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مقدمه :کسب مهارتهای تفکر نقادانه در آموزش علوم سالمت به عنوان هدف غایی آموزش به حساب میآید .لذا مطالعه حاضر با
هدف تعیین تأثیر کارگاه آموزشی بر ارتقای مهارتهای تفکر نقادانه دانشجویان پرستاری انجام شده است.
روش کار :در یک مطالعه نیمه تجربی دو گروهی با طرح قبل و بعد ،سی و دو نفر از دانشجویان کارشناسی پرستاری ترم هفت
دانشگاههای علوم پزشکی ارتش ( 11نفر) و بقیه ا( ...عج) ( 11نفر) با رضایت آگاهانه در سال  1931در مطالعه شرکت کرده و به علت
دسترسی بهتر برای انجام مداخله ،دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا( ...عج) در گروه آزمون و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
ارتش در گروه شاهد قرار گرفتند .دانشجویان گروه آزمون تحت آموزش مهارتهای تفکر نقادانه در قالب یک کارگاه  1ساعته قرار
گرفتند .تفکر نقادانه با استفاده از پرسشنامه  91سؤالی مهارتهای تفکر نقادانه کالیفرنیا (فرم ب) قبل ،بالفاصله و پیگیری یک ماه بعد
از آموزش در هر دو گروه بررسی شد .اطالعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار  SPSSویرایش  22و آمار توصیفی و آمار استنباطی
در سطح معنی داری ( )P > 0/02تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که در آزمون تفکر نقادانه ،تفاوت میانگین نمره کلی تفکر نقادانه و نمرات ابعاد (تحلیل ،ارزشیابی ،استنباط،
استدالل قیاسی و استدالل استقرایی) پرسشنامه تفکر نقادانه در مراحل قبل ،بالفاصله و پیگیری یک ماه بعد از آموزش در گروه آزمون
به طور معناداری از گروه شاهد بیشتر است (.)P > 0/02
نتیجه گیری :افزایش نمرات دانشجویان در نمره کل مهارتهای تفکر نقادانه و مهارتهای تحلیل ،ارزشیابی ،استنباط ،استدالل قیاسی
و استدالل استقرایی بازتاب ارزشمندی از تأثیر کارگاه آموزشی بر ارتقای مهارتهای تفکر نقادانه و تصمیم گیری بالینی دانشجویان
دارد.
کلیدواژهها :کارگاه آموزشی ،مهارتهای تفکر نقادانه ،دانشجوی پرستاری ،آموزش
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
نقادانه یک فرآیند شناختی است که فرد در طی آن با بررسی دالیل و
تجزیه و تحلیل اطالعات در دسترس و نتیجه گیری از آنها به قضاوت
و تصمیم گیری میپردازد .به عبارت دیگر تفکر نقادانه یک فرآیند
قضاوت خودتنظیم و هدفدار است که سبب حل مشکالت و تصمیم
گیری مناسب میشود (.)2
استفاده از تفکر نقادانه ،فرد را قادر میسازد که در هر موقعیتی ،مراقبت
منحصر به فرد و متناسبی را ارائه دهد ( .)9این نوع تفکر به عنوان جنبه
مهمی از عملکرد حرفهای در پرستاری موردتوجه قرار گرفته و به ویژه

