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آیا برنامه آموزشی دوره کارشناسی مامایی ارتقاء دهنده
مهارت های تفکر انتقادی در دانشجویان می باشد؟
دکتر حسین کریمی مونقی ،1حمیده جعفری
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 .1استادیار گروه آموزش پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
 .2کارشناس ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
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هنجار بود .بر اساس آزمون تی مستقل ،بین دو گروه از نظر مهارت های تفکر انتقادی و حیطه های مختلف آن اختالف
معنی داری وجود نداشت (.)p<9/92
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است .مک گراث ( )2999به اندازه گیری مهارت تفکر
انتقادی در دانشجویان کارشناسی پرستاری در کانادا
پرداخت که میانگین نمره کل مهارت تفکر انتقادی در
اکثر دانشجویان در حد هنجار بود ( .)11در ایران نیز
مطالعات محدودی در مورد مهارت تفکر انتقادی انجام
گرفته که نتایج برخی از آن ها ،گاهی در تضاد با یکدیگر
هستند .از جمله در مطالعه میرموالیی و همکاران
( )5( )2994و قریب و همکاران ( ،)19( )2993تفاوت
آماری معنی داری بین الگوی نمره دانشجویان سال اول
با سال آخر وجود نداشت در حالی که در مطالعه حسینی
و همکاران ( )9( )2992و بابا محمدی و همکاران ()2994
( ،)12از نظر مهارت تفکر انتقادی بین دانشجویان سال
اول و آخر اختالف معنی داری وجود داشت (.)19
تفکر انتقادی ،تفکری است که تحلیل ،ارزشیابی و
گزینش و کاربرد بهترین راه حل را در انسان به وجود
می آورد ،همان چیزی که نیاز دنیای امروز است .همة
دروس دانشگاهی باید به دانشجویان کمک کنند تا ضمن
استدالل ،مطالبی را تجزیه و تحلیل و ارزشیابی کنند تا
بدین وسیله تفکر انتقادی در آنان شکل گیرد و برای
ورود به عرصة کار و زندگی آماده شوند ( .)2امروزه اکثر
دانشگاه های دنیا در پی یافتن روش های آموزشی
هستند که بتوانند باعث گسترش و ارتقاء ظرفیت های
تصمیم گیری بالینی ،یادگیری مداوم و خود محور
دانشجویان علوم پزشکی شوند ( .)19در سال های اخیر
در ایران به دلیل افزایش توجه به آموزش عالی خصوصاً
آموزش پزشکی ،روش های آموزش و یادگیری به عنوان
کانونی استوار مورد توجه قرار گرفته است ( .)14در
دانشجویان مامایی نیز ارتقاء مهارت های تفکر انتقادی و
توانایی حل مسأله که باالترین فعالیت شناختی است ،به
همراه کسب دانش تخصصی مامایی ،منجر به بهبود
عملکرد بالینی و ارائه کیفیت باالی مراقبت های مامایی و
در نتیجه کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان خواهد شد
( .)5بنابراین مطالعه حاضر به منظور برنامه ریزی بهتر در
زمینه آموزش تفکر انتقادی از سوی اساتید و مدیران و با
هدف تعیین و مقایسه مهارت های تفکر انتقادی
دانشجویان سال اول و آخر مقطع کارشناسی پیوسته
مامایی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد انجام شد.
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در عصر حاضر که از آن تحت عنوان عصر انفجار اطالعات
نام برده می شود ،صرف داشتن اطالعات نمی تواند مفید
باشد؛ بلکه تجزیه و تحلیل و نحوة کاربرد این اطالعات
نیز حائز اهمیت است .تفکر انتقادی بر پایة اطالعات ،به
تقسیم بندی ،تجزیه و تحلیل و کاربرد اطالعات می
پردازد و بر همین اساس با کشف قوانین علمی و ارائه
نظریه های جدید به روند تولید علم سرعت می بخشد
( .)2 ،1صاحب نظران ،مهارت های تفکر انتقادی را برای
رشته های علوم پزشکی الزم و ضروری می دانند (.)9
استفاده از تفکر انتقادی ،فرد را قادر می سازد که در هر
موقعیتی ،مراقبت منحصر به فرد و متناسبی را ارائه دهد
