ( .)9مدل بازاندیشی Schon

باعث ت نش در محدوده بازاندیشی خصوصی و اجتماعی شده و

( ،)2نظریه یادگيري بر مبناي بازاندیشی  )0( Mezirowو

هدف اصلی از بازاندیشی را دچار مخاطره می كند (.)22

چرخه یادگيري تجربی  )1( Kalbاز جمله مدل ها و نظریه

در حيطه آموزش براي ارزیابی اساتيد و دانشجویان در این

هایی هستند كه در این زمينه مطرح شدهاند .با توجه به این

زمينه نياز به تعيين نحوه بازاندیشی و اندازه گيري عمق آن می

امر كه در روند آموزش رشته هاي بالينی ،كسب دانش،

باشد ( .)27روشهاي مختلفی براي اندازه گيري این خصيصه در

اطالعات ،مهارت و تجربيات كلينيكی به تنهایی براي یادگيري

دانشجویان پيشنهاد شده است .این روش ها شامل نوشته هاي

كافی نمی باشند ( .)7از اینرو بازاندیشی ،تجزیه و تحليل یافته

سنجش تفكر  ،پرسشنامه هاي خودگزارشی ،وبالگ نویسی،

هاي آموزشی و ممارست و تمرین در این زمينه یكی از اصولی

پرسشنامه هاي نيمه ساختار یافته همراه با نوشته هاي

و اساسیترین مراحل در روند یادگيري محسوب می گردد (.)2

توصيفی ،ارزیابی نگرش و پرونده هاي مربوط به بازاندیشی و

یادگيري این رفتار در مراحل اوليه بطور طبيعی ،درونی و یا

مصاحبه می باشد ( .)40در جهت ارتقاي فرآیند بازاندیشی باید

حتی انتخابی رخ نداده و نياز به آموزش مستمر دارد (.)20 ,7

ابتدا ارزیابی از وضعيت موجود انجام شده و سپس متناسب با

به عقيده برخی از دانشجویان تنها فراگيري تكنيک یک كار

آن مداخالت آموزشی انجام گردد .با توجه به لزوم و اهميت

در روند یادگيري داراي اهميت می باشد و از این رو این دسته

بازاندیشی و مهارت تفكر نقادانه به خصوص در آموزش پزشكی

از افراد در روند یادگيري از بازاندیشی و به چالش كشيدن یک

و تاكيد بر این موضوع دراستاندارد هاي تعریف شده توسط

موضوع اجتناب می كنند ( .)22بازاندیشی در حقيقت یک

كميته اعتبار بخشی دندانپزشكی ( )42و لزوم آموزش اصول

توانایی و مهارت می باشد كه با تمرین منظم و پيوسته ،توسعه

بازاندیشی و درمان بر اساس آن در رشته دندانپزشكی  ،مطالعه

و ارتقاء پيدا می كند (.)24

حاضر با هدف ارزیابی سطح بازاندیشی در زمينه یافته هاي

اندیشيدن و بازاندیشی میتواند به ارتقاء ،توسعه و تسهيل در

آموزشی در دانشجویان عمومی رشته دندانپزشكی دانشگاه علوم

طيفی از صفات و ویژگی ها مانند بازاندیشی انتقادي (،)29

پزشكی شهيد صدوقی یزد .در سال  2977-2971انجام گردید.

استدالل كلينيكی ( ،)22توانایی در تشخيص ( )20به خصوص
در موارد پيچيده و غير معمول ،انسان گرایی پزشكی (،)21
مهارتهاي تكنيكی ( ،)7تصميم گيري بر پایه شواهد ( )7و
دانش حرفه اي كمک كند.
از نظر آموزشی ،بازاندیشی اجازه تلفيق یافته هاي جدید را
با دانش و مهارت قبلی داده و از سوي دیگر روند یادگيري به
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روش کار
این مطالعه توصيفی مقطعی ،بر روي  440دانشجوي دوره
بالينی دندانپزشكی عمومی (ترمهاي  7تا  )24دانشكده
دندانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی شهيد صدوقی یزد در سال
تحصيل2971 -2977به صورت سرشماري انجام شد .معيار
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آموزشی به عنوان یک عامل كليدي مورد تاكيد قرار گرفته

