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 مقاله پژوهشی            یآموزش پرستارنشریه 

 یپرستار انیدانشجو یو خودکارآمد یرابطه تفکر انتقاد یبررس

 

 ،*2مسلک پاک  ی، معصومه همت1اروجلو  رایسم

 
 رانیا ه،یاروم ه،یاروم یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،یکارشناس ارشد آموزش پرستار 1
 رانیا ه،یاروم ه،یاروم یو درمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک ،مادر و کودک یچاق قاتیمرکز تحق ،یپرستار اریدانش 2

وم دانشگاه عل ،مادر و کودک یچاق قاتیمرکز تحق ،یآموزش پرستار اریمسلک پاک، دانش یمعصومه همت: مسئول سندهینو *

 : لیمی. ارانیا ه،یاروم ه،یاروم یو درمان یو خدمات بهداشت یپزشک

 22/31/1030 پذیرش مقاله:تاریخ     03/30/1031 تاریخ دریافت مقاله:

 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام
 

مقدمه

 یهازمان از که است مهمیمسائل  از اندیشیدن درست مهارت و تفکر

 حاضر درحال و است کرده جلب خود به را زیادی دانشمندان توجه دور

 آموزشی نظام اهداف ینترمهم از یکی تفکر مختلف یهامهارت پرورش

 تقادیان تفکرها آن ینترمهم از یکی که دارد مختلفی انواع تفکر. است

 یط در فرد که است شناختی فرآیند یک انتقادی تفکر. (1) باشدیم

 نتیجه و دسترس در اطالعات تحلیل و تجزیه و دالیل بررسی با آن

 و  Moore.(2) پردازدیم گیری تصمیم و قضاوت بهها آن از گیری

Parker (2330،) رایب تاملی و دقیق گیری تصمیم را انتقادی تفکر 

 Page .(0)کنند یم تعریف قضاوت انداختن تعویق به یا رد قبول،

 حلیل،ت و تجزیه) باال سطح شناختی تفکر با را انتقادی ( تفکر2332)

 ارزشیابی، شامل انتقادی تفکر. (1) داندیم مرتبط( ارزشیابی و ترکیب

 باشدیم استقرایی استدالل و قیاسی استدالل تحلیل، و تجزیه استنباط،

(0). 

 ختلفیم بسیار فردی و محیطی عوامل یرتأث تحت انتقادی تفکر توسعه

 دیگر گروه و (6) بوده محیطی -اجتماعی عوامل، این از گروهی. باشدیم

 باورهایها آن میان از که باشدیم انگیزشی باورهای و فردی هاییژگیو

 باورهای. (2) است برخوردار صیخا اهمیت از خودکارآمدی

 ما روزانه زندگی مختلف یهاجنبه در اییژهو جایگاه خودکارآمدی

 یهاحالت فردی، هاییریگ تصمیم فرآیند در مهمی نقش و (2) دارند

 توان خودکارآمدی،. (3) کنندیم ایفا مسئله حل هاییوهش و تفکری

 عاطفی اجتماعی، شناختی، یهامهارت وسیله بدان که است یاسازنده

 نساما اثربخش یاگونه به مختلف اهداف تحقق برای انسان رفتاری و

 انگیزشی، سازه یک عنوان به که گفت توانیم و (13) شودیم دهی

  Yi Wubو  Wang.(11)دارد  انتقادی تفکر توسعه در یاعمده یرتأث

 رایب خوبی کننده پیشگویی خودکارآمدی که کنندیم ( بیان2332)

 .(12) اشدبیم انتقادی تفکر مانند باال سطح تفکر راهبردهای بکارگیری

 چکیده

 یو خودکارآمد یدارد. با توسعه تفکر انتقاد ینقش مهم یاو حرفه یعلم یهادانش و مهارت یریدر بکارگ یخودکارآمد مقدمه:

 انیرابطه م یمطالعه به بررس نیداشت. ا یو اجتماع یفرد یو هم در زندگ یریادگیسازگار و فعال هم در عرصه  یانیدانشجو توانیم

 .پردازدیم یان پرستاریدانشجو یو خودکارآمد یتفکر انتقاد

انجام  1032نفر در سال  03سال آخر به تعداد  یپرستار یدانشجو یمتشکل از تمام یاحاضر با نمونه یپژوهش همبستگ روش کار:

رم ب ف ایفرنیکال یتفکر انتقاد یهااستاندارد سنجش مهارت ،یشناخت تیمشخصات جمع یهاپژوهش شامل پرسشنامه یشد. ابزارها

 یهمبستگ بیو ضر یفیتوص یآمار یهاو آزمون 16نسخه  SPSS یاز نرم افزار آمار ستفادهها با اشرر بود. داده یعموم یو خودکارآمد

 قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز رمنیو اسپ رسونیپ

 یرمثبت و معنادار آما یهمبستگ یپرستار انیدانشجو یبا خودکارآمد یتفکر انتقاد یهامهارت نینشان داد که ب هاافتهی ها:یافته

 (. rs، 332/3  =P=  12/3وجود داشت )

 یهاپرورش مهارت ،یپرستار انیدانشجو یو خودکارآمد یتفکر انتقاد یهامهارت انیبا توجه به وجود رابطه مثبت م نتیجه گیری:

 انجامدیتفکرات م نیمناسب را که به توسعه ا یکردهایرو یریبکارگ ،یمهم آموزش عال یهااز رسالت یکیتفکر سطح باال به عنوان 

 .سازدیم یضرور

 یپرستار یدانشجو ،یخودکارآمد ،یتفکر انتقاد ها:یدواژهکل
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. است برخوردار اییژهو اهمیت از آموزشی هاییطمح در خودکارآمدی

 گیری شکل و رشد برای هایطمح گونه این بندورا، نظر طبق زیرا

 تحصیلی، هاییطمح در. (10) هستند مناسب خودکارآمدی

 وظایف انجام توانایی با ارتباط در دانشجو باورهای به خودکارآمدی

 تحصیل در معتقدند که دانشجویانی. دارد اشاره شده تعیین درسی

 امانج در بیشتری استقامت و تالش تمایل، باشند، موفق توانندیم

 ارندد بیشتری اطمینان خود، توانایی به و دهندیم نشان درسی وظایف

 اثر آرزوها و اهداف بر خودکارآمدی، با مرتبط عقاید. (11, 13)

. باشندیم انسان رفتار آمدهای پی دهنده تشکیل و گذارندیم

. کنندیم بررسی را موانع چگونه افراد کندیم مشخص خودکارآمدی

 با روشدن روبه در آسانی به دارند، پایینی خودکارآمدی که افرادی

 تدس سریع و است فایده بیها آن رفتار که شوندیم متقاعد مشکالت

 را موانع دارند، باالیی خودکارآمدی که افرادی اما. دارند برمی تالش از

 رابرب در و برداشته پشتکار و مدیریتی خود یهامهارت بهبود وسیله به

 .(10) دارند ایستادگی مشکالت

 را خودکارآمدی و انتقادی تفکر بین رابطه( 2311) همکاران و دهقانی

ها . آنکردند مطالعه مشهد فردوسی دانشگاه دانشجویان بین در

 نشجویاندا انتقادی تفکر و خودکارآمدی بین مثبتی رابطه که دریافتند

 جهت در انگیزشی عامل یک عنوان به خودکارآمدی به باید و دارد وجود

 همچنین. (16) کرد توجه دانشجویان انتقادی تفکر یهامهارت ارتقاء

 بین مثبتی همبستگی به مشابه یامطالعه در همکاران و شعبانی

 ردندک تاکید و یافتند دست دانشجویان انتقادی تفکر و خودکارآمدی

 نندهک بینی پیش فاکتورهای از یکی عنوان به تواندیم خودکارآمدی که

 بررسی در نیز( 1033) پیمان و پیمان. (12) باشد مطرح انتقادی تفکر

 نیمع و مثبت همبستگی انتقادی، تفکر و خودکارآمدی میان ارتباط

 .(12) کردند گزارش را داری

 به ،یادگیری برای اساسی ابزاری عنوان به انتقادی تفکر اهمیت رغم به

 انتقادی تفکر یهامهارت از استفاده در دانشجویان توانایی کلی طور

 تفکر از گیری بهره جدید، مسائل با مواجهه در و (13) است اندک

 الزم بنابراین. (23) نیست سودمند سنتی و معمولی یهاروش یا قالبی،

 ودخ توجه کانون گذشته، از بیش معاصر دوره در تربیت و تعلیم است

 کند معطوف انتقادی تفکر یهامهارت و فرآیند بر محتوا، جای به را

(21). 

 نکرد آماده پرستاری، عمل تنوع و پیچیدگی خاطر به راستا، همین در

 درا هآن آموزش و خالق تفکر و انتقادی تفکر توانایی برای پرستاران

. (20, 22) است ضروری دیگر علوم و پرستاری انسانی، علوم زمینه

Alfaro-lefevre (1333اظهار ) جزء انتقادی تفکر که داردیم 

 گیری تصمیم قدرت انتقادی، تفکر زیرا. (20) است پرستاری ضروری

 بهترین انتخاب و بیمار نیازهای تشخیص به کمک امر در را پرستار

 که ازآنجایی بنابراین. (21) دهدیم افزایش پرستاری یهاروش و اعمال

 یرأثت انتقادی تفکر بر عمده انگیزشی عامل یک عنوان به آمدی خودکار

 است ادیانتق تفکر توسعه برای مانعی کافی انگیزش فقدان و است گذار

 و انتقادی تفکر بین ارتباط بررسی هدف با مطالعه این ،(12)

 .گردید انجام پرستاری دانشجویان خودکارآمدی

 کار روش

 ابطهر آن در که است همبستگی نوع از تحلیلی مطالعه یک پژوهش این

 دانشکده پرستاری دانشجویان خودکارآمدی و انتقادی تفکر میان

 ینا یها. نمونهاست گرفته قرار بررسی مورد ارومیه مامایی و پرستاری

 سال دانشجویان تمام سرشماری، روش به گیری نمونه یک در پژوهش

 سال تحصیلی دوم سال نیم در کارشناسی مقطع پرستاری چهارم

 ،فلسفه با رابطه در الزم توضیحات از پس که بودند( نفر 03) 1031

 فرم ،(همکاری و هماهنگی افزایش جهت) طرح اجرای نحوه و اهداف

 تا دش خواسته آنان از. گردید اخذ دانشجویان از نیز کتبی نامه رضایت

 یهاکالس از یکی در تحصیلی نیمسال اواخر در که یاجلسه طی

 تکمیل راها پرسشنامه گردید، برگزار پرستاری دانشکده آموزشی

 عالقه که بودند 2 و 2 ترم دانشجویان مطالعه به ورود معیار. نمایند

 از خروج معیار. داشتند ابراز پژوهش در شرکت جهت را خود مندی

 توضیحات به توجه با که بود،ها پرسشنامه کامل تکمیل عدم مطالعه

 بزارا. بود شده تکمیل کاملها پرسشنامه تمام دانشجویان به شده داده

 ،سن قبیل از شناختی جمعیت مشخصات پرسشنامه ،هاداده گردآوری

 پرسشنامه کنکور، در رتبه و دانشجو کل معدل دیپلم، معدل جنس،

 California) کالیفرنیا انتقادی تفکر یهامهارت سنجش استاندارد

Critical Thinking Skills Test)   پرسشنامه و بفرم 

 Sherer General Self-Effecacy) شرر عمومی خودکارآمدی

(GSE) Questionnaire)  انتقادی تفکر یهامهارت پرسشنامه. بود 

 تفکر یهامهارت سطح اختصاصی سنجش برای ب فرم کالیفرنیا

 و اسیقی استدالل ارزشیابی، استنباط، تحلیل، حیطه پنج در انتقادی

 هب که بود صورت بدین گذاری نمره روش. است شده طراحی استقرایی

 سؤاالت مجموع و گرفتیم تعلق فرد به نمره یک صحیحسؤال  هر ازای

 و 01 آزمون نهایی امتیاز. شدیم محسوب آن کل نمره آزمون صحیح

 متغیر 16 حداکثر تا صفر حداقل از آزمون بعد هر در شده کسب امتیاز

 ابعاد به مربوط نمره 0 شامل نمره شش فرد هر برای ترتیب بدین. است

 نامهپرسش. شد محاسبه انتقادی تفکر کل نمره یک و انتقادی تفکر

 مقیاس اساس بر که استسؤال  12 دارای نیز شرر عمومی خودکارآمدی

 بندی درجه( 0 نمره) موافقمکامالً  تا( 1 نمره) مخالفمکامالً  از لیکرت

 های گویه به که ترتیب این به. است 0 تا 1 از گذاری نمره. است شده

 بقیه و گیردیم تعلق 0 تا 1 نمره چپ به راست از 1 ،0 ،2 ،3 ،10 ،10

 حداکثر. گیردیم تعلق 1 تا 0 نمره ترتیب به معکوس طور بهها سؤال

 ب، فرم کالیفرنیا آزمون روایی ایران در. است 12 حداقل و 20 نمره

 و دهقانی مطالعه. (26-21) است شده ییدتأ و تعیین مطالعاتی درقبالً 

 در. (16) داد نشان 22/3 را مذکور نامهپرسش پایایی( 1033) همکاران

 نامهپرسش کل برای کرونباخ آلفای نیز همکاران و سیدین وقار مطالعه

 نامهپرسش کل برای کرونباخ آلفای مقدار نیز حاضر مطالعه در. بود 23/3

 آنالیز، هاییاسمق خرده همبستگی ضریب. ضمناً آمد دست به 22/3

 رسشنامهپ کل نمره با استقرایی و قیاسی استدالل ارزشیابی، استنتاج،

. (22) گردید محاسبه 23/3 و 2/3 ،62/3 ،22/3 ،63/3 ترتیب به

 زا استفاده با نیز شرر عمومی خودکارآمدی پرسشنامه درونی همسانی

 پرسشنامه این عتبارا ضریب. (22) است 23/3 برابر کرونباخ آلفای روش

( 1022) نیا عبدی ،(23) 23/3( 1026) براتی بختیاری پژوهش در

 دست به 31/3( 1020) همکاران و اعرابیان پژوهش در و (03) 20/3

 از آمده بدست یهاداده پژوهش، نتایج ارزیابی جهت. (01) است آمده

 SPSS آماری افزار نرم با و شده گذاری کد پژوهش مورد واحدهای
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 و پیرسون همبستگی ضریب و توصیفی آماری یهاآزمون و 13 نسخه

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد اسپیرمن

 هایافته

 اکثریت و دختر دانشجویان درصد 62 که داد نشان مطالعه این نتایج

 دهش ارائه واحدهای از غیر به بالین کار تجربه بدون( درصد 32ها )نمونه

 شرکت دانشجویان نمره (. میانگین1جدول ) بودند دانشکده طرف از

 عاداب و انتقادی تفکر خودکارآمدی، متغیرهای در مطالعه این در کننده

 و انتقادی تفکر ابعاد نمرات توزیع .است آمده 2 جدول در آن گانه پنج

 -فکولموگرو آزمون با خودکارآمدی نمرات و کل انتقادی تفکر نمره نیز

 .شد بررسی اسمیرنوف

 

 بود برخوردار نرمال توزیع از کارآمدی خود و انتقادی تفکر ابعاد نمرات

(30/3  <P،) نداشت نرمالی توزیع کل انتقادی تفکر نمره که حالی در 

(30/3 > P .)بین در که داد نشان ویتنی من و مستقل تی آماری آزمون 

 و نآ ابعاد و انتقادی تفکر در آماری معنادار تفاوت پسر و دختر دانشجویان

 کرتف ابعاد همبستگی بررسی منظور (. به0 جدول) ندارد وجود خودکارآمدی

 کرتف همبستگی بررسی جهت و پیرسون آزمون از خودکارآمدی و انتقادی

 نتایج. گردید استفاده اسپیرمن آزمون از خودکارآمدی با کل انتقادی

 لک انتقادی تفکر و خودکارآمدی بین که داد نشان همبستگی یهاآزمون

 ( همچنینrs ،332/3  =P=  12/3) داشت وجود آماری مثبت همبستگی

 ثبتم همبستگی استنباط، بعد جز به انتقادی تفکر ابعاد و خودکارآمدی

 اللاستد بعد انتقادی، تفکر ابعاد از که است ذکر قابل. داشت وجود آماری

( r=  16/3) داد نشان خودکارآمدی با را همبستگی بیشترین قیاسی

 ستقراییا استدالل قیاسی، استدالل ترتیب به که داد نشان خطی رگرسیون

 خودکارآمدی یهاکننده بینی پیش از کل انتقادی تفکر همچنین و

 (.1 جدول) است پرستاری دانشجویان

 

 دانشجویان شناختی جمعیت مشخصات :1 جدول

 مقادیر 

 13/22 ± 36/3 (سال) سن

 03/12 ± 11/1 دیپلم معدل

 00/16 ± 32/3 قبلی ترم چند کل معدل

 62/113 ± 12/210 کنکور در رتبه

  جنس

 01( 62) زن

 13( 02) مرد

 میانگین و یا )درصد( تعداد آمده است. ±اطالعات در جدول به صورت انحراف معیار 

 

  دانشجویان انتقادی تفکر و خودکارآمدی نمرات معیار انحراف و میانگین :2 جدول

 مقدار بیشترین مقدار کمترین معیار انحراف میانگین (گستره) متغیر

 6 3 12/1 11/2 (0-11) تحلیل و تجزیه

 2 3 22/1 01/0 (0-11) استنباط

 11 2 16/2 02/0 (0-11) قیاسی استدالل

 3 3 20/2 13/1 (0-11) استقرایی استدالل

 2 3 02/2 22/1 (0-11) ارزشیابی

 12 0 62/1 06/13 (0-43) کل انتقادی تفکر

 21 10 26/2 02 (11-58) خودکارآمدی

 

 پسر و دختر دانشجویان بین در آن ابعاد و انتقادی تفکر و خودکارآمدی نمرات میانگین بین مقایسه :4 جدول

 آزمون نتیجه پسر دانشجویان دختر دانشجویان (گستره) متغیر

 * P=  262/3 21/1 ± 31/3 20/1 ± 33/3 (0-11) تحلیل و تجزیه

 * P=  220/3 13/2 ± 20/3 62/2 ± 22/2 (0-11) استنباط

 * P=  162/3 13/0 ± 63/1 22/0 ± 32/1 (0-11) قیاسی استدالل

 * P=  226/3 23/2 ± 02/1 00/0 ± 01/1 (0-11) استقرایی استدالل

 * P=  110/3 23/2 ± 66/1 62/0 ± 62/1 (0-11) ارزشیابی

 ** P=  300/3 23/10 22/13 (0-43) کل انتقادی تفکر

 * P=  226/3 12/02 ± 10/6 13/06 ± 62/2 (11-58) خودکارآمدی
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 ویتنی من**  مستقل، تی* 

 

 خودکارآمدی متغیر در دانشجویان انتقادی تفکر و خودکارآمدی بین همبستگی :3 جدول

 تفکر انتقادی کل ارزشیابی استدالل استقرایی استدالل قیاسی استنباط تجزیه و تحلیل

r = 01/3  r = 22/3  r = 16/3  r = 01/3  r = 11/3  rs = 12/3  

P = 316/3  P = 121/3  P = 331/3  P = 32/3  P = 331/3  P = 332/3  

r2 =3/210 r2 =3/113 r2 =3/210 r2 =3/320 r2 =3/310 r2 =3/120 

P = 031/3  P = 032/3  P = 312/3  P = 312/3  P = 112/3  P = 301/3  

r ،پیرسون rs ،2 اسپیرمنr خطی رگرسیون 

 بحث

 و انتقادی تفکر میان ارتباط بررسی منظور به حاضر مطالعه

 نتایج اساس بر. گردید طراحی پرستاری دانشجویان خودکارآمدی

 نمره میانگین و کل انتقادی تفکر نمره میانگین حاصل، مطالعه

 و دهقانی مطالعه با مطابق مطالعه این دانشجویان خودکارآمدی

 در را خودکارآمدی و انتقادی تفکر رابطه نیز آنها که همکاران

 نتایج. (16) بود کردند، مطالعه مشهد فردوسی دانشگاه دانشجویان

 دانشجویان انتقادی تفکر نمره( 1033) همکاران و شعبانی مطالعه

 در آمده دست به مقدار از بیشتر کمی را اهواز چمران شهید دانشگاه

 علت هب تواندیم اختالف این که ،(12) کردند گزارش حاضر مطالعه

 .باشد دانشجویان تحصیلی رشته و پژوهش محیط در تفاوت

 ابعاد تمامی بین رابطه که داد نشان پیرسون همبستگی ضریب نتایج

. بود یممستق و مثبت خودکارآمدی با استنباط بعد جز به انتقادی تفکر

 یاسی،ق استدالل ترتیب به که داد نشان خطی رگرسیون نتایج همچنین

 بینی پیش از کل انتقادی تفکر همچنین و استقرایی استدالل

 معافیان مطالعه در. بود پرستاری دانشجویان خودکارآمدی یهاکننده

 یرتفس و تعبیر انتقادی، تفکر سازه پنج میان از( 1031) زاده غنی و

 است ذکر به الزم. (02) بود انتقادی تفکر با همبستگی باالترین دارای

 رتفک سنجش برای زاده غنی و معافیان توسط شده استفاده ابزار که

 پرسشنامه از متفاوت که بود Watson-Glaser پرسشنامه انتقادی،

 باورهای بین حاضر مطالعه در. باشدیم پژوهش این در استفاده مورد

 رابطه پرستاری دانشجویان انتقادی تفکر یهامهارت و خودکارآمدی

 توسط شده گزارش نتایج با موافق که دارد وجود داری معنی و مثبت

 .(12, 16) باشدیم همکاران و شعبانی و همکاران و دهقانی

 باطارت که گرفت نتیجه چنین توانیم حاضر مطالعه نتایج اساس بر

 انتقادی تفکر یهامهارت و خودکارآمدی باورهای بین مثبتی

 دانشجویان در ارتباط این که دارد، وجود پرستاری دانشجویان

 در .شد مشاهده نیز کشور پزشکی علوم غیر یهارشته با یهادانشگاه

 ( اظهار2331)  Banduraپژوهش، این هاییافته بر تاکید راستای

 اختیفراشن متغیرهای و انتقادی تفکر بین داری معنی رابطه که داشت

 آمدی خودکار. (00) دارد وجود خودکارآمدی باورهای و انگیزه جمله از

 در شودیم رفتار و تمرین دهی سامان طریق از فرد موفقیت به منجر

 عوامل و انتقادی تفکر قبیل از باالیی سطح شناختی فرآیندهای نتیجه

 شودیم دانشجویان موفقیت به منجر خودکارآمدی مانند انگیزشی

(01).Wang  سطح با دانشجویان که دریافتند( 2332) همکاران و 

 استفاده باال سطح یادگیری راهبردهای از بیشتر باال، خودکارآمدی

 نوانع به انتقادی تفکر که گفت توانیم خالصه طور به. (12) کنندیم

 در بتمث و جدید نگرش ایجاد سبب که است فرد تفکر سطح باالترین

 که جا آن از و شودیم او پیرامون جهان و دیگران خود، به نسبت فرد