( .)4بنابراین هدف اصلی تعلیم و تربیت در دانشگاه ها،
باید تربیت انسان های متفکر و خالق باشد ( .)2در این
میان ،مامایی یکی از حرف پزشکی و آمیخته ای از هنر و
علم است که نیاز به قابلیت هایی نظیر هوش ،دانش،
خالقیت ،تجربه ،درک منطقی و تفکر انتقادی دارد .حرفه
مامایی با قضاوت های بالینی درگیر است و تأثیر
مستقیمی بر روی سالمت مادر و جنین خواهد داشت.
ماما عالوه بر تشخیص زودرس عوارض بارداری و زایمان،
باید قادر به تصمیم گیری در مواقع اورژانس بوده و در
زمان بروز فوریت ها ،با تفکر و مهارت کافی به رفع آنها
بپردازد .افزایش توانایی ماماها در تصمیم گیری ها ،منجر
به بهبود عملکرد آنان خواهد شد ( .)5پیامدهای منفی
نداشتن تفکر انتقادی شامل :سرکوب استقالل و قدرت
تفکر ،اضطراب در مواجهه با موقعیت های ناآشنا ،افزایش
خطاها ،آسیب به سالمت انسان و خطرات جانبی در
جامعه می باشد ( .)7به همین دلیل تفکر انتقادی را یکی
از استانداردهای آموزش حرف علوم پزشکی شمرده اند
( .)2علی رغم تعاریف متعدد ،تعریفی از تفکر انتقادی که
مورد توافق همگان است عبارت است از" :یک فرآیند
قضاوت خود تنظیم و هدفدار که توجه مستدل و قابل
تأمل به شواهد ،زمینه ،مفاهیم ،روش ها و معیارها دارد"
( .)3مهارت تفکر انتقادی بر راهبردهای شناختی تأکید
دارد و به خودی خود ،نوعی از مهارت های شناختی
است ( .)19در کشورهای مختلف با درک اهمیت این نوع
تفکر در امر یادگیری ،مطالعات گسترده ای انجام شده
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روش کار
این مطالعه توصیفی -مقایسه ای به صورت مقطعی در
سال تحصیلی  1923-39بر روی  44دانشجوی سال اول
و آخر کارشناسی پیوسته مامایی دانشکده پرستاری و
مامایی مشهد انجام شد .دانشجویان به روش نمونه گیری
در دسترس انتخاب شدند .معیارهای ورود مطالعه شامل:
دانشجوی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد ،دانشجوی
مقطع کارشناسی پیوسته ،دانشجوی مامایی و دانشجوی
سال اول یا آخر بودن بود و تنها معیار خروج از مطالعه
این بود که دانشجوی انتقالی ،مهمان ،انصرافی یا فارغ
التحصیل از رشته دیگری نباشد .ابزار گردآوری داده ها،
پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش بود .بخش اول در
برگیرنده مشخصات فردی از جمله وضعیت تأهل ،محل
سکونت ،تحصیالت پدر و مادر ،شغل پدر و مادر و میزان
عالقه به رشته مامایی و بخش دوم آن ،حاوی آزمون
مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم ب بود .این
آزمون حاوی  94سؤال چند گزینه ای با یک پاسخ
صحیح در  2حوزه مهارت های شناختی تفکر انتقادی
(تحلیل ،استنباط ،ارزشیابی ،استدالل قیاسی و استدالل
استقرایی) می باشد .امتیاز نهایی آزمون  94و امتیاز
کسب شده در هر بخش از آزمون بین  9تا  15متغیر
است؛ به گونه ای که در بخش تحلیل ،حداکثر  3امتیاز،
در بخش استنباط حداکثر  11امتیاز ،در بخش استدالل
استنتاجی حداکثر  15امتیاز ،در بخش استدالل
استقرایی حداکثر  14امتیاز و باالخره در بخش ارزشیابی
حداکثر  14امتیاز دارد .بدین ترتیب برای هر فرد شش
نمره ،شامل یک نمره کل تفکر انتقادی و  2نمره مهارت
های تفکر انتقادی محاسبه شد .مطالعات نشان داده اند
که نمره کلی کمتر از  19و بیشتر از  29در دانشجویان
مقطع کارشناسی نادر است و سطح هنجار ()Norm
نمره کلی این آزمون برای دانشجویان کارشناسی ،بین
 19تا  29گزارش شده است ( .)19در مطالعه حاضر،
نمرات کلی بیشتر از  19به عنوان الگوی سطح هنجار و
نمرات کلی کمتر از  19به عنوان الگوی کمتر از سطح
هنجار ،در دو گروه طبقه بندی شده و مورد مقایسه قرار
گرفتند .این پرسشنامه در برخی مطالعات در ایران مورد
استفاده قرار گرفته و روایی آن تعیین شده است .در یک