پزشكان را تشویق به پيشرفت و توسعه در امر یادگيري میكند
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مقدمه
در روند یادگيري اندیشيدن و بازاندیشی نسبت به یافته هاي

صورت خود تنظيمی را ارتقا می بخشد كه هر دوي این موارد

492

مریم کاظمی پور و همکاران

بودند.

در مطالعه حاضر  402دانشجوي دوره عمومی دندانپزشكی،

در این مطالعه از پرسشنامه Reflection( Kember

شامل  )%07/2(227زن و  )% 24/1( 27مرد ،با ميانگين سنی

 )Questionnaire-RQبراي ارزیابی سطح بازاندیشی

42/27±4/91سال با دامنه سنی  42تا  24سال شركت

استفاده گردید .شركت كنندگان در این مطالعه به  21سوال بر

داشتند .ميانگين نمره حيطه ي عملكرد از روي عادت

اساس طيف پنج گزینهاي ليكرت شامل گزینه هاي "كامالً

 ،20/22±4/22حيطهي درک مطلب  ،22/27±2/21بازاندیشی

مخالف (نمره " ، ")2تا حدي مخالف (نمره " ، ")4نظري ندارم

 21/02±4/72و بازاندیشی انتقادي  29/21±4/02بود (جدول

(نمره " ، ")9تا حدي موافق (نمره  ")2و "كامالً موافق (نمره

.)2

این پرسشنامه شامل  2حيطه (2 :عملكرد از روي عادت

بازاندیشی انتقادي اختالف آماري معنی داري بين زنان و مردان

(سواالت  ،)4 ،)2،0،7،29درک مطلب (سواالت ،)4،1،20،22

وجود داشت ( ،)P=0/027اما در نمرات سایر حيطه ها بين زنان

 ،)9بازاندیشی ( سواالت  ،)9،7،22،20و  )2بازاندیشی انتقادي

و مردان اختالف آماري معنیداري مشاهده نشد (.)P<0/00

(سواالت  )2،2،24،21بود .حداقل نمره در هر حيطه  2و

ميانگين نمره عملكرد از روي عادت در افراد كمتر از  42سال

حداكثرآن  40بود .روایی پرسشنامه مورد نظر توسط پنل

بطور معنی داري باالتر از افراد مساوي و باالتر از  42سال بود

خبرگان تایيد شده و جهت بررسی پایایی آن ابتدا پرسشنامه

( .)P=0/042اما ميانگين نمره بازاندیشی انتقادي در افراد

در اختيار  20تن از دانشجویان دندانپزشكی بصورت پایلوت قرار

مساوي و باالتر از  42سال بطور معنی داري باالتر از افراد كمتر

گرفته و آلفا كرونباخ آن محاسبه شده و با داشتن سطح معيار

از  42سال بود (.)P=0/094

 ، 0/72پرسشنامه در اختيار جامعه هدف قرار گرفت.