زندگی امروزی بشر در مقایسه با سد ه ها و هزارههای قبل به شدت
دچار تحول و دگرگونی شده است .این نوع زندگی به دلیل
پیچیدگیهای اجتماعی ،تحصیلی ،اقتصادی و فرهنگی نیازمند
مهارتهای خاصی است که از جمله آ ن ها میتوان به تفکر سطح باال
اشاره کرد .تفکر سطح باال را میتوان به عنوان نوعی تفکر غیرالگوریتمی
( )non-algorithmicو پیچیده دانست که اغلب راه حلهای متنوعی
را تولید میکند  .تاکنون انواع مختلفی از تفکر سطح باال شناسایی
شدهاند که از جمله آنها میتوان به تفکر نقادانه اشاره کرد ( .)1تفکر
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این پژوهش به صورت نیمه تجربی دو گروهی با طرح قبل و بعد با هدف
تعیین تأثیر کارگاه آموزشی بر تفکر نقادانه دانشجویان پرستاری انجام
گردید ،محیط پژوهش دانشکدههای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی
بقیه ا( ...عج) و دانشگاه علوم پزشکی ارتش در سال  1931-1939بود.
در این مطالعه ابتدا 92 ،نفر از دانشجویان کارشناسی پرستاری به
صورت سرشماری با داشتن معیارهای ورود و رضایت از شرکت در
پژوهش در مطالعه وارد شدند .تحصیل در رشته پرستاری (ترم هفت)
از معیارهای ورود به مطالعه بود و از معیارهای خروج از مطالعه :عدم
رضایت برای شرکت در کارگاه ،عدم رضایت برای تکمیل پرسشنامه
تفکر نقادانه و نقص در وارد کردن اطالعات در پرسشنامه تفکر نقادانه
را میتوان بیان نمود .در ابتدای کار پژوهشگر پس از هماهنگیهای الزم
جهت اجراء به محیطهای پژوهش مراجعه کرده و پس از توضیح کار و
کسب رضایت افراد شرکت کننده و اطمینان دادن به آنان در خصوص
محرمانه ماندن اطالعات پرسشنامهها توسط آنان تکمیل گردید .در
مرحله بعد ،نمونهها به روش تصادفی ساده گروه بندی شده ( 11نفر از
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ا( ...عج) در گروه آزمون و  11نفر از
دانشجویان دانشگاه علوم ارتش در گروه شاهد) و برنامه کارگاه آموزش
مهارتهای تفکر نقادانه به تعداد سه جلسه  30دقیقهای ،توسط توسط
دانشجوی دکتری علم فلسفه و مدرس تفکر نقادانه بر اساس محتوای
مشخص که روایی و اعتبار علمی آن به تأیید نظر خبرگان رسید همراه
با تمرینات و پرسش و پاسخ برای گروه آزمون برگزار گردید .محتوای
برنامه آموزشی ارائه شده به صورت سه جلسه  2ساعته توسط دانشجوی
دکتری فلسفه و مدرس تفکر نقادانه در محل کارگاه آموزشی (دانشکده
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ا( ...عج)) ارائه و به شکل آموزش گروهی
بر اساس محتوای مشخص و معین همراه با تمرینات و پرسش و پاسخ
انجام گردید .محتوای آموزشی کالسها به طور خالصه شامل؛ جلسه
اول (دانش به تفکر نقادانه) ،جلسه دوم (بینش به تفکر نقادانه) و جلسه
سوم (تمرین مهارتهای تفکر نقادانه) بود .بالفاصله بعد از کارگاه
پرسشنامه تفکر نقادانه کالیفرنیا توسط دانشجویان گروه مداخله و برای
گروه کنترل بدون برگزاری هیچ کارگاهی تکمیل شد و در مرحله آخر
نیز پس از گذشت یک ماه فاصله زمانی ،پرسشنامه تفکر نقادانه کالیفرنیا
مجدداً توسط هر دوگروه تکمیل گردید.
برای جمع آوری اطالعات در این مطالعه از پرسشنامه تفکر نقادانه
کالیفرنیا فرم ب ( California Critical Thinking Skills Test
 )–Form Bاستفاده شد .بخش اول پرسشنامه ،شامل اطالعات
جمعیت شناختی از قبیل سن ،جنس ،تأهل و معدل ترم تحصیلی قبل
بود .بخش دوم پرسشنامه حاوی سؤاالت اختصاصی جهت بررسی
مهارتهای تفکر نقادانه میباشد که حاوی  91سؤال چندگزینهای با
یک گزینه صحیح در  2حوزه مهارتهای شناختی تفکر نقادانه (تحلیل،
ارزشیابی ،استنباط ،استدالل استقرایی و استدالل قیاسی) جهت
سنجش اختصاصی سطح مهارتهای تفکر نقادانه دانشجویان میباشد.
در این آزمون به ازای هر سؤال صحیح یک نمره به فرد تعلق میگیرد
و مجموع سؤاالت صحیح آزمون ،نمره کل محسوب میشود (حداکثر
 91نمره) و سؤال صحیح سوالی است که طبق کلید آزمون گزینه
صحیح انتخاب شده باشد .زمان الزم جهت پاسخ دهی به سؤاالت آزمون
 12دقیقه است ( .)11-11 ,3محدوده سؤاالت در برگیرنده مواردی
است که تحلیل معنایی از یک جمله تا تلفیق پیچیدهتر مهارتهای

