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و بهنجار  یهای شخصيت یکی از ویژگی وهای فردی دانشجویان  ویژگی ،تفکر انتقادی یتأثيرگذار بر توسعه و ارتقا یاز عوامل اصلیکی  زمینه و هدف:

با هدف  حاضر عهطالمبنابراین، گذارد.  فکر و عملکرد تأثير میتنحوه  از جملهتأثيرگذار، عزت نفس است. ميزان عزت نفس افراد، بر تمام سطوح زندگی 

 .شدانجام  1393مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال رشته ارتباط گرایش به تفکر انتقادی با عزت نفس در دانشجویان  نييتع

انجام  1393نفر( در سال  53) مشهد ییماما ی ودانشکده پرستار ییمامارشته  یکارشناسمقطع  انیتمام دانشجو یبر رو ،یپژوهش مقطع این کار: روش

و  (RSESیا  Rosenberg’s Self-Esteem Scale) Rosenbergنامه عزت نفس  پرسش ،یها شامل فرم اطالعات فرد داده ی. ابزار گردآورشد

انجام گردید روش سرشماری  ی بهريگ بود. نمونه( CCTSTیا  California Critical Thinking Skills Test) تفکر انتقادی کاليفرنيانامه  پرسش

 قرار گرفت. ليو تحل هیتجز مورد SPSSافزار  نرم در Pearsonی همبستگهای توصيفی و   آزموناستفاده از ها با  دهدا و

 یدرصد از دانشجویان در حد متوسط 90/84نفس در  عزتدرصد( بودند.  26/62) دانشجویان دارای گرایش به تفکر انتقادی متزلزل بيشتر ها: افتهی

 (.P > 05/0) و عزت نفس نشان نداد یتفکر انتقادبه  شینمره گرا بينرا  یدار یمعن یارتباط آمار ،Pearson یون همبستگآزم جینتا. ارزیابی شد

 . همچنين،متزلزل است ها آن در یبه تفکر انتقاد شیدر حد متوسط و گرا انیپژوهش حاضر نشان داد که عزت نفس در اکثر دانشجو جینتا: یریگ جهینت

 .مشاهده نشدمورد مطالعه  انیو عزت نفس در دانشجو یبه تفکر انتقاد شیگرا نيب یدار یارتباط معن

 ییماما یعزت نفس، گرایش به تفکر انتقادی، دانشجو: ها کلید واژه
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 مقدمه

 ،ینيبال های ( و آموزش1) است یعملکرد یا حرفه ،ییماما

را  ییماما رشته یدوره کارشناس یها آموزش یقسمت اصل

به  یچگونگ ،ینيبال یها آموزشدهد. هدف از  یم ليتشک

و به وجود  ینيبال یها تيوقعمدر  یمطالب تئور یريکارگ

 انیکردن نقش ماما در دانشجو نهیجهت نهاد یآوردن فرصت

به  یتئور های آنچه در آموزش شهياما هم ،باشد یم ییامام

( 2) کند یها بروز نم در عملکرد آن شود، یم تدریس انیدانشجو

در بالين بيمار دچار سردرگمی  یواقع طیدر شراافراد و 

مراقبت از بيمار را بر  فیوظا درستی به نندوات و نمی شوند می

که  یبه عنوان افراد ییمامارشته  انی(. دانشجو3) عهده بگيرند

های  مهارتاز  دیشوند، با یم یدرمان ستميوارد س یبه زود

ها  گشایی برخوردار باشند که این مهارت  لهأمس و گيری تصميم

 (.4 ،5) تفکر انتقادی است تأثيرتحت 

یندی هدفمند، قضاوتی و ضروری جهت ا، فرانتقادی تفکر

 ،باشد. همچنين میرشد و تکامل در هر جامعه و سازمان 

شود. تفکر انتقادی  یمقضاوت بر آن مبتنی است که معياری 

مهارت بر   است. جنبه شیمهارت و گرا  دو جنبه یدارا

گرایش بر اجزای نگرشی تفکر و  هراهبردهای شناختی و جنب

(. فرد با 6 ،7) تأکيد دارد لهأمسرونی در حل انگيزه پایدار د

ها  مهارت نیا دارایدر مقابل بروز مشکالت باید  یتفکر انتقاد

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

 Rochesterمطالعه  جی(. نتا8) این نوع تفکر اتفاق نخواهد افتاد

نشان  ،یدنير سد ییماما آموختگان دانش یبر رو همکارانو 

توانایی الزم و فاقد  واقعیداد که دانشجویان در محيط کار 

تأثيرگذار بر توسعه و  ی(. از عوامل اصل9) مشکل هستند دارای

 (. 8) های فردی دانشجویان است ویژگی ،تفکر انتقادی یارتقا

های شخصيت بهنجار تأثيرگذار، عزت نفس  ویژگییکی از 

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

(. برخورداری 11) گذارد میفکر و عملکرد تأثير تنحوه  شامل

 یکه ارتباط آماربه این نتيجه دست یافت  با انجام تحقيقی

و عزت نفس  نتقادیبه تفکر ا شیداری بين گرا یمثبت و معن

و همکاران  رانفریا پژوهش جینتا که یحالدر  ؛(8) وجود دارد

به  شیبين گرا یدار یو معن یمنف یرتباط آمارنشان داد که ا

مطالعه  جی(. نتا12) مشاهده شدتفکر انتقادی و عزت نفس 

نشان داد که  یپزشک انیدانشجو یبر رو و همکاران یعباس

تفکر انتقادی با تمایل به  نمرهبين  یمستقيمو همبستگی مثبت 

با انجام  Halabiو  Suliman(. 13) عزت نفس وجود دارد

که کردند  گيری ، نتيجهیپرستار انیدانشجو یبر روقی تحقي

 ی بينارتباط مثبتپایين بود و  در آنان تمایل به تفکر انتقادی

 (. 14)مشاهده شد عزت نفس  وتمایل به تفکر انتقادی 

وجود تفکر انتقادی در  و لهأمساین  با توجه به اهميت

 گيری و عملکرد به منظور تصميم ییآموختگان ماما دانش

، الزم است عوامل ینيبا شرایط مختلف بال ییارویدر رومناسب 

بر تمایل جهت استفاده از این جنبه تفکر شناسایی  گذارتأثير

های  پژوهشموضوع و وجود  تبا توجه به اهمي ،نیشود. بنابرا

 نيي، پژوهش حاضر با هدف تعدر کشور ما اندك در این زمينه

در  با عزت نفس ارتباط گرایش به تفکر انتقادی زانيم

مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه  رشته دانشجویان

 علوم پزشکی مشهد انجام شد.
 

 کار روش

دانشکده  ییماما انیدانشجو یبر رو ،یمقطع این مطالعه

. روش انجام شد 1393مشهد در سال  ییماماو  یپرستار

مقطع تمام دانشجویان  و سرشماری بود به صورت یريگ نمونه

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

 1393-94سال سال اول  نيمپرستاری و مامایی مشهد که در 

 .به عنوان نمونه در نظر گرفته شدندبودند، مشغول به تحصيل 

 یارهايشرکت در مطالعه و معبه  تیورود شامل رضا اريمع

های  از دانشگاهدانشجوی انتقالی یا مهمانی  شامل نيزخروج 

 ثابتای، روانی و افسردگی  زمينههای  بيماریابتال به دیگر، 

 ،یباردار ازدواج، کان،یبروز حوادث مهم )مرگ نزد و شده 

 د.بوانجام تحقيق  اهمسه  یتصادف( در ط و مانیزا

متشکل از  ها شامل فرم اطالعات فردی داده یگردآور ابزار
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نامه عزت نفس  رسش، پهلتأوضعيت  و سکونت تيسن، وضع

Rosenberg (Rosenberg’s Self-Esteem Scale  یاRSES)  و

 California) نامه گرایش به تفکر انتقادی کاليفرنيا پرسش

Critical Thinking Skills Test  یاCCTST ) بود. روایی

 .یيد شدأتفرم اطالعات فردی ی امحتو

 پنج که باشد میعبارت کلی  دهشامل  RSES  نامه پرسش

 مثبت بيان شده کلماتمنفی و پنج جمله با  کلماتجمله با 

کامالً »ای  گزینه چهارو به هر سؤال بر اساس مقياس  است

شود. نمرات  مینمره داده  «کامالً مخالف و موافق، موافق، مخالف

، باالترین 30 هو نمر شده است مرتب 30این مقياس از صفر تا 

نفس  عزتدهنده   نشان 25ز . نمرات باالتر اباشد مینمره ممکن 

 نفس متوسط و عزتدهنده   نشان 25تا  15بين نمرات باال، 

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

 یيدتأمطالعات مختلف مورد  در  نامه پرسشاین  ییامحتو ییروا

 ضریبآن با استفاده از  ییای( و پا8 ،15 ،16قرار گرفته )

Cronbachs alpha ،89/0 است هبه دست آمد. 

است که با  تشکيل شده سؤال 75 از CCTST نامه پرسش

مخالف، تا حدود زیادی مخالف،  کامالً» مقياس ليکرت

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

دهی  يازامت ،نامه پرسشامتياز بر حسب دستورالعمل راهنمای 

 12) جویی حقيقت اسيت خرده مقشامل هف تسؤاالشود.  می

 11(، قدرت تجزیه و تحليل )سؤال 12) یپذیر انتقاد(، سؤال

(، اعتماد به سؤال 11) (، قدرت سازماندهی اطالعاتسؤال

 گری جستجو( و سؤال10) (، ميزان رشد یافتگیسؤال 9) نفس

به  نامه نمره پرسش و حداکثر . حداقلباشد می( سؤال10)

دهنده گرایش   نشان 350 تر ازنمره باالاست.  420و  70 ترتيب

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

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

 ییمنفی است. روا کامالًدهنده گرایش   نشان 210 کمتر ازنمره 

ورد م خارجیمطالعات داخلی و  در  نامه پرسشاین  ییامحتو

 ضریبآن با استفاده از  ییای( و پا6 ،17) قرار گرفته است یيدأت

Cronbachs alpha ،75/0 .تأیيد گردید 

اخالق دانشگاه و پس از  تهيمطالعه توسط کم دیياز تأ پس

 ان،یاز دانشجو ینامه کتب تیرضااهداف مطالعه و گرفتن  انيب

 های نامه پرسش و یشد. فرم اطالعات فرد ریيگ نمونهاقدام به 

RSES  وCCTST  در  انیتوسط دانشجو قهيدق 30در مدت(

 باهای گردآوری شده  داده. گردید لي( تکمیدرس  ريغساعت 

 یهمبستگ بیضر و یفيتوص یآمار یها آزمون استفاده از

Pearson  با استفاده از  یکم یرهاينرمال بودن متغ)در ابتدا

افزار  نرم در( شد نييتع Kolmogorov-Smirnovآزمون 

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

ب یها ضر قرار گرفت. در تمام آزمون ليو تحل هیمورد تجز

 یدار یدرصد و سطح معن 80توان آزمون  ،درصد 95 نانياطم

 .در نظر گرفته شد 05/0
 

 ها یافته
 نيانگمي و سال 41/23 ± 08/1ميانگين سن دانشجویان 

 کنندگان شرکت درصد 3/63. بود 31/16 ± 05/1 ،ها آنمعدل 

 نتایج ساکن خوابگاه بودند. ها آندرصد  0/45حدود  و مجرد

نشان داد که اکثر دانشجویان دارای گرایش به تفکر انتقادی 

درصد  90/84نفس در  عزتدرصد( بودند و  26/62) متزلزل

 (. 1 )جدولقرار داشت  یدر حد متوسط آناناز 

 نفس عزتدر سطوح  ادیقانت تفکر به گرایش راوانی مطلق و نسبیف : توزیع1 جدول

 [)درصد( تعداد] کل [)درصد( تعداد] عزت نفس پایين [)درصد( تعداد] عزت نفس متوسط انتقادی تفکر به گرایش

 15( 30/28) 3( 66/5) 12( 64/22) مثبت

 33( 26/62) 5( 43/9) 28( 83/52) متزلزل

 5( 43/9) 0( 0) 5( 43/9) منفی

 53( 100) 8( 09/15) 45( 90/84) کل
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 و 10/260 ± 18/38 ،یبه تفکر انتقاد شینمره کل گرا نيانگيم

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

 یارتباط آمار، Pearson یآزمون همبستگ جنتای اساس

و عزت نفس  یتفکر انتقاد به شیبين نمره گرا یدار یمعن

ين همچنين، ب (.P ،05/0  =r > 05/0) دنگردیمشاهده 

با  (سکونت تيهل، وضعأسن، ت) یليو تحص یمتغيرهای فرد

داری  یمعن یعزت نفس ارتباط آمار ای یتفکر انتقادبه  شیگرا

 (.P > 05/0) یافت نشد

 

 گیری نتیجه و بحث
 نيب یدار یمعنپژوهش حاضر نشان داد که ارتباط  جینتا

 ییماما انیو عزت نفس در دانشجو یبه تفکر انتقاد شیگرا

 انیدانشجو بيشتروجود نداشت و عزت نفس در  بررسیمورد 

متزلزل  ها آندر  یبه تفکر انتقاد شیدر حد متوسط و گرا

از  کیعزت نفس به عنوان ی ،. در مطالعات مختلفباشد می

ذکر شده  یبه تفکر انتقاد شیبر گرا مؤثرابعاد عاطفی 

 نيکه ب حاکی از آن بودحاضر  قيقتح جیاما نتا ،(8)است

 یدار یمعن یو عزت نفس ارتباط آمار یبه تفکر انتقاد شیگرا

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

کند.  یم کيدو مشکالت تأ لهأمسانگيزه پایدار درونی جهت حل 

بعد عاطفی این نوع  ،یبدون گرایش مثبت نسبت به تفکر انتقاد

 کند می دايیا زیر سطح استاندارد نمود پ دهد و نمیکر رخ تف

 است یو عادات ذهن یعاطف ءجز ی(. تفکر انتقادی دارا8)

که ممکن  باشد می یاز ابعاد روان یکی(. عزت نفس فقط 18)