مقایسه ميانگين نمره دانشجویان در سال هاي تحصيلی

در هنگام توزیع پرسشنامه ،توضيحات الزم در خصوص

مختلف در حيطه هاي بازاندیشی نشان داد اختالف آماري

اهداف مطالعه توسط پژوهشگر به دانشجویان داده شده و

معنی داري بين دانشجویان سه سال چهارم وپنجم و ششم

چنانچه آنان رضایت خود را جهت شركت در مطالعه اعالم می

وجود دارد ( )P=0/020اما این تفاوت در سایر حيطه ها معنی

كردند ،پرسشنامه در اختيار آنان قرار داده می شد و از آنان

دار نبود(( )P-value<0/00جدول  .)4نتایج آزمون ضریب

درخواست می گردید تا با دقت به سؤاالت پرسشنامه پاسخ داده

همبستگی پيرسون نشان داد ميانگين حيطه ي عملكرد از روي

و آن را تحویل دهند .داده هاي جمع آوري شده با استفاده از

عادت با حيطه هاي درک مطلب(،)P=0/000 ،r=-0/921

نرم افزار  SPSS 17و آزمونهاي آماري  ANOVA ،T.testو

بازاندیشی ( ،)P=0/000 ،r=-0/904بازاندیشی انتقادي

ضریب همبستگی پيرسون در سطح معنی داري  0/00مورد

( )P=0/000 ،r=-0/222ارتباط آماري معكوس و معنی داري

تجزیه و تحليل قرار گرفتند.

دارد.
جدول .2مقایسه ميانگين چهار حيطه بازاندیشی در دانشجویان مورد بررسی
میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

عملکرد از روی عادت

20/22

4/22

2

92

درک مطلب

22/27

2/21

1

40

بازاندیشی

21/02

4/72

2

40

بازاندیشی انتقادی

29/21

4/02

1

27
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حیطه ها

درک مطلب

بازاندیشی

مرد

(27)24/1

71/17±0/21

71/71±9/01

71/89±4/07

71/11±4/19

جنسیت

زن

(227)07/2

8/66±9/22

71/11±4/72

76/71±4/07

71/81±4/99

0/220

0/222

0/490

0/027

سن

>42
≤01

(299)10/4

71/01±2/72

71/18±4/71

71/11±4/21

71/11±4/72

(72)92/2

8/96±4/24

71/11±4/22

76/01±4/10

71/80±4/40

متغیر دموگرافیک

تعداد (درصد)

عملکرد از روی

بازاندیشی

P-value

چهارم

(17)94/2

71/11±2/07

71/90±4/77

76/11±4/17

پنجم

(17)99/2

71/11±2/71

71/10±9/09

71/19±4/77

71/11±4/11

ششم

(12)99/9

8/91±4/72

71/11±4/72

76/17±2/72

71/10±4/22

0/172

0/212

0/020

0/007

P-value

بحث
بدليل وجود محيطی پر چالش در درمان بيماران

بازاندیشی نقادانه و بر اساس جنسيت ،سن و ترم تحصيلی مورد
بررسی و تجزیه و تحليل قرار گرفت.

دندانپزشكی ،دانشجویان این رشته ودندانپزشكانی كه در این

روشهاي مختلفی براي ارزیابی سطح بازاندیشی معرفی شده

حيطه فعاليت دارند عالوه بر زمينه علمی قوي و مهارتهاي

و مورد بررسی قرار گرفته است .روش پرسشنامه به دليل

ارتباطی ،باید داراي علم و هنر بازاندیشی و تجزیه و تحليل

سهولت كاربرد ،صرف زمان كمتر و تجزیه و تحليل و تفسير

یافته هاي آموزشی باشند.بر اساس نظریه  )44( Bournerبين

آسانتر داده ها روش مرسوم تري می باشد.در این تحقيق از

پروسه و محتواي بازاندیشی تفاوت وجود دارد .پروسه

پرسشنامه  Kemberو همكاران ( )41كه مشتمل بر  21گویه

بازاندیشی یک روند فراشناختی میباشد كه مشتمل بر سه جزء

بوده و در دو حيطه فعاليت هاي بدون بازاندیشی و همراه با

اصلی آگاهی ،آناليز و نتيجهگيري میشود ( .)49در مقابل

بازاندیشی طراحی شده است استفاده گردید.