در عرصههای بالینی ،برای پرستاری امری حیاتی به شمارمی آید (.)1
درواقع تفکر نقادانه بخش ضروری در تصمیم گیری بالینی و صالحیت
حرفهای پرستاران است .توانایی حل مسئله در بالین بیمار برای مراقبت
از او بسیار با ارزش است .با تقویت تفکر نقادانه فرد مراقبت کننده
تصمیم درست خواهد گرفت و در فرآیند مراقبت بهترین خدمات را
ارائه خواهد داد ( . )1تصمیم گیری براساس تفکر نقادانه تسلط پرستاران
را بر شرایط بحرانی افزایش داده و سبب باالتر بردن کیفیت مراقبتهای
پرستاری توسط وی میگردد .فقدان تفکر نقادانه و در نتیجه عدم اعتماد
به نفس ،سبب افزایش شکاف میان اطالعات ،عملکرد و شک بیشتر
نسبت به تواناییهای پرستار در وضعیت بحرانی میگردد (.)2
مهارتهای تفکر نقادانه شامل توانایی تحلیل ،استنباط ،استدالل
قیاسی ،استدالل استقرایی و ارزشیابی میباشند که اجزای مهم
مسئولیت و کیفیت مراقبت محسوب میشوند ( .)1تحلیل به معنی
تشخیص هدف مطالب و پی بردن به ارتباطات موجود در بین آنها،
استنباط به معنی توانایی نتیجه گیری از مطالب ،استدالل استقرائی به
معنی استخراج نتیجه بر اساس دالیل منطقی و استدالل قیاسی به
عنوان نتیجه گیری بر اساس یک استنباط یا اصل کلی و ارزشیابی یه
معنی تعیین اعتبار مطالب و ارزیابی نحوه ارتباطات بین آنها میباشد
(.)7
آموزش ،فعالیتی هدفمند در جهت ارتقای یادگیری است .وظیفه اصلی
هر مؤسسه آموزشی فراهمکردن امکان رشد ،شایستگی و صالحیت
حرفهای دانشجویانی است که به مؤسسه وارد میشوند؛ هدف اصلی در
آموزش علوم سالمت عالوه بر رشد شایستگی و صالحیتهای حرفهای،
توسعه مهارتهای تصمیمگیری ،مسألهگشایی و خودکارآمدی است که
این مهارتها خود تحتالشعاع توانایی تمرین تفکر به صورت انتقادی
است (.)8
با وجود اهمیت تفکر نقادانه ،پژوهشهای مختلف نشان دهنده ضعیف
بودن تفکر نقادانه دانشجویان در ایران است .در مطالعه خلیلی ()1989
( )3نمره دانشجویان پرستاری در حیطه تحلیل برابر ( 2/3از  ،)3در
حیطه ارزشیابی برابر ( 2/12از  ،)11در استنباط برابر ( 9/33از ،)11
در استدالل استقرایی برابر ( 1/12از  )11و در استدالل قیاسی برابر 1/1
(از  )11بوده است و در مطالعات کریمی و همکاران ( )10( )1987در
سبزوار ،جوادی و همکاران ( )11( )1987در گیالن و عضدی ()1983
( )12در بوشهر که از آزمون تفکر نقادانه فرم ب کالیفرنیا استفاده کرده
بودند توانایی تفکر نقادانه دانشجویان در حد ضعیف گزارش شد.
مطالعات مختلف نشان دادهاند که وجود برخی عوامل از دالیلی است
که منجر به ضعف و به کارنگرفتن تفکر نقادانه میگردد .از جمله
هروآبادی و مرباغی عقیده دارند عدم وجود اعتماد به نفس و برخورد
انفعالی پرستاران در هنگام رویارویی با مسائل و عدم وجود محیط ذهنی
مطلوب از موانع مهم در این زمینه است ( .)19با توجه به ضرورت و
اهمیت مسأله و پایین بودن سطح تفکر نقادانه دانشجویان پرستاری،
پژوهشگر بر آن شد تا با برگزاری یک کارگاه آموزشی ،به بررسی تأثیر
کارگاه آموزشی بر ارتقای مهارتهای تفکر نقادانه دانشجویان پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا( ...عج) بپردازد.

روش کار
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 SPSSنسخه  22آنالیز شدند .عالوه بر آمار توصیفی ،پس از اطمینان
از طبیعی بودن توزیع متغیرها به وسیله آزمون کولموگروف-
اسمیرونوف ،در درون دو گروه از آزمون تحلیل واریانس با اندازههای
تکراری (  )Repeated Measure Analysis of varianceو در
بین دو گروه از آزمون آماری تی مستقل به منظور بررسی میانگین
نمرات تفکر نقادانه ،قبل ،بالفاصله و پیگیری یک ماه بعد ازبرنامه
آموزشی استفاده گردید.

