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  چکيده

اين فرآيند يکي از ملزومات . گيري باليني است له و تصميماتفکر انتقادي در واقع فرآيند تفکري است که شالوده و اساس حل مس            : زمينه و هدف  
آن در ميـان دانـشجويان    سـاز  پژوهش حاضر با هدف بررسي و مقايسه تفکـر انتقـادي و عوامـل زمينـه    . آيد اي پرستاران بشمار مي عملکرد حرفه

  . شاغل انجام گرفته استپرستاري و پرستاران
   گيري آسان از جامعـه دانـشجويان پرسـتاري     نفر به روش نمونه۱۰۰اي است که در کل   مقايسه -اين پژوهش يک مطالعه توصيفي    : روش بررسي 

هـاي    بررسي مهـارت  ها، آزمون  ابزار گردآوري داده  . هاي آموزشي شهر زنجان انتخاب گرديدند      بيمارستان در)  نفر ۵۰(و پرستاران شاغل    )  نفر ۵۰(
 و ضريب همبستگي T-test از آزمون ها با استفاده داده.  و آزمون بررسي عوامل زمينه ساز تفکر انتقادي کاليفرنيا بود         B تفکر انتقادي کاليفرنيا فرم   

  .تحليل قرار گرفتند پيرسون مورد تجزيه و
کـه بـا اسـتفاده از        بـود،  )۶۸/۱۲( و شاغلين  )۰۲/۹( دي دانشجويان پرستاري  هاي تفکر انتقا   ميانگين نمرات بدست آمده از آزمون مهارت      : ها يافته

اما در ميانگين نمرات آزمون عوامل زمينه سـاز تفکـر انتقـادي بـين         . مشاهده گرديد ) =۰۰۲/۰P(داري بين دو گروه       مستقل تفاوت معني   tآزمون  
بين نمرات کل آزمون مهارت تفکر انتقـادي و نمـرات کـل آزمـون           . وجود نداشت ) =P.۴۷/۰(داري   دانشجويان و پرستاران شاغل اختالف معني     

   .)=r ۰۷۱/۰( داري ديده نشد ساز همبستگي معني عوامل زمينه
کسب مهارت و تجربه در محيط بيمارستاني احتماال مي تواند در ميزان مهارت تفکر انتقادي پرستاران تاثير گذار باشد و از طرف ديگر : گيري نتيجه

هـاي   توان بر لزوم بازنگري در استراتژي مي اند،  اينکه هيچکدام از دو گروه موفق به کسب حداقل نمره استاندارد در هر دو آزمون نشده    با توجه به  
  .هاي مديريتي با مشارکت فعال پرستاران تاکيد کرد آموزشي فعلي و به کارگيري روش

  گيري باليني له، تصميما مسساز، پرستاري، حل تفکر انتقادي، عوامل زمينه:  کليديگانواژ
  

  مقدمه
   شــده و ينــد فعــال، ســازماندهيک فرآيــ يتفکــر انتقــاد     
مات مناسـب مـورد     يدار است که به منظور اتخـاذ تـصم         يمعن

 يت و لـزوم برخـوردار  يامروزه اهم). ۱(رد  يگ ياستفاده قرار م  
  که يطور هست ب يده ن ي پوش ي برکس ي تفکر انتقاد  يها از مهارت 

  
  

  
. باشـد  ي افـراد در دسـترس مـ       يها ييشتر از توانا  يات، ب اطالع

عنـوان    بـه  ي در آموزش علوم پزشـک     ي تفکر انتقاد  يها مهارت
ـ آ ي آموزش به حساب م    ييهدف نها  ، يآور د و شـامل جمـع     ي
ـ  و يهـا  تي و ساختن اطالعات در موقع     يسازمانده   ژه اسـت   ي

  
  مربی دانشگاه علوم پزشکی زنجان کارشناس ارشد پرستاری، -۱  
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   بـه شـناخت و کـسب معرفـت     يرندگان با تالش ذهن   يادگيتا  
ــا ).۳)(۲(برســند  ــهي ــوع تفکــر ب ــه مهمــ ن ن ــوان جنب    از يعن

 مـورد توجـه قـرار گرفتـه         يي مامـا  ي پرستار يا عملکرد حرفه 
ط آنهـا قابـل     ي کـه شـرا    يمـاران ي در ب  يمراقبت پرسـتار   .است

 منحـصر بـه فـرد و خالقانـه را     يهـا  ست، راه حل  ي ن ينيب شيپ
ـ  تحل يي شامل توانا  ي تفکر انتقاد  يها مهارت). ۴(طلبد   يم ل، ي

 يابي و ارزشــيي، اســتدالل اســتقراياســيتنباط، اســتدالل قاســ
ت مراقبت محـسوب  يفيت و ک  ي مهم مسئول  ايجزاباشند که    يم
تـه  ي کم ي مل ي  هيطبق نظر اتحاد  ) ۲۰۰۳( بياستا ).۵( شوند يم

