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Abstract
Introduction: Critical thinking skills are one of the goals of higher education and an expected capability for 
postgraduate nursing students who need to be nurtured during their studies and grow and develop after gaining 
educational experience and employment in the nursing profession. Given the position of these types of skills, 
the need for further studies in this field is felt. The aim of this study was to explore the views and experiences 
of nursing faculty members about applying critical thinking skills in postgraduate curriculum.
Methods: This study is a research with qualitative approach (directed content analysis) which conducted in 
2020, using purposive sampling and maximum variation. 16 nursing faculty members of Golestan and Fars 
University of Medical Sciences participated in the study. The inclusion criteria were sufficient teaching 
experience at master's and doctoral levels. Semi-structured and open-ended interviews on teaching critical 
thinking skills to the students, as well as probing questions were used to collect data. Interviews were recorded, 
handwritten and analyzed according to directed content analysis method.
Results: From data analysis, three main categories; "critical thinking skills", "factors affecting critical thinking", 
"barriers to critical thinking" and 12 sub-categories were developed.
Conclusions: Data analysis showed that the participants tried to reduce the theoretical teaching and increase 
analytical content, more and more critical thinking skills for better education of the students. Nursing faculties 
pay much attention to critical thinking in education and believe that it is a very useful skill in nursing profession. 
The results of this study can be used for proper planning to improve critical thinking skills education.
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چکیده 
مقدمــه: مهــارت هــای تفکــر انتقــادی یکــی از اهــداف آمــوزش عالــی و یــک قابلیــت مــورد انتظــار بــرای دانشــجویان تحصیــات 
تکمیلــی رشــته پرســتاری اســت کــه ضــرورت دارد در دوران تحصیــل پــرورش یافتــه و بعــد از کســب تجــارب آموزشــی و اشــتغال بــه 
حرفــه پرســتاری رشــد و توســعه یابــد. بــا توجــه بــه جایــگاه ایــن گونــه از مهــارت هــا ضــرورت مطالعــات بیشــتر در ایــن زمینــه احســاس 
می شــود. هــدف از انجــام ایــن مطالعــه، بــازکاوی دیــدگاه و تجربیــات اعضــای هیــات علمــی پرســتاری در بــاره بــه کار گیــری مهــارت 

هــای تفکــر انتقــادی در دوره تحصیــات تکمیلــی بــود.
روش کار: پژوهــش حاضــر یــک تحقیــق بــا رویکــرد کیفــی از نــوع تحلیــل محتــوای هدایــت شــده مبتنــی بــر الگــو اســت کــه در 
ســال 1399، بــا اســتفاده از نمونــه گیــری هدفمنــد بــا حداکثــر تنــوع انجــام شــد. 16 تــن از اعضــای هیــات علمــی پرســتاری دانشــگاه 
هــای علــوم پزشــکی گلســتان و فــارس در مطالعــه مشــارکت نمودنــد. معیــار ورود تجربــه کافــی تدریــس در مقطــع کارشناســی ارشــد 
و دکتــرا بــود. بــرای گــرداوری داده هــا از مصاحبــه هــای نیمــه ســاختار و بــاز پاســخ در بــاره آمــوزش مهــارت هــای تفکــر انتقــادی بــه 
دانشــجویان و همچنیــن ســواالت کاوشــی اســتفاده شــد. مصاحبــه هــا ضبــط، دســت نویــس و مطابــق روش "تحلیــل محتــوای کیفــی 

هدایــت شــده" تحلیــل شــدند.
یافتــه هــا: از تحلیــل داده هــا ســه طبقــه اصلــی "مهــارت هــای تفکــر انتقــادی"، "عوامــل موثــر بــر تفکــر انتقــادی"، "موانــع تفکــر 

انتقــادی" و دوازده زیرطبقــه شــکل گرفــت.
نتیجــه گیــری: تحلیــل داده هــا نشــان داد مشــارکت کننــدگان ســعی داشــته انــد تــا بــا کــم کــردن تدریــس تئوریــک و افزایــش 
مباحــث تحلیلــی، هرچــه بیشــتر از مهــارت هــای تفکــر انتقــادی بــرای آمــوزش بــا کیفیــت تــر دانشــجویان اســتفاده نماینــد. اســاتید 
پرســتاری بــه تفکــر انتقــادی در امــر آمــوزش بســیار توجــه مــی کننــد و معتقــد هســتند مهارتــی بســیار کاربــردی در حرفــه پرســتاری 
اســت. نتایــج ایــن مطالعــه مــی توانــد بــرای  برنامــه ریــزی مناســب در جهــت بهبــود آمــوزش هــای مهــارت هــای تفکــر انتقــادی بــه 

کار گرفتــه شــود.
کلید واژه ها: پرستاری، کوریکولوم، آموزش،  تفکر، دانشجویان، هیات علمی.    
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مقدمه
تفکــر انتقــادی از جملــه مهــارت هایــی اســت کــه انســان را بــرای 
رویارویــی بــا مســائل جدیــد جهــان امــروزی توانمنــد مــی ســازد. 
ــه  ــادی ب ــه انتق ــعه اندیش ــد توس ــروز، فرآین ــی ام ــع علم در جوام
یکــی از اهــداف اصلــی آمــوزش تبدیــل شــده اســت، زیــرا اعتقــاد 
بــر ایــن اســت کــه ایــن مهــارت بــرای توســعه بیشــتر توانایــی هــا 
و پتانســیل هــای جوامــع الزامــی اســت. بــر ایــن اســاس هنگامــی 
کــه افــراد قــادر بــه اســتفاده از مهــارت هــای تفکــر انتقــادی خــود، 
در جهــت موفقیــت در بهــره گیــری از فرصــت هــا باشــند، مــی 
تــوان انتظــار داشــت کــه آن جامعــه بــه رشــد و مزایــای مناســبی 
ــراد و  ــرای اف ــی شــمار ب ــای ب ــه مزای ــا توجــه ب خواهــد رســید. ب
جامعــه، جــای تعجــب نیســت کــه توســعه مهــارت هــای تفکــر 
انتقــادی در دســتور کار آمــوزش در جوامــع مختلــف قــرار دارد ]1[. 
تفکــر انتقــادی در پرســتاری مــورد توجــه بســیار قــرار دارد. تفکــر 
انتقــادی در پرســتاری بــرای مدیریــت مراقبــت از بیمــار، تصمیــم 
گیــری بالینــی و ارائــه مراقبــت ایمــن بــه بیمــاران ضــروری تلقــی 
مــی شــود ]2[. ایــن توانایــی در پرســتاران مــی توانــد بــا شناســایی 
ــن را  ــی ام ــا، محیط ــت در آوردن آن ه ــه حرک ــا و ب ــت ه اولوی
تضمیــن کنــد ]3[. محققــان اتفــاق نظــر دارنــد کــه بــا توجــه بــه 
پیچیدگــی روزافــزون مراقبــت هــای بهداشــتی مــدرن، پرســتاران 
ــوردار  ــی برخ ــادی ســطح باالی ــر انتق ــای تفک ــارت ه ــد از مه بای
ــه  ــادی در پرســتاری شــامل تجزی ــی تفکــر انتق باشــند ]4[. توانای
و تحلیــل، بکارگیــری اســتانداردها، جســتجوی اطاعات، اســتدالل 
ــا،  ــرای دهــه ه ــش اســت. ب ــل دان ــی و تبدی ــش بین ــی، پی منطق
تفکــر انتقــادی بــه عنــوان یــک مفهــوم بــزرگ در طول آمــوزش و 

تمریــن پرســتاری در حــال توســعه اســت ]5[. 
چالشــی کــه بــرای درک و فهــم تفکر انتقادی در  رشــته پرســتاری 
و ســایر رشــته هــا وجــود دارد، عــدم توافــق در تعاریــف و معانــی 
ایــن مفهــوم مــی باشــد. بــا ایــن حــال، در مــورد اســتفاده از تفکــر 
ــود دارد ]7،  ــر وج ــاق نظ ــارت اتف ــک مه ــوان ی ــه عن ــادی ب انتق
ــا مســائل  ــاط ب 6[. محققیــن و تئوریســین هــای بســیاری در ارتب
ــت  ــادی، فعالی ــر انتق ــم تفک ــی و مفاهی ــا مبان ــط ب ــف مرتب مختل
داشــته انــد ]9، 8[. در ایــن میــان لیپمــن بــا پــرورش بعــد اخاقــی 
تفکــر انتقــادی در کنــار مهــارت هــای اندیشــیدن توانســت مــوج 
نهضــت تفکــر انتقــادی را بــه خــارج از مرزهــای آمریــکا گســترش 

داده و آن را از شــهرت بیــن المللــی برخــوردار کنــد ]10[.
 Lipman )1988( مقالــه ای را بــا عنــوان »تفکــر انتقــادی چــه 
ــر  ــی از تفک ــه در آن الگوی ــرد ک ــر ک ــد؟« منتش ــد باش ــی توان م
ــت  ــادی تربی ــر انتق ــوزش تفک ــدف از آم ــه شــد و ه ــادی ارائ انتق

ــد.  ــان گردی ــد پژوهــش، بی انســان هــای معقــول از طریــق فرآین
ــد  ــی ســوال کنن ــد چــه زمان ــاد بگیرن ــراد ی ــه اف ــن موضــوع ک ای
ــه اســتدالل کننــد و کــدام روش  و چــه ســواالتی بپرســند، چگون
اســتدالل را بــکار بگیرنــد، ]Lipman  .]11 )2003( معتقــد اســت 
تفکــر انتقــادی، تفکــری اســت کــه تــاش مــی کنــد بــی طــرف، 
دقیــق، موشــکافانه، آشــکار، منســجم، حقیقــی، انتزاعــی و علمــی 
باشــد. بــه طــور پیــش فــرض؛ تفکــر انتقــادی رشــد چهــار مهــارت 
ــم و  ــتدالل، تعمی ــازی، اس ــوم س ــت: مفه ــرار داده اس ــل ق را اص
تحقیــق. Lipman اعتقــاد دارد ارائــه تعریفــی از تفکــر انتقــادی 
ــه  ــت، بلک ــی نیس ــج آن کاف ــا و نتای ــی ه ــث از ویژگ ــا بح و تنه
بایــد ویژگــی هــای معــرف نیــز مشــخص و روابــط بیــن آن هــا 
معلــوم شــود ]12[. بخشــی از مهــارت هــای قــرن بیســت و یکــم 
ــت.  ــجویان اس ــری دانش ــای یادگی ــادی و رویکرده ــر انتق ، تفک
متخصصــان مراقبــت هــای بهداشــتی بــه دلیــل پیچیدگــی هــای 
محیــط مراقبــت هــای بهداشــتی بــه چالــش کشــیده مــی شــوند. 
عمــل پرســتاری نیــاز بــه تفکــر انتقــادی و اســتدالل بالینــی بــرای 
ــر شــواهد در  شناســایی مشــکل مددجــو، بررســی روش مبتنــی ب
مراقبــت از مددجــو و انتخــاب در ارائــه مراقبــت دارد ]13[. اهمیــت 
توســعه مهــارت هــای تفکــر انتقــادی در آمــوزش کامــًا مشــهود 
ــازی  ــاده س ــرای پی ــتری ب ــاش بیش ــن، ت ــود ای ــا وج ــت. ب اس
ــادی در  ــر انتق ــعه تفک ــت توس ــی جه ــای آموزش ــتراتژی ه اس
دانشــجویان الزم اســت. تفکــر انتقــادی یــک مولفه اساســی اســت 
و مــی توانــد تأثیــر مثبتــی بــر عملکــرد بالینــی، ســامت بیمــار، 

تحصیــل دانشــجو و رشــد علــم پرســتاری داشــته باشــد ]14[.
مطالعاتــی در ایــران نســبت بــه تفکــر انتقــادی در پرســتاری انجــام 
شــده اســت بــه طــوری کــه ســعی کردنــد جنبــه هــای مختلــف 
ایــن مهــارت را شــفاف تــر کننــد. بــرای مثــال بهمــن پــور )1396( 
و عبــادی و همــکاران )1391( بــا جســتجو در پایــگاه هــای داده ای 
معتبــر، تعریــف قابــل درکــی را بیــان مــی کننــد و تفکــر انتقــادی 
را شــامل؛ بــه کار گیــری فرآینــد پرســتاری در برخــورد بــا موقعیــت 
هــای بالینــی، عملکــرد کلــی نگــر و جامــع، بــه کارگیــری مهــارت 
ــی منســجم جهــت  ــی و اســتفاده از الگوهای هــای هــوش هیجان
شــناخت، عوامــل زمینــه ســاز تفکــر مــی داننــد ]16، 15[، طوقیــان 
)1393( در مطالعــه ای بــه معرفــی موانــع بــه کارگیــری مهــارت 
ــردازد                ــی پ ــجویان م ــتاران و دانش ــادی در پرس ــر انتق ــای تفک ه
]17[. بــا وجــود ایــن، مطالعــه ای در کشــور کــه بــه طــور مســتقیم 
بــه دیــدگاه اســاتید آمــوزش پرســتاری کــه بدنــه ی اصلــی شــکل 
گیــری تفکــر انتقــادی در دانشــجویان و پرســتاران آینده محســوب 
مــی شــوند، بپــردازد در دســترس نیســت. از ایــن رو، مطالعــه حاضر 



نشریه آموزش پرستاری، دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1399

68

ــتاری در  ــی پرس ــات علم ــای هی ــدگاه اعض ــن دی ــدف تبیی ــا ه ب
خصــوص بــه کارگیــری مهــارت هــای تفکــر انتقــادی در برنامــه 
درســی دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی بــا توجــه بــه بخشــی از 
 ،Lipman  مولفــه هــای الگــوی مهــارت هــای تفکــر انتقــادی

انجــام شــد.

روش کار
پژوهــش حاضــر یــک تحقیــق بــا رویکــرد کیفــی از نــوع تحلیــل 
ــری  ــه گی ــو اســت. نمون ــر الگ ــی ب ــت شــده مبتن ــوای هدای محت
ــات  ــود. از اعضــای هی ــوع ب ــا بیشــترین تن ــر هــدف و ب ــی ب مبتن
علمــی پرســتاری دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی گلســتان و فارس 
ــارکت  ــار ورود مش ــد. معی ــوت ش ــه دع ــرکت در مطالع ــرای ش ب
کننــدگان در مطالعــه، تجربــه کافــی تدریــس در مقاطع کارشناســی 
ــوده اســت.  ــه مشــارکت در پژوهــش ب ارشــد و دکتــرا و تمایــل ب
ــا  ــاختار و ب ــه س ــای نیم ــه ه ــا؛ مصاحب ــردآوری داده ه ــزار گ اب
ــع آوری و  ــود. جم ــوی Lipman ب ــای الگ ــازه ه ــتفاده از س اس
ــاه 1399  ــهریور م ــا ش ــر ت ــا از تی ــه ه ــان مصاحب ــل همزم تحلی
بــه طــول انجامیــد. از ســواالت بــاز پاســخ بــرای تبییــن دیــدگاه 
ــاره مهــارت تفکــر انتقــادی اســتفاده شــد.  اســاتید پرســتاری در ب
ــه هــا مطــرح شــد:  حداقــل دو ســوال مشــترک در تمــام مصاحب
در کاس درس/ آمــوزش بالینــی چگونــه مهــارت تفکــر انتقــادی 
ــهیل  ــی تس ــه عوامل ــد؟ چ ــی نمایی ــب م ــجویان ترغی را در دانش
ــده مهــارت تفکــر انتقــادی در دانشــجویان کاس  کننــده/ بازدارن
شــما/ محیــط بالینــی بــوده انــد؟ بــرای عمیــق شــدن مصاحبــه از 
ســواالت کاوشــی ماننــد: برایــم مثــال بزنیــد، چــرا، چگونــه، چطور 
ــه  ــه اشــباع داده هــا ب ــا رســیدن ب ــه هــا ت اســتفاده شــد. مصاحب
معنــی آن کــه مضمــون جدیــدی بــه داده هــا اضافــه نشــود، ادامــه 
ــا 16 تــن از اعضــای هیــات علمــی  ــر همیــن اســاس ب یافــت. ب
مصاحبــه شــد. محیــط پژوهــش متناســب بــا پژوهــش کیفــی، اتاق 
اعضــای هیــات علمــی در دانشــکده بــود. مــدت مصاحبــه هــا از 
45 تــا 60 دقیقــه بــر حســب تمایــل مصاحبــه شــونده متغیــر بــود. 
تمــام مصاحبــه هــا ضبــط و ســپس کلمــه بــه کلمــه دســت نویس 
شــدند و مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد. بــرای تحلیــل داده 
هــا از روش تحلیــل محتــوای کیفــی هدایــت شــده اســتفاده شــد، 
ــه  ــن روش توســط Shannon و Hsieh در ســال 2005 ارائ ای
ــرای مطالعاتــی اســتفاده مــی شــود  گردیــد ]18[. ایــن رویکــرد ب
کــه هــدف آن اعتبــار بخشــی و یــا احتمــاال توســعه ضمنــی یــک 
ــوری  ــی، تئ ــی اســت. از طرف ــوری قبل ــا تئ ــی ی چارچــوب مفهوم
ــا  ــز و ی ــل برانگی ــای تام ــی متغیره ــش بین ــول پی ــد ح ــی توان م

ــمتی از  ــاس قس ــر اس ــدا ب ــد. در ابت ــک کن ــا کم ــط متغیره رواب
الگــوی Lipman طبقــات و زیــر طبقاتــی آمــاده شــد، در مرحلــه 
ــه گــوش داده و  ــن مرتب ــه هــا توســط محقــق چندی ــد مصاحب بع
ســپس بــه متــن تبدیــل شــدند. پــس از چندیــن بــار خوانــدن متن 
و غوطــه ور شــدن در داده هــا؛ پاراگــراف هــا، جمــات و کلمــات 
ــه  ــا توجــه ب ــه شــدند، ب ــوان واحــد معنایــی در نظــر گرفت ــه عن ب
ــردازی  ــوم پ ــزاع و مفه ــطح انت ــه س ــا ب ــه در آن ه ــوم نهفت مفه
ــام گــذاری و کدهــا از نظــر تشــابهات و تفــاوت  رســیده، کدهــا ن
هایشــان بــا یکدیگــر مقایســه شــدند، محتــوای نهفتــه درون داده 
ــل مشــخص  ــات از قب ــا طبق ــه ب ــی ک ــن محتوای ــرای یافت ــا ب ه
شــده مطابقــت داشــتند و یــا توانســتند مثالــی بــرای آن هــا باشــند، 
بررســی شــدند ]19[. بــه منظــور افزایــش اعتبــار یافتــه هــا، عاوه 
ــعی  ــا، س ــع آوری داده ه ــرای جم ــی ب ــان کاف ــص زم ــر تخصی ب
شــد بــا اســتفاده از تنــوع در شــرکت کننــدگان اعتبــار یافتــه هــا 
افزایــش یابــد. متــون مصاحبــه و مراحــل تحلیــل مــورد بازنگــری 
ــات  ــا جزئی ــرار گرفــت. تمــام مراحــل تحقیــق ب ــم پژوهــش ق تی
ــایر  ــا س ــد ت ــم ش ــدگان فراه ــارکت کنن ــای مش ــول ه ــل ق و نق
ــورد  ــا را م ــند و آن ه ــا باش ــری داده ه ــه پیگی ــادر ب ــان ق محقق
ارزیابــی و قضــاوت قــرار دهنــد. مضامیــن، یافتــه هــا بــه تعــدادی 
ــان خواســته  ــده عــودت داده شــد و از آن از اســاتید مشــارکت کنن
شــد تعییــن نماینــد آیــا آن را همخــوان بــا دیــدگاه خــود مــی یابند 
یــا خیــر، کــه نتیجــه مویــد تاییــد شــرکت کننــدگان بــوده اســت. 
ایــن مطالعــه در کمیتــه اخــاق دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان 
ــد و  ــوب ش ــد IR.GOUMS.REC.1399.030 مص ــا ک ب
پــس از انجــام مراحــل قانونــی، ورود بــه محیــط پژوهــش جهــت 
ــدگان  ــارکت کنن ــه مش ــد. ب ــروع گردی ــا ش ــع آوری داده ه جم
ــدون  ــه و ب ــا محرمان ــه ه ــه مصاحب ــر داده شــد ک ــان خاط اطمین
نــام و نــام خانوادگــی اســتفاده خواهــد شــد و آنهــا بــرای خــروج از 
مطالعــه اختیــار کامــل دارنــد. قبــل از انجــام مصاحبــه، از مشــارکت 

کننــدگان بــرای ضبــط صــدا، رضایــت آگاهانــه گرفتــه شــد. 

یافته ها
ــات  ــش هی ــامل ش ــا ش ــه ه ــده در مصاحب ــرکت کنن ــاتید ش اس
علمــی مــرد و 10 هیــات علمــی زن بــا ســابقه تدریــس بــاالی 15 
ســال بودنــد. در مصاحبــه بــه عمــل آمــده تمــام اســاتید بــه مهــم 
ــتاری  ــه پرس ــادی در حرف ــر انتق ــارت تفک ــودن مه ــروری ب و ض
ــع  ــتاری در مقاط ــجویان پرس ــه دانش ــوزش ب ــن در آم و همچنی
کارشناســی ارشــد و دکتــرا اشــاره داشــتند، »چــرا کــه اگــر یــک 
پرســتار نتوانــد انتقــادی فکــر کنــد و ماننــد یــک ربــات کارهــا را 
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بــر اســاس روتیــن انجــام دهــد، ایمنــی و ســامت مددجویــان و 
ــا 24  ــات علمــی پرســتاری ب ــد« )هی ــه خطــر مــی افت بیمــاران ب

ســال ســابقه کار(.
ــه اســتخراج  ــل داده هــا منجــر ب ــادی، تحلی ــه تفکــر انتق در زمین

تعــداد زیــادی کــد اولیــه شــد و تمــام آن هــا در ســه زیــر طبقــه 
»مهــارت تفکــر انتقــادی«، »عوامــل موثــر بــر تفکــر انتقــادی« و 

»موانــع تفکــر انتقــادی« قــرار گرفتنــد )جــدول 1(.

Lipman جدول 1: طبقه، زیر طبقه و طبقه فرعی تحلیل شده از مصاحبه ها طبق الگوی
طبقه فرعیزیر طبقهطبقه

تفکر انتقادی

مهارت تفکر انتقادی

یافتن مسئله
فرضیه سازی

آزمون فرضیه و نتیجه گیری  
سازماندهی اطاعات

استدالل
ترجمه یا انتقال

عوامل موثر بر تفکر انتقادی
اعتماد به نفس

شخصیت و تربیت
سابقه کار

موانع تفکر انتقادی
انتقاد تصنعی
بی حوصلگی

عدم عاقه به مبحث

ــارکت  ــتقیم مش ــول مس ــل ق ــا، از نق ــه ه ــر یافت ــرای درک بهت ب
ــات اســتفاده شــده اســت  ــر طبق ــک از زی ــر ی ــل ه ــدگان ذی کنن

ــد(. ــه ان ــرار گرفت ــه ق ــا درون گیوم ــول ه ــل ق )نق
1- زیر طبقه مهارت تفکر انتقادی 

زیــر طبقــه مهــارت تفکــر انتقــادی از شــش طبقــه فرعی تشــکیل 
ــه ســازی، آزمــون  ــن مســئله، فرضی مــی شــود کــه شــامل: یافت
ــتدالل و  ــات، اس ــازماندهی اطاع ــری، س ــه گی ــه و نتیج فرضی

ترجمــه یــا انتقــال اســت.
اســاتید، از شــش مرحلــه بــرای ایجــاد یــک برنامــه درســی مبتنــی 
بــر تفکــر انتقــادی یــاد کردنــد، کــه بــه طــور نســبی توســط همــه 
ی آن هــا بــرای تدریــس بهتــر و کاربــردی تــر مباحــث اســتفاده 
مــی شــد، ایــن شــش مرحلــه بــه نوعــی بــا یکدیگــر همپوشــانی 
داشــته و تفکیــک آن هــا از یکدیگــر بــه نوعــی ســخت می باشــد. 
در ابتــدا اســاتید در کاس بــا طــرح یــک ســوال یــا نشــان دادن 
یــک مســئله ســعی مــی کردنــد تــا ذهــن دانشــجوها را بــه یــک 
مبحــث آموزشــی جلــب کننــد امــا ایــن ســوال طــوری طراحی می 
شــود کــه بــه دانشــجو کــم تریــن ســرنخ بــرای به جــواب رســیدن 
ــه و  ــه تجزی ــروع ب ــجو ش ــه دانش ــن مرحل ــد. در ای ــان را بده آس
تحلیــل اطاعــات گذشــته و داده هــای مبحــث کنونــی مــی کند و 
ســعی مــی کنــد علــل وجــود و بــروز مبحــث مــورد نظــر یــا مزایــا 
و مضــرات نتایــج حاصــل آن را بدســت آورد. اســتاد در ایــن مرحلــه 

ســعی مــی کنــد بــا ایجــاد شــجاعت در دانشــجو ســبب صحبــت 
کــردن آن هــا در جمــع شــود تــا از افــکار دانشــجویان مطلــع شــود 
کــه در صــورت منحــرف شــدن یــا اشــتباه در اطاعــات بــه آنــان 
کمــک کنــد. پــس از صحبــت دانشــجویان حــول مبحــث و ســوال 
کاس، بــه ارزیابــی اطاعــات مــی پردازنــد و منابــع اطاعــات را 
از نظــر معتبــر و قابــل اعتمــاد بــودن بررســی مــی کننــد. در مرحله 
بعــد بــه نتیجــه گیــری از اطاعــات جمــع آوری شــده مــی پردازند 
و ســعی مــی کننــد اســتدالل درســتی در ارتبــاط بــا مبحــث مــورد 
نظــر داشــته باشــند. در مرحلــه آخــر نیــز نتیجــه ی اســتدالل شــده 
ــه  ــا تفکــر هــای شــخصی خودشــان مقایســه مــی کننــد و ب را ب
بازرســی و اصــاح خطاهــا در فراینــد ذهنــی خــود مــی پردازنــد. 
نقــل قــول هایــی از مصاحبــه هــا ذیل هــر یــک از مضامیــن آورده 

شــده اســت:
یافتــن مســئله- فرضیــه ســازی- ســازماندهی اطاعــات- 
اســتدالل: "تدریــس منابــع بخــش کوچکیــش تئوریــکال اســت و 
بخــش اصلــی مبحــث تحلیــل و اســتدالل اســت. دانشــجو بایــد 
بــا پیونــد زدن اطاعــات جزئــی و ســاختن یــک مجموعــه کلــی و 
جدیــد بــه جــواب برســد. مــن همیشــه قــدرت اســتدالل دانشــجو 
ــه ی کاری  ــردن تجرب ــا وارد ک ــن ب ــم. همچنی ــک میزن را مح
ــه مباحــث درســی ســعی مــی کنــم  دانشــجویان ارشــد شــاغل ب
بــه هــدف پــر کــردن گــپ بیــن محیــط تئــوری و محیــط بالیــن 
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ــن خــون  ــه، دی اکســید کرب ــون مهم ــاش خ ــًا پ ه برســم مث
مهمــه، بعــد میخواهــم دانشــجو ارتبــاط ایــن موضوعــات را بگوید. 
مبتنــی بــر شــواهد اســتدالل کننــد و بعــد تصمیــم گیــری کنــد." 

ــا 15 ســال ســابقه کار( )هیــات علمــی پرســتاری ب
ــا  ــی و ب ــک ســوال کل ــا ی ــال: "ب ــه و انتق ــن مســئله- ترجم یافت
توجــه بــه جــواب هــای بچــه هــا بررســی مــی کنــم کــه ببینــم 
اساســا سطحشــان در چــه انــدازه اســت. ســعی مــی کنــم تفکــر 
انتقــادی در کل زمــان کاس جــاری باشــد و دانشــجو هــا از فضای 
نکتــه خوانــی دور کنــم و وقتــی در کاس یــک مبحثــی تدریــس 
ــم  ــه دانشــجو در آخــر کاس میگوی مــی شــود،  مــن همیشــه ب
حــاال جمــع بنــدی کنیــم حــرف هــا را بــا یــک کیــس جدیــد کــه 
مثــًا یــک نفرمراجعــه کــرده جمــع ببنــد حرفاتــو و  ســازماندهی 

بکــن." )هیــات علمــی پرســتاری بــا 24 ســال ســابقه کار (
 فرضیــه ســازی- آزمــون و نتیجه گیــری- ســازماندهی اطاعات- 
اســتدالل: "در کاس حــل مســئله، آنالیــز کــردن، تصمیــم گیــری 
در رابطــه بــا مشــکل و ایجــاد جــو مشــارکتی بســیار مهــم اســت 
و بــه شــخصه در کاس نمــی گــذارم یــک طرفــه پیــش بــرود و 
ــات  ــاره موضوع ــردن در ب ــت ک ــش کشــیدن و صحب ــه چال روحی
الزامــی اســت." )هیــات علمــی پرســتاری بــا 19 ســال ســابقه کار (
ــه  ــری: "ب ــه و نتیجــه گی ــون فرضی ــات- آزم ــازماندهی اطاع س
شــاگردانم مــی گویــم روی هــر موضــوع فکــر کنیــد و ماننــد یــک 
اســفنجی نباشــید کــه هــر کســی هرچیــزی کــه گفــت آن را قبول 
کنیــد و بــه دیگــران منتقــل کنیــد بلکــه بایــد تحلیــل، ارزیابــی، 
تفســیر و از همــه مهــم تــر تصمیــم گیــری کنیــد." )هیــات علمــی 

پرســتاری بــا 29 ســال ســابقه کار (
ــی  ــای ذهن ــش داوری ه ــتدالل: "پی ــازماندهی اطاعات-اس س
نداشــته باشــیم. پیشــداوری هــای ذهنــی خودمــان را کنــار بگذاریم 
و از منابــع موثــق دیگــری کــه هســت ســعی کنیــم اســتفاده کنیــم 
ــک از  ــدام ی ــم ک ــم و ببینی ــیابی کنی ــع را ارزش ــن مناب ــه ای و هم
آنهــا مــی توانــد درســت و کــدام یــک اشــتباه باشــد و بــر اســاس 
مجموعــه ای از شــواهد و  اطاعاتــی کــه دریافــت کردیــم بتوانیــم 
تصمیــم بگیریــم." )هیــات علمــی پرســتاری بــا 28 ســال ســابقه 

کار (
 "عمــر مطالبــی کــه مــا تدریــس مــی کنیــم در گذشــته دورتــر 
ســه تــا پنــج ســال و گاهــاٌ کمتــر بــود. ولــی االن ایــن عمــر بــه 
شــش مــاه حتــی کمتــر هــم کاهــش پیــدا کــرده. بــه طــور مثــال 
در بیمــاری کوویــد 19 نــگاه کنیــد مرتــب همــه چیــز تغییــر مــی 
ــر  ــال تغیی ــدت در ح ــه ش ــوم ب ــه عل ــی ک ــس از اونجای ــد. پ کن
ــن مهارتهــای  ــذا آمــوزش ای ــی، ل ــوم تجرب هســتند، خصوصــا عل

تفکــر انتقــادی هــم الزامیــه و هــم ضــرورت داره." )هیــات علمــی 
ــا 25 ســال ســابقه کار( پرســتاری ب

زیر طبقه عوامل موثر بر تفکر انتقادی
ســه طبقــه فرعــی اعتمــاد بــه نفــس، شــخصیت و تربیت و ســابقه 
کار بــه عنــوان عواملــی کــه بــر کیفیــت تفکر انتقــادی در دانشــجو 

تاثیرگــذار اســت از مصاحبــه ها اســتخراج شــد.
اعتماد به نفس

در تفکــر انتقــادی، بیــان نظــرات و روحیــه ســوال کــردن و صحبت 
کــردن یــک امــر مهــم اســت و اســاتید در مصاحبــه هــای خــود به 
تشــویق کــردن دانشــجویان بــرای شــرکت در مباحــث، جلوگیــری 
از منفعــل بــودن دانشــجویان، ایجــاد حــس اعتمــاد و پذیــرش در 

دانشــجویان، اشــاره داشتند.
"بایــد بچــه هــا را مجبــور کــرد کــه فکــر کننــد و حــرف بزننــد، 
در صورتــی کــه اشــتباه بگوینــد نیــز بایــد کاری کــرد کــه بــه فکــر 
کــردن ادامــه دهنــد و تشویقشــان کــرد." )هیــات علمی پرســتاری 

بــا 18 ســال ســابقه کار(
ــد تشــویق کــرد کــه در جمــع نظــرات خــود را    "دانشــجو را بای
بگــه و از ایــن کــه نظراتــش مــورد ارزیابــی و بحــث قــرار بگیــره 

نترســه" )هیــات علمــی پرســتاری بــا 25 ســال ســابقه کار(
شخصیت و تربیت

ــه  ــی اســت ک ــرد از عوامل ــت ف از نظــر اســاتید شــخصیت و تربی
ــادی  ــر انتق ــر تفک ــریع ت ــی س ــا بازده ــتر ی ــت بیش ــبب کیفی س
ــه  ــن موضــوع ک ــه ای ــه ب ــا توج ــود. ب ــی ش ــف م ــراد مختل در اف
ــراد ریشــه در کودکــی و محیطــی کــه در آن رشــد  شــخصیت اف
کــرده انــد دارد، بــا ایــن حــال بــا تربیــت درســت و آموزش مســتمر 

ــادی را در همــه رشــد داد. ــوان تفکــر انتق مــی ت
"تفکــر انتقــادی چیــزی نیســت کــه بشــه در دو ســال بــه دانشــجو 
ــره  ــرار بگی ــوزش ق ــورد آم ــی م ــد از کودک ــه بای ــوزش داد بلک آم
ــه درســتی ازش اســتفاده کنــه." )هیــات علمــی  ــه ب ــا االن بتون ت

پرســتاری بــا 30 ســال ســابقه کار(
 "آمــوزش هــای خانوادگــی در کاربــردی شــدن تفکــر انتقــادی در 
دانشــجویان مهمــه مثــا کســی کــه تمــام کارهایــش را بــه کمک 
ــی  ــچ تصمیم ــودش هی ــد و خ ــی ده ــام م ــادرش انج ــدر و م پ
نگرفتــه، خیلــی ســخته که بتونــه تفکــر انتقــادی رو در بیمارســتان 
بــکار ببــره." )هیــات علمــی پرســتاری بــا 24 ســال ســابقه کار (

سابقه کار
بــه نظــر اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه کــه مــورد مصاحبــه قرار 
گرفتنــد، بحــث ســابقه کار در پرســتاری مــی توانــد ســبب رشــد و 
تکامــل ســریع تفکــر انتقــادی در دانشــجویان شــود. بــه طــوری 
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ــری  ــرش بهت ــی، نگــرش و پذی ــابقه کار بالین ــراد دارای س ــه اف ک
نســبت بــه دیــد انتقــادی در امــور پرســتاری دارنــد.

ــداد  ــد و تع ــن دانشــجوهای ارشــد اکثرشــان ســابقه کار دارن  "بی
کمــی هســتند کــه ســابقه کار ندارنــد و ســن کمتــری دارند نســبت 
بــه بقیــه، تــوی کاس افــرادی کــه کار کــرده انــد توانایــی تفکــر 
انتقــادی بهتــری دارنــد." )هیــات علمــی پرســتاری بــا 23 ســال 

ســابقه کار(
ــی  ــد خیل ــتری دارن ــن بیش ــد و س ــابقه کار دارن ــه س ــایی ک "کس
ــم  ــزارن و تصمی ــار هــم ب ــا هــا رو کن ــن دیت ــر مــی تون راحــت ت
ــذاره."  ــر گ ــه تاثی ــره تجرب ــری دارن، باالخ ــی بهت ــری خیل گی

ــابقه کار( ــال س ــا 15 س ــتاری ب ــی پرس ــات علم )هی
ــک  ــه ی ــم ک ــابقه کار میخواه ــا س ــجویان ب "در کاس از دانش
تجربــه ی بالینــی کــه داشــتن رو اگــر مرتبــط بــا موضــوع هســت 
ــه مثــال  تعریــف کننــد. اینجــوری تفکــر انتقــادی رو مــی بــرم ب
ــی  ــات علم ــد" )هی ــر درک کنن ــا دانشــجوها بهت ــی ت ــای واقع ه

ــا 25 ســال ســابقه کار( پرســتاری ب
زیر طبقه موانع تفکر انتقادی

ــر  ــدن تفک ــث دور ش ــه باع ــواردی ک ــه م ــه ب ــاتید در مصاحب اس
انتقــادی از مفهــوم اصلــی اش مــی شــود، اشــاره کردنــد. کــه مــی 
تــوان انتقــاد تصنعــی، بــی حوصلگــی و عــدم عاقــه بــه مبحــث 

را نــام بــرد.
انتقاد تصنعی

بعضــی دانشــجویان بــرای از بیــن بــردن نظــم کاس، هــدر دادن 
وقــت، جلــب توجــه و مــواری امثــال آن بــا نظــر هــای افراطــی و 
بــدون پشــتیوانه بــه دنبــال منتقــد نشــان دادن خــود هســتند، در 
حالــی کــه بحــث مــورد نظــر هیــچ ســودی بــرای کاس نــدارد.

ــادی  ــی هســتند. نقــش انتق ــد تصنع "بعضــی از دانشــجویان منق
بــازی مــی کننــد و بــه دنبــال برهــم زدن نظــم کاســند." )هیــات 

علمــی پرســتاری بــا 17 ســال ســابقه کار(
 "گاهــی دانشــجو ســعی مــی کنــد بــا ســوال هایــی کــه شــکل 
ــد،  ــت کشــی بکنن ــوان وق ــی خ ــه م ــی ک ــد در حال ــادی دارن انتق
ــا 24  ــتاری ب ــی پرس ــات علم ــد." )هی ــرت کنن ــه را پ ــواس بقی ح

ســال ســابقه کار(
ــوی بحــث، ســعی مــی  ــارم ت ــار می ــه اجب  "وقتــی دانشــجویی ب
ــو را  ــتن، ج ــادی هس ــبه انتق ــه ش ــی ک ــای چالش ــا نظره ــه ب کن
متشــنج کنــد." )هیــات علمــی پرســتاری بــا 20 ســال ســابقه کار(

بی حوصلگی
از مباحثــی ســبب قطــع زنجیــره تفکــر انتقــادی در کاس هــای 
درس مــی شــود، مطابــق مطاحبــه هــا، بــی حوصلگی دانشــجویان 

در فضــای کاس و جــو مشــارکتی آن اســت.
 "بعضــی موقــع هــا دانشــجو حــال و حوصلــه فعالیــت و مشــارکت 
ــود داره  ــه وج ــی ک ــا چالش ــع ه ــن موق ــداره در ای در کاس رو ن
بــرای ایــن کــه جــو مشــارکتی کاس خــراب نشــه اون دانشــجو 
ــال  ــر فضــای کاس فع ــا تحــت تاثی ــدم ت ــه طــوری هــل ب رو ب

بشــه." )هیــات علمــی پرســتاری بــا 15 ســال ســابقه کار(
"بعضــی مواقــع دانشــجوها بــه خاطــر اینکــه بــی حوصلــه هســتن 
در صــدد تغییــر فضــا بــر مــی آینــد و در صــدد انتقــاد و مقابلــه بــر 
مــی آینــد و بعضــی مواقــع هــم بــا ایــن کار در صــدد برهــم زدن 
ــب مــی  ــه نپذیرفتــن مطال ــد و اقــدام ب ــر مــی آین نظــم کاس ب

کننــد." )هیــات علمــی پرســتاری بــا 22 ســال ســابقه کار(
عدم عاقه به مبحث

ــه  ــدم عاق ــا ع ــه ی ــه عاق ــود ب ــای خ ــه ه ــاتید در مصاحب اس
ــد.  ــاره کردن ــی اش ــات کاس ــی از موضوع ــه بعض ــجویان ب دانش
 "یکــی از چیزایــی کــه باعــث میشــه دانشــجوها در جریــان تفکــر 
ــه مبحــث اون روزه..."  ــرار نگیــرن، عاقــه نداشــتن ب انتقــادی ق

)هیــات علمــی پرســتاری بــا 24 ســال ســابقه کار(
ــرح  ــات را مط ــوری موضوع ــم ط ــی کن ــعی م ــه س ــن همیش "م
ــا  کنــم کــه باعــث بشــه دانشــجوم رو عاقــه منــد کنــه مثــا ب
ــه واقعــی کــه تعریــف مــی کنــم  ــا تجرب یــک مشــکل بالینــی ی
ــات علمــی  ــم" )هی ــی کن ــب م ــع نظــر همــه رو جل بیشــتر مواق

ــابقه کار( ــال س ــا 19 س ــتاری ب پرس

بحث
از آنجــا کــه هــدف ایــن مطالعــه بررســی تبییــن دیــدگاه اعضــای 
ــارت  ــری مه ــه کارگی ــوص ب ــتاری در خص ــی پرس ــات علم هی
هــای تفکــر انتقــادی در برنامــه درســی دانشــجویان تحصیــات 
تکمیلــی اســت، نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد که دانشــجویان  
تحصیــات تکمیلــی پرســتاری اعتقــاد راســخی نســبت بــه تفکــر 
انتقــادی در آمــوزش پرســتاران دارنــد. ایــن دانشــجویان بایــد تفکر 
انتقــادی را کاربــردی یــاد بگیرنــد و در فراینــد آمــوزش تئــوری در 
ــر  ــد. ب کاس درس و آمــوزش بالیــن در بیمارســتان اســتفاده کنن
ــد  ــادی شــامل بع ــوری Lipman مهــارت تفکــر انتق اســاس تئ
شــناختی و روش شــناختی اســت کــه متشــکل از مهــارت هــای 
اســتادالل، یافتــن مســئله، فرضیــه ســازی، گــردآوری اطاعــات، 
نتیجــه گیــری، ســازماندهی، ترجمــه و غیــره اســت و بــه کمــک 
دیــدگاه لیپمــن تیــم تحقیــق حاضــر زیــر طبقــات و طبقــات فرعی 
بــرای تفکــر انتقــادی بــه عنــوان طبقــه اصلــی در نظــر گرفتنــد تــا 

بــه تحلیــل داده هــا جهــت دهــد ]12[.
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ــکل  ــئله و مش ــن مس ــتاری یافت ــاتید پرس ــر اس ــه حاض در مطالع
ــر  ــد تفک ــری رون ــکل گی ــرای ش ــازی ب ــم و آغ ــر مه ــک ام را ی
انتقــادی مــی داننــد. بــه طــوری کــه بــرای اتخــاذ یــک تصمیــم 
موثــر، ابتــدا بایــد مشــکل یــا وضعیتــی را کــه بایــد در بــاره ی آن 
تصمیــم گیــری شــود را درک کــرد تــا معیارهــای قضــاوت دربــاره 
تصمیــم گیــری را بدســت آورد. بنابرایــن درک معیارهــای تصمیــم 
گیــری، نــه تنهــا بــه تجزیــه و تحلیــل وضعیــت موجــود از نظــر 
محدودیــت هــا و خواســته هــا بلکــه بــه توانایــی تشــخیص آنچــه 
ــاتید  ــاز دارد ]20، 11[. اس ــد، نی ــده آل باش ــه ای ــد نتیج ــی توان م
تفکــر انتقــادی را بــه عنــوان داشــتن افــکار خــود تعریــف کردنــد، 
بــه ایــن معنــا کــه دانشــجویان از دیگــران بــدون دلیــل پیــروی 
ــرده  ــت ک ــخص دریاف ــه ش ــات ک ــار اطاع ــد اعتب ــد و تایی نکنن

اســت بســیار مهــم اســت. 
ــرات  ــا نظ ــو ب ــر همس ــه حاض ــتاری مطالع ــاتید پرس ــدگاه اس دی
 Borglin پژوهشــگران در ســال هــای مختلفــی همچــون
)2012(، Lin )2015( و Chan )2019( بوده اســت. پژوهشــگران 
معتقــد هســتند، از ارکان مهــم تفکــر انتقــادی پرســش، جســتجو و 

ــت ]21، 19[. ــنجی اس اعتبارس
 Lin )2015( و Chan )2019( معتقــد بودنــد کــه تفکــر انتقــادی 
یــک رونــد پیچیــده اســت کــه در آن فــرد تــاش مــی کنــد تــا از 
اطاعــات قابــل اعتمــاد اســتفاده کنــد و بــه طــور جامــع در مــورد 
مســائل تعمــق کنــد. ایــن رونــد شــامل گــوش دادن، شــک کردن، 
ســوال کــردن، بحــث کــردن و نتیجــه گیــری اســت. ایــن گونــه 
ــر  ــا تفک ــه آنه ــه آنچــه ک ــد ب ــی توانن ــه دانشــجویان م اســت ک
ــده هــای خــاص  ــی داشــتن ای ــد، یعن ــی کنن ــف م ــادی تعری انتق
خــود، برســند ]23، 22[. اســاتید پرســتاری معتقــد بودنــد کــه تفکــر 
انتقــادی مــی توانــد بــه فــرد کمــک کنــد تــا بــه طــور گســترده 
ــکاران  ــد. Dwyer و هم ــاهده کنن ــئله را مش ــک مس ــری ی ت
)2014( چارچوبــی یکپارچــه بــرای تفکــر انتقــادی ایجــاد کردنــد 
کــه نشــان مــی دهــد حافظــه ی فعــال و دانــش طوالنــی مــدت با 
درک مطلــب ارتبــاط دارنــد، کــه بــه نوبــه خــود بــه تفکــر انتقــادی 
مربــوط مــی شــوند. وقتــی افــراد مــی تواننــد مســائل را بــه صورت 
جامــع مشــاهده کننــد، مــی تواننــد بــه راحتــی یــک فــرد متفکــر 
مســتقلی تبدیــل شــوند ]24[. بــه عبــارت دیگــر وقتــی پرســتاران 
مــی تواننــد از تفکــر انتقــادی در تصمیــم گیــری هــای منطقــی 

اســتفاده کننــد، در نتیجــه آنــان بــه اســتقال دســت یافتــه انــد.
یادگیــری مبتنــی بــر شــواهد، یــک مفهــوم آموزشــی طوالنــی اثــر 
ــف  ــه طــور گســترده در سراســر رشــته هــای مختل ــه ب اســت ک
ــزاری اســت  ــواهد اب ــر ش ــی ب ــری مبتن ــده اســت. یادگی ــرا ش اج

ــه  ــط ب ــای مرتب ــه ه ــی در زمین ــوارد بالین ــق م ــامل تطبی ــه ش ک
مراقبــت هــای بهداشــتی بــا مجموعــه ای از دانــش در آن زمینــه 
بــرای بهبــود عملکــرد بالینــی، نگــرش هــا و کار گروهــی اســت. 
ــوان  ــه عن ــر شــواهد ب ــی ب ــری مبتن ــتاری یادگی ــوزش پرس در آم
ــه مــی شــود کــه  یــک روش یادگیــری مشــارکتی در نظــر گرفت
ــادی  ــرای توســعه تفکــر انتق ــال را در دانشــجویان ب ــری فع یادگی
ــر، تســهیل مــی کنــد ]25[. از  و مهــارت هــای حــل مســئله موث
طرفــی اســاتید مطالعــه حاضــر بازگــو کردنــد، بــرای آمــوزش بــه 
دانشــجویان بایــد از مثــال هایــی واقعــی اســتفاده کــرد تا دانشــجو 
بــا قــرار دادن خــود در آن شــرایط بتوانــد از مهــارت تفکــر انتقــادی 
خــود بــه خوبــی اســتفاده کنــد و بــر آن مهــارت هــا مســلط شــود 
ایــن گونــه اســت کــه دانشــجو در بالیــن بــدون هیــچ درنگــی از 

مهــارت انتقــادی تمریــن شــده اش اســتفاده مــی کنــد.
ــر  ــری تفک ــذار در شــکل گی ــل تاثیرگ ــه حاضــر از عوام در مطالع
ــی  ــن ب ــود، همچنی ــجویان ب ــس دانش ــه نف ــاد ب ــادی اعتم انتق
ــر  ــری تفک ــکل گی ــع ش ــودن را از موان ــل ب ــی و منفع حوصلگ
انتقــادی دانســتیم. طوقیــان و همــکاران در مطالعــه خــود، نداشــتن 
ــه کار نگرفتــن تفکــر  ــه نفــس را مهــم تریــن عامــل ب اعتمــاد ب
ــورد  ــث برخ ــه ای باع ــه نوب ــر ب ــن ام ــه ای ــتند، ک ــادی دانس انتق
انفعالــی دانشــجویان و پرســتاران مــی گردد و پیشــنهاد دادنــد تا در 
کنــار آمــوزش پرســتاری و آمــوزش هــای ضمــن خدمــت، راهــکار 
ــه نفــس را در پرســتاران و دانشــجویان  ــاد ب ــش اعتم ــای افزای ه
فراهــم شــود ]17[. بهمــن پــور نیــز در مطالعــه ای خودآگاهــی و 
خودبــاوری، ارتبــاط اثــر بخــش و مدیریــت اســترس را از عواملــی 
ــه شــکل گیــری تفکــر انتقــادی  ــد کــه ســبب کمــک ب مــی دان
در پرســتاران مــی شــود، دانســته اســت ]15[. در مطالعــه حاضــر از 
دیگــر عوامــل تاثیرگــذار بــه بــی حوصلگــی دانشــجویان و عاقــه 
ــد. Nadelson و  ــاره ش ــی اش ــث درس ــه مبح ــودن ب ــد ب من
ــتن را  ــه داش ــه و حوصل ــرژی، عاق ــتن ان ــکاران )2019( داش هم
منعکــس کننــده تفکــر انتقــادی و کنجــاوی دانســته اســت و معتقد 
ــاران و  ــا بیم ــه ارتباطــش ب ــود پرســتار دلســوز کســی اســت ک ب

ــد ]26[. ــادی باش ــر انتق ــط از روی کنجــکاوی و تفک محی
ــگاهی  ــاتید دانش ــدگاه اس ــتقیم دی ــور مس ــه ط ــر ب ــه حاض مطالع
ــاتید  ــر اس ــادی را از منظ ــر انتق ــرار داد و تفک ــی ق ــورد بررس را م
توصیــف نمــود. پیشــنهاد مــی شــود در مطالعــات آینــده بــه تفاوت 
دیــدگاه اســاتید و دانشــجویان و پرســتاران بالیــن نســبت بــه تفکــر 
انتقــادی پرداختــه شــود. از محدودیــت ایــن پژوهــش مــی تــوان 
بــه شــرکت اســاتید تنهــا از دو دانشــگاه اشــاره کــرد کــه دیــدگاه 
ــر  ــًا نمایانگ ــت کام ــن اس ــادی ممک ــر انتق ــورد تفک ــان در م آن
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نحــوه نگــرش اســاتید پرســتاری بــه تفکــر انتقــادی نباشــد. امــا 
ــابقه  ــگاهی و س ــپ دانش ــر تی ــگاه از نظ ــن دو دانش ــی ای از آنجای
تحصیــات تکمیلــی کامــًا متفــاوت هســتند بــه نظــر مــی رســد 
ــه میــزان کافــی  از تنــوع  مشــارکت کننــدگان  توانســته اســت ب

برخــوردار باشــد.

نتیجه گیری
اســاتید پرســتاری بــه تفکــر انتقــادی در امــر آمــوزش بســیار توجــه 
ــرای  ــردی ب ــیار کارب ــی بس ــتند مهارت ــد هس ــد و معتق ــی کنن م
تدریــس مباحــث مرتبــط بــا حرفــه پرســتاری اســت. نتایــج ایــن 
مطالعــه مــی توانــد بــرای برنامــه ریــزی مناســب در جهــت بهبــود 
آمــوزش هــای مهــارت هــای تفکــر انتقــادی بــه کار گرفتــه شــود.  
ــاتید،  ــان اس ــادی را می ــر انتق ــان تفک ــود محقق ــی ش ــنهاد م پیش
ــرار  ــه ق ــی و مقایس ــورد بررس ــن م ــتاران بالی ــجویان و پرس دانش
دهنــد تــا بتــوان یــه یــک دیــدگاه کلــی و روش هــای کاربــردی 
بــا بازدهــی بــاال در جهــت کمــک بــه آمــوزش پرســتاران دســت 

یافــت.

سپاسگزاری
ــزی درســی  ــه ری ــرای برنام ــاله دکت ــه بخشــی از رس ــن مطالع ای
در دانشــگاه شــیراز و دارای مصوبــه شــوراي تحصیــات تکمیلــي 
دانشــگاه شــیراز مــورخ 98/8/22 اســت. همچنیــن در کمیته اخاق 
پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان مــورخ 1399/02/14 با 
کــد IR.GOUMS.REC.1399.030 ثبــت شــده اســت. از 
حمایــت دانشــگاه شــیراز و همچنیــن حمایــت معاونــت تحقیقــات 
و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان )بــرای امــکان اجــرا 
در گــرگان( تشــکر مــی شــود. از تمامــی اعضــای محتــرم هیــات 
علمــی پرســتاری کــه در ایــن پژوهــش مــا را یــاری نمــوده انــد، 

صمیمانــه قدردانــی مــی گــردد.

تضاد منافع 
هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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