تفکر نقادانه را اندازه گیری میکند .پاسخ گویی به برخی موارد این
پرسشنامه ،مستلزم استخراج استنباط صحیح از یک سری پیش فرض
ها و پاسخ گویی به برخی موارد دیگر ،مستلزم ارزیابی و توجیه مستدل
یک نتیجه گیری است .پاسخ گویی به دسته دیگری از سؤاالت ،مستلزم
اعتراض به استنتا ج های ارائه شده ،توجیه و ارزشیابی این اعتراضات
است .اجرای این آزمون باید بر اساس راهنمای برگزاری آزمون
مهارتهای تفکر نقادانه صورت گیرد .در پرسشنامه تفکر نقادانه
کالیفرنیا سؤاالت مربوط به ارزشیابی شماره  1-1و  91-22میباشد که
بیشترین امتیاز کسب شده فرد  11امتیاز است .سؤاالت بخش استنباط
شمارههای  11تا  21میباشد که بیشترین امتیاز فرد  11است و
سواالتی که به بررسی میزان مهارت تجزیه و تحلیل شرکت کننده
میپردازند سؤاالت  2تا  19بود و بیشترین امتیاز آنها  3است .استدالل
قیاسی با پاسخ دادن به سؤاالت 91-28 ،21-21 ،21 ،9 ،19 ،20
سنجیده و استدالل استقرایی با سؤاالت ،22 ،13-11 ،3-8 ،1-1 ،2 ،1
 29و  27ارزیابی میشود .از مجموع  91سؤال این پرسشنامه  13سؤال
 1گزینهای و  12سؤال  2گزینهای است .میانگین تعیین شده برای این
آزمون  12/83است .بدین معنی که نمره کمتر از  12/83اشاره به ضعف
در مهارتهای تفکر نقادانه دارد و نمره باالتر از آن بیان گر قوت و باال
بودن مهارتهای تفکر نقادانه است ( .)13-17ضریب پایایی آزمون با
استفاده از روش آلفای کرونباخ  ./72و اعتبار سازه تمام خرده مقیاسها
با همبستگی مثبت و باال بین  %12 -10گزارش شده است ( .)11در
ایران روایی ،پایایی و هنجار این آزمون تعیین گردیده است .در یک
مطالعه روش شناسی ،روایی صوری و محتوایی آزمون تأیید گردید.
پایایی این آزمون با استفاده از فرمول کودر ریچاردسون  0/12 ،20به
دست آمد (.)20
در این پژوهش ،تحلیل ،به معنی تشخیص هدف مطالب و پی بردن به
ارتباطات موجود در بین آنها ،ارزشیابی ،به معنی تعیین اعتبار مطالب
و ارزیابی نحوه ارتباطات بین آنها ،استنباط به معنی توانایی نتیجه گیری
از مطالب ( ،)12استدالل استقرایی به معنی استخراج نتیجه براساس
دالیل منطقی و استدالل قیاسی به عنوان نتیجه گیری براساس
استنباط یا اصل کلی میباشد ( .)21دادهها با استفاده از نرم افزار آماری

یافتهها
مجموعاً  92نفر دانشجوی پرستاری در دو گروه آزمون و شاهد (هر
کدام  11نفر) در این پژوهش شرکت کردند .جنسیت دانشجویان %12/2
( 10نفر) مؤنث در گروه آزمون و  12( %72نفر) مذکر در گروه شاهد
بودند .میانگین و انحراف معیار سن درگروه مداخله  22/88 ± 1/03و
در گروه شاهد  22/13 ± 1/02بود .از نظر تأهل در هر گروه 12( %72
نفر) مجرد بودند .میانگین و انحراف معیار معدل ترم قبل درگروه آزمون
 17/21 ± 1/19و در گروه شاهد  11/10 ± 1/19بود .از حیث
متغیرهای جمعیت شناختی کمی و کیفی بین دو گروه تفاوت آماری
معناداری مشاهده نشد؛ به عبارتی دو گروه از این نظر قبل از شروع
مطالعه همسان بودند.
در نتایج به دست آمده از آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازههای
تکراری ،تفاوت میانگین نمرات تفکر نقادانه در مراحل قبل ,بالفاصله و
پیگیری یک ماه بعد از آموزش در گروه آزمون به طور معناداری از گروه
شاهد بیشتر است (( )P > 0/02جدول .)1
همچنین آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازههای تکراری ،در گروه
شاهد تفاوت میانگین نمرات ابعاد پرسشنامه تفکر نقادانه در مراحل
قبل ،بالفاصله و پیگیری یک ماه بعد از آموزش ،معنا دار نبود (> 0/02
 .)Pاما در گروه آزمون معنا دار نشان داد (( )P > 0/02جدول .)1
آزمون آماری تی مستقل نشان داد که اختالف میانگین دو گروه در
نمره کلی متغیر تفکر نقادانه در مراحل قبل ( ،)P > 0/001بالفاصله
( )P > 0/0001و پیگیری یک ماه بعد از آموزش ()P > 0/0001
معنادار میباشد (جدول .)2