ان کرده يب ۲۰۰۲در سال ) NLNAC (ي پرستاريبخش اعتبار
ــه   ــان برنام ــش آموختگ ــه دان ــا ک ــتاريه ــتي پرس    الزم اس

 يله، بازتـاب و تأمـل و تفکـر انتقـاد         ا حل مـس   يها ارتاز مه 
ـ . برخوردار باشـند    ي پرسـتار يهـا  ن انجمـن دانـشکده   يهمچن

ـ  پرستاران ل  ي اصول آموزش  يو راهنما ) ۱۹۹۸( کايآمر سانس ي
ت يک صالحيعنوان   را بهي تفکر انتقاديي، توانايا  حرفه ينيبال

الن مطـرح  يان و فـارغ التحـص  ي مهـم در دانـشجو  يستگيو شا 
 ي   دوره ي آموزشـ  ي  د فلـسفه  يس جد ينو شيپ )۶(نموده است   

 يتفکر انتقـاد   ز آموزش و وجود   يران ن ي در ا  يسانس پرستار يل
بـا توجـه بـه       .)۵(د قرار داده اسـت      يي را مورد تأ   يدر پرستار 

ت کــه در کــشور مــا يــن واقعيــت موضــوع و وجــود ايــاهم
  و از آنجـا     اسـت؛  نه انجام شده  ين زم ي در ا  ي اندک يها پژوهش

الن يالتحـص   و فـارغ   يان پرسـتار  يرود دانـشجو   يانتظـار مـ    که
پژوهش  ن تفکر باشند،  ي واجد ا  يني بال يها  در عرصه  يپرستار

سـاز آن    نهي و عوامل زم   ي تفکر انتقاد  ي  سهيحاضر با هدف مقا   
ل شـاغل در    يالتحـص   و پرستاران فارغ   يان پرستار يدر دانشجو 

 زنجان انجام ي درماني و خدمات بهداشتيدانشگاه علوم پزشک
  . گرفت

  
 روش بررسي

 ي نفـر دانـشجو  ۵۰ با تعداد  يا سهيمقا يفين مطالعه توص  يا     
حجـم  . ل انجـام شـد    يالتحـص   نفر پرستار فارغ   ۵۰ و   يپرستار

  نـان ي بـا سـطح اطم  يريـ گ نمونه بـا اسـتفاده از فرمـول نمونـه     
ـ  درصد و انحـراف مع   ۹۵ ـ  محاسـبه گرد ۲۶ار ي بـه منظـور   . دي

 ي اسـت دانـشکده  يگر با اخـذ مجـوز از ر      ، پژوهش يريگ نمونه
 زنجـان در   ي درمان ي زنجان و مراکز آموزش    يي و ماما  يپرستار

رمـاه در   يبهـشت تـا ت    يارد  مـاه از   ۳ ي ط ۱۳۸۸بهار و تابستان    
ـ  آي درمـان - ي و دو مرکز آموزشـ ي پرستاري  دانشکده ت اهللا ي

.  اطالعـات پرداخـت    يآور به جمع  )عج( عصر ي و ول  يموسو
ـ ( به روش آسان     يريگ  نمونه ي  نحوه   بـود و   )  بـر هـدف    يمبتن

ــهيپــس از اخــذ رضــا    دانــشجو و۵۰هــا،  ت آگاهانــه از نمون
توانـستند در    يها م  ل وارد مطالعه شدند، نمونه    يالتحص  فارغ ۵۰ 

ــزار .ل از شــرکت در مطالعــه امتنــاع ورزنــديــصــورت تما  اب
پرسشنامه اول آزمون . ها شامل دو پرسشنامه بود  دادهيگردآور

ا فرم ب کـه قـسمت اول آن   يفرني کال ي تفکر انتقاد  يها رتمها
ـ قـسمت دوم آن      ک و يـ شامل مشخـصات دموگراف    ک ابـزار   ي

 متخصص در   ي  د و فالسفه  يد اسات ييافته مورد تأ  يار توسعه   يبس
ـ ا ).۷-۹(کا است ي آمرينه تفکر انتقاد  يزم  ۳۴ن ابـزار شـامل   ي

ر  تفکـ  ي شـناخت  يها  بعد مهارت  ۵کرت در   ياس ل يسوال با مق  
 و يي، استنباط، استدالل اسـتقرا يابيل، ارزشي شامل تحل  يانتقاد

ـ که هر بعـد بـه تفک      . باشد ي م ياسياستدالل ق   چنـد   يک دارا ي
ــ ــه در ســال يدر پژوهــش .باشــد يســوال م  توســط ۱۳۸۵ ک

م در  ين ابزار مجدداً جهت درک مفـاه      ي ا ؛ انجام شد  يخدامراد
 از  يبرخن  يد، همچن ي گرد يراستاريران ترجمه و و   ي ا ي  جامعه

 بـا فرهنـگ     يز جهت همخوان  ي خاص ن  يها اصطالحات و نام  
ن اعتبار محتوا با شـاخص    ييتع. ر قرار گرفت  ييجامعه، مورد تغ  