یافته ها
مشخصات فردی  44دانشجوی کارشناسی مامایی سال
اول و آخر مورد مطالعه در دانشکده پرستاری و مامایی
مشهد به شرح ذیل می باشد 22 :نفر ( )%29از
دانشجویان مورد مطالعه در سال اول و  22نفر ( )%29در
سال آخر قرار داشتند 21 .نفر ( )%32/2از دانشجویان
سال اول و  3نفر ( )%49/3از دانشجویان سال آخر ،مجرد
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مطالعه روش شناسی ،روایی صوری و محتوایی آزمون
تأیید شد .پایایی این آزمون با استفاده از فرمول  29کودر
ریچاردسون 9/52 ،به دست آمد ( .)14 ،19روش
گردآوری داده ها بدین صورت بود که پس از ارائه
توضیحاتی در خصوص اهداف و کاربرد نتایج مطالعه به
دانشجویان دارای شرایط نمونه پژوهش ،در صورت اعالم
رضایت آنان جهت شرکت در مطالعه ،از آنها خواسته شد
که فرم مشخصات فردی و فرم ب آزمون مهارت های
تفکر انتقادی کالیفرنیا را تکمیل کنند .زمان پاسخ دهی
به سؤاالت این آزمون 42 ،دقیقه تعیین شده بود .داده ها
پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS
(نسخه  )14مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ بدین
ترتیب که ابتدا توسط آزمون کولموگروف -اسمیرنوف،
نرمال بودن متغیرهای کمی تعیین شد .جهت توصیف
مشخصات واحدهای پژوهش از روش های آمار توصیفی
شامل شاخص های مرکزی ،پراکندگی (میانگین و
انحراف معیار) و توزیع فراوانی استفاده شد .در بخش
اهداف مطالعه با توجه به نرمال بودن نمره مهارت های
تفکر انتقادی در دو گروه ،برای مقایسه آن از آزمون تی
مستقل استفاده شد .جهت بررسی رابطه بین مهارت
های تفکر انتقادی با متغیرهای کمی مربوط به
مشخصات فردی در صورت نرمال بودن توزیع داده ها از
آزمون همبستگی پیرسون و در صورت نرمال نبودن
توزیع داده ها از آزمون همبستگی اسپیرمن و جهت
بررسی رابطه مهارت های تفکر انتقادی با متغیرهای
کیفی مربوط به مشخصات فردی از آزمون تی مستقل،
من ویتنی ،آنالیز واریانس یک طرفه و فریدمان استفاده
شد .در انجام آزمون ها ضریب اطمینان  %32و سطح
معنی داری  9/92در نظر گرفته شد.
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بود) .بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه ،اکثر
دانشجویان سال اول ( )%49/3دارای سهمیه منطقه  9و
اکثر دانشجویان سال آخر ( )%24/2دارای سهمیه منطقه
 1بودند .از نظر میزان عالقه به رشته مامایی در بدو ورود،
اکثر دانشجویان سال اول ( )%27/9و اکثر دانشجویان
سال آخر ( )%49/3دارای عالقه متوسطی به رشته
مامایی بودند .از طرفی اکثر دانشجویان سال اول
( )%23/1و سال آخر ( )%95/4عالقه فعلی خود به رشته
مامایی را در حد زیاد توصیف کردند .همچنین اکثر
دانشجویان سال اول ( )%49/3و اکثر دانشجویان سال
آخر ( )%95/4علت انتخاب رشته مامایی را عدم قبولی در
رشته پزشکی عنوان کرده بودند.
در این مطالعه میانگین نمره مهارت هاای تفکار انتقاادی
در دانشاااجویان ساااال اول ماماااایی  19/2 ±2/2باااود.
همچنین از باین  2حاوزه مهاارت هاای تفکار انتقاادی،
بیشااترین میااانگین نمااره مربااوط بااه حااوزه اسااتدالل
استقرایی ( )2/3 ±1/3و کمترین میانگین نمره مربوط به
حوزه استنتاج ( )9/2 ±1/2بود .همچنین میاانگین نماره
مهااارت هااای تفکاار انتقااادی در دانشااجویان سااال آخاار
مامایی  19/2 ±9/4بود .از بین  2حوزه مهارت های تفکر
انتقادی نیز بیشاترین میاانگین نماره مرباوط باه حاوزه
استدالل استقرایی ( )2/5 ±2/9و کمترین میانگین نماره
مربوط به حوزه تحلیل ( )9/1 ±1/9بود .نتاایج حاصال از
آزمون تی مستقل نشان داد که بین میانگین نمره مهارت
های تفکر انتقادی دانشاجویان ساال اول و آخار ماماایی
اختالف معنی داری وجود نادارد ( .)p=1/999همچناین
بین  2حوزه مهارت های تفکر انتقادی نیز باین دو گاروه
تفاوت معنی داری وجود نداشت (جدول .)1

بودند 13 .نفر ( )%25/4از دانشجویان سال اول و  21نفر
( )%32/2از دانشجویان سال آخر ،ساکن شهر بودند.
میانگین معدل دیپلم در دانشجویان سال اول
 12/29±9/21و در دانشجویان سال آخر 12/79±1/92
بود .همچنین میانگین معدل کل ترم های تحصیلی
دانشگاهی دانشجویان سال آخر  15 /99±9/34بود .از
نظر سطح تحصیالت پدر در دانشجویان سال اول،
بیشترین فراوانی مربوط به تحصیالت ابتدایی ( )%49/3و
دانشگاهی ( )%27/9و کمترین فراوانی مربوط به مقطع
تحصیلی بی سواد ( )%4/2بود .تحصیالت پدر در اکثر
دانشجویان سال آخر ( ،)%23/1دیپلم و باالتر بود .از نظر
سطح تحصیالت مادر در دانشجویان سال اول ،بیشترین
فراوانی مربوط به تحصیالت ابتدایی ( )%24/2و دیپلم
( )%99و کمترین فراوانی مربوط به بی سواد (،)%3/1
سیکل ( )%3/1و دیپلم ( )%3/1بود و در دانشجویان سال
آخر ،اکثر مادران ( )%21/3دارای تحصیالت ابتدایی تا
دیپلم بودند 12 .نفر ( )%24/2از پدران دانشجویان سال
اول دارای شغل آزاد و  3نفر ( )%95/4دارای شغل دولتی
و در دانشجویان سال آخر 3 ،نفر ( )%49/3از پدران
دارای شغل آزاد و  3نفر ( )%49/3دارای شغل دولتی
بودند و بقیه دانشجویان ،گزینه سایر را در مورد شغل
پدر خود انتخاب کرده بودند .همچنین  22نفر ()%199
مادران دانشجویان سال آخر و  29نفر ( )%39/3از مادران
دانشجویان سال اول ،خانه دار بودند .از نظر رتبه فرزند
در خانواده ،اکثر دانشجویان سال اول ( )%22/7اولین
فرزند خانواده و اکثر دانشجویان سال آخر (،)%27/9
دومین فرزند خانواده بودند (قابل ذکر است که در بین
دانشجویان سال آخر یک نفر به این سؤال پاسخ نداده

جدول  -1مقایسه میانگین نمره مهارت های تفکر انتقادی و  5حوزه آن در دانشجویان سال اول و آخر مامایی مورد مطالعه
متغیر
تحلیل
ارزشیابی
استنتاج
استدالل قیاسی
استدالل استقرائی
نمره کل مهارت های تفکر انتقادی

سال آخر

سال اول
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

9/2
4/2
9/2
2/9
2/3
19/2

1/4
2/9
1/2
1/9
1/3
2/2

9/1
4/2
9/2
2/9
2/5
19/2

1/9
2/2
1/4
2/2
2/2
9/4

4

نتیجه آزمون تی مستقل
p=9/925 ،t=9/339
p=9/515 ،t= -9/295
p=1/999 ،t=9/999
p=9/259 ،t= -9/224
p=9/519 ،t=9/219
p=1/999 ،t=9/999

به طور کلی میاانگین نماره اکثار دانشاجویان ساال اول
( )%72/7و اکثاار دانشااجویان سااال آخاار ( )%59/9در

جدول  -2توزیع فراوانی دانشجویان سال اول و آخر مورد مطالعه بر حسب هنجار یا ناهنجار بودن میانگین نمره کل مهارت های
تفکر انتقادی
سال اول

دانشجویان مامایی
متغیر
وضعیت میانگین نمره کل
مهارت های تفکر انتقادی

سال آخر

تعداد

درصد

تعداد

درصد

هنجار

15

72/7

14

59/5

ناهنجار

5

27/9

2

95/4

کل

22

199/9

22

199/9

سال اول مربوط به دانشجویانی بود که مادرشان
تحصیالت ابتدایی ( )11/3±2/4داشتند و کمترین آن
مربوط به دانشجویانی بود که مادرشان بی سواد
( )2/9±2/2بودند .در بین دانشجویان سال آخر نیز
بیشترین میانگین نمره مربوط به دانشجویانی بود که
مادرشان تحصیالت بی سواد ( )19/9±1/4و کمترین آن
مربوط به دانشجویانی بود که مادرشان دارای تحصیالت
دانشگاهی ( )3/9±9/9بودند .قابل ذکر است که یک نفر
از دانشجویان سال آخر به این گزینه پاسخ نداده بود.
بنابراین نتایج مربوطه ،بر اساس داده های حاصل از 21
دانشجوی سال آخر به دست آمد (جدول  .)9همچنین
نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد
که بین شغل پدر با مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان
سال اول و نیز سال آخر ارتباط معنی داری وجود نداشت
( .)p=9/592 ،p=9/772همچنین بیشترین میانگین نمره
در دانشجویان سال اول مربوط به دانشجویانی بود که
پدرشان در گروه سایر مشاغل قرار داشتند ()12/9±1/4
و کمترین آن مربوط به دانشجویانی بود که پدرشان
دارای شغل آزاد بود ( .)19/5±2/7در حالی که در بین
دانشجویان سال آخر ،بیشترین میانگین نمره مربوط به
دانشجویانی بود که پدرشان شغل آزاد داشتند
( )11/9±9/7و کمترین آن مربوط به دانشجویانی بود که
پدرشان در گروه سایر مشاغل قرار داشتند ()3/9±9/4
(جدول .)9

بر اساس نتایج حاصل از آزمون تی مستقل ،بین میانگین
نمره مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان مجرد با
متأهل ترم های اول و آخر اختالف معنی داری وجود
نداشت (( )p=9/411 ،p=9/742جدول  .)9همچنین
بین میانگین نمره مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان
ساکن شهر و روستا در دو سال اول و آخر اختالف معنی
داری وجود نداشت (( )p=9/921 ،p=9/222جدول .)9
نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نیز نشان
داد که بین تحصیالت پدر با مهارت های تفکر انتقادی
دانشجویان سال اول و نیز دانشجویان سال آخر ارتباط
معنی داری وجود نداشت (.)p=9/922 ،p=9/211
همچنین بیشترین میانگین نمره در دانشجویان سال اول
مربوط به دانشجویانی بود که پدرشان تحصیالت ابتدایی
( )11/7±2/4و سیکل ( )11/7±4/9داشتند و کمترین
آن مربوط به دانشجویانی بود که پدرشان بی سواد
( )5/9±9/9بودند .در بین دانشجویان سال آخر نیز
بیشترین میانگین نمره ،مربوط به دانشجویانی بود که
پدرشان تحصیالت ابتدایی ( )19/9±1/2داشتند و
کمترین آن مربوط به دانشجویانی بود که پدرشان دارای
تحصیالت دانشگاهی ( )3/5±4/5بودند (جدول .)9
بر اساس نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه،
بین تحصیالت مادر با مهارت های تفکر انتقادی
دانشجویان سال اول و نیز سال آخر ارتباط معنی داری
وجود نداشت ( .)p=9/297 ،p=9/127همچنین بیشترین
میانگین نمره مهارت های تفکر انتقادی در دانشجویان
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محدوده هنجار قرار داشت (جدول .)2

جدول  -3میانگین و انحراف معیار نمرات تفکر انتقادی دانشجویان مامایی سال اول و آخر مورد مطالعه بر حسب متغیرها
سال آخر

سال اول

 دکتر حسین کریمی مونقی و همکاران

متغیرهای فردی

طبقات متغیرها

میانگین ±انحراف
معیار

 Pو آماره

میانگین ±انحراف
معیار

 Pو آماره

وضعیت تأهل

مجرد
متأهل

19/3±2/2
19/9±9/9

p=9/742
t=9/999

11/5±2/4
19/9±4/9

p=9/411
t=9/249

محل سکونت

شهر
روستا

11/9±2/5
19/9±1/9

p=9/222
t=9/592

19/7±9/4
14/9±9/9

p=9/921
t= -9/322

بی سواد
ابتدایی
سیکل
دیپلم
دانشگاهی

5/9±9/9
11/7±2/4
11/7±4/9
19/7±1/2
19/9±1/2
19/2±2/2

p=9/211
df=4
F=1/597

19/9±1/2
19/7±4/5
19/9±9/9
3/5±4/5
19/2±9/4

p=9/922
df=9
F=1/291

بی سواد
ابتدایی
سیکل
دیپلم
دانشگاهی
کل

تحصیالت پدر

کل

2/9±2/2
11/3±2/4
19/9±2/2
3/2±1/7
19/9±1/4
19/2±2/2

p=9/127
df=4
F=1/744

19/9±1/4
11/9±9/2
19/9±9/1
11/7±4/4
3/9±9/9
11/9±9/5

p=9/297
df=4
F=9/933

شغل پدر

آزاد
دولتی
سایر
کل

19/5±2/7
19/3±2/2
12/99±1/4
19/2±2/2

p=9/772
df=2
F=9/259

11/9±9/7
11/9±9/9
3/9±9/4
19/2±9/4

p=9/592
df=2
F=9/215

سهمیه ورودی
کنکور

منطقه 1
منطقه 2
منطقه 9
شاهد
کل

14/2±1/3
19/9±1/5
19/4±1/2
2/9±2/2
19/21±2/2

p=9/991
df=9
F=2/447

19/3±9/2
11/5±2/3
3/2±9/9
19/22±9/4

p=9/717
df=2
F=9/992

عالقه
اجبار
قبول نشدن در پزشکی
بدون شناخت

11/9±1/3
2/2±9/2
11/9±9/9
3/9±9/9
11/9±2/9
19/22±2/2

p=9/542
df=4
F=9/594

3/2±2/4
11/2±9/1
19/7±2/9
11/2±9/7
19/3±9/2

p=9/242
df=9
F=9/272

تحصیالت مادر

علت انتخاب رشته
مامایی

قبول نشدن در پزشکی و عالقه

کل

های تفکر انتقادی منطقه یک به ترتیب  4/1 ،4/2و 5/2
نمره بیشتر از مناطق  2و  9و سهمیه شاهد بود .قابل
ذکر است که یک نفر از دانشجویان ترم یک ،به نوع
سهمیه ورودی خود اشاره ای نکرده بود ،بنابراین نتایج
فوق بر اساس پاسخ  21نفر از دانشجویان ترم یک می
باشد .اما اختالف معنی داری از نظر نمره مهارت های

بر اساس نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه
بین سهمیه ورودی کنکور با مهارت های تفکر انتقادی
دانشجویان سال اول ارتباط معنی داری وجود داشت
( .)p=9/991نتایج حاصل از آزمون توکی نشان داد که
این تفاوت بین دانشجویان دارای سهمیه منطقه یک با
سایر سهمیه ها بود؛ به گونه ای که میانگین نمره مهارت
6

تفکر انتقادی بین مناطق دو و سه و شاهد وجود نداشت
( .)p=9/914همچنین بر اساس نتایج حاصل از آزمون
آنالیز واریانس یک طرفه ،بین نمره مهارت های تفکر
انتقادی دانشجویان سال آخر در سه گروه مناطق  1و 2
و  9تفاوت معنی داری مشاهده نشد ( ،)p=9/717ضمن
این که هیچ کدام از شرکت کنندگان ،دارای سهمیه
شاهد نبودند (جدول  .)9نتایج حاصل از آزمون آنالیز
واریانس یک طرفه نشان داد که بین مهارت های تفکر
انتقادی دانشجویان سال اول و سال آخر مامایی با علت
انتخاب رشته مامایی در آنها ارتباط معنی داری وجود
نداشت ( )p=9/242 ،p=9/542الزم به ذکر است که با
توجه به عدم پاسخ دهی  2نفر از دانشجویان سال آخر به
این سؤال ،نتایج حاصل در این گروه از دانشجویان بر
اساس داده های مربوط به  29شرکت کننده می باشد
(جدول  .)9بر اساس نتایج حاصل از ضریب همبستگی

جدول  -4رابطه بین نمره مهارت های تفکر انتقادی با معدل دیپلم و دانشگاه ،رتبه فرزند در خانواده و عالقه فعلی به رشته در
دانشجویان سال اول و آخرمامایی مورد مطالعه
مهارت های تفکر انتقادی
متغیر
معدل دیپلم
معدل کل داشگاه
رتبه فرزندی در خانواده
عالقه فعلی

سال اول
r
-9/922
9/975
9/219

سال آخر

P
9/323
9/922
9/943

r
-9/947
9/973
9/222
9/953

P
9/249
9/933
9/912
9/751

انتقادی دانشاجویان تارم اول و آخار مقطاع کارشناسای
پیوسته مامایی دانشگاه های علاوم پزشاکی شاهر تهاران
انجام شد نیز نه تنها تفاوت معنی داری بین نمارات کال
تفکر انتقادی دانشجویان ترم اول و ترم آخر دانشگاه های
علااوم پزشااکی تهااران وجااود نداشاات ،بلکااه نماارات
دانشجویان ترم آخر دانشگاه تهران کاهش نیز داشت (.)5
قریب و همکاران ( )2993در مطالعه خاود تحات عناوان
"مهارت های تفکر انتقادی و گرایش به تفکر انتقاادی در
دانشجویان ترم اول و آخر مادیریت خادمات بهداشاتی-
درمانی" نیز باه ایان نتیجاه دسات یافتناد ( .)19زرقای
( )2999نیز در مطالعه خود تحت عنوان "مقایساه تفکار
انتقادی دانشجویان سال های مختلف مقطاع کارشناسای
پیوسااته پرسااتاری دانشااکده پرسااتاری مامااایی شااهید