محتواي باز اندیشی داراي طبيعتی ذهنی بوده و به سختی قابل
ارزیابی می باشد (.)49

فعاليت هاي بدون بازاندیشی شامل عملكرد از روي عادت و
درک مطلب وفعاليت هاي بازاندیشانه شامل بازاندیشی و

دانشكدههاي دندانپزشكی در جهت توانمند سازي

بازاندیشی نقادانهمی باشند.عملكرد از روي عادت بر اساس

دانشجویان براي ایفاي نقش خود در جامعه كه نسبت به محيط

آموخته هاي قبلی فرد و در اثر تكرارو تمرین به صورت خودكار

آموزشی دانشكده بسيار پيچيده تر میباشد نيازمند بازنگري

و با آگاهی اندک انجام شده ( )47و در درک مطلب دانش

روشهاي آموزشی و پر رنگ تر نمودن نقش و اهميت بازاندیشی

موجود بدون بازنگري و ارزیابی مجدد استفاده می گردد (.)40

به عنوان ركن اصلی آموزش می باشند (.)42

در مقابل پروسه بازاندیشی مشتمل بر ارزیابی دقيق ،دائمی و

پروسه بازاندیشی در رشته هاي بالينی منجر به توسعه،

فعال هر نوع ازاشكال دانش حين حل مساله بوده و بازاندیشی

تسهيل و ارتقاي بازاندیشی انتقادي ،قضاوت بالينی ،ارتقاي

نقادانه نيز سطح باالتري از بازاندیشی یعنی آگاهی نسبت به

توانایی تشخيصی به خصوص در موارد پيچيده و غير معمول

عملكرد ،ادراک ،بازاندیشی و احساس را شامل می شود (.)42

،مهارتهاي تكنيكی ،رفتارحرفه اي و در نهایت تصميمگيري

بر اساس نتایج مطالعه حاضر باالترین ميانگين گزارش شده

مبتنی بر شواهد می گردد ( .)40 ,40 ,9بر اساس نتایج مطالعه

در  2حيطه مورد بررسی متعلق به بازاندیشی و سپس به ترتيب

حاضر وضعيت دانشجویان دوره عمومی دندانپزشكی در چهار

به درک مطلب  ،بازاندیشی نقادانه و عملكرد از روي عادت

حيطه عملكرد از روي عادت،درک مطلب ،بازاندیشی و

بود.بر اساس نتایج مطالعه  Tricioو همكاران ( )40باالترین
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0/042

0/491

0/079

0/094
71/81±4/29

P-value

سال تحصیلی

عادت

انتقادی
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بازاندیشی نقادانه و عملكرد از روي عادت بود.علت تفاوت در

گزارش گردید و این امر می تواند علت افزایش سطح بازاندیشی

سطح  2حيطه مورد بررسی در دو مطالعه را می توان به جامعه

نقادانه در زنان نسبت به مردان در این مطالعه باشد.

دانشجویان دوره بالينی رشته دندانپزشكی (سال )2-1مورد

بررسی (42سال و باالتر از  )42اختالف آماري در حيطه هاي

ارزیابی قرار گرفتند در حاليكه در مطالعه  Tricioو همكاران

عملكرد از روي عادت و بازاندیشی نقادانه گزارش گردید.در

( )40دانشجویان سال اول تا پنجم رشته دندانپزشكی و

حاليكه درمطالعه  Tricioو همكاران ( )40در حيطه هاي

دستياران تخصصی این رشته مورد بررسی قرار گرفتند.با توجه

بازاندیشی و بازاندیشی نقادانه اختالف آماري معنی داري بين

به رده سنی باالتر دانشجویان در مطالعه حاضر و حضور بيشتر

دو گروه سنی گزارش گردید.در مطالعه حاضر جامعه مورد

در محيط بالينی انتظار ميرود كه سطح بازاندیشی نسبت به

بررسی تنها دانشجویان دوره عمومی دكتراي دندانپزشكی بود

مطالعه  Tricioو همكاران ( )40باالتر گزارش گردد.