 و در سـاده   درصـد  ۳۳/۹۳در واضـح بـودن      ) والتس و باسل  (
ـ  ا يانيـ ب پا يضـر . )۱۰( دست آمـد    به  درصد ۳۱/۹۵بودن   ن ي

 و  ۷۱/۰ ب برابـر  يپرسشنامه در داخل و خارج از کشور به ترت        
ـ  اعتبار ا  يدر پژوهش خدامراد  .  است ۶۲/۰ ن فـرم بـا روش      ي

ــستگي و آزمــون مجــدد ضــر۸۶/۰ کروبنــاخ يآلفــا  يب همب
تـک سـواالت      تـک  ي کاپا برا  يبي و حداقل ضر   ۸۶/۰رسون  يپ

 يپرسـشنامه دوم آزمـون بررسـ       .)۱۰و۱۱( دست آمد  ه ب ۸۱/۰
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 سـوال اسـت   ۷۵ بود که شامل     ينه ساز تفکر انتقاد   يعوامل زم 
ـ ا.  شده است  يگذار کرت نمره ياس ل يه با مق  ک   زيـ ن آزمـون ن   ي
 صـدر،  ي   و سـعه   يري اطالعات، انتقاد پذ   ي مهارت جستجو  ۶

 و  ي اطالعات، اعتماد به نفس، جـستجوگر      يقدرت سازمانده 
. دهـد  ي قرار مـ يل را مورد بررسيه و تحلي و تجز يافتگيرشد  

ـ  پرسشنامه مـورد تأ    ي فارس ي   نسخه ياني و پا  ييروا  ،هد بـود  يي
 .)۱۱( ده اسـت  ي محاسبه گرد  ۹۰/۰ کرونباخ آن    يب آلفا يضر

هـا بـه      پرکردن پرسشنامه  ين مطالعه برا  يشرکت کنندگان در ا   
هـا    آرام و خلوت دعـوت شـدند و زمـان دعـوت آن             يطيمح
ـ ر  برنامـه  يا گونه به . ن کـار نباشـد    ي شـده بـود کـه در حـ         يزي

 قـرار داد     مطالعه يها ار نمونه يها را در اخت    ار پرسشنامه يپژوهش
بــه . هـا نداشـت   هـا را بـه نمونــه   ح دادن ســواليو حـق توضـ  

نان داده شد که اطالعات پر شده محرمانه       يکنندگان اطم  شرکت
 شده با استفاده از  يآور  جمع يها سپس داده  .حفظ خواهد شد  

ه و يـ رسـون مـورد تجز  ي پيب همبستگي و ضر  T-testآزمون  
  . قرار گرفتيل آماريتحل

  
  ها يافته
ـ ه و تحل  يپرسشنامه مورد تجز   ۱۰۰داد  تع       قـرار   يل آمـار  ي

 نفـر  ۵۰و  ي پرسـتار ي نفر دانشجو۵۰ن تعداد يگرفت که از ا  
ن يکنندگان در ا    شرکت ي سن ي  محدوده. پرستار با سابقه بودند   

ـ  سال و با م    ۴۲ تا   ۱۹مطالعه   ـ  و انحـراف مع  ۲۳/۲۵ن  يانگي ار ي
. دنـد درصد مذکر بو   ۶/۳۶ درصد مونث و   ۴/۶۳ بود که    ۷۳/۵

 ي تفکر انتقـاد   يها ن نمرات آزمون مهارت   يانگي م ي  سهيدر مقا 
بود که از    )۶۸/۱۲( نيو شاغل  )۰۲/۹( يان پرستار يدر دانشجو 
ن يهمچن). =۰۰۲/۰P(دار است    ين تفاوت معن  ي ا يلحاظ آمار 

 )=۰۰۱/۰P( ياسـ ي و استدالل ق   )=۰۰۲/۰P(در ابعاد استنباط    
  ).۱جدول (  داشتن دو گروه وجوديانگي در ميشتريتفاوت ب

  

   آزمون مهارت تفکر انتقادي در دانشجويان و شاغلين پرستاريي  مقايسه:۱جدول 
 P شاغلين دانشجويان ابعاد مهارت تفکر انتقادي

  ۰۱۲/۰ ۶۲/۳±۴۶/۲ ۵۲/۲±۷۶/۱ تجزيه و تحليل
 ۰۱۲/۰ ۵۲/۴±۸۹/۲ ۳۲/۳±۶۱/۱ ارزشيابي

 ۰۰۲/۰* ۷۳/۴±۸۳/۲ ۱۶/۳±۰۲/۲ استنباط

 ۰۳۵/۰ ۴۵/۴±۰۱/۳ ۳۹/۳±۷۳/۱ استقرايياستدالل 

 ۰۰۱/۰* ۰۲/۷±۵۱/۳ ۰۹/۴±۶/۲ استدالل قياسي

 ۰۰۲/۰ ۸۶/۱۲±۴۸/۷ ۰۲/۹±۷۲/۳ کل آزمون

 t-۱۶/۳- ۷۵/۳ و %۹۵ اطمينان ي  مستقل با فاصلهTآزمون        
  

 و ياز کسب شده از آزمون مهارت تفکر انتقادين امتي بيارتباط
 ين پرسـتار  يان و شـاغل   يانـشجو  کنکور در دو گـروه د      ي  رتبه

 ابعـاد   ۲در جـدول    ). -=۱۸/۰rبـا    =p ۲۱/۰(وجود نداشـت    
 .ک آورده شـده اسـت  ي کنکور به تفکي مختلف مهارت با رتبه  

 مربوط به ارتباط سن شرکت   ي  افتهي رسوني پ يآزمون همبستگ 
 آورده شده  ۳ در جدول    ياز مهارت تفکر انتقاد   يکنندگان با امت  

 P يج فاقـد معنـادار  ي نتا NSرسون  يپ يآزمون همبستگ  .است

ـ  )<۰۵/۰( ج آزمون ينتا  مهـارت و    يهـا  ازات آزمـون  يـ ن امت يب
ـ       يساز تفکر انتقاد   نهيعوامل زم   يدار ي در دو گروه ارتبـاط معن

)۰۷۱/۰ p=   ۱۸/۰باr=(     ارتبـاط  ۴مشاهده نشد و در جـدول 
 بـه   يانتقـاد  سـاز و مهـارت تفکـر       نهي عوامل زم  يرهاين متغ يب

گننـدگان در   ن سـن شـرکت  يب. داده شده است  ش  يک نما يتفک
ــياز مهــارت تفکــر انتقــاديــآزمــون و امت   يدار ي ارتبــاط معن

)۰۶۸/۰ p=  ۲۱/۰باr=( وجود نداشت) ۵جدول.(  
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 ي  ارتباط بين ابعاد مهارت تفکر انتقادي و رتبه:۲جدول 
  کنکور در دانشجويان و شاغلين پرستاري

 r p ابعاد

 ۵۱/۰ -۱/۰ توانايي تحليل

 ۵۸/۰ -۰۸/۰ انايي ارزشيابيتو

 ۲۱/۰ -۱۹/۰ توانايي استنباط

 ۶۵/۰ -۰۷/۰ توانايي استدالل استقرايي

 ۱۱/۰ -۲۴/۰ توانايي استدالل قياسي

 ۲۱/۰ -۱۸/۰ کل ابعاد

  
 ارتباط سن دانشجويان و شاغلين پرستاري با امتياز :۳جدول 

  مهارت تفکر انتقادي
 r p 

 NS -۱۷/۰ سن دانشجويان

 ۰۴/۰ -۴۱/۰ غلينسن شا

 ۰۶/۰ ۲۱/۰ سن دو گروه
  

 ارتباط بين متغيير هاي عوامل زمينه ساز و مهارت :۴ جدول
  تفکر انتقادي در دانشجويان و شاغلين پرستاري

 r p متغيير زمينه ساز

 ۲۵/۰ ۱۶/۰ جستجوي اطالعات

 ۵۴/۰ ۰۶/۰ انتقادپذيري و سعه صدر

 ۳۶/۰ ۰۹/۰ قدرت سازمان دهي اطالعات

 ۱۱/۰ ۱۶/۰ ماد بنفساعت

 ۴۵/۰ -۰۷/۰ جستجوگري و رشد يافتگي

 ۱۰/۰ ۱۶/۰ تجزيه و تحليل

 ۰۷/۰ ۱۸/۰ کل ابعاد*
  

منظور از کل ابعاد، ارتباط  *رسون، ي پيب همبستگيآزمون ضر
 در دو   ياز مهارت تفکر انتقاد   يساز با امت   نهياز کل عوامل زم   يامت

 در يز تفکر انتقـاد سا نهين نمرات آزمون عوامل زم   يانگيم گروه
بود ) ۱۸۹±۸/۲۰(ن  يو در شاغل  ) ۰۲/۱۸۶±۶۴/۲۰(ان  يدانشجو

 در دو گروه وجـود نداشـت   يدار ي که تفاوت معن؛)۵جدول  (
)۴۷/۰p=.(  

  

  فکر انتقادي در دانشجويان و شاغلين پرستاريتساز  ميانگين نمرات آزمون عوامل زمينهي  مقايسه:۵ جدول
 P شاغلين دانشجويان انتقاديساز تفکر  ابعاد عوامل زمينه

 ۷۷/۰ ۴/۳۷±۵۷/۶ ۹۴/۳۶±۶۵/۸  جستجوي اطالعات

 ۳۶/۰ ۷/۳۲۳۲,۷±۳۴/۸ ۱۲/۳۱±۷۸/۸ صدر  ي انتقادپذيري و سعه

 ۷/۰ ۲/۲۷±۰۹/۸ ۷۶/۲۷±۳/۶ قدرت سازمان دهي اطالعات

 ۴۸/۰ ۹/۳۵±۰۷/۹ ۰۴/۳۷±۹۲/۶ اعتماد بنفس

 ۸۸/۰ ۷/۳۳±۸۸/۷ ۹۸/۳۳±۸۹/۹ جستجوگري و رشد يافتگي

 ۱۱/۰ ۹/۲۹±۱۷۵/۹ ۹۴/۲۶±۱۸/۹ تجزيه و تحليل

 ۴۷/۰ ۱۸۹±۸/۲۰ ۰۲/۱۸۶±۲۸/۲۰ کل آزمون

  %۹۵ مستقل با فاصله اطمينان Tآزمون    
  

  بحث
 و ي تفکـر انتقـاد  يهـا   مهارتي  سهين مطالعه مقا  يهدف ا      

الن يالتحـص  ان و فـارغ  ي دانـشجو  يساز تفکر انتقاد   نهيعوامل زم 
ــتار ــوديپرس ــمقادر  . ب ــاد ي سهي ــر انتق ــروه ي تفک  در دو گ

ـ  م،هـا نـشان داده شـد    افتـه يکـه در بخـش     يطور همان ن يانگي
ــشجو۸۶/۱۲ن يشــاغل ــا ۰۲/۹ان ي و دان ــروه ب ــه دو گ ــود ک    ب

۰۰۲/۰ P=  ر يجه با سـا   ين نت يکه ا   داشتند، يدار ياختالف معن
که  يطور هب. با مطابقت دارد  يمطالعات انجام شده در کشور تقر     
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 گـزارش شـده     ۶۸/۱۱ تا   ۱۲/۱۰ن  ين ب يانگيات م ن مطالع يدر ا 
ـ  قابل توجـه ا    ي  نکته ).۱۱-۱۴( تسا ن يانگيـ ن اسـت کـه م     ي

نــد ي در فرآي تفکــر انتقــاديهــا نمــرات کــل آزمــون مهــارت
در   عنـوان شـده اسـت و    ۸۹/۱۵کـا   ي در آمر  ياستاندارد سـاز  
 خارج از کشور انجـام    ي که در مراکز آموزش    يمطالعات مختلف 

 و در ۲/۱۸ يان پرسـتار ي دانـشجو ي انتقـاد ن تفکر يانگيشده م 
 با  .)۱۵و۱۶( دست آمده است   ه ب ۳۲/۱۸ يان داروساز يدانشجو

 يد مهـارت تفکـر انتقـاد      ين ارقام به ضـعف شـد      ي ا ي  سهيمقا
 که  يگري د ي  البته نکته . ميبر ي م يان پ يخصوص در دانشجو   هب

ن مهـارت   ي است که ا   ي تفاوت ،کنند ين به آن اشاره م    يمتخصص
ـ باشـد و ا    ي دارا مـ   ي مختلف دانشگاه  يها در رشته  ن فـرض   ي
 ي  بـا رتبـه    ي تفکر انتقـاد   يها د مهارت يگردد که شا   يمطرح م 

ـ ي که انجام شد ارتبـاط     يدر بررس . کنکور در ارتباط باشد    ن ي ب
ان و ي کنکـور در دانـشجو  ي  و رتبـه  يابعاد مهارت تفکر انتقاد   

ـ ا). =۲۱/۰P(  وجـود نداشـت    ين پرستار يشاغل جـه در   ين نت ي
) =r-۱۶۹/۰ (د قرار گرفته استييز مورد تا  ي ن ي اطهر ي  طالعهم
)۱۱۴/۰P=) (۱۳ (ـ از بـه مطالعـات ب     يکن ن يول ـ  در ا  يشتري ن ي

ـ تفاوت معنادار موجود در م    . رسد ينه الزم به نظر م    يزم ن يانگي
د مورد بحـث    يشتر با ي است که ب   يا  نکته ،يمهارت تفکر انتقاد  

 نقش داشته باشد    ن مهارت يد سن در اکتساب ا    يشا. رديقرار گ 
ن و مهارت   ين سن شاغل  ي ب ؛ اشاره شد  ۳که در جدول     يطور هب

ـ و ا ) =P ۰۶/۰(نداشـت     وجود ي ارتباط مثبت  يتفکر انتقاد  ن ي
). ۱۷-۲۰( د قرار گرفته است   ييگر مورد تا  ينکته در مطالعات د   

ل رشد  يش سن را دل   يتوان افزا  يقات نم ين تحق يلذا بر اساس ا   
ـ ماال ا احت . دانست يتفکر انتقاد  ش ي از افـزا   ين تفـاوت ناشـ    ي

 تفکـر  يي به خبره است که توانـا ي از مبتد ينيسطح مهارت بال  
 ي جه پرستاران بـا سـابقه     ي در نت  ،افتهيش  يج افزا يتدر ه ب يانتقاد

 را بـه خـود اختـصاص        ي تفکـر انتقـاد    يين باالتر توانا  يانگيم
 انجـام  ٢٠٠٠ن در سال   ي که مارت  يجه با پژوهش  ين نت يا .اند داده

 بـا   ١٩٩٧نـارد   ي که ما  ي در پژوهش  .)۲۱(  داشت ي همخوان ،ادد
ان بـا   ي دانـشجو  ي تفکـر انتقـاد    يين ارتبـاط توانـا    يـي عنوان تع 

 ي از رشـد آمـار  يج حـاک ي نتا،ها انجام داد  آن ينيت بال يصالح
ل پس از يالتحص ان فارغي دانشجو ي تفکر انتقاد  ييدار توانا  يمعن

 .)٢٢(  بـود يا ه حرفـ يني بـال ي  سال و دو مـاه تجربـه  ٢کسب  
 اسـت  ي پرسـتار يها  برنامهيج اصل ي از نتا  يجاد تفکر انتقاد  يا

ش تجربه در   يدهد که احتماال با افزا     يق نشان م  ين تحق يج ا ينتا
ــيمحــ ــايط واقع ــاديي توان ــه طــور ي تفکــر انتق ــتاران ب  پرس

 ي کـه اسـالم  يکن در پژوهش  ي ول . باالتر رفته است   يريچشمگ
 پرستاران کمتـر    ي تفکر انتقاد  يي انجام داد توانا   ١٣٨٢در سال   

ـ قـات ب ين لزوم تحقيبنابر ا .ان گزارش شدياز دانشجو  شتر در ي
 يهـا  طـه يدر خصوص ح . )۲۳(رسد   ينه الزم به نظر م    ين زم يا

ن ي در ا ين پرستار يان و شاغل  ي دانشجو يمربوط به تفکر انتقاد   
ـ  بياسـ ي اسـتدالل ق ي  طـه يپژوهش، هر دو گروه در ح      ن يشتري

از را کـسب  يـ ن امتيل اطالعات کمتريه و تحل  يزاز و در تج   يامت
نگرش کـل بـه     ( ياسي استدالل ق  يي باال بودن توانا   .کرده بودند 

 در  ي سـنت  ي اصول آموزش  ي  در هر دو گروه نشان دهنده      ،)جز
 اسـت کـه     يالت دانـشگاه  ي تا تحـص   ييکشور از مراحل ابتدا   

شود و دانشجو  يک ميات صرف و تئورييد بر توجه به جزيتاک
 در عمل به کـل مفهـوم مـورد نظـر      ، حالت منفعل داشته   کامال

 يا با انجام مطالعه ۱۹۹۸گارد در سال   يبرج.  دارد يتوجه کمتر 
ر تفکر ي نظييها افت که مهارتي دريان پزشکي دانشجويبر رو
 کـه   ير درس ي و مطالعات غ   يريگ ميتصم له و ا، حل مس  يانتقاد

 از ي کمـ رند، درصـد ي مورد توجه قرار گ    يد در آموزش عال   يبا
 درصـد بـه خـود اختـصاص     ۴۵ تـا  ۳۵آموزش را در حـدود     

 گردد يات م ييشتر صرف پرداختن به جز    يدهند و آموزش ب    يم
 اظهار داشـتند کـه      ۱۹۹۷وان و همکارانش در سال      ي سال .)۲۴(

 ياز تفکر انتقاد  ي ن ي کارشناس ي   دوره يها  برنامه  درصد ۲۰تنها  
 کـه توسـط     يگـر يق د يدر تحق . )۲۵( را برآورده ساخته است   

 در ي کافيستگيج عدم شا  ي انجام شد، نتا   ۱۹۹۷واگان در سال    
. )۲۶(  را نـشان داد    يريـ گ ميتـصم  ، قـضاوت و   يتفکر انتقـاد  

 کـل تفکـر   ي هن است که نمر   يت است ا  يز اهم ي که حا  يا نکته
 کـل مـورد     ي  ه از نمـر   ين پرستار يان و شاغل  ي دانشجو يانتقاد
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د بتـوان   يتـر اسـت، شـا      نيي پا يند استاندارد ساز  يد در فرآ  ييات
ـ  کـسب ا ي بـرا يساز تفکر انتقاد نهيگفت، وجود عوامل زم    ن ي

ـ  اسـت و علـت بـاالتر بـودن ا          يمهارت الزامـ   ن مهـارت در    ي
 ينـد اجتمـاع   ين عوامل در طول فرآ    يج ا يگر ترو ي د يکشورها

، همانطور ۴بر طبق جدول .  استي تا بزرگساليشدن از کودک
سـاز و مهـارت    نـه يامـل زم ن عو ي ب يارتباط که نشان داده شده،   

وجـود  ) نيشـاغل  ان ويدانشجو(ن دو گروه ي در ب يتفکر انتقاد 
 يهـا  طـه ي حي يـه له در مـورد کل  ان مـس  يو ا ). =۰۷/۰P( ندارد

ـ ، مـشهود اسـت  يساز تفکـر انتقـاد   نهيعوامل زم  کـه   يطـور  ه ب
ـ       ين ا يانگيم   نداشـتند يدار ين عوامل در دو گـروه تفـاوت معن
)۴۷/۰P= .(ي  الزمهيساز تفکر انتقاد نهيل زمشات و عواميگرا 

توانـد   ينمـ است  ي و بدون آن تفکر انتقاديکسب تفکر انتقاد  
 بـا  يقي تحق۲۰۰۳مک گراث و همکاران در سال     . افتدياتفاق ب 

سـاز   نهي و عوامل زمي تفکر انتقاديها ن مهارتيعنوان ارتباط ب  
 در کانادا انجام دادنـد و  ي پرستاريان کارشناسيآن در دانشجو  

نـه سـاز آن   ي و عوامـل زم   ين تفکر انتقـاد   ي ب يدار يارتباط معن 
 ي   کـه در مطالعـه     يرتيمغـا ). P)(۱۸=۰۱۴/۰(دست آوردند    هب

حاضر و مطالعات خارج از کشور وجود دارد احتماال مربـوط           
ــه ا ــب ســاز و  نــهين موضــوع اســت کــه آمــوزش عوامــل زم ي

 قبــل از يليد در دوره تحــصيــ باي تفکــر انتقـاد يهــا مهـارت 
د يـ شتر با ين تفکر ب  يا. ل شود يشگاه آغاز و در دانشگاه تکم     دان

د محتـرم   ي اعمـال گـردد و اسـات       ي آموزشـ  يها يزير در برنامه 
 يهـا  ي مختلف بـا اسـتراتژ     يها د با گذراندن دوره   يدانشگاه با 

ــاد ــنا شــدهيتفکــر انتق ــشجو، آش ــه دان ــد يان بي آن را ب اموزن
 آمـوزش و    يبرا را   يتوان دستورالعمل ثابت   يالبته نم  .)۱۶و۲۷(

امـا آنچـه   . ها صـادر کـرد      در تمام رشته   يپرورش تفکر انتقاد  
ن اســت کــه يــشتر صــاحب نظــران بــر آن اتفــاق دارنــد ايــب

ـ  هنگام بحث و تبادل اند  ي تفکر انتقاد  يها مهارت شه و حـل  ي
بـر طبـق    ).۲۸و۲۹(ابـد  ي ين وجـه پـرورش مـ    يله به بهتر  امس

 يساز تفکر انتقـاد   هنيل عوامل زم  يه و تحل  يج تجز ي نتا يها افتهي
ن، عامــل يان و شــاغليدر هــر دو گــروه دانــشجو) ۵جــدول (

نـه  ين عامـل موجـود زم     يشتري اطالعات ب  يساز، جستجو  نهيزم
 در هـر دو     ي عامل قـدرت سـازمانده     ، بوده يساز تفکر انتقاد  

ـ مـشابه ا  . زان برخـوردار اسـت    يـ ن م يگروه از کمتر   جـه  ين نت ي
م شد و مشخص شـد       انجا پور توسط بهمن  است که    يا مطالعه

 در  ينه ساز تفکر انتقاد   يازات عوامل زم  ين امت يانگين م يکه در ب  
بـه   زان رايـ ن م ي بـاالتر  يتم جستجوگر ي آ يان پرستار يدانشجو

ـ   يبه نظر م   .)٣٠(خود اختصاص داده است       توجـه بـه    ارسد ب
 يطه هايت حي و اهمي پرستاري  در رشتهيت تفکر انتقادياهم

ـ مـار با ين بي دار در بـال مذکور در نقد و قضاوت هدف  ـ د اي ن ي
کـه قـبال    يطـور  د همـان ي شود، که البته شـا     يابي شهيموضوع ر 

 و يرسـتان ي دبيله در نظام آموزشان مس ي ا يها شهياشاره شد، ر  
پرسـتاران شـاغل بـا    .  مطـرح باشـد  ي دبستان ي و حت  ييراهنما

 يهـا  کـالس   از اطالعات تـازه مواجـه هـستند،        يعيحجم وس 
ن قشر ي اطالعات را در اي جستجوييتواناز صرفا   ي ن يآموز باز

 تا عمل ين تئوري بي که فاصله ييکن از آنجايکند ول يق م يتشو
ــال ــن زيدر ب ــي ــت و از طرف ــدرتياد اس ــا  ق ــانونيه  در ي ق

ن وجـود نـدارد و بـه      ي آموخته شـده در بـال      ي تئور يساز ادهيپ
شود، لذا پرستاران در   ي مبذول نم  ي توجه کاف  يا استقالل حرفه 

 اطالعــات و يل و ســازماندهيــه و تحليــ قــادر بــه تجزنيبـال 
گـر عـدم رشـد      ي د ياز سو  .)۳۱(ستند  يها ن   کردن آن  يکاربرد

 اطالعـات   ي و از جمله مشکل سازمانده     ي تفکر انتقاد  ييتوانا
ـ تواند به دل يان و پرستاران ميدر هر دو گروه دانشجو    ل عـدم  ي

ـ ي  هـدف مـدار،    يک الگو ياستفاده از    نـد  ي اسـتفاده از فرا    يعن
 يند پرستاريل به فراي نبراي.  مراقبت باشد ي  هي در ارا  يپرستار