بحث
مطالعه حاضر با هدف مقایسه مهارت های تفکر انتقاادی
دانشجویان سال اول و آخار مقطاع کارشناسای پیوساته
مامایی دانشکده پرساتاری و ماماایی مشاهد انجاام شاد.
اهداف اختصاصی این مطالعه بار تعیاین میازان مهاارت
های تفکر انتقادی دانشجویان ساال اول و آخار ماماایی،
همچنین ارتباط متغیر مذکور با مشخصات فردی داللات
داشت .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد کاه مهاارت
های تفکر انتقاادی در دو گاروه دانشاجویان ساال اول و
آخر ،در حد هنجار می باشد .همچنین بین مهاارت هاای
تفکر انتقادی دانشجویان ساال اول باا دانشاجویان ساال
آخاار اخااتالف معناای داری وجااود ناادارد .در مطالعااه
میرموالیی و همکاران ( )2994که با هدف مقایسه تفکار
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پیرسون ،بین معدل دیپلم دانشجویان سال اول
( )p=9/323و نیز سال آخر ( )p=9/249و معدل کل ترم
های تحصیلی دانشگاه در دانشجویان سال آخر با مهارت
های تفکر انتقادی آنها ارتباط معنی داری مشاهده نشد
(( )p=9/933جدول  .)4همچنین بر اساس نتایج حاصل
از ضریب همبستگی اسپیرمن بین رتبه فرزند در خانواده
با میزان مهارت های تفکر انتقادی در دانشجویان سال
اول ارتباطی وجود نداشت ( ،)p=9/922اما بین رتبه
فرزند در خانواده با میزان مهارت های تفکر انتقادی در
دانشجویان سال آخر ارتباط مستقیم و معنی داری وجود
داشت (( )r=9/222 ،p=9/912جدول  .)4همچنین نتایج
حاصل از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که
بین عالقه فعلی شرکت کنندگان با مهارت های تفکر
انتقادی آنان ارتباط معنی داری وجود نداشت
(( )p=9/751 ،p=9/943جدول .)4

 دکتر حسین کریمی مونقی و همکاران

بهشتی رشت" نشان داد که باین میازان تفکار انتقاادی
دانشجویان ترم های مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد
( .)12در مطالعااه واگااان و همکاااران ( )1337نی از ب این
نمرات تفکر انتقادی دانشجویان در بادو ورود و در پایاان
سال اول و دوم تفاوت معنای داری وجاود نداشات (.)15
این در حالی است که در صاورت توجاه کاافی باه رشاد
تفکر انتفادی در برنامه های آموزشی ،انتظار مای رود کاه
مهارت های تفکر انتقادی دانشاجویان در مراحال پایاانی
تحصیل ،رشد قابل قبولی داشته باشاد .نتاایج حاصال از
این مطالعات بیانگر این است که توجه به این مقوله بایاد
از سیاست های جدی آموزشی باشد .اماا در مطالعاه باباا
محمدی و همکار ( )2994کاه باا هادف تعیاین مهاارت
های تفکر انتقادی دانشاجویان پرساتاری دانشاگاه علاوم
پزشکی سمنان انجام شد ،دانشجویان سال های بااالتر ،از
مهارت های تفکر انتقادی باالتری نسبت باه دانشاجویان
سال پاایین برخاوردار بودناد ( ،)12اگرچاه ایان تفااوت
محسوس نبود و نمرات ،در حاد پاایین محادوده هنجاار
قرار داشاتند .در مطالعاه حاضار نیاز مانناد مطالعاه باباا
محمدی و قریب ،میانگین نمره کل مهارت تفکر انتقاادی
دانشااجویان سااال اول و آخاار در حااد تحتااانی محاادوده
هنجار بود ،در حالی که نتاایج حاصال از مطالعاات ساایر
کشورها از جمله مک گراث ( )2999بیانگر طبیعی باودن
محاادوده هنجااار نماارات ماای باشااد ( .)11همچنااین در
دانشجویان کارشناسی پرساتاری کاناادا ،میاانگین نماره
مهارت تفکر انتقادی 17/4 ،بود ( )11که این اخاتالف در
سطوح مختلف نمرات در محدوده هنجار می تواند مربوط
به تفاوت های آموزشی در بکارگیری شیوه های ماؤثر در
پرورش مهارت تفکر انتقاادی باین ایان کشاورها باشاد.
مطالعااه کونااه و همکاااران ( )2919نیااز کااه بااه شاایوه
متاآنالیز انجام شد ،نشان داد که آماوزش باه شایوه حال
مسأله می تواند به دانشجویان پرستاری در جهات ارتقااء
تفکر انتقادی کمک کند (.)17
در مطالعه حاضر از بین متغیرهای مورد بررسی ،در بین
دانشجویان سال اول فقط بین سهمیه ورودی با نمره
مهارت های تفکر انتقادی رابطه وجود داشت و در میان
دانشجویان سال آخر نیز فقط بین رتبه فرزند در خانواده
با نمره مهارت های تفکر انتقادی رابطه یافت شد؛ به