در حاليكه در بررسی  Tricioو همكاران ( )40دانشجویان سال

در این مطالعه ميانگين نمره درک مطلب،باز اندیشی و

2تا  0دوره دكتراي دندانپزشكی ودستياران تخصصی این رشته

بازاندیشی نقادانه بيشتر و ميانگين نمره عملكرد از روي عادت

مورد بررسی قرار گرفتند.توزیع سنی متفاوت در ترم هاي

كمتر از دانشجویان دوره عمومی فيزیو تراپی ،رادیو گرافی،

مختلف در دو مطالعه مذكورمی تواند علت كسب این نتایج

پرستاري ( ،)41بهداشت ( )47و آموزش زبان انگليسی ()42

باشد.بر اساس نتایج مطالعه حاضردر مقایسه دو بازه سنی با

بود .ميانگين نمرات گزارش شده در 2حيطه در دانشجویان

افزایش سن ميانگين درک مطلب ،بازاندیشی و بازاندیشی

مورد بررسی در این مطالعه مشابه دانشجویان دوره دكتراي

نقادانه افزایش و عملكرد ازروي عادت كاهش یافت.با افزایش

پرستاري ( )41و دانشجویان سال سوم و پنجم پزشكی ()90

سطح آكادميک به طور معمول افزایش سن و بلوغ فكري در

بود.علت این تفاوت را ميتوان به مشخصات سنی و جنسی

فرد ایجاد شده و از سوي دیگرمواجه هاي بيشتري در كلينيک

دانشجویان و تفاوت در ماهيت رشته هادر مطالعات

با موارد پيچيده رخ می دهد.با توجه به این نكته كه موارد

مذكورنسبت داد.

مذكور پيش نياز ایجاد خصيصه بازاندیشی نقادانه و حل مساله

بر اساس نتایج مطالعه حاضر بين زن و مرد تنها در حيطه
باز اندیشی نقادانه اختالف آماري معناداري وجود داشت.با این

می باشند علت تفاوت در ميانگين چهار حيطه مورد بررسی در
مطالعات مختلف ( )99 ,41 ,9قابل توجيه میباشد.

وجود در مطالعه  Tricioو همكاران ( )40و  Phanو همكاران

در مقایسه سالهاي تحصيلی در مطالعه حاضر ميانگين سطح

( )92كه از پرسشنامه مشابه مطالعه حاضر استفاده كرده

بازاندیشی و بازاندیشی نقادانه اختالف آماري معنی داري را بين

بودنددر چهار حيطه مورد بررسی بين دو جنس اختالف آماري

سه سال مورد بررسی نشان داده و با افزایش سال تحصيلی

معنی داري گزارش نگردید.با توجه به این امر كه بازاندیشی

سطح عملكرد از روي عادت در دانشجویان كاهش یافت.در

نقادانه باالترین سطح در روند یادگيري می باشد و در مواجهه

مورد سه حيطه دیگراز سال سوم به چهارم در هر سه حيطه

هاي متعدد با موارد پيچيده كلينيكی شكل می گيرد ،ایجاد این

كاهش و از سال چهارم به پنجم در هر سه حيطه افزایش سطح

خصيصه مستلزم افزایش سن ،سابقه كار بالينی و تمرین مداوم

مشاهده گردید.علت كاهش ميانگين سه حيطه در سال چهارم

می باشد ( .)94در مطالعه حاضر توزیع جنسيت در سه سال

را می توان به توزیع سنی دانشجویان در این سال تحصيلی،

مورد بررسی یكسان نبوده و در سالهاي تحصيلی باالتر درصد

سابقه كار كلينيكی ،تعداد واحدهاي تحصيلی ارائه شده در آن

فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دوره سیزدهم ،شماره ،3پاییز7331 ،

Downloaded from jmed.ssu.ac.ir at 12:27 IRDT on Tuesday March 26th 2019

مورد بررسی در دو مطالعه نسبت داد.در مطالعه حاضر تنها

با توجه به نتایج مطالعه حاضر بين دو گروه سنی مورد
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ميانگين متعلق به حيطه درک مطلب و سپس بازاندیشی،