ـ بااين مساله  ،ي پرستاريا ح در مراکز آموزش و حرفه  يصح د ي
  .)٣٢(رد يش مد نظر قرار گيش از پيب

  
  گيري نتيجه

 ي و درمـان   ي بهداشت يها ستميرات مداوم در س   ييامروزه تغ      
ـ ان و ن  يدجو مـد  يازهـا يع در ن  يالت سـر  يدر پاسخ به تـسه     ز ي

ـ في خدمات بهتر و با ک     ي  هي  ان در ارا  يش توقع مدد جو   يافزا ت ي
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 يده و کـامال تخصـص     يچي پ ي  ک حرفه ي را به    يباالتر، پرستار 
 پرسـتاران  يالملل ني بييچنانچه در گردهما. مبدل ساخته است  

ـ  اعالم شـد کـه ا      ١٩٩٨ ـ ، لـزوم ترب   يدگيـ چين تنـوع و پ    ي ت ي
 و خالق فکر کنند و      يانتقادپرستاران را که بتوانند به صورت       

 آمـــوزش علـــوم و ي نـــهي در زمييهـــا  مهـــارتيز دارايــ ن
با توجـه بـه   . سازد يش مطرح ميش از پي باشند، ب يشناس انسان

زان رسـالت   يـ ن عز يـ ن مهم که ا   ي و ا  ي پرستار ي  ت رشته ياهم
 پـرورش   ،هـا را بـه عهـده دارنـد          در کمـک بـه انـسان       ياصل

ـ  با ي تفکر انتقاد  يها مهارت ن يتـر   از مهـم   يکـ يعنـوان    د بـه  ي
 و ضـمن خـدمت      ي درس يها يزير ها مطرح، در برنامه    رسالت

ـ ر ن و برنامـه   ين رشته، لحاظ شـود و از مدرسـ        يا زان محتـرم   ي
س منفعل ي تدريها ز از روشيرود که با پره ي انتظار ميآموزش
 دانشجو فقط در امتحان و با استفاده از بـه چـالش      يابيو ارزش 

 و  ي شـناخت  ي در سـطوح بـاال     يابيزشان و ار  يدن دانشجو يکش

 حل يي به پرورش توانا  يند پرستار ياستفاده موثر و کارا از فرآ     
ـ ز با يـ ل ن يالتحـص  در مورد پرستاران فـارغ    . له اقدام کنند  امس د ي
 مختلف از جملـه  يها  با روش  ي درمان يران محترم آموزش  يمد

ش اســتقالل يافــزا ن،ي در بــالينــد پرســتاري فرآيريبــه کــارگ
 و ينيت و کــارآفريــاحتــرام بــه خالق زه،يــدادن انگ ،يا حرفــه

ـ ر کردن پرستاران در انجام تحق     يدرگ ق آن، يتشو ـ  ق،ي  يريادگي
اسـتفاده از    تـا عمـل،  ي تئور ي  کاستن فاصله   بر شواهد،  يمبتن

 را ارتقا يين تواناين در آموزش ضمن خدمت، ا    ي نو يها روش
ـ  ا ازيتـر  عي وسـ  يد بـه بررسـ    يبانيز  نده  ي مطالعات آ  .دهند ن ي

 .ه دهدي را اراي مؤثريها بپردازد و راهکارها کرديرو

  
  قدردانيتشكر و 

 ياري که ما را در انجام پژوهش حاضر         يزاني عز ي  هياز کل      
  . ميينما ي را ميت تشکر و قدردانيدادند، نها
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Background and Objective: The need for critical thinking in nursing has been accentuated in response to a 

rapidly changing health–care environment. Nurses must think critically to provide effective care while 

coping with the expansion in their role associated with the complexities of current health care systems. The 

aim of the study was to compare the critical thinking skills and critical thinking dispositions between the 

nursing students and clinical nurses of some selected educational hospitals of Zanjan University of Medical 

Sciences (ZUMS). 

Materials and Methods: This descriptive study was performed on 50 nursing student and 50 clinical nurses 

from some selected ZUMS educational hospitals through convenient sampling. The main study tools were 

the California critical thinking Skills Test (CCTST) and California critical thinking Dispositon Inventory 

(CCTDI). The data was analyzed by SPSS 16 software using the t-test and Pearson correlation coefficient. 

Results: The mean scores of the critical thinking skills for the nursing students vs. clinical nurses were 9.02 

and 12.68, respectively, and the t-tests showed a significant difference between the two groups (P=0.002). 

By contrast, there was no significant difference in the mean critical thinking Dispositons scores (P=0.47). 

There was also not a significant relationship between the critical thinking skills and critical thinking 

dispositions scores in two groups (r=0.071). 

Conclusions: It seems that neither the critical thinking skills nor dispositions scores are desirable. Therefore, 

it seems necessary to consider a revision of the teaching strategy for promoting critical thinking skills in 

nursing plans.   
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