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ي مختلف تحصيلي و ارتباط آن با ها سالمقايسه گرايش به تفكر انتقادي در 
  اضطراب در دانشجويان پرستاري

  
 *معصومه برخورداري

  
 

  چكيده
شناسايي موانع تفكر انتقادي و . است ي مربيان پرستاريها شترين چال رشد توانايي تفكر انتقادي دانشجويان يكي از بزرگ: مقدمه

ي مختلف ها سالدر مقايسه گرايش به تفكر انتقادي  و يهدف از اين پژوهش بررس. تواند به توسعه آن كمك نمايد مي برطرف كردن آن
  .بود تحصيلي و ارتباط آن با اضطراب

انجام نفر از دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسالمي شهر يزد  188اين مطالعه از نوع توصيفي مقطعي بود كه بر روي تعداد : ها شرو
كه بخش اول شامل مشخصات دموگرافيك، بخش دوم پرسشنامه  بود اي مشتمل بر سه بخش پرسشنامه ها هابزار گردآوري داد. شد

ي آمار توصيفي ها شجهت تجزيه و تحليل اطالعات از رو. شد ميگرايش به تفكر انتقادي كاليفرنيا و بخش سوم اضطراب اسپيلبرگر 
  .استفاده گرديد) ، پيرسونANOVA(و استنباطي ) نسبيتوزيع فراواني مطلق و (

و بين گرايش به تفكر انتقادي و . سال تحصيلي وجود نداشت بر حسبي بين گرايش به تفكر انتقادي معنادارتفاوت آماري : نتايج
  ).=p ،426/0-r=0.0001(ي وجود داشت معناداراضطراب ارتباط معكوس و 

بنابراين، براي رشد تفكر انتقادي . تري برخوردار بودند كمتر از گرايش به تفكر انتقادي مطلوب دانشجويان با اضطراب: گيري نتيجه
ي آموزش باليني تعديل گردد و ها در محيط زا استرسدانشجويان پرستاري و دستيابي به اهداف آموزشي اين رشته الزم است تا شرايط 

  .آموزش داده شودي موجود به دانشجويان ها ي مقابله با استرسها شرو
  

  تفكر انتقادي، گرايش به تفكر انتقادي، اضطراب، دانشجويان پرستاري: ي كليديها هواژ
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  مقدمه 

ي بهداشتي درماني ها تامروزه پرستاران در عرصه مراقب
با مسائل و مشكالت پيچيده ناشي از اي  به شكل گسترده

بيشتر بيماران بستري، پيشرفت تكنولوژي، وخامت 
جمعيت سالخورده، فرآيندهاي پيچيده بيماري، همينطور 

متأسفانه، ). 1(ندهست عوامل اخالقي و فرهنگي مواجه
حل مشكالت بيماران و  برايآموختگان پرستاري  دانش

                                                 
، گروه پرستاري، دانشكده علوم )مربي( معصومه برخورداري :نويسنده مسؤول *

. پزشكي علي ابن ابيطالب، دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد، يزد، ايران
barkhordary.m@gmail.com  

  12/7/90:، تاريخ پذيرش10/7/90: تاريخ اصالح، 13/10/89: تاريخ دريافت مقاله

رو شدن با موارد بحراني و غيره قادر به انديشيدن  روبه
بيشتر گيري مستقل و مناسب نيستند و در  و تصميم

ند هست اوقات مجري بي چون و چراي دستورات پزشكان
ي نامطلوب به ها تتواند به ارائه مراقب مي كه اين امر

در حال . مددجويان و خطرات جاني براي آنان منجر شود
ي چند ها تاست كه بتوانند مراقب ازيحاضر به پرستاراني ن

هاي متنوع و اغلب ناآشنا  بعدي و تخصصي را در محيط
پرستاراني كه بتوانند با سطوح باالي ). 2(هم نمايندفرا

تغييرات پيچيده برخورد تفكر و قدرت استدالل با اين 
عالوه بر آن شرايط نامطمئن و متغير بيماران . كنند

ندگان باكفايتي گير تصميممستلزم آن است كه پرستاران 
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ي نيازهاي مددجويان خود گو پاسخباشند تا بتوانند 
سركوب استقالل و قدرت تفكر، روزمرگي و  ).3(باشند

مراقبت و  ،ي و غيرمستدلا هشتنزل علمي، عملكرد كلي
 ارتباطاتثباتي سازمان،  آموزش نامطلوب، ركود و بي

اي، اضطراب در  نامناسب و مخرب بين فردي و حرفه
ي ناآشنا، افزايش خطاهاي گروه ها تمواجهه با موقعي

تاري بدون تفكر و آسيب فاجعه بودن پرس درمان و نهايتاً
از پيامدهاي  ،به سالمت انسان و خطرات جانبي در جامعه

فرآيند تفكر ). 2(تفكر انتقادي است ناشي از فقدانمنفي 
هاي  توانايي پرستاران را براي شناخت شاخص دي،انتقا

باليني، ارزيابي موارد مهم و بحث درمورد نحوه بهبود 
ي كه نظام آموزش ياز آنجا). 3(دهد مي شرايط افزايش

يي در ها شعلوم پزشكي كشور در حال حاضر با چال
سالمت مواجه  يبرآورده نمودن انتظارات جامعه در ارتقا

آموختگان كارآمد، متفكر  دانش يتاست، لذا ضرورت ترب
گيري خوب براساس  و خالق با قدرت تصميم

 المللي احساس اي و بين استانداردهاي ملي، منطقه
تر  ا توجه به اين شرايط و به علت پيچيدهب). 2(گردد مي

ي، به كارگيري تفكر انتقادي گير تصميمشدن فرآيند 
 يشيدن،تفكر انتقادي به عنوان مهارت اند. ضروري است
مند و خودتنظيم است كه در نتