گامهاي توسعه در آموزش پزشكي
مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
دوره پانزدهم ،شماره اول ،ص 1397 ،15 -20

مشهد در سال 1393
3

فرزانه رشیدی فکاری ،1مهین تفضلی ،*2سلمه دادگر

 .1دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری ،کمیته پژوهشی دانشجویان ،گروه مامایی و بهداشت باروری،دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران،ایران
 .2کارشناس ارشد مامایی ،مربی،گروه مامایی،دانشکده پرستاری ومامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 .3متخصص زنان وزایمان ،استادیار،گروه زنان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران

دریافت مقاله96/3/21 :

آخرین اصالح مقاله96/10/5 :

پذیرش مقاله96/10/10 :

زمینه و هدف :یکی از عوامل اصلی تأثيرگذار بر توسعه و ارتقای تفکر انتقادی ،ویژگیهای فردی دانشجویان و یکی از ویژگیهای شخصيتی بهنجار و
تأثيرگذار ،عزت نفس است .ميزان عزت نفس افراد ،بر تمام سطوح زندگی از جمله نحوه تفکر و عملکرد تأثير میگذارد .بنابراین ،مطالعه حاضر با هدف
تعيين ارتباط گرایش به تفکر انتقادی با عزت نفس در دانشجویان رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال  1393انجام شد.
روش کار :این پژوهش مقطعی ،بر روی تمام دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مامایی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد ( 53نفر) در سال  1393انجام
شد .ابزار گردآوری دادهها شامل فرم اطالعات فردی ،پرسشنامه عزت نفس  Scale Rosenberg’s Self-Esteem( Rosenbergیا  )RSESو

پرسشنامه تفکر انتقادی کاليفرنيا ( California Critical Thinking Skills Testیا

 )CCTSTبود .نمونهگيری به روش سرشماری انجام گردید

و دادهها با استفاده از آزمون های توصيفی و همبستگی  Pearsonدر نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.
یافتهها :بيشتر دانشجویان دارای گرایش به تفکر انتقادی متزلزل ( 62/26درصد) بودند .عزت نفس در  84/90درصد از دانشجویان در حد متوسطی
ارزیابی شد .نتایج آزمون همبستگی  ،Pearsonارتباط آماری معنیداری را بين نمره گرایش به تفکر انتقادی و عزت نفس نشان نداد (.)P < 0/05
نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عزت نفس در اکثر دانشجویان در حد متوسط و گرایش به تفکر انتقادی در آنها متزلزل است .همچنين،
ارتباط معنیداری بين گرایش به تفکر انتقادی و عزت نفس در دانشجویان مورد مطالعه مشاهده نشد.
کلید واژهها :عزت نفس ،گرایش به تفکر انتقادی ،دانشجوی مامایی

نویسنده مسؤول :دانشکده پرستاری مامایی مشهد ،مشهد ،ایران
تلفن051-38591511 :

 نمابر051-38597313 :
Email: tafazolim@mums.ac.ir

Downloaded from sdmej.ir at 16:33 +0330 on Saturday October 20th 2018

بررسي ارتباط گرايش به تفکر انتقادي با عزت نفس در دانشجويان مامايي دانشگاه علوم پزشکي

رشيدی فکاری و همکاران

بررسی ارتباط گرایش به تفکر انتقادی...

وجود دارد ()8؛ در حالی که نتایج پژوهش ایرانفر و همکاران

مقدمه
مامایی ،حرفهای عملکردی است ( )1و آموزشهای بالينی،

نشان داد که ارتباط آماری منفی و معنیداری بين گرایش به

قسمت اصلی آموزشهای دوره کارشناسی رشته مامایی را

تفکر انتقادی و عزت نفس مشاهده شد ( .)12نتایج مطالعه

تشکيل میدهد .هدف از آموزشهای بالينی ،چگونگی به
آوردن فرصتی جهت نهادینه کردن نقش ماما در دانشجویان

همبستگی مثبت و مستقيمی بين نمره تمایل به تفکر انتقادی با
عزت نفس وجود دارد ( Suliman .)13و  Halabiبا انجام