شناختی  روانگذار باشد و متغيرهای  اثر یاست بر تفکر انتقاد

 جی(. نتا13) دقرار دار یتحت تأثير عوامل مختلف زين یگرید

 رشته انینفر از دانشجو 289 یو همکاران بر رو رانفریمطالعه ا

و  یمنف یدر کرمانشاه نشان داد که ارتباط آمار یپزشک

به تفکر انتقادی و عزت نفس وجود  شیبين گرا یدار یمعن

 شیعزت نفس افزا ،یبه تفکر انتقاد شیاداشت و با کاهش گر

و  رانفری. اهمسو یودضر حا پژوهش جیبا نتا( که 12) افتی

خود را مربوط به   در مطالعه معمول ريغ یها افتهیهمکاران، 

ها  آن تيبر شخص یعيد که به طور طبندان یم آموز دانش دگاهید

 . (12) گذارد یم تأثير

 ژهیدر دانشگاه به و رشیپذ یبرا موزانآ دانشدر کشور ما، 

 یافراد به طور قطعو  کنند یسخت تالش م ،یدر رشته پزشک

کوش  سختباهوش و  شوند، یم رفتهیرشته پذ نیکه در ا

مهم و  خود را که ستين دور از انتظار ن،یهستند. بنابرا

 تیو در نها داشته باشند ییو عزت نفس باال بدانندالعاده  فوق

ترجيح  گرانید بر خود را فکر ایعمل  ،دانشگاهبا ورود به 

 ان،یدانشجو نیه اشود ک یمباعث  ،نگرش اشتباه نی. ادهند

ها و اعتقادات  دهیاکه توجه به را  یاصول مهم تفکر انتقاد

که غرور با عزت  یدر حال ؛(12) رنديبگ دهیناد ،است گرانید

فرد از خود و داشتن  تی. عزت نفس رضاداردنفس تفاوت 

و  یهماهنگ زانيم ،در واقع و احساس ارزشمند بودن است

 (.19) باشد یمر فرد د یو خود واقع مطلوبخود  یکینزد

مثبت و  یبرخورداری نشان داد که ارتباط آمار تحقيق جینتا

به تفکر انتقادی و عزت نفس وجود  شیداری بين گرا یمعن

این  شایدو  بودنهمسو حاضر  پژوهش های یافتهکه با  (8) دارد

 از ،فعلی آموزش پرستاری هآن است که در برنام بيانگر جینتا

به رشد این جنبه  منجر موزش مدرن کهو آ سیهای تدر شيوه

 شود، میو بهتر  مؤثرو یادگيری  انیاز تفکر انتقادی در دانشجو

 گردد. نمیاستفاده 

به تفکر  شیو همکاران نشان داد که گرا Ipمطالعه  جینتا

 .(20) متزلزل است بررسیمورد  انیدانشجو بيشتردر  یانتقاد

ی به این نتيجه با انجام پژوهشعباسی و همکاران  ،نيهمچن

درصد(  3/53) در اکثر یبه تفکر انتقاد شیکه گرا رسيدند

با  جینتا نی( که ا13) باشد میپزشکی متزلزل  انیدانشجو

کاشانی  ی. مطالعه صبورشتدا یخوانهمحاضر  تحقيق های یافته

 معلو هنشگادو دا پزشکی ننشجویادا یبر رو که و همکاران

که  ه این نتيجه دست یافتانجام شد، ب مشهدو  انتهر پزشکی

و  مثبت سطحدر  ننشجویادر دا دینتقاا تفکر به یشگرا

حاکی و همکاران  Shin پژوهش جی(. نتا21) باشد می متوسطی

 یکه گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان پرستار از آن بود
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 جیبا نتا مشابهتعدم  نیا و( 22) باشد میمورد مطالعه، مثبت 

 ،یلياست به علت تفاوت در رشته تحص ممکن ،مطالعه حاضر

 باشد. سیتدر یها روشآموزشی و  یفضا ،یليمقطع تحص

تواند بر  میکه عوامل مختلف دیگری این  توجه به با

گذار   تأثير انیو عزت نفس دانشجو یبه تفکر انتقاد شیگرا

 نهيزم نیکه تحقيقات بيشتری در ا شود میباشد، پيشنهاد 

 د.گير صورت

 :یريگ جهينت

 نيب یدار یمعنپژوهش حاضر نشان داد که ارتباط  جینتا

 ییماما انیو عزت نفس در دانشجو یبه تفکر انتقاد شیگرا

در حد  انیدانشجو بيشتروجود نداشت و عزت نفس در 

متزلزل است.  ها آندر  یبه تفکر انتقاد شیمتوسط و گرا

شناسایی عوامل  جهت یتر مطالعات جامع شود میپيشنهاد 

هایی  حل راهیافتن  و مثبت یبه تفکر انتقاد شیبر گرامؤثر 

 .انجام شود ،ارتقای این نوع تفکر جهت

 

 سپاسگزاری
، 900217با کد  یقاتياز طرح تحق یمطالعه حاضر بخش

 از وسيله  بدین باشد. میمشهد  یدانشگاه علوم پزشک مصوب

به  مشهد یدانشگاه علوم پزشک یپژوهشمحترم و شورای  معاونت

کننده   شرکتز یعز انیاز دانشجو ،نيو همچن حمایت مالیجهت 

دانشگاه  ییو ماما یمحترم دانشکده پرستار کارکناندر مطالعه و 

 .آید به عمل میو قدردانی  تشکر تیمشهد، نها یعلوم پزشک
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