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زمینه و هدف :مهارتهای تفکر انتقادی جزء مهارتهایی است که توسط یونسکو برای انسان قرن  90تعیین شده است .استرس نیز یکی از عوامل مهم در
موفقیت میباشد که فشار بیش از حد آن میتواند میزان یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجو را کاهش دهد .مطالعه حاضر با هدف بررسی مهارتهای
تفکر انتقادی و ارتباط آن با راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام شد.
روش کار :در این پژوهش مقطعی -تحلیلی 033 ،دانشجوی علوم پزشکی با روش طبقهای انتخاب شدند .اطالعات جمعآوری شده به وسیله چک لیست
اطالعات دموگرافیک ،پرسشنامه تفکر  Watson-Glaserو پرسشنامه راهبردهای مقابلهای  Lazarusو  Folkmanبا کمک نرمافزار  SPSSتجزیه و
تحلیل گردید.
یافتهها :میانگین نمره کلی مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان برابر با ( 01/09 ± 5/10رده ضعیف) و میانگین نمره راهبردهای مقابله با استرس برابر با
 23/25 ± 01/13به دست آمد و همبستگی معنیداری بین این دو نمره مشاهده نشد .همبستگی ضعیف معنیداری بین مؤلفههای دوریگزینی با استنباط و
مسؤولیتپذیری با استدالل وجود داشت (.)P > 3/35
نتیجهگیری :میانگین نمره تفکر انتقادی دانشجویان شرکت کننده در مقایسه با مطالعات داخلی تفاوت چندانی نداشت ،اما در مقایسه با مطالعات خارجی
نامطلوب بود که این موضوع توجه و ضرورت پرورش تفکر انتقادی در نظام آموزشی کشور را مطرح میسازد .غیر معنیدار بودن ارتباط بین تفکر انتقادی
و راهبردهای مقابله با استرس نیز میتواند ناشی از نوع پرسشنامه استفاده شده و برآورد نادرست دانشجویان از توانایی تفکر انتقادی و مهارتهای مقابله
با استرس آنها باشد.
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مهارتهای تفکر انتقادی و ارتباط آن...

عمل بکشاند و به کار گیرد .تفکر انتقادی در واقع راهی جهت

مقدمه
یکی از خصوصیات منحصر به فرد انسان ،برخورداری او از
استعداد تفکر است که تمام دستاوردهای امروز بشر مدیون آن
میباشد .تفکر انتقادی یکی از انواع تفکر است که در حیطه
تعلیم و تربیت جایگاه ویژهای دارد ( )0و جزء مهارتهایی
میباشد که توسط یونسکو برای انسان قرن  90تعیین شده

از بین بردن خأل و شکاف بین تئوری و عمل است (.)00
استرس نوعی نیاز جسمی یا ذهنی است که در فرد
پاسخهای خاصی را برمیانگیزد و به او امکان میدهد که با
خطر مبارزه کرده یا از آن بگریزد .اگرچه درجه مالیمی از
استرس میتواند خالقیت و موفقیت دانشجو را افزایش دهد،