دانشجویان دختر نسبت به پسر و ميانگين سنی آنها باالتر

 492بررسی سطح بازاندیشی در زمینه یافته های آموزشی

موثر است نسبت داد (.)40

آموزشی در جهت بهبود و ارتقاي بازاندیشی و تلفيق آن با

بازاندیشی ،درک مطلب و بازاندیشی نقادانه و بازاندیشی و باز

دانشجویان را براي حضور در جامعه و درمان در محيط هاي

اندیشی نقادانه وجود داشت.با توجه مطالعات انجام گرفته

واقعی و پر چالش آماده نموده و باعث ارتقاي كيفيت آموزش

دانشجویانی كه عالقمند به كسب دانش بوده و در این زمينه

در مراكز آموزشی می گردد.از سوي دیگر توصيه میگردد كه

نيز فعال هستند در حيطه باز اندیشی و بازاندیشی نقادانه

در جهت ارزیابی تغييرات در سطح بازاندیشی و بازاندیشی

نيزمستعد ،مشتاق و فعال می باشند ( .)40 ,29بر پایه

نقادانه در طول زمان و دوره تحصيلی دانشجویان ،مطالعات

مشاهدات  )2( Schonو  Ambroseو  )90( Kerبازاندیشی

طولی در این زمينه طراحی و انجام گردد .با شناسایی عوامل

در رشته هاي علوم پزشكی یک مكانيسم یادگيري مداوم بوده و

مرتبط با ایجاد انگيزه براي تفكر حين یادگيري در دانشجویان

ارتباط مثبتی با هنر به كارگيري دانش در محيط بالينی دارد.

عمومی دندانپزشكی سياست گذاران و برنامهریزان در حوزه

در این راستا،باید بر این موضوع تاكيد نمود كه برنامه هاي

آموزشی می توانند با ارائه راهكارهایی به ارتقاء آموزش در این

آموزشی و كوریكولوم موجود در ایران باید در زمينه توانمند

زمينه كمک بسزایی نمایند.

سازي دانشجویان رشته دندانپزشكی در جهت كسب مهارتهاي
بازاندیشی،حل مساله و تمرینهاي مبتنی بر نياز جامعه بازنگري
و اصالح گردند.

تشکر و قدردانی
این مقاله منتج از طرح تحقيقاتی به شماره  0042می
باشدكه در مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكی یزد به

نتیجه گیری

تصویب رسيده است .نویسندگان مقاله الزم می دانند از كليه

با توجه به این امر كه علم و هنر بازاندیشی و آموزش آن در
اعتالي رشته دندانپزشكی از اهميت ویژه اي برخوردار است ،از

دانشجویانی كه با تكميل پرسشنامه ،به انجام این پژوهش
كمک نمودند ،قدردانی و تشكر نمایند.

این رو توانمند سازي دانشجویان در جهت بازاندیشی حين
پروسه یادگيري و اعمال كلينيكی باید در اولویت برنامه هاي
آموزشی دانشكده هاي دندانپزشكی قرار گيرد.از اینرو مطالعات

تعارض منافع:
نویسندگان هيچگونه تعارض منافعی را اعالم نكرده اند

References
Boud D, Keogh R, Walker D. promoting reflection in learning: A model Reflection: turning experience

1.

into learning. London: Kogan Page; 1985.-18-40
Dewey J. How we think. Lexington, MA, USA: D.C. Heath &Company; 1909.

2.

Sandars J. The use of reflection in medical education: AMEE Guide No. 44 . Medical Teacher 2009; 31(8):

3.

685-95.
Schon D. The reflective practitioner: how professionals think in €action. Surrey : Ashgate Pubmed; 2009.

4.

Mezirow J. Transformative dimensions of adult learning. San Francisco , CA: Jossey-Bass; 1991.

5.

فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دوره سیزدهم ،شماره،3پاییز7331 ،

Downloaded from jmed.ssu.ac.ir at 12:27 IRDT on Tuesday March 26th 2019

بر اساس نتایج این مطالعه ارتباط مثبتی بين درک مطلب و

دانسته ها و عملكرد كلينيكی متمركز گردند.این رویكرد

] [ DOI: 10.18502/jmed.v13i3.338

سال و روشهاي ارزیابی دانشجوكه در تقویت پروسه بازاندیشی

آینده باید بر طراحی ،تدوین و توسعه مداخالت و راهكارهاي

[ DOI: 10.18502/jmed.v13i3.338 ]

490
6.

مریم کاظمی پور و همکاران

Kolb D. Experiential learning: experience as the source of learning and development. Upper Saddle River,

NJ: Prentice-Hall; 1984.
7.

Epstein RM. Mindful practice. JAMA 1999;2 82(9): 833-9.

8.

Aronson L. Twelve tips for teaching reflection at all levels of medical education. Medical Teacher

2011;33(3):200-5.
9.

Sandars J, Homer M. Reflective learning and the Net Generation. Medical Teacher 2008; 30(9-10): 877-9.

10. Wald HS, Borkan JM, Taylor JS, Anthony D, Reis SP. Fostering and evaluating reflective capacity in
medical education: developing the REFLECT rubric for assessing reflective writing. Academic Medicine

Downloaded from jmed.ssu.ac.ir at 12:27 IRDT on Tuesday March 26th 2019

2012;87(1):41-50.
11. Powell JH. The reflective practitioner in nursing. Journal Adv Nursing 1989; 14(10): 824-32.
12. Driessen EW, van Tartwijk J, Overeem K, Vermunt JD, van der Vleuten CP. Conditions for successful
reflective use of portfolios in undergraduate medical education. Medical Education 2005; 39(12): 1230-5.

13. Mitchell R, Regan-Smith M, Fisher MA, Knox I, Lambert DR. A new measure of the cognitive,
metacognitive, and experiential aspects of residents' learning . Academic Medicine 2009; 84(7): 918-26.

14. Baernstein A, Fryer-Edwards K. Promoting reflection on professionalism: a comparison trial of educational
interventions for medical students. Academic Medicine 2003; 78(7): 742-7.

15. Sobral DT. An appraisal of medical students 'reflection-in-learning. Medical Education 2000; 34(3): 182-7.
16. Gracey CF, Haidet P, Branch WT, Weissmann P, Kern DE, Mitchell G, et al. Precepting humanism:
strategies for fostering the human dimensions of care in ambulatory settings . Academic Medicine 2005; 80(1):

21-8.
17. Tsang AK, Walsh LJ. Oral health students' perceptions of clinical reflective learning--relevance to their
development as evolving professionals. Eurpean Journal of Dental Education 2010; 14(2): 99-105.

18. Boud D. Avoiding the traps: Seeking good practice in the use of self assessment and reflection in professional
courses. Social Work Education 1999; 18(2): 121-32.

19. Kember D. Determining the level of reflective thinking from students' written journals using a coding scheme
based on the work of Mezirow. International Journal of Lifelong Education 1999; 18(1): 18-30

20. Tricio J, Woolford M, Escudier M. Dental students' reflective habits: is there a relation with their academic
achievements? European Journal of Dental Education 2015; 19(2): 113-21.

21. Akbari M, Makarem A, Hosseini F, Fazel A. Compilation of Quality Improvement Standards of General
Dentistry Program in Islamic Republic of Iran. Journal of Mashhad Dental School 2013; 37(2): 95-110.

22. Bourner T. Assessing reflective learning. Education & Training 2003; 45(5): 267-72.
23. Koole S, Christiaens V, Cosyn J, De Bruyn H. Facilitating Dental Student Reflections: Using Mentor
Groups to Discuss Clinical Experiences and Personal Development. Journal of Dental Education 2016; 80(10):

1212-1218.

7331 ، پاییز،3 شماره،دوره سیزدهم

فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

[ DOI: 10.18502/jmed.v13i3.338 ]

 بررسی سطح بازاندیشی در زمینه یافته های آموزشی491

24. Mofidi M, Strauss R, Pitner LL, Sandler ES. Dental students' reflections on their community-based
experiences: the use of critical incidents. Journal of Dental Education 2003; 67(5): 515-23.