مامایی میباشد ،اما هميشه آنچه در آموزشهای تئوری به

تحقيقی بر روی دانشجویان پرستاری ،نتيجهگيری کردند که

دانشجویان تدریس میشود ،در عملکرد آنها بروز نمیکند ()2

تمایل به تفکر انتقادی در آنان پایين بود و ارتباط مثبتی بين

و افراد در شرایط واقعی در بالين بيمار دچار سردرگمی

تمایل به تفکر انتقادی و عزت نفس مشاهده شد (.)14

میشوند و نمیتوانند به درستی وظایف مراقبت از بيمار را بر

با توجه به اهميت این مسأله و وجود تفکر انتقادی در

عهده بگيرند ( .)3دانشجویان رشته مامایی به عنوان افرادی که

دانشآموختگان مامایی به منظور تصميمگيری و عملکرد

به زودی وارد سيستم درمانی میشوند ،باید از مهارتهای

مناسب در رویارویی با شرایط مختلف بالينی ،الزم است عوامل

تصميمگيری و مسألهگشایی برخوردار باشند که این مهارتها

تأثيرگذار بر تمایل جهت استفاده از این جنبه تفکر شناسایی

تحت تأثير تفکر انتقادی است (.)4 ،5

شود .بنابراین ،با توجه به اهميت موضوع و وجود پژوهشهای

تفکر انتقادی ،فرایندی هدفمند ،قضاوتی و ضروری جهت

اندك در این زمينه در کشور ما ،پژوهش حاضر با هدف تعيين

رشد و تکامل در هر جامعه و سازمان میباشد .همچنين،

ميزان ارتباط گرایش به تفکر انتقادی با عزت نفس در

معياری است که قضاوت بر آن مبتنی میشود .تفکر انتقادی

دانشجویان رشته مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه

دارای دو جنبه مهارت و گرایش است .جنبه مهارت بر

علوم پزشکی مشهد انجام شد.

راهبردهای شناختی و جنبه گرایش بر اجزای نگرشی تفکر و
انگيزه پایدار درونی در حل مسأله تأکيد دارد ( .)6 ،7فرد با

روش کار

تفکر انتقادی در مقابل بروز مشکالت باید دارای این مهارتها

این مطالعه مقطعی ،بر روی دانشجویان مامایی دانشکده

باشد .بدون گرایش مثبت نسبت به تفکر انتقادی (بعد عاطفی)،

پرستاری و مامایی مشهد در سال  1393انجام شد .روش

Rochester

نمونهگيری به صورت سرشماری بود و تمام دانشجویان مقطع

و همکاران بر روی دانشآموختگان مامایی در سيدنی ،نشان

کارشناسی پيوسته مامایی ترمهای  5 ،3و  53( 7نفر) دانشکده

داد که دانشجویان در محيط کار واقعی فاقد توانایی الزم و

پرستاری و مامایی مشهد که در نيمسال اول سال 1393-94

دارای مشکل هستند ( .)9از عوامل اصلی تأثيرگذار بر توسعه و

مشغول به تحصيل بودند ،به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند.

این نوع تفکر اتفاق نخواهد افتاد ( .)8نتایج مطالعه

ارتقای تفکر انتقادی ،ویژگیهای فردی دانشجویان است (.)8

معيار ورود شامل رضایت به شرکت در مطالعه و معيارهای

یکی از ویژگیهای شخصيت بهنجار تأثيرگذار ،عزت نفس

خروج نيز شامل دانشجوی انتقالی یا مهمانی از دانشگاههای

است ( .)10ميزان عزت نفس افراد ،بر تمام سطوح زندگی

دیگر ،ابتال به بيماریهای زمينهای ،روانی و افسردگی ثابت

شامل نحوه تفکر و عملکرد تأثير میگذارد ( .)11برخورداری

شده و بروز حوادث مهم (مرگ نزدیکان ،ازدواج ،بارداری،

با انجام تحقيقی به این نتيجه دست یافت که ارتباط آماری

زایمان و تصادف) در طی سه ماه انجام تحقيق بود.

مثبت و معنیداری بين گرایش به تفکر انتقادی و عزت نفس

16

ابزار گردآوری دادهها شامل فرم اطالعات فردی متشکل از
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کارگيری مطالب تئوری در موقعيتهای بالينی و به وجود

عباسی و همکاران بر روی دانشجویان پزشکی نشان داد که

دوره پانزدهم شماره اول

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

 Rosenberg’s Self-Esteem Scale( Rosenbergیا  )RSESو

متوسط ،نمره بين  279تا  211نشان دهنده گرایش متزلزل و

California

نمره کمتر از  210نشان دهنده گرایش کامالً منفی است .روایی

 Critical Thinking Skills Testیا  )CCTSTبود .روایی

محتوایی این پرسشنامه در مطالعات داخلی و خارجی مورد

محتوای فرم اطالعات فردی تأیيد شد.

تأیيد قرار گرفته است ( )6 ،17و پایایی آن با استفاده از ضریب

پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کاليفرنيا (

پرسشنامه  RSESشامل ده عبارت کلی میباشد که پنج

 0/75 ،Cronbachs alphaتأیيد گردید.

جمله با کلمات منفی و پنج جمله با کلمات مثبت بيان شده

پس از تأیيد مطالعه توسط کميته اخالق دانشگاه و پس از

است و به هر سؤال بر اساس مقياس چهار گزینهای «کامالً

بيان اهداف مطالعه و گرفتن رضایتنامه کتبی از دانشجویان،

موافق ،موافق ،مخالف و کامالً مخالف» نمره داده میشود .نمرات

اقدام به نمونهگيری شد .فرم اطالعات فردی و پرسشنامههای

این مقياس از صفر تا  30مرتب شده است و نمره  ،30باالترین

 RSESو  CCTSTدر مدت  30دقيقه توسط دانشجویان (در

نمره ممکن میباشد .نمرات باالتر از  25نشان دهنده عزت نفس

ساعت غير درسی) تکميل گردید .دادههای گردآوری شده با

باال ،نمرات بين  15تا  25نشان دهنده عزت نفس متوسط و

استفاده از آزمونهای آماری توصيفی و ضریب همبستگی

نمرات کمتر از  15نشان دهنده عزت نفس پایين است (.)8 ،15

( Pearsonدر ابتدا نرمال بودن متغيرهای کمی با استفاده از

روایی محتوایی این پرسشنامه در مطالعات مختلف مورد تأیيد

آزمون  Kolmogorov-Smirnovتعيين شد) در نرمافزار

قرار گرفته ( )8 ،15 ،16و پایایی آن با استفاده از ضریب

 SPSSنسخه )version 16, SPSS Inc., Chicago, IL( 16

 0/89 ،Cronbachs alphaبه دست آمده است.

مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت .در تمام آزمونها ضریب

پرسشنامه  CCTSTاز  75سؤال تشکيل شده است که با

اطمينان  95درصد ،توان آزمون  80درصد و سطح معنیداری

مقياس ليکرت «کامالً مخالف ،تا حدود زیادی مخالف،

 0/05در نظر گرفته شد.

مخالف ،موافق ،تا حدودی موافق و کامالً موافق» از  1تا 6

یافتهها

امتياز بر حسب دستورالعمل راهنمای پرسشنامه ،امتيازدهی
میشود .سؤاالت شامل هفت خرده مقياس حقيقتجویی (12
سؤال) ،انتقادپذیری ( 12سؤال) ،قدرت تجزیه و تحليل (11
سؤال) ،قدرت سازماندهی اطالعات ( 11سؤال) ،اعتماد به
نفس ( 9سؤال) ،ميزان رشد یافتگی (10سؤال) و جستجوگری
(10سؤال) میباشد .حداقل و حداکثر نمره پرسشنامه به
ترتيب  70و  420است .نمره باالتر از  350نشان دهنده گرایش

ميانگين سن دانشجویان  23/41 ± 1/08سال و ميانگين
معدل آنها 16/31 ± 1/05 ،بود 63/3 .درصد شرکتکنندگان
مجرد و حدود  45/0درصد آنها ساکن خوابگاه بودند .نتایج
نشان داد که اکثر دانشجویان دارای گرایش به تفکر انتقادی
متزلزل ( 62/26درصد) بودند و عزت نفس در  84/90درصد
از آنان در حد متوسطی قرار داشت (جدول .)1

جدول  :1توزیع فراوانی مطلق و نسبی گرایش به تفکر انتقادی در سطوح عزت نفس
گرایش به تفکر انتقادی

عزت نفس متوسط [تعداد (درصد)]

عزت نفس پایين [تعداد (درصد)]

کل [تعداد (درصد)]

مثبت

(12 )22/64

(3 )5/66

(15 )28/30

متزلزل

(28 )52/83

(5 )9/43

(33 )62/26

منفی

(5 )9/43

(0 )0

(5 )9/43

کل

(45 )84/90

(8 )15/09

(53 )100

17
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سن ،وضعيت سکونت و وضعيت تأهل ،پرسشنامه عزت نفس

قوی و باثبات ،نمره بين  280تا  350نشان دهنده گرایش مثبت

رشيدی فکاری و همکاران

بررسی ارتباط گرایش به تفکر انتقادی...

ميانگين نمره کل گرایش به تفکر انتقادی 260/10 ± 38/18 ،و

دیدگاه دانشآموز میدانند که به طور طبيعی بر شخصيت آنها

ميانگين نمره کل عزت نفس 16/54 ± 2/34 ،به دست آمد .بر

تأثير میگذارد (.)12

معنیداری بين نمره گرایش به تفکر انتقادی و عزت نفس

در رشته پزشکی ،سخت تالش میکنند و به طور قطع افرادی

مشاهده نگردید ( .)r = 0/05 ،P < 0/05همچنين ،بين

که در این رشته پذیرفته میشوند ،باهوش و سختکوش

متغيرهای فردی و تحصيلی (سن ،تأهل ،وضعيت سکونت) با

هستند .بنابراین ،دور از انتظار نيست که خود را مهم و

گرایش به تفکر انتقادی یا عزت نفس ارتباط آماری معنیداری

فوقالعاده بدانند و عزت نفس باالیی داشته باشند و در نهایت

یافت نشد (.)P < 0/05

با ورود به دانشگاه ،عمل یا فکر خود را بر دیگران ترجيح
دهند .این نگرش اشتباه ،باعث میشود که این دانشجویان،

بحث و نتیجهگیری

اصول مهم تفکر انتقادی را که توجه به ایدهها و اعتقادات

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ارتباط معنیداری بين

دیگران است ،نادیده بگيرند ()12؛ در حالی که غرور با عزت

گرایش به تفکر انتقادی و عزت نفس در دانشجویان مامایی

نفس تفاوت دارد .عزت نفس رضایت فرد از خود و داشتن

مورد بررسی وجود نداشت و عزت نفس در بيشتر دانشجویان

احساس ارزشمند بودن است و در واقع ،ميزان هماهنگی و

در حد متوسط و گرایش به تفکر انتقادی در آنها متزلزل

نزدیکی خود مطلوب و خود واقعی در فرد میباشد (.)19

میباشد .در مطالعات مختلف ،عزت نفس به عنوان یکی از

نتایج تحقيق برخورداری نشان داد که ارتباط آماری مثبت و

ابعاد عاطفی مؤثر بر گرایش به تفکر انتقادی ذکر شده

معنیداری بين گرایش به تفکر انتقادی و عزت نفس وجود

است( ،)8اما نتایج تحقيق حاضر حاکی از آن بود که بين

دارد ( )8که با یافتههای پژوهش حاضر همسو نبود و شاید این

گرایش به تفکر انتقادی و عزت نفس ارتباط آماری معنیداری

نتایج بيانگر آن است که در برنامه فعلی آموزش پرستاری ،از

وجود ندارد .گرایش به تفکر انتقادی بر اجزای نگرشی تفکر و

شيوههای تدریس و آموزش مدرن که منجر به رشد این جنبه

انگيزه پایدار درونی جهت حل مسأله و مشکالت تأکيد میکند.

از تفکر انتقادی در دانشجویان و یادگيری مؤثر و بهتر میشود،

بدون گرایش مثبت نسبت به تفکر انتقادی ،بعد عاطفی این نوع
تفکر رخ نمیدهد و یا زیر سطح استاندارد نمود پيدا میکند
( .)8تفکر انتقادی دارای جزء عاطفی و عادات ذهنی است

استفاده نمیگردد.
نتایج مطالعه  Ipو همکاران نشان داد که گرایش به تفکر
انتقادی در بيشتر دانشجویان مورد بررسی متزلزل است (.)20

( .)18عزت نفس فقط یکی از ابعاد روانی میباشد که ممکن

همچنين ،عباسی و همکاران با انجام پژوهشی به این نتيجه

است بر تفکر انتقادی اثرگذار باشد و متغيرهای روانشناختی

رسيدند که گرایش به تفکر انتقادی در اکثر ( 53/3درصد)

دیگری نيز تحت تأثير عوامل مختلفی قرار دارد ( .)13نتایج

دانشجویان پزشکی متزلزل میباشد ( )13که این نتایج با

مطالعه ایرانفر و همکاران بر روی  289نفر از دانشجویان رشته

یافتههای تحقيق حاضر همخوانی داشت .مطالعه صبوری کاشانی

پزشکی در کرمانشاه نشان داد که ارتباط آماری منفی و

و همکاران که بر روی دانشجویان پزشکی دو دانشگاه علوم

معنیداری بين گرایش به تفکر انتقادی و عزت نفس وجود

پزشکی تهران و مشهد انجام شد ،به این نتيجه دست یافت که

داشت و با کاهش گرایش به تفکر انتقادی ،عزت نفس افزایش

گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان در سطح مثبت و

یافت ( )12که با نتایج پژوهش حاضر همسو یود .ایرانفر و
همکاران ،یافتههای غير معمول در مطالعه خود را مربوط به

18

متوسطی میباشد ( .)21نتایج پژوهش  Shinو همکاران حاکی
از آن بود که گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان پرستاری
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اساس نتایج آزمون همبستگی  ،Pearsonارتباط آماری

در کشور ما ،دانشآموزان برای پذیرش در دانشگاه به ویژه

دوره پانزدهم شماره اول

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

پيشنهاد میشود مطالعات جامعتری جهت شناسایی عوامل

) و این عدم مشابهت با نتایج22(  مثبت میباشد،مورد مطالعه

مؤثر بر گرایش به تفکر انتقادی مثبت و یافتن راهحلهایی

، ممکن است به علت تفاوت در رشته تحصيلی،مطالعه حاضر

. انجام شود،جهت ارتقای این نوع تفکر

. فضای آموزشی و روشهای تدریس باشد،مقطع تحصيلی
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با توجه به این که عوامل مختلف دیگری میتواند بر

سپاسگزاری
،900217 مطالعه حاضر بخشی از طرح تحقيقاتی با کد

گرایش به تفکر انتقادی و عزت نفس دانشجویان تأثيرگذار
 پيشنهاد میشود که تحقيقات بيشتری در این زمينه،باشد
.صورت گيرد

 بدینوسيله از.مصوب دانشگاه علوم پزشکی مشهد میباشد
معاونت و شورای محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به

:نتيجهگيری

 از دانشجویان عزیز شرکتکننده،جهت حمایت مالی و همچنين

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ارتباط معنیداری بين

در مطالعه و کارکنان محترم دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه

گرایش به تفکر انتقادی و عزت نفس در دانشجویان مامایی

. نهایت تشکر و قدردانی به عمل میآید،علوم پزشکی مشهد

وجود نداشت و عزت نفس در بيشتر دانشجویان در حد
.متوسط و گرایش به تفکر انتقادی در آنها متزلزل است
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