جدول  :1مقایسه میانگین و انحراف معیار مهارتهای تفکر نقادانه و ابعاد آن در مراحل قبل ،بالفاصله و پیگیری یک ماه بعد از کارگاه آموزشی
تحلیل

ارزشیابی

استنباط

استدالل قیاسی

استدالل
استقرایی

نمره کل

قبل
شاهد
آزمون

1/12 ± 1/02
9/00 ± 2/13

2/81 ± 1/02
1/13 ± 1/81

2/21 ± 1/11
9/91 ± 1/28

2/12 ± 1/12
1/87 ± 1/72

9/13 ± 1/20
1/97 ± 1/81

7/00 ± 2/11
10/20 ± 1/13

شاهد
آزمون

2/01 ± 1/18
1/97 ± 1/11

9/20 ± 1/89
1/81 ± 1/17

9/01 ± 1/11
2/13 ± 1/71

9/87 ± 2/28
7/13 ± 1/12

1/01 ± 1/12
7/12 ± 2/17

8/12 ± 9/20
11/87 ± 9/28

بالفاصله

پیگیری
شاهد
آزمون

1/72 ± 1/12
/12 ± 1/31

9/13 ± 1/21
7/01 ± 1/93 1

2/13 ± 1/22
2/91 ± 1/71

2/81 ± 1/17
7/00 ± 2/28

9/21 ± 1/71
7/81 ± 2/20

7/12 ± 2/10
11/31 ± 9/18

معناداری ( RM
)Anova
شاهد
آزمون

0/121
0/027

0/118
0/0001

0/271
0/0001
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0/088
0/0001

0/131
0/0001

0/212
0/0001
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جدول  :2مقایسه میانگینهای نمره کلی متغیر تفکر نقادانه در مراحل قبل ،بالفاصله و پیگیری یک ماه بعد از کارگاه آموزشی
میانگین  ±انحراف معیار
گروه شاهد