25. Lindstrom UH, Hamberg K, Johansson EE. Medical students' experiences of shame in professional
enculturation. Medical Education 2011; 45(10): 1016-24.

26. Kember D, Leung DYP, Jones A, Loke AY, McKay J, Sinclair K ,et al. Development of a questionnaire to
measure the level of reflective thinking. Assessment Evaluation Higher Education 2000; 25(4): 381-95.

27. Jonas-Dwyer DR, Abbott PV, Boyd N. First reflections: third-year dentistry students' introduction to
reflective practice. European Journal of Dental Education 2013; 17(1): 64-9.

Downloaded from jmed.ssu.ac.ir at 12:27 IRDT on Tuesday March 26th 2019

28. Naghipour B, Aghamohamadi D, Azarfarin R, Mirinazhad M, Bilehjani E, Abbasali D, et al.
Dexamethasone added to bupivacaine prolongs duration of epidural analgesia . Middle East Journal of

Anaesthesiol 2013; 22(1): 53-7.
29. Leung DYP, Kember D. The relationship between approaches to learning and reflection upon practice.
Educational Psychology 2003; 23(1): 61-71.
30. Ambrose LJ, Ker JS. Levels of reflective thinking and patient safety: an investigation of the mechanisms that
impact on student learning in a single cohort over a 5 year curriculum . Advance in Health Science Educaion.

2014; 19(3): 297-310.
31. Phan HP. Exploring students’ reflective thinking practice, deep processing strategies, effort, and achievement
goal orientations. Educational Psychology 2009; 29(3): 297-313.

32. Boyd LD. Reflections on clinical practice by first-year dental students: a qualitative study. Journal of Dental
Education 2002;66(6):710-720.
33. Cano F. Epistemological beliefs and approaches to learning: their change through secondary school and their
influence on academic performance. British Journal of Educational Psychology 2005; 75(2): 203-21

.

7331 ،پاییز،3 شماره،دوره سیزدهم

فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

Downloaded from jmed.ssu.ac.ir at 12:27 IRDT on Tuesday March 26th 2019

[ DOI: 10.18502/jmed.v13i3.338 ]

497

مریم کاظمی پور و همکاران

Evaluation of reflection level in the field of educational findings among dental
students at Shahid Sadoughi University of Medical science in 2017-2018
Kazemipoor M (DDs, MSc) 1, Hakimian R (MSc) 2
1

2

Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
Received: 27 Jun 2018

Introduction:

Revised: 29 Aug 2018

Accepted: 15 Sep 2018

Abstract
Reflective thinking and analyzing the educational findings is an essential step in the

learning process. The present study was conducted to determine the level of reflective thinking
among graduate dental students at Shahid Sadoughi University of Medical science
Methods:

In this descriptive- cross sectional study, a total of 204 graduate dental students (7-12

courses) at Shahid Sadoughi University of Medical science in 2017-2018 have participated. The
Kember et al. reflection questionnaire (RQ) with validity of 0.82 and reliability (alpha Cronbach) of
0.78, was used in the present study. Data were analyzed by SPSS ver.17 and T–test, ANOVA and
Pearson correlation coefficient statistical tests. The significance level was set as P≤ 0.05.
Result:

In the present study, 204 graduate dental student, 117(57.4%) women and 87(42.6%) men,

with the mean age of 24.2±2.4 and age range of 21-42 years were participated. The mean score of
habitual action, understanding, reflective, and critical reflection were 10.1±2.9, 14.9±4.2, 16.0±2.9,
and 13.9±2.06 respectively. There were significant differences in the mean score of reflection and
critical reflection between the three educational courses (P<0.05). Also, there were significant
difference between the two age groups in the field of habitual action, and critical reflection
(P<0.05).
Conclusion:

Based on the results of the present study, with increasing the age and educational

course, the level of habitual action decreased in dental students. Therefore, it is recommended that
in dental schools, education of reflection throughout the lower courses should be emphasized.
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