است ( .)9تفکر انتقادی بیشتر به مفهوم گلهمندانه یا

اما فشار بیش از حد آن میتواند رفتار و ارتباطات بین فردی

شکایتآمیز به کار رفته ،اما منظور از آن در این مبحث تیزبینانه

دانشجو را تحت تأثیر قرار داده ،میزان یادگیری و پیشرفت

است ( .)0تفکر انتقادی به زبان خیلی ساده به توانایی فرد برای

تحصیلی او را کاهش دهد و حتی سالمتی او را تهدید کند

تحلیل

و

ارزشیابی

اطالعات

اطالق

میشود

(.)6

(.)06 ،05

( John Deweyپدر تفکر انتقادی مدرن) تفکر انتقادی را

مشاهده مرگ بیماران ،مشاهده درد و رنج مردم ،ترس از

بررسی فعال ،دقیق و پایدار هر باور یا دانش فرضی میداند که

اشتباه در بالین فرد ،برخورد با بیماریهای خطرناک و واگیر،

بر اساس یک سری دالیل حمایت کننده و نتایج حاصل شده از

تذکر مربی و ارتباط با کارکنان بیمارستان برخی از موقعیتهای

آن ایجاد میگردد (به نقل از  .)5( )Fisherبا وجود تعاریف

استرسزای آموزش بالینی هستند که دانشجو با آنها روبهرو

متعدد ،تعریف مورد توافق همگان بدین شرح است« :تفکر

میشود ( .)06از آن جا که دانشجویان در سنینی هستند که

انتقادی یک فرایند قضاوت خودتنظیم و هدفدار میباشد که

فرایند تکامل تصویر ذهنی و گسترش اطمینان به خود را

توجه مستدل و قابل تأملی به شواهد ،زمینه ،مفاهیم ،روشها و

میگذرانند و سطوح باالی استرس میتواند آثار منفی بر

معیارها دارد» (.)6

سالمت ،کیفیت زندگی ،پیشرفت تحصیلی و نیز میزان آمادگی

مهارتهای تفکر انتقادی نوعی از مهارتهای شناختی

دانشجویان برای پذیرش نقشهای حرفهای خود بر جای

است .فرد دارای تفکر انتقادی نیاز به شخصیتی دارد که از

گذارد ( )01و همچنین میتواند دانشجویان را تحت تأثیر

روی هوشیاری عمل کرده و بر روی عقایدش پافشاری نماید
و برای این قبیل ارزشها متعهد شود ( .)1شکاف بین تئوری و
عمل در بین رشتههای علوم پزشکی ملموس است .نتایج
مطالعات طاهری و همکاران ( ،)1اسالمی و همکاران ( )2و

اضطراب قرار دهد که این اضطراب در توانایی آنان تأثیر
نامطلوب میگذارد و عملکردشان را فلج میکند ،بنابراین توجه
به اضطراب و داشتن مهارتهای کنترل آن ضروری است
(.)01

 Kawashimaو  )03( Petriniبر روی دانشجویان پرستاری،

تفکر انتقادی جزء ضروری در تصمیمگیری بالینی و

بهمنی و همکاران ( )00بر روی دانشجویان علوم پایه و نتایج

صالحیت حرفهای میباشد ،اما این گونه به نظر میرسد که در

مطالعه  Agwuو  )09( Okparaبر روی دانشجویان

بیشتر دانشگاههای علوم پزشکی کشورمان به آن توجهی

رادیولوژی نشان دهنده تفکر انتقادی ضعیف آنان میباشد.

نمیشود .با توجه به این که فشار بیش از حد استرس میتواند

دانشجویان با وجود گذراندن واحدهای تئوری زیاد ،در

میزان یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجو را کاهش دهد،

موقعیت بالینی قادر به استفاده از اندوختههای علمی خود

مطالعه حاضر با هدف بررسی مهارتهای تفکر انتقادی و

نیستند .تفکر انتقادی میتواند اندوختههای علمی را به حیطه

مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک و
ارتباط آنها با هم انجام شد.
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روش کار

دوره یازدهم شماره سوم

گزارش کرد ( Cronbachs alpha .)93برای مقابله متمرکز

این مطالعه از نوع مقطعی -تحلیلی بود که بر روی 033

بر هیجان برابر با  3/19و برای مقابله متمرکز بر مسأله برابر با

دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال تحصیلی 0023-20

 3/12به دست آمد .راهبرد مقابلهای مسألهمدار شامل مؤلفههای

انجام شد .نمونهها به صورت طبقهای از دانشکدههای
پیراپزشکی ،پرستاری و مامایی ،بهداشت و توانبخشی و از هر
دو جنس دختر و پسر انتخاب شدند .حجم نمونه با در نظر

حساسیت اجتماعی ،مسؤولیتپذیری ،مسألهگشایی برنامهریزی
شده ،ارزیابی مجدد مثبت و راهبرد مقابلهای هیجانمدار شامل
مؤلفههای رویارویی ،دوریگزینی ،فرار و اجتناب و

گرفتن  r = 3/02 ،α = 3/35و با استفاده از فرمول (65 ،)02

خویشتنداری است که در یک مقیاس  6درجهای (اصالً = ،3

نفر برآورد گردید.

گاهی اوقات =  ،0معموالً =  9و زیاد =  )0نمرهگذاری میشود

برای جمعآوری اطالعات از چک لیست اطالعات

(.)93 ،90

دموگرافیک ،فرم الف پرسشنامه استاندارد تفکر انتقادی

در پژوهش حاضر ابتدا با شرح و بیان اهداف مطالعه،

 Watson-Glaserو پرسشنامه استاندارد راهبردهای مقابلهای

رضایت آگاهانه نمونهها جهت شرکت در مطالعه کسب گردید.

 Lazarusو  Folkmanاستفاده شد.

همچنین در چک لیست جمعآوری اطالعات دموگرافیک از

فرم الف پرسشنامه تفکر انتقادی  Watson-Glaserتوسط
اسالمی و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی ایران به فارسی
ترجمه و با شرایط اجتماعی ،پزشکی و فرهنگی جامعه ایرانی
همگونسازی شد ( .)2این پرسشنامه شامل  11سؤال و 5
بخش و هر بخش شامل  06سؤال چند گزینهای است .پایایی
پرسشنامه با استفاده از روش  Cronbachs alphaبرای

پرسیدن موارد خصوصی خودداری شد .نتایج به صورت
گروهی و با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 06
( ،)version 16, SPSS Inc., Chicago, ILشاخصهای
آمار توصیفی و آزمونهای  Pearson ،ANOVA ،tو
 Spearmanتجزیه و تحلیل گردید P > 3/35 .به عنوان سطح
معنیداری در نظر گرفته شد.

بخش استنباط  ،3/16بخش تشخیص شناسایی مفروضات
 ،3/15بخش استنتاج  ،3/12بخش تعبیر و تفسیر  ،3/11بخش

یافتهها

ارزشیابی استداللهای منطقی  3/10و مجموع  3/10به دست

 033دانشجو وارد مطالعه شدند که  06درصد پسر66 ،

آمد .امتیازدهی پرسشنامه مذکور به این صورت است که به

درصد دختر 16 ،درصد غیر بومی و  09درصد متأهل بودند و

هر پاسخ صحیح نمره یک و به هر پاسخ غلط نمره صفر داده

میانگین سنی آنها  90/66 ± 0/56سال به دست آمد.

میشود و امتیاز نهایی بین  3-13خواهد بود .هر یک از

میانگین کلی نمره مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان از

آزمودنیها از نظر توانایی تفکر انتقادی بر حسب نمره کل

 13نمره ( 01/09 ± 5/10رده ضعیف) و میانگین نمره

حاصل از آزمون میتوانند در یکی از طبقات ضعیف (امتیاز

راهبردهای مقابله با استرس از  021نمره 23/25 ± 01/13

زیر  ،)50متوسط (امتیاز  )56-52و قوی (امتیاز  )63-13قرار

محاسبه شد که میانگین نمره راهبردهای مسألهمدار مقابله با

گیرند (.)1 ،2

استرس  06/01 ± 1/62و میانگین نمره راهبردهای هیجانمدار

پرسشنامه راهبردهای مقابلهای  Lazarusو  Folkmanشامل

مقابله با استرس  00/63 ± 1/51بود .میانگین نمره مؤلفههای

 66سؤال و  1مؤلفه است که دو راهبرد مقابلهای مسألهمدار و

مهارتهای تفکر انتقادی و راهبردهای مقابله با استرس در

هیجانمدار را اندازهگیری میکند Lazarus .ثبات درونی برابر

جدول  0گزارش شده است.

با  -3/12و  α = 3/66را برای هر یک از روشهای مقابله
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مهارتهای تفکر انتقادی و ارتباط آن...
جدول  :0میانگین نمره مؤلفههای تفکر انتقادی و راهبردهای مقابله با استرس
مؤلفهها

میانگین  ±انحراف معیار

استنباط

( 6/10 ± 0/20از  06نمره)

شناسایی مفروضات

( 2/06 ± 9/36از  06نمره)

استنتاج

( 1/90 ± 9/02از  06نمره)

تعبیر و تفسیر

( 1/69 ± 9/01از  06نمره)

استداللهای منطقی

( 1/66 ± 9/13از  06نمره)

رویارویی

( 1/61 ± 9/16از  01نمره)

دوریگزینی

( 1/32 ± 9/12از  01نمره)

خویشتنداری

( 03/30 ± 9/12از  90نمره)

جستجوی حمایت اجتماعی

( 1/61 ± 0/02از  01نمره)

مسؤولیتپذیری

( 6/61 ± 9/03از  09نمره)

مسألهگشایی برنامهریزی شده

( 1/52 ± 9/16از  01نمره)

ارزیابی مجدد مثبت

( 03/66 ± 9/11از  90نمره)

فرار و اجتناب

( 1/10 ± 0/91از  90نمره)

متغیرها

مهارتهای تفکر انتقادی

راهبردهای مقابله با استرس

به طور کلی همبستگی معنیداری بین مهارتهای تفکر

بر اساس یافتهها ،اختالف معنیداری بین میانگین نمره

انتقادی با سن ( )P = 3/093وجود نداشت .همچنین اختالف

مؤلفه خویشتنداری در دانشکدههای مختلف مشاهده شد

معنیداری بین میانگین نمره تفکر انتقادی در گروههای مختلف

()P = 3/332؛ به گونهای که میانگین نمره مؤلفه خویشتنداری

جنس ( ،)P = 3/063وضعیت تأهل ( ،)P = 3/693دانشکده

در دانشکده پیراپزشکی ( )2/39 ± 9/16به طور معنیداری

( ،)P = 3/263وضعیت سکونت ( )P = 3/213و ترم تحصیلی

کمتر از میانگین این نمره در دانشکدههای پرستاری (± 9/20

( )P = 3/363مشاهده نشد ،اما بین خرده مقیاس استنتاج با سن

 )03/11و توانبخشی ( )09/53 ± 9/69بود.

همبستگی معنیداری وجود داشت (.)r = 3/91 ،P = 3/336

در مطالعه حاضر همبستگی معنیداری بین مهارتهای تفکر

طبق یافتههای مطالعه حاضر اختالف معنیداری بین میانگین

انتقادی و راهبردهای مقابله با استرس مشاهده نشد (= 3/563

نمره مؤلفه استنباط و جنسیت وجود داشت ()P = 3/330؛ به

 ،)Pاما همبستگی معکوس و ضعیف معنیداری بین مؤلفه

طوری که میانگین نمره استنباط در زنان ( )5/95 ± 9/31به

دوریگزینی و استنباط وجود داشت (= -3/91 ،P = 3/335

طور معنیداری بیشتر از مردان ( )6/31 ± 0/01بود.

)P؛ بدین معنی که با افزایش میانگین نمره استنباط ،نمره مؤلفه

در مطالعه حاضر همبستگی معنیداری بین میانگین نمره

دوریگزینی کاهش یافت .همچنین همبستگی مستقیم و

راهبردهای مقابله با استرس و سن ( ،)P = 3/663گروههای

ضعیف معنیداری بین مؤلفه مسؤولیتپذیری و استدالل

مختلف جنس ( ،)P = 3/523وضعیت تأهل (،)P = 3/113

مشاهده شد (.)r = 3/02 ،P = 3/363

دانشکده ( ،)P = 3/013وضعیت سکونت ( )P = 3/203و ترم
تحصیلی ( )P = 3/053مشاهده نشد ،اما همبستگی معنیداری
بین مؤلفه فرار و اجتناب با سن وجود داشت (،P = 3/363
.)r = 3/93

بحث و نتیجهگیری
یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که دانشجویان علوم
پزشکی اراک از تفکر انتقادی ضعیفی برخوردار بودند و
کمترین و بیشترین نمره به ترتیب مربوط به مؤلفههای استنباط
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و مفروضات بود .نتایج مطالعات طاهری و همکاران ( )1و

آمد .در مطالعه مؤمنی و شهبازی راد که بر روی دانشجویان

اسالمی و همکاران ( )2نیز نشان دهنده ضعیف بودن تفکر

دانشگاه رازی انجام شده بود ،میانگین نمره راهبردهای

انتقادی دانشجویان بود .در مطالعات آنها نیز مؤلفه استنباط

مسألهمدار مقابله با استرس  01/99 ± 2/90و میانگین نمره

ضعیفترین نمره را به خود اختصاص داده بود .استنباط

راهبردهای هیجانمدار مقابله با استرس  06/13 ± 1/16به دست

نتیجهای است که فرد از پدیدههای به وقوع پیوسته به دست

آمد که در هر دو مطالعه میانگین نمره راهبردهای مسألهمدار از

میآورد ( )1 ،2و به نظر میرسد مؤلفه مهمی برای دانشجویان

میانگین نمره راهبردهای هیجانمدار کمی بیشتر به نظر میرسد

علوم پزشکی باشد.

(.)96

مطالعه  Agwuو  Okparaدر نیجریه نشان داد که

با توجه به الگوی  Lazarusو  ،Folkmanانکار و انفعال از

دانشجویان رادیولوژی نیز از تفکر انتقادی ضعیفی برخوردار

ویژگی افرادی است که از راهبردهای مقابلهای ناکارامد

بودند ( ،)09اما پایین بودن نمره تفکر انتقادی فقط به

هیجانمدار استفاده میکنند؛ یعنی انکار موقعیت استرسزا

دانشجویان علوم پزشکی محدود نمیشود؛ چرا که مطالعه

موجب کنارهگیری و اجتناب از آن موقعیت و ویژگی انفعالی

مصلینژاد و سبحانیان نشان داد که دانشجویان رشته کامپیوتر

موجب عدم تالش برای حل مشکل شده ،مشکل همچنان باقی

در گروههای آموزش سنتی و مجازی دارای تفکر انتقادی

میماند ،ولی فرد با استفاده از راهبردهای مقابلهای مسألهمدار از

ضعیف بودند و کمترین نمره آنها نیز مربوط به مؤلفه استنباط

مهارتهای شناختی برای حل مشکل استفاده میکند؛ یعنی

بود (.)99

راههای مقابله با مشکل بررسی شده ،در واقع با یافتن راهحل

نتایج مطالعات مختلف و مقایسه میانگین نمرات تفکر

مناسب برای آن ،رضایت روانشناختی حاصل میشود و در

انتقادی دانشجویان ایرانی و سایر کشورها میتواند نشانگر

نهایت استفاده از این راهبردها موجب کاهش تنش در افراد

ضعف کلی در زمینه پرورش تفکر انتقادی در برنامههای

میگردد ( .)96-96با توجه به مطالب فوق انتظار میرفت

آموزشی کشور ما باشد .استادان دانشگاهها باید به این نکته

ارتباط معنیداری بین مهارتهای تفکر انتقادی و راهبردهای

توجه داشته باشند که توانایی تفکر انتقادی دانشجویان تنها از

مقابله با استرس وجود داشته باشد ،اما مطالعه حاضر چنین

طریق گوش دادن به سخنرانیها ،خواندن جزوه و کتابهای

نتیجهای را نشان نداد.

درسی و همچنین استفاده از روشهای ارزشیابی که بر مبنای

مطالعات مختلفی ( )90 ،91 ،91در زمینه سنجش ارتباط

حفظ کردن حجم وسیعی از اطالعات تئوری و غیر کاربردی

تفکر انتقادی و متغیرهای مختلف انجام شده است که نشان

است ،به وجود نمیآید بلکه از طریق ایجاد فرصتهایی برای

دهنده عدم وجود ارتباط بین مهارتهای تفکر انتقادی با

تمرین مهارتها ،ابتکار و تصمیمگیری ،بحثهای کالسی،

تصمیمگیری بالینی و هوش هیجانی و وجود ارتباط معنیدار

تشویق دانشجویان به جستجوی راهحلها توسط خودشان و ...

با سالمت روان میباشد ،اما پرسشنامه استفاده شده در آن

به وجود میآید .در مطالعه حاضر اختالف معنیداری بین

مطالعات ( )90 ،91 ،91برای سنجش مهارتهای تفکر انتقادی

میانگین نمره تفکر انتقادی در دو جنس مختلف مشاهده نشد

با پرسشنامهای که در مطالعه حاضر استفاده شد ،متفاوت بود.

که با مطالعه حقانی و همکاران ( )90همخوانی داشت.

مطالعه حاضر همبستگی معکوس و ضعیف معنیداری بین

بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،میانگین نمره راهبردهای

مؤلفه استنباط مهارتهای تفکر انتقادی و دوریگزینی

مسألهمدار مقابله با استرس  06/01 ± 1/62و میانگین نمره

راهبردهای مقابله با استرس و همبستگی مستقیم و ضعیف

راهبردهای هیجانمدار مقابله با استرس  00/63 ± 1/51به دست
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مهارتهای تفکر انتقادی و ارتباط آن...

معنیداری بین مؤلفه استدالل مهارتهای تفکر انتقادی و

انتقادی در ارتباط باشد ،پیشنهاد میشود تحقیقات بیشتری در

مسؤولیتپذیری راهبردهای مقابله با استرس نشان داد.

این حیطه موضوعی انجام گردد.

دوریگزینی مجموعه رفتارهای شناختی را ذکر میکند که
فرد یا گروه برای دوری از منبع ایجاد کننده مشکل و یا
اجتناب از این منبع در جهت کاهش اهمیت به آن به کار
میبرند و استنباط عبارت است از نتیجهای که فرد از پدیدههای
به وقوع پیوسته به دست میآورد .استنباط با افزایش
دوریگزینی کاهش مییابد .مؤلفه مسؤولیتپذیری شامل
مجموعه واکنشهایی است که پذیرش نقش فرد در ایجاد
مشکل را از طریق تالشهای مداوم او در اصالح موقعیت
موجود نشان میدهد ( )92که با افزایش آن مهارت استدالل نیز
افزایش پیدا میکند.
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به تعداد کم نمونه
آماری ،زیاد بودن تعداد سؤاالت و وقتگیر بودن تکمیل
پرسشنامهها که نیازمند توصیف کامل اهداف مطالعه برای
توجیه نمودن دانشجویان در مورد پرسشنامهها و تشویق آنها
برای تکمیل آن بود ،اشاره کرد .بنابراین پیشنهاد میگردد برای
انجام مطالعات بعدی از حجم نمونه بیشتری استفاده شود و
تکمیل پرسشنامهها در دو مرحله یا بیشتر صورت گیرد تا
دانشجویان در تکمیل کردن آنها دقت بیشتری داشته باشند.

نتیجهگیری
میانگین نمره مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی اراک در سال  01/09 ± 5/10 ،0029و میانگین
نمره راهبردهای مقابله با استرس آنها  23/25 ± 01/13به
دست آمد که همبستگی معنیداری بین آنها مشاهده نشد .با
توجه به یافتههای پژوهش حاضر و مطالعات مشابه که نشان
دهنده تفکر انتقادی ضعیف دانشجویان کشور ما میباشد ،به
نظر میرسد تفکر انتقادی به عنوان یک بعد اساسی در آموزش
و پرورش دانشجویان در طی مراحل تحصیلی ،آن گونه که باید
مورد توجه نظام آموزشی قرار نمیگیرد .با توجه به این که
تفکر انتقادی یک فرایند ذهنی پیچیده است که باعث
انعطافپذیری ،عکسالعمل مناسب ،پیشبینیهای درست و
تصمیمگیری منطقی و درست دانشجویان در موقعیتهای
مختلف میشود ،بنابراین الزم است با اصالح الگوهای
آموزشی به این امر مهم توجه گردد.

سپاسگزاری

همچنین ارتباط مهارتهای تفکر انتقادی و مهارتهای مقابله

نویسندگان بر خود الزم میدانند از معاونت محترم

با استرس با استفاده از پرسشنامههای دیگر موجود در این دو

تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اراک به دلیل تصویب و تأمین

زمینه دوباره مورد بررسی قرار گیرد تا علت غیر معنیدار بودن

مالی این طرح و مساعدت دانشجویان عزیز دانشگاه علوم

رابطه آنها در این مطالعه مشخص شود و با توجه به این که

پزشکی اراک که در اجرای این پژوهش با ما همکاری داشتند،

عوامل مختلف زیاد دیگری میتواند با مهارتهای تفکر

تشکر و قدردانی نمایند.
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