 خود یهامهارت و هاییتوانا به فرد اعتقاد به اشاره نیز خودکارآمدی

 جرمن تواندیم خودکارآمدی سطح بودن باال که نمود بیان توانیم دارد،

 .شود فرد در انتقادی تفکر پرورش به

 وریآ جمع به قادر پژوهشگر بودند، نام بدونها پرسشنامه که آنجایی از

 آموزش بخش از دانشجو کنکور رتبه و معدل به مربوط مشخصات

 وسطت خودگزارشی صورت به مذکور مشخصات بنابراین. نبود دانشگاه

 این برای محدودیتی عنوان به تواندیم که گردید، تکمیل دانشجو

 یرثتأ زمینه در مطالعاتی شودیم پیشنهاد ادامه در. باشد مطرح مطالعه

 و انتقادی تفکر یهامهارت ارتقاء جهت نوین آموزشی رویکردهای انواع

 .گیرد انجامها دانشگاه دانشجویان خودکارآمدی

 گیری نتیجه

 خودکارآمدی سطح ارتقاء و باال سطح تفکر یهامهارت پرورش

 بکارگیری عالی، آموزش مهم یهارسالت از یکی عنوان به دانشجویان

 ر،حاض مطالعه نتایج به توجه با. سازدیم ضروری را مناسب رویکردهای

 پرستاری دانشجویان خودکارآمدی با انتقادی تفکر یهامهارت بین

 راکزم وها دانشگاه بنابراین. دارد وجود آماری معنادار و مثبت همبستگی

 ارآمدیخودک و انتقادی تفکر افزایش در بسزایی نقش توانندیم آموزشی

 از هک رودیم انتظار ریزان برنامه و مدرسین از. باشند داشته دانشجویان

 آموزش جمله ازها مهارت این ارتقاء جهت مناسب آموزشی هاییوهش

 هبودب برای آموزشی نوین یهاروش سایر و مسئله حل پایه بر یادگیری

 .نمایند استفادهها مهارت این

 سپاسگزاری

 با 1031 سال مصوب نامه پایان تحقیقاتی طرح از گرفته بر مقاله این

 .باشدیم ارومیه پزشکی علوم دانشگاه در 31-30-00-210 اخالقی کد

 ارومیه پزشکی علوم دانشگاه پرستاری دانشجویان تمامی از وسیله بدین

 .گرددیم قدردانی و تشکر نمودند، یاری را ما پژوهش انجام در که
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Abstract 

Introduction: Self-efficacy has a significant role to apply knowledge, scientific and professional 

skills. It is feasible to have more compatible and active students in both learning and their personal 

and social life via developing critical thinking and general self-efficacy. This study assesses the 

relationship between critical thinking and self-efficacy of nursing student. 

Methods: The present correlation study was conducted on all senior nursing students (N = 50) in 

2013. Study instruments included demographics, standard California Critical Thinking Skills and 

Sherer general self-efficacy questionnaires. Data analysis was performed by SPSS software version 

16 using descriptive statistics, Spearman and Pearson correlation coefficient tests. 

Results: Results revealed that there was positive and significant correlation between critical 

thinking and self-efficacy of nursing students (rs = 0.42, P = 0.002). 

Conclusions: According to the positive relationship between critical thinking and self- efficacy of 

nursing students, developing high level thinking skills as one of the most essential missions of higher 

education is a necessity to apply appropriate approaches which lead to thinking development. 
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