گروه آزمون

آزمون تی مستقل

نمره کلی (پنج بعد) متغیر تفکر
نقادانه
قبل

10/20 ± 1/13

7/00 ± 2/11

t = -2/317 ،M Dif = -9/200 ،P > 0/001

بالفاصله
پیگیری

11/87 ± 9/28
11/31 ± 9/18

8/12 ± 9 /20
7/12 ± 2/10

t = -1/871 ، M Dif = -8/220 ،P > 0/0001
t = -8/703 ،M Dif = -3/812 ،P > 0/0001

بحث
در این پژوهش ،مقایسه نمره تفکر نقادانه در شرکت کنندگان در پژوهش
(هر دو گروه) نشان داد که نمره قبل ازانجام آموزش پایین بوده استکه این
یافته با نتایج مطالعات اطهری و همکاران ( )1( )1988و المبرت ()2001
( )91همخوانی داشت .در پژوهشهای جداگانه بر روی دانشجویان پرستاری
یزد و آبادان مشخص شدکه نمره تفکر نقادانه بیش از  80درصد دانشجویان
پایین یا به عبارتی دارای تفکر نقادانه ضعیفی هستند ()99 ,92؛ که با
یافتههای ما همسو است .احتماالً دلیل این مسئله آن است که در آموزش
فعلی پرستاری از شیوههای نوین آموزشی مدرن که به رشد تفکر نقادانه در
دانشجویان و یادگیری بهتر آنان میگردد ،استفاده نمیشود .این در حالی
است که نتایج تحقیق  )91( Profetto-McGrath, 2003که به بررسی
مهارتهای تفکر نقادانه دانشجویان پرستاری در کانادا پرداخته است مبین
باال بودن نمره تفکر نقادانه و وجود تفکر نقادانه قوی در دانشجویان مورد
تحقیق وی بوده است .همین نتیجه در تحقیق  )92( Bowels, 2000که
در آمریکا انجام شده است نیز مشاهده شد .شاید نحوه آموزش در مدارس
و قبل از ورود به دانشگاه و برنامههای رایج آموزشی در حال اجرا در دوره
تحصیل در دانشگاه به گونهای باشد که مانع پرورش تفکر نقادانه گردد .البته
به دلیل عدم آگاهی از نمره تفکر نقادانه واحدهای مورد پژوهش این تحقیق
در ابتدای ورود به دانشگاه نمیتوان به طور قطع اظهار داشت که آموزش
دانشگاهی در پرورش تفکر نقادانه این دانشجویان ناموفق بوده است .نکته
حائز اهمیت این است که نمره کل تفکر نقادانه دانشجویان در هر دو گروه
شاهد و آزمون قبل از آموزش ،از نمره کل مورد تأیید در فرآیند
استانداردسازی پایینتر است .در عین حال با توجه به پایین بودن سطح
تفکر نقادانه دانشجویان در داخل کشور نسبت به سایر کشورها مانند آمریکا
و چین ضرورت دارد تا رویکردهای آموزشی فعلی اصالح شوند ( .)91اگر
چه در بسیاری از مطالعات انجام شده در کشور از نقایص و نارساییهای
آموزشی به عنوان عامل مهم پایین بودن سطح تفکر نقادانه یاد میشود
( .)12-97اما الزم است به عامل دیگری که تا حدی تأثیر آن در مطالعات
داخلی کمتر مورد توجه قرار گرفته نیز دقت شود و آن ابزار سنجش این
مفهوم است .این ابزارها در کشورهای دیگر ساخته شده است ،از این رو برای
سنجش تفکر نقادانه در نظام و زمینه آموزشی کشور ایران باید متناسب با
تعریف نظام آموزش پرستاری ایران از این مفهوم ،ابزار مناسب تهیه شود.
در این زمینه نیاز به تحقیقات بیشتر و توسعه ابزارهای روا و پایا برای سنجش
مهارت تفکر نقادانه درپرستاری میباشد.
نتایج این پژوهش نشان داد تفاوت میانگین نمرات ابعاد پرسشنامه تفکر
نقادانه (تحلیل ،ارزشیابی ،استنباط ،استدالل قیاسی و استدالل

با توجه به نتایج به دست آمده میتوان گفت نمره مهارتهای تفکر نقادانه
بعد از کارگاه آموزشی در گروه آزمون نسبت به قبل از آموزش افزایش
داشت .در نتایج پژوهش حاضر نمرات تفکر نقادانه پس از آموزش به طور
معناداری افزایش داشت (جدول  )1که این تغییر سطح آموزش با تحقیق
 ،)22( McMullen and McMullen, 2009زهری انبوهی و
همکاران ( ،)29( )1987بنی هاشم و همکاران (Gurpinar ،)21( )1982
 )22( and ed, 2009و )21( Ellison. Joyes and Fadzli, 2014
همخوانی دارد .به طور کلی نتیجه این پژوهش گویای این نکته است که با
استفاده از آموزش میتوان مهارتهای تفکر نقادانه دانشجویان را ارتقاء
بخشید .در تحقیق استانداردهای جهانی آموزش پزشکی ( )27بر این نکته
تأکید شده است که تغییر در سطح درک و تجزیه و تحلیل و تفسیر دادهها
عملی بطئی است که نیاز به زمان ،آموزش و تجربه در رشته مربوطه دارد؛
به طوری که پس از دو سال آموزش تفکر نقادانه به میزان  1انحراف معیار
از میانگین نمرات تفکر نقادانه تغییر مشاهده شد .نتایج مطالعات غیر همسو
با این یافته ،پیدا نشد.
نمرات تفکر نقادانه در گروه شاهد به نسبن گروه آزمون درتمامی مراحل
قبل ،بالفاصله و پیگیری یک ماه بعد از مداخله افزایش یافته که با
مطالعه رئوفی و همکاران ( )28( )1983و وقار سیدین و همکاران
( )23( )1987که در نمرات تفکر نقادانه درهر دو گروه شاهد و آزمون،
در مرحله قبل از مداخله تفاوت معنا داری وجود نداشته است غیر همسو
میباشد .همان طور که مشاهده گردید ،در یافتههای مطالعات مختلف
گوناگونی وجود دارد که ممکن است این یافتهها تحت تأثیر عو امل
متعددی از جمله زمینههای فرهنگی ،نوع مطالعات انجام شده و حجم
نمونههای آنها قرار گرفته باشند.
یافتههای پژوهش نشان دادند که نمرات کلی تفکر نقادانه بین دو گروه
معنادار می باشدکه با مطالعه پودینه مقدم ( )1932و همکاران ()90
همراستا میباشد .در این پژوهش کارگاه آموزشی مهارتهای تفکر
نقادانه به شکل مؤثری بر توانایی ارزیابی نقادانه دانشجویان پرستاری
تأثیرگذار بوده است که میتوان گفت چون ارتقاء مهارتهای تفکر
نقادانه عملی است آگاهانه که قابل آموزش و یاد گرفتنی است و تغییر
در سطح درک و تجزیه و تحلیل اطالعات و تغییر در چارچوب فکری
امکا ن پذیر میباشد برای فراهم آوردن بهترین خدمات برای مددجویان
پرستاری باید توانایی به دست آوردن ،ارزیابی و استفاده از بهترین
شواهد موجود در مورد هر بیمار خاص و موقعیت بالینی وجود داشته
باشد .نتایج مطالعات غیر همسو با این یافته ،پیدا نشد.
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ادیب و همکاران