گونه ای که دانشجویان سال اول که دارای سهمیه
ورودی منطقه یک بودند ،نمره مهارت تفکر انتقادی
بیشتری داشتند و در دانشجویان سال آخر نیز هر چه
رتبه فرزند باالتر بود ،مهارت تفکر انتقادی بیشتر بود.
تفاوت بین منطقه یک با منطقه دو و سه ،و سهمیه
شاهد در ورودی های جدید (سال اولی ها) شاید داللت
بر این داشته باشد که نحوه آموزش در مدارس مناطق
یک کشور به لحاظ کیفی ،روند رو به رشدتری نسبت به
سایر مناطق داشته است .اما علت این که چرا این رابطه
در دانشجویان سال آخر به دست نیامده است ،شاید
مربوط به تأثیر سایر متغیرهایی باشد که بر مهارت های
انتقادی این دو گروه از دانشجویان تأثیرگذار بوده و در
این مطالعه بررسی نشده بود که می تواند از محدودیت
های این مطالعه نیز باشد .در مطالعه قریب و همکاران
( )2993نیز خصوصیاتی نظیر سن ،وضعیت تأهل ،تجربه
کاری و میزان عالقه به رشته مامایی ،ارتباطی با سطح
تفکر انتقادی دانشجویان مورد مطالعه نداشت ( .)19الزم
به ذکر است حجم جامعه مطالعه حاضر کوچک و قابل
تعمیم به دانشکده های دیگر نمی باشد .از طرفی با
طراحی مطالعه به صورت طولی می توان نتایج دقیق
تری را به دست آورد که انجام آن برای ما امکان پذیر
نبود .اگرچه در مطالعه حاضر و اکثر مطالعات از
پرسشنامه معتبر کالیفرنیا استفاده شده است ،اما همان
گونه که میرموالیی ( )1929نیز اشاره کرد ،به نظر می
رسد بهتر است در مطالعات بعدی ،پرسشنامه تفکر
انتقادی همراه با پرسشنامه قضاوت و تصمیم گیری
بالینی در مامایی به کار برده شود ،زیرا بر اساس
پرسشنامه عمومی تفکر انتقادی نمی توان در خصوص
یادگیری مهارت های بالینی قضاوت کرد .بدیهی است
ابزارها و روش هایی که به طور اختصاصی تفکر انتقادی
مربوط به همان رشته خاص را در موقعیت های تصمیم
گیری مورد سنجش و آزمون قرار دهند ،بهتر می توانند
رشد تفکر انتقادی را در موقعیت های حرفه ای آن رشته
ارزیابی کنند ( .)5با وجودی که نمره کل مهارت تفکر
انتقادی کسب شده توسط دانشحویان در حدود هنجار
است ،اما در سطح پایینی قرار دارد .به عالوه عدم تفاوت
بین مهارت های تفکر انتقادی در بین دانشجویانی که در
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سال پایانی تحصیلی قرار دارند با دانشجویان سال اول در
این مطالعه و برخی مطالعات مشابه بیانگر این نکته است
که در امر آموزش مامایی نیاز به تحولی نو احساس می
 لذا برنامه ریزی در این زمینه و بکارگیری روش.گردد
های آموزش نوین و راهکارهای یادگیری فعال ضروری
 عالوه بر این شناسایی علل و موانع عدم.به نظر می رسد
رشد تفکر انتقادی در نظام آموزش مامایی نیازمند
.تحقیقات عمده و وسیعی می باشد

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از حمایت های مالی حوزه معاونت پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اجرای این طرح (با
) و همچنین از واحد توسعه آموزش23175 شماره ثبت
 معاونین محترم،دانشگاه در بررسی علمی این طرح
آموزشی و پژوهشی و مدیریت آموزش دانشکده پرستاری
و مامایی مشهد که در انجام این طرح ما را یاری کردند و
همچنین از همکاری تمام دانشجویان شرکت کننده در
. تشکر و قدردانی می شود،این پژوهش

نتیجه گیری
بین مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان سال اول با
دانشجویان سال آخر مامایی اختالف معنی داری وجود
.ندارد
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