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Abstract 

Introduction: In order to improve nurses' critical performance and the quality of nursing care, 

nursing education must not only provide nursing students with specialized knowledge, but also 

develop their critical thinking skills. For nurses and nursing students to be efficient, they must be 

capable of critical thinking. The present study aimed to examine nursing students' disposition toward 

critical thinking and its relationship with their academic performance. 

Methods: This was a descriptive correlational study conducted in 2014. The sample consisted of 

120 nursing students from the Nursing Faculty of Shiraz University of Medical Sciences. Through 

convenience sampling, the researchers selected the subjects from among the first-, second-, third-, 

and fourth-year students in the second semester. The data collection instrument was a two-part 

questionnaire: part one consisted of questions related to demographics, and part two was Ricketts' 

Critical Thinking Disposition Questionnaire. With a minimum score of 33 and a maximum of 165. 

The students’ academic performance was measured on the basis of their total average grades. The 

collected data were analyzed using descriptive and analytical statistics in SPSS 16. 

Results: The results showed that the mean and standard deviation of the nursing students' 

disposition toward critical thinking was 116.4 ± 10.09. Furthermore, the results of Pearson's 

correlation test showed that there was no significant correlation between the scores of subjects' 

disposition toward critical thinking and their total average grades (P = 0.85, r = 0.02). In addition, 

there was no significant correlation in disposition toward critical thinking scores with age, gender 

and years of academic study (P > 0.05). 

Conclusions: With regards to the score, it can be concluded that the disposition of students to 

critical thinking was significant. Accordingly, and due to the disposition of students, it is required 

to include techniques and methods for improving this kind of thinking in their trainings, which is 

essential for providing quality care. 
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مقدمه

 رانیفراگ انتقال و (1) در سیاستهای آموزشی دارد یاژهیوفکر جایگاه ت

 ییقلمرو به محدود، شخصی اتیتجرب بر مبتنی خودمحور یایدن از

 هر اصلی اهداف از ییک عنوان به متعدد، قیحقا متضمن و تریانتزاع

 ییتوانا توسعه باعث رکتف نیا .(0) شودیم گرفته نظر در آموزشی نظام

 شودیمان یدانشجو در یشگیهم یریادگی و یریگم یتصم مسأله، حل

بر  مختلف هنجارهای چگونه هک ببرند یپ انیدانشجو شودیم سبب و

 .(3) گذاردیم ریتأث آنان ارکاف

از آنجایی که هدف غایی تعلیم و تربیت توانا ساختن شخص برای تفکر 

آموزش بایستی روحیه انتقاد   ،(1) روشن، منطقی و فکر سازنده است

 . در(2) کردن و زمینه بررسی و تحقیق را برای افراد به وجود آورد

 چکیده

تفکر  یهابه همراه ارتقاء مهارت یدر گرو کسب دانش تخصص ،یپرستار یهامراقبت یباال تیفیو ارائه ک ینیبهبود عملکرد بال مقدمه:

 یورداررشته کارآمد باشند برخ نیا انیپرستاران و دانشجو نکهیا ی. براباشدیم یآموزش پرستار یاز استانداردها یکیبه عنوان  یانتقاد

ارتباط  و یپرستار انیدر دانشجو یبه تفکر انتقاد شیگرا زانیم یاست. مطالعه حاضر با هدف بررس یضرور آنهادر  یاز تفکر انتقاد

 در انجام شد. یلیآن با عملکرد تحص

دانشگاه  یپرستار انینفر از دانشجو 102ها شامل انجام شد. نمونه 1333در سال  یو همبستگ یلیمطالعه به صورت تحل نیا روش کار:

سال اول، دوم، سوم و چهارم وارد  یانیپا مسالین انیدانشجو نیدر دسترس از ب یریبودند که به صورت نمونه گ رازیش یعلوم پزشک

و بخش دوم، پرسشنامه  کیبوده بخش اول شامل ثبت مشخصات دموگراف یپرسشنامه دو قسمت ها،داده یمطالعه شدند. ابزار گردآور

بر  انیدانشجو یلیعملکرد تحص نیو همچن 162ر و حداکث 33بوده است با حداقل نمره  کتسیر یبه تفکر انتقاد شیاستاندارد گرا

قرار  لیو تحل هیمورد تجز یلیو تحل یفیاستفاده از آمار توص او ب SPSS 16ها با نرم افزار شد. داده دهیاساس نمره معدل کل سنج

 گرفت.

. بود 1/116 ± 23/12 یپرستار انیدر دانشجو یبه تفکر انتقاد شیگرا زانیم اریو انحراف مع نیانگینشان داد که م هاافتهی ها:یافته

( P > 22/2نشان نداد ) لیسن، جنس و سنوات تحص یرهاییبا متغ یدار یمعن یارتباط آمار یبه تفکر انتقاد انیدانشجو شگرای

ار ندارد د یمعن یارتباط آمار انیبا معدل کل دانشجو یبه تفکر انتقاد شیکه نمره گرا دادنشان  رسونیپ یآزمون همبستگ نیهمچن

(52/2  =P( و )20/2  =r.) 

 انیدانشجو نیگرفت که ا جهینت توانیم یپرستار انیدر دانشجو یبه تفکر انتقاد شیبا توجه به باال بودن نمره گرا نتیجه گیری:

 کهاینالزم است در آموزش آنان از تک انیدانشجو شیاساس و با توجه به گرا نیدارند. بر ا ینسبت به تفکر انتقاد یاقابل مالحظه شیگرا

 است، استفاده گردد. یضرور تیفیارائه مراقبت باک ینوع تفکر که برا نیمناسب جهت بهبود ا یهاو روش

 یلیعملکرد تحص ،یپرستار انیدانشجو ،یتفکر انتقاد ها:یدواژهکل
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 هک است الزم دارد وجود تیعقالن به ازین احساس هک طییشرا نیچن

 پرورش و آموزش ندیفرا از بخشی عنوان به آن بر و تأمل یانتقاد رکتف

 بر هک است یاستدالل یانتقاد رکتف یطرف . از(6) شود گرفته نظر در

 یمبنا بر و ورزدیم دکیتأ یزیچ به باور ای یارک انجام در تصمیم

 .(0) رودیم شیپ ایقضا از قیدق یابیارز

 تنها نه یانتقاد رکتف پرورش فالسفه، و انیمرب از یاریبس دگاهید از

 هکبل ،شودیم محسوب یاجامعه هر تیترب و میتعل نظام عمده هدف

ز ین یدانشگاه تیترب یاصل یهارسالت از یکی و هیاول شرط عنوان به

 انفجار عصر عنوان تحت آن از که حاضر عصر . در(5) گرددیم قلمداد

 باشد مفید تواندینم اطالعات داشتن صرف ،شودیم برده نام اطالعات

 است اهمیت حائز اطالعات نیز این کاربرد نحوة و تحلیل و تجزیه بلکه

 یامسئله دانشجویان یفکر یهامهارت پرورش و . از طرفی رشد(3)

 است، گرفته خود به بحرانی حالت امروزه است که آموزش در پیچیده

 از به شدت تربیتی امور متخصصان اخیر یهاسال در که ینحو به

 واقعیت. اندکرده نگرانی ابراز یانتقاد تفکر ناتوانی دانشجویان در امر

 حل و یانتقاد تفکر پرورش همچون آموزش عالی اهداف به بخشیدن

 تدریس یا آموزش مناسب یهاروش از یبهره مند به منظور مسئله

 هک است ییهامهارت جمله از یانتقاد رک. تف(12) است امکان پذیر

 ضرورت و شده نییتع میک و ستیب قرن انسان یبرا وکونسی توسط

 یاتیح یامر ،کیپزش آموزش خصوص به ،آموزش طهیح در آن به توجه

 .(11) است

 هستند آموزشی یهاروش یافتن پی در دنیا یهادانشگاه اکثر امروزه

 بالینی، گیری تصمیم یهاتیظرف ارتقاء و گسترش باعث بتوانند که

. (10) شوند پزشکی علوم دانشجویان خودمحور و مداوم یادگیری

 یهارشته برای را انتقادی تفکر یهامهارت ب نظران،همچنین صاح

 فرد انتقادی تفکر از استفاده .(0) دانندیم ضروری و الزم پزشکی علوم

 متناسبی و فرد به منحصر مراقبت موقعیتی هر در که سازدیم قادر را

عتقدند توانایی تفکر انتقادی صاحب نظران پرستاری م .(13) دهد ارائه را

در پرستاران نقش بسیار مهمی در ارائه خدمات درمانی به بیمار، حل 

مشکل و اتخاذ تصمیمات پیچیده دارد از این رو تفکر انتقادی باید به 

دانشجویان پرستاری آموخته شود چرا که فهم تفکر انتقادی کارایی 

 . در(11) دهدیمیش دانشجویان را در حل مسئله و مشکل گشایی افزا

 یابزار یانتقاد رکتف و تیقاطع یهامهارتاز  برخورداری حال، هر

 فارغ از پس هک چرا است یپرستار رشته انیدانشجو برای ارزشمند

 و شد خواهند تیفعال به مشغول نیبال دهیچیپ طیمح در یلیالتحص

 یاری نیبال در آنان بهتر ردکعمل به تواندیم هامهارت نیا از یریبهره گ

. یادگیری  این مهارت از طریق استدالل بالینی و بحث و (12) رساند

 (16)تبادل نظر پیرامون مسائل بیمار فعالیتی حیاتی در پرستاری است 

توانایی تصمیم گیری در که منجر به افزایش اعتماد به نفس و 

و عنصر کلیدی در بهبود  شودیمدانشجویان  پرستاری و پرستاران 

تا مشکالت و  سازدیمکیفیت و مراقبت است که پرستاران را قادر 

 .(10) مسائل مربوط به بیمار را به درستی استدالل و قضاوت نمایند

همچنین داشتن تفکر انتقادی قدرت تصمیم گیری بالینی پرستار را در 

امر کمک به تشخیص نیازهای بیمار و انتخاب بهترین راهکار افزایش 

 و یبهداشت یهامراقبت عرصه در نی. از طرفی شاغل(15) دهدیم

 یبرا هک هستند مواجه یادهیچیپ التکمش و مسائل با همواره ،یدرمان

 نیبهتر انتخاب و هاآن خصوص در موقع به و درست یریگ میتصم

نتایج مطالعات انجام شده  .(13) هست یانتقاد رکتف ازمندین عمل،

نشان داد که توانایی دانشجویان پرستاری در تفکر انتقادی در حد 

 دهدیم. در حالی که یافته پژوهشی دیگر نشان (01, 02)ضعیف است 

که دانشجویان سال چهارم پرستاری نسبت به سال اول در تفکر انتقادی 

. نتایج مطالعه جاویدی عبدلی و (00) مهارت بهتری داشتند

 یپرستار یارشناسک انیدانشجو ٪56( نشان داد که  0212همکاران)

 چگونگی بررسی بودند و همچنین در فیضع یرانتقادکتف ییتوانا یدارا

  جیانسانی، نتا علوم یهارشته انیدانشجو یانتقاد رکتف تحول روند

 و اول ان سالیدانشجو یانتقاد رکتف نمرات نیانگیم نیب هک داد نشان

 .(02) دارد وجود تفاوت چهارم سال

 انیدرصد دانشجو 5/51 (،0223) یبرخوردار قیتحق جیتان اساس بر

 دامک چیه و بودند یر انتقادکتف به متزلزل شیگرا یدارا یپرستار

( نیز به بررسی 0221. ریدینگ)(03) نداشتند باثبات و یقو شیگرا

ارتباط میان گرایش به تفکر انتقادی و میانگین نمرات در دانشجویان 

پرستاری پرداخت و نشان داد که بین میانگین نمرات و گرایش به تفکر 

. یافته مطالعه زرقی و (01) انتقادی ارتباط مثبتی وجود دارد

 رکتف به لیتما یپرستار انیدانشجو هک نشان داد (0222همکاران)

 رسی میزان گرایش به تفکر انتقادی دربر .(02) ن دارندییپا یانتقاد

 از یکی که گروه پرستاری ویژه به پزشکی علوم گروه دانشجویان

مددجویان  سالمت کنندگان تأمین نیز و جامعه یهاگروه نیترمیعظ

 رودیم انتظار هک آنجا است و از فراوانی اهمیت دارای ،باشندیم جامعه

 تا باشند یانتقاد رکتف مهارت یآموختگان این رشته باید دارا دانش

 با بیمار انجام دهند در مواجهه یمناسب ردکعمل و یریگ میتصم بتوانند

 همراه بعضاً با عنایت به پژوهشهای انجام شده در این زمینه که باشند و

هدف تعیین  با تحقیقی که شدیم آن بر است، لذا متناقضی نتایج با

دانشجویان پرستاری  و ارتباط آن با میزان گرایش به تفکر انتقادی در 

 عملکرد تحصیلی انجام دهیم.

 روش کار

و همبستگی انجام شد. جامعه پژوهش  تحلیلیاین مطالعه به صورت 

دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری حضرت فاطمه )س( شهر شیراز 

پژوهش به صورت در دسترس انتخاب شدند. تعداد  یهانمونه .بودند

و با  %52 آزمون توان و %2سطح  در خطا گرفتن نظر با در هانمونه

 نفر برآورد گردید. با توجه 112، (3)توجه به مطالعه رنجبر و همکاران 

 ریزش %12و در نظر گرفتن  هاپرسشنامه بودن ناقص احتمال به

 نمونه عنوان نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل به 132، هانمونه

 هاپرسشنامهآنها  از مورد 102 تعداد که شدند گرفته نظر در مطالعه

نمودند. معیار ورود به مطالعه، مشغول به تحصیل بودن در  تکمیل را

 االتسؤرشته پرستاری و تمایل به شرکت در مطالعه و تکمیل ناقص 

 سشنامه به عنوان معیار خروج در نظر گرفته شد.پر

ابزار گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر پرسشنامه دو قسمتی بوده 

که بخش اول شامل ثبت مشخصات فردی و دموگرافیک شامل سن، 

بوده و بخش دوم پرسشنامه  کلجنس، سنوات تحصیلی و معدل 

این ( بود. Ricketts0223-) کتسیراستانداردگرایش به تفکر انتقادی 

پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی است که میزان تمایل به تفکر انتقادی 

، 11، 0، 2، 1زیرمقیاس خالقیت ) 3عبارت و  33سنجد و دارای را می

، 13، 12، 10، 0) یبالندگ(، کمال یا 03و  05، 06، 02، 01، 10، 11



 5931مهر و آبان ، 4، شماره 1، دوره آموزش پرستاری نشریه

 

00 

 

-00، 15، 16، 13، 12، 3، 5، 6، 1، 3تعهد )( و 33و  30، 31، 03،32

ای )از شدیداً درجه 2( است. آزمودنی در یک مقیاس لیکرت 00و  02

(، میزان مخالفت یا موافقت خود با هر 2تا کامالً موافقم=  1مخالفم= 

گذاری بدین کند. در این پرسشنامه، نمرهیک از عبارات را مشخص می

 1 = ، موافقم3=  دانم، نمی0 = ، مخالفم1 = شرح است: شدیداً مخالفم

( 33، 30، 32، 03، 13، 12، 10، 0. سؤاالت )2 = و کامالً موافقم

پرسشنامه، نمره گذاری به صورت معکوس انجام شده است. ریکتس 

منظور هنجاریابی پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی، آن را ( به0223)

نفر از دانشجویان سال دوم رشته کشاورزی اجرا کرد. ضریب  62بر روی 

 و زیرمقیاس تعهد 02/2 = ، بالیدگی03/2 = زیرمقیاس خالقیتپایایی 

برای کل پرسشنامه گزارش شد. حداکثر  %56و ضریب پایایی  53/2 =

امتیاز  33و میانگین  33و  162نمره کسب شده در این آزمون  و حداقل

با نمره  11و حداقل  22بوده است و در زیر مقیاس خالقیت با حداکثر 

و میانگین  3و حداقل  12ی یا کمال با حداکثر نمره ، بالندگ33میانی 

 باشدیم 33و با میانگین  13و حداقل  62و تعهد با حداکثر نمره  00

(1). 

همبستگی درونی پرسشنامه، با  ،(0211همکاران )کرمی و  مطالعه در

. در مطالعه حاضر نیز این (00) ید شده استتائ %01آلفای کرونباخ 

انداره گیری شد. جهت اجرای این تحقیق پژوهشگر پس   %02ضریب 

مامایی شیراز، با مراجعه به کالسهای -اریاز اخذ مجوز از دانشکده پرست

درس نظری دانشجویان پرستاری و معرفی خود، هدف از انجام مطالعه 

و نحوه پاسخگویی به پرسشنامه را برای آنها توضیح داده و در صورت 

 دشیمتمایل به شرکت در مطالعه، پرسشنامه در اختیار آنها قرار داده 

نها اطمینان خاطر داده شد و خاطرنشان و در رابطه با حفظ بی نامی به آ

منفی بر آموزش آنها در  ریتأثگردید عدم شرکت در پژوهش هیچ گونه 

دانشکده ندارد. جهت اجرای این پژوهش دانشجویان نیم سال پایانی 

سال اول، دوم، سوم و چهارم به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند و 

ع جم هادادهد. در پایان عملکرد تحصیلی آنها با معدل کل سنجیده ش

و با شاخص آمار  16نسخه   SPSSآوری شده و با استفاده از نرم افزار 

توصیفی) برآورد فراوانی، میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی ) 

آنالیز واریانس تک عاملی، آزمون تی تست و ضریب همبستگی پیرسون 

 %2ونها سطح معناداری ( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در همه آزم

از آزمون  متغیرهاآزمون نرمال بودن مد نظر قرار گرفت. همچنین جهت 

 اسمیرنوف استفاده گردید. -موگروفآماری کلو

 هاافتهی

نشان داد که ( P = 66/2(اسمیرنوف با  -نتیجه آزمون کلوموگروف

. همچنین بر اساس نتایج پژوهش، از توزیع نرمال برخوردارند هاداده

سال و  13با حداقل سنی  60/01 ± 1/0میانگین سنی دانشجویان 

( %1/20زن )اکثریت واحدهای مورد مطالعه  سال بوده است. 06حداکثر 

نشان داد که  هاافتهی. اندداشته 12( معدل باالی %0/21نفر ) 60بوده و 

 1/116 ± 23/12ویان میانگین نمره گرایش به تفکر انتقادی دانشج

میانگین و انحراف معیار نمره گرایش به تفکر  1جدول بوده است. 

آن در سه حیطه خالقیت، کمال و تعهد را  یهااسیمقانتقادی و زیر 

. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین گرایش به دهدیمنشان 

=  20/2(و ( P=  52/2) ود نداردارتباطی وج تفکر انتقادی با معدل کل

r) بین گرایش به تفکر انتقادی و سن نیز ارتباط آماری  همچنین و

 . = r)20/2(و  = P) 33/2(معنی داری دیده نشد 

 

 آن در دانشجویان پرستاری یهااسیمقامار توصیفی گرایش به تفکر انتقادی و زیر  یهاشاخص :1جدول 

 انحراف معیار  ±میانگین حداکثر نمره حداقل نمره تفکر انتقادی یهااسیزیر مق

 00/10 ± 1/2 23 05 خالقیت

 21/00 ± 0/1 30 10 کمال

 20/10 ± 3/2 22 31 تعهد

 21/116 ± 23/12 112 31 نمره کلی

 

میانگین و انحراف معیار نمره گرایش به تفکر انتقادی را بر  0جدول 

. آزمون آنالیز واریانس تک عاملی دهدیماساس سنوات تحصیل نشان 

تفاوت معنی داری را بین سنوات تحصیل و میزان گرایش به تفکر 

. میانگین نمره گرایش به (P= 20/2و   = F 00/2) انتقادی نشان نداد

 16/115 ± 0/5و در زنان  22/111 ± 2/11ان تفکر انتقادی در مرد

بوده است و نتیجه آزمون تی مستقل تفاوت معنی داری را بین تفکر 

. گرایش به تفکر انتقادی در  = P)50/2(نداد انتقادی با جنس نشان 

یکسان بوده ونتیجه آزمون تی  12و باالی  12دانشجویان با معدل زیر 

ل گرایش به تفکر انتقادی و معدل ک مؤلفهمستقل بیانگر آن بود که دو 

 . = P)30/2(ندارند ارتباط معنادار آماری با هم 

 

 بر اساس سنوات تحصیل یانتقاد رکتف به شیمیانگین و انحراف معیار نمره گرا :2جدول 

 کل تعهد خالقیت کمال تفکر انتقادی

 6/111 ± 5/0 2/10 ± 0/2 0/11 ± 3/0 1/06 ± 1/2 ترم دوم

 3/113 ± 0/11 6/12 ± 6/0 6/12 ± 5/6 0/00 ± 1/0 ترم چهارم

 0/113 ± 3/3 13 ± 1 6/11 ± 6/3 6/05 ± 1/2 ترم ششم

 111 ± 1/11 3/16 ± 1/2 0/10 ± 6/2 0/02 ± 6/2 ترم هشتم

 1/116 ± 12 10 ± 3/2 0/10 ± 1/2 00 ± 0/1 کل

میانگین بیان شده اند. ±مقادیر جدول به صورت انحراف معیار 



زاده و همکارانموسی  

03 

 

بحث

مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان گرایش به تفکر انتقادی و ارتباط 

آن با عملکرد تحصیلی در دانشجویان پرستاری انجام گردیده است. 

. لذا این مسئله باید به (00) باشدیمتفکر انتقادی الزمه کار پرستاری 

دانشجویان پرستاری آموخته شود تا در کسب تجارب آموزشی و 

اری در پرسترشد و توسعه پیدا کنند. بررسی تفکر انتقادی  یاحرفه

 به علت ماهیت عملکرد هارشتهدر سایر  مؤلفهممکن است از بررسی این 

ه نشان داد که نتایج این مطالع .(00, 06) باشد ترمتفاوتبالینی آن 

میزان گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان پرستاری باالتر از حد 

و  Simpsonمیانگین آن بوده است. در راستای این امر نتیجه تحقیق 

( نشان داد که نیاز به تفکر انتقادی در پاسخ به تغییرات 0220همکاران )

ارائه  برایسریع محیط مراقبت بهداشتی ضروری بوده و پرستاران باید 

بر روی  هاپژوهش. نتایج (05) مراقبتها به شکل انتقادی تفکر نمایند

دانشجویان پرستاری در کانادا و استرالیا با نتایج مطالعه حاضر مشابه 

. اما نتیجه مطالعه برخورداری نشان داد که (03) گزارش شده بود

از دانشجویان پرستاری گرایش متزلزل به تفکر انتقادی را نشان  5/51%

و همچنین  (03) اندنداشتههیچکدام گرایش قوی و باثبات  باًیتقرداده و 

( نشان داد که دانشجویان 0223) و همکاران Sulimanنتیجه مطالعه 

شی که در پژوه (32) اندداشتهپرستاری تمایل اندکی به تفکر انتقادی 

 %56( در شهر رشت انجام گرفت 0211) توسط پاریاد و همکاران

 اندهبوددانشجویان کارشناسی پرستاری دارای تفکر انتقادی ضعیف 

در گرایش به تفکر  تواندیمشی و شیوه تدریس . محیط آموز(01)

گذار باشد. شاید علت گوناگونی در نتایج و ناهمسو بودن  ریتأثانتقادی 

آموزشی که ایجاد کننده  یهاطیمحدر آن ناشی از این مسئله باشد. 

فرصت و فضای مناسب جهت تعامل هستند موجبات ارتقاء مهارت تفکر 

 یتدریس مبتن وهیش. روش فعال تدریس، (0) آورندیمانتقادی را فراهم 

، روش مسئله و همچنین روش آموزش مبتنی یت گروهکبر مشار

, 01) اشدبیمبرسازنده گرایی در پرورش و رشد تفکر انتقادی تاثیرگذار 

00). 

دانشجویان ترم باالتر در پی افزایش سطح  رفتیمدر حالی که انتظار 

صیالت و افزایش تجارب گرایش به تفکر انتقادی باالتری داشته تح

باشند و مهارت تفکر نقادانه را بیشتر مورد استفاده قرار دهند ولی 

حاکی از آن بود که بین گرایش به تفکر انتقادی و سنوات  هاافتهی

تحصیلی ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج مطالعات 

Cisneros (0223)  بر روی دانشجویان داروسازی با نتایج مطالعه

و  Rogal. در حالیکه در پژوهش (31) حاضر مشابه است

( بر روی پرستاران بخش ویژه، نتایج نشان داد که 0225همکاران)

افزایش  1به سال  1میانگین نمرات گرایش به تفکر انتقادی از سال 

 .(30) داشته است

( نیز نشان داد که بین میزان نمره تفکر 0222) یزرقنتیجه مطالعه  

 انتقادی دانشجویان و ترم تحصیلی آنها تفاوت معناداری وجود ندارد

. این در حالیست که در صورت توجه کافی به رشد تفکر نقادانه (02)

 که مهارت تفکر انتقادی در رودیمآموزشی، انتظار  یهابرنامهدر 

د. بر داشته باش یترقبولدانشجویان مراحل پایانی تحصیل، رشد قابل 

 یهااستیسگفت که توجه به این مقوله باید از  توانیماین اساس 

 هاافتهیدر نتایج و  هایناهمگونجدی در آموزش پرستاری باشد.  این 

ناشی از عوامل متعدد فرهنگی، نوع مطالعه و حجم نمونه باشد.  تواندیم

( نشان 0220) این زمینه  نتیجه مطالعه میرموالیی و همکاران در

 یهاروشکه عواملی چون کیفیت آموزش، شیوه آموزش و  دهدیم

بر میزان گرایش به تفکر انتقادی  مؤثرارزیابی دانشجویان از عوامل 

 .(33) باشدیم

نتایج نشان داد که بین جنس و نمره تفکر انتقادی تفاوتی دیده نشده 

( نیز مبین همین 0212) یعبدلاست. نتیجه پژوهش جاویدی کالته و 

هدف بررسی چگونگی روند تحول  . در مطالعه ایشان باباشدیممسئله 

تفکر انتقادی دانشجویان علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، نتایج 

نشان داد که بین میانگین نمره گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان 

مطالعه حاضر  یهاافتهی .(02) دختر و پسر تفاوتی دیده نشده است

. باشدیمبیانگر عدم ارتباط بین سن و نمره گرایش به تفکر انتقادی 

(، همانند مطالعه حاضر حاکی از 0223همکاران )نتایج مطالعه قریب و 

 و تأهلعدم ارتباط معنی داری بین متغییرهای نظیر سن، وضعیت 

در حالیکه  (6) باشدیمتجربه کاری با سطح تفکر انتقادی دانشجویان 

با افزایش سن و کسب تجریه، افراد تمایل بیشتری به  رودیمانتظار 

تفکر انتقادی داشته و این مهارت را بیشتر مورد استفاده قرار دهند. بر 

، بین نمره معدل کل و گرایش به تفکر انتقادی ارتباط هاافتهیطبق 

 روش تیمکحا از یناش تواندیماداری وجود نداشت. این امر معن

در  باشد که ما یهادانشگاه ارزیابی دانشجویان بر یسنت آموزش

ارزشیابی دانشجویان مهارت تفکر انتقادی و تجزیه و تحلیل چندان 

و بیشتر به محفوظات و به خاطرسپاری  ردیگینممورد توجه قرار 

( 0226همکاران ). هچنین نتیجه مطالعه رنجبر و شودیممطالب توجه 

که به منظور بررسی میزان گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان 

پرستاری و مامایی و ارتباط آن با وضعیت تحصیلی انجام شد نیز با 

 .(3)نتیجه حاصل از مطالعه همسو بوده است 

 نتیجه گیری

مطالعه حاضر نشان داد که میزان گرایش به تفکر انتقادی در  نتایج

 رکتف گرچهدانشجویان پرستاری باالتر از حد میانگین آن بوده است. 

اما  ست،ین یپرستار در تیموفق یبرا یخوب شاخص ییتنها به یانتقاد

 دیبا و هستندی ضرور یپرستار عمل یبرا یانتقاد رکتف یهامهارت

حاکی از  هایافتهباشند. همچنین  یپرستار یدرس دوره یزکمر هسته

آن بود که بین میزان گرایش به تفکر انتقادی و سنوات تحصیلی، جنس 

عواملی چون کیفیت و معدل ارتباط آماری معناداری وجود ندارد و 

از عوامل  تواندیمارزیابی دانشجویان  یهاروشآموزش، روش آموزشی و 

 هاییوهش در یراستا، بازنگر نیا درگذار در این زمینه باشد که  ریتأث

 اصالح رشد، و یریادگی مورد در هایدگاهداصالح  ،یدانشگاه آموزش

 بود. خواهد رسان یاری یپرستار رشته یدرس برنامه

 یانتقاد رکتف نهیزم در همچنین مطالعات انجام شده در سطح کشور

 بودن نییپا یاصل لیدال از یکی و ناهمگونی نتایج آنها، انیدانشجو

در  یآموزش هاییینارسا و صینقا ان،یدانشجو یر انتقادکتف سطح

توجه  آن به دیبا هک یگرید علت اما (06, 0)ان شده یب برخی مناطق

 حجم است ذکر . الزم به(31) است مفهوم نیا سنجش ابزار شود،

 کوچک بوده و در یک مرکز انجام شده است لذا حاضر جامعه مطالعه
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 صورت به مطالعه با طراحی طرفی از تعمیم پذیری نتایج زیاد نیست.

 حاضر مطالعه در اگرچه آورد. دست به را ترییقدق نتایج توانیم طولی

 نظر به اما است، شده استفاده معتبر از پرسشنامه مطالعات اکثر و

 همراه تفکر انتقادی پرسشنامه بعدی، مطالعات در است بهتر رسدیم

 عمومی اساس پرسشنامه بر زیرا دیگری به کار رود یهاپرسشنامه با

 قضاوت بالینی یهامهارت خصوص یادگیری در توانینم انتقادی تفکر

انتقادی  تفکر اختصاصی طور به که ییهاروش و است ابزارها کرد بدیهی

 مورد تصمیم گیری هاییتموقع در را خاص رشته همان به مربوط

 در را انتقادی تفکر رشد توانندیم بهتر دهند، قرار آزمون و سنجش

 .(0) کنند رشته ارزیابی آن یاحرفه هاییتموقع

یسپاسگزار

این مقاله نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

، بدین باشدیم 31-21-53-3122بهداشتی درمانی شیراز به شماره 

محترم  معاونت حوزه از را خود تشکر و تقدیر نهایت وسیله محققین،

 تأمین بودجه و تصویب به دلیل شیراز پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی

دانشکده  پرستاری دانشجویان کلیه پژوهشی و همچنین از طرح

 مامایی فاطمه )س( دانشگاه علوم پزشکی شیراز که در –پرستاری 

.نمایندیابراز م اند،داشته همکاری پژوهش این انجام
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