دانشجویان ،اختصاص وقت بیشتر جهت تکمیل پرسشنامه ،کم بودن
ساعت و جلسات کارگاه آموزشی ،آشنا نبودن مدرس کارگاه آموزشی
تفکر نقادانه با مفاهیم پرستاری ،محدودیت تأثیر عوامل فیزیکی
نامناسب (خستگی و )...بر دقت پاسخ دانشجویان به آزمون تفکر نقادانه
بالفاصله بعد از برگزاری کارگاه آموزشی وکم بودن تعداد نمونههای
پژوهش اشاره نمود که پیشنهاد میگردد مطالعات پژوهشی در راستای
تهیه ابزاری مناسب با زمینه آموزشی کشور ایران برای سنجش
مهارتهای تفکر نقادانه طراحی گردد و با توجه به اهمیت موضوع و
تعداد مطالعات اندک انجام شده در این زمینه ،مطالعات بیشتری در
دانشجویان به ویژه دانشجویان پرستاری انجام شود.

استقرایی) در مراحل قبل ،بالفاصله و پیگیری یک ماه بعد از مداخله،
در گروه شاهد معنا دار نمیباشد ،اما در گروه آزمون افزایش معنا داری
نشان دادکه با نتایج مطالعات جودت و همکاران ( ،)19( )1932پودینه
مقدم و همکاران ( )90( )1932همسو میباشد که بعد از اجرای برنامه
مداخله ،میانگین نمره آزمون مهارتهای تفکر نقادانه در پنج بعد نسبت
به قبل از مداخله ،افزایش داشته است .نتایج مطالعات غیر همسو با این
یافته ،پیدا نشد.
در نتایج به دست آمده نشان داد که اختالف میانگین دو گروه در نمره
کلی متغیر تفکر نقادانه در مراحل قبل ،بالفاصله و پیگیری یک ماه بعد
از آموزش معنادار میباشد یا دو گروه در نمره کلی متغیر تفکر نقادانه
در هر سه مرحله تفاوت معناداری داشتند؛ اما اختالف میانگین در دو
مرحله بالفاصله و پیگیری یک ماه بعد از مداخله نسبت به قبل از
مداخله نشان دهنده تأثیر مداخله در دو مرحله بالفاصله و پیگیری یک
ماه بعد از مداخله نسبت به مرحله قبل از مداخله است که با مطالعه
حاج رضایی و همکاران ( )11( )1939و پودینه مقدم و همکاران
( )90( )1932و دهقانی و همکاران ( )12( )1983همراستا است .نتایج
مطالعات غیر همسو با این یافته پیدا نشد.
نتایج این تحقیق نشان میدهد که میانگین نمرات دانشجویان که در
این پژوهش شرکت داشتهاند در تمامی ابعاد تفکر نقادانه ضعیف بوده
است (جدول  .)1نتایج این پژوهش ،همسو با مطالعه حریری و همکاران
( )11( )1930و اطهری و همکاران ( )93( )1988نشان دهنده ضعف
این مهارت در بین جامعه مورد بررسی بوده است .کم بودن نمره تفکر
نقادانه خود میتواند دالیل مختلفی مانند عدم برنامه ریزی آموزشی بر
اساس تفکر نقادانه باشد .این در حالی است که در صورت توجه کافی
به رشد تفکر نقادانه در برنامههای آموزشی ،انتظار میرود که
مهارتهای تفکر نقادانه دانشجویان در مراحل پایانی تحصیل ،رشد قابل
قبولی داشته باشد .نتایج حاصل از این مطالعات بیانگر این است که
توجه به این مقوله باید از سیاستهای جدی آموزشی باشد .آنچه که
در این پژوهش نیز به تأیید رسید این است که برنامه معمول آموزش
بالینی در گروه شاهد نتوانسته است مهارتهای تفکر نقادانه دانشجویان
را بهبود بخشد و چنین به نظر میرسد که راهبردهای مؤثر در بهبود
مها ت های تفکر نقادانه بطور معمول در بالین به کار گرفته نمیشود و
نظام معمول آموزشی برای تحقق این هدف نیازمند تحول و بازنگری
است .لذا پژوهش حاضر میتواند راهنما و زمینهای را برای تقویت
پژوهشهای آینده و توسعه علم پرستاری کمک نماید.
الزم به ذکر میباشد که از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به
پیچیده بودن سؤاالت پرسشنامه تفکر نقادانه کالیفرنیا از دیدگاه

نتیجه گیری
پرورش مهارتهای تفکر سطح باال به عنوان یکی از رسالتهای مهم
آموزش عالی ،به کارگیری رویکردهایی مناسب را که به توسعه این
تفکرات میانجامند ضروری میسازد .با توجه به نتایج این مطالعه،
کارگاه آموزشی بر میانگین تفکر نقادانه مؤثر بوده و میانگین نمره تفکر
نقادانه دانشجویان پرستاری بعد از کارگاه آموزشی ارتقاء یافته بود؛
بنابراین به کارگیری کارگاه آموزشی دردانشجویان پرستاری میتواند
منجر به توسعه مهارتهای تفکر نقادانه شود .از طرف دیگر ،دانشجویان
نیز الزم است خود را به دو خصیصه مهم تفکر نقادانه و تصمیم گیری
بالینی آراسته نمایند تا در موقعیتهای چالش برانگیز بالینی توانایی
پاسخگویی به تصمیمات خود را داشته باشند و با مهارتهای تفکر
نقادانه پایه گذار تصمیمات درست باشند.

سپاسگزاری
این مقاله برگزیدهای از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو ،با
کد ثبت  189میباشد و چون پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح قبل
و بعد میباشد نیاز به ثبت در  IRCTندارد .کد اخالق این پژوهش در
کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا( ....عج) و با شماره
 IR.bmsu.rec.1395.322است .در انتها از مسئولین واساتید
دانشکده پرستاری دانشگاه بقیه ا( ...عج) و ارتش که در تمامی مراحل
انجام این پژوه ش ما را یاری رساندند و از دانشجویان شرکت کننده در
تحقیق کمال تشکر و قدردانی را داریم.
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Abstract
Introduction: Critical thinking skill in health sciences education is considered as the ultimate goal
of learning. This study aimed to determine the effect of educational workshops on improving critical
thinking skills of nursing students.
Methods: In a quasi-experimental study with a before and after design, 32 undergraduate nursing
students from seven levels of Baqiyatollah University of Medical Sciences (n = 16) and Artesh
University of Medical Sciences (n = 16) in 2015 with informed consents participated in the study.
In order for better access for intervention, the students from Baqiyatollah University of Medical
Sciences were put in the experimental group and the students from Artesh University of Medical
Sciences were put in the control group. The experimental group students were trained with critical
thinking skills in a workshop for six hours. Critical thinking was assessed using a 34-item California
critical thinking skills (Form B) before, immediately after and one month after the education in both
groups. The information obtained were analyzed by SPSS software (version 22), descriptive
statistics and inferential statistical significance level (P < 0. 05).
Results: The results showed that test critical thinking, the difference in mean total scores and scores
of dimensions (analysis, evaluation, inference, deductive reasoning and deductive reasoning) of
critical thinking questionnaire before, immediately after and one month after the training was
significantly more in the experimental group compared with the control group (P < 0.05).
Conclusions: Increased students' scores on the total score of critical thinking skills and aspects of
analysis, evaluation, inference, inductive reasoning and deductive reasoning reflect the value of the
effect of educational workshop on promoting critical thinking skills and clinical decision making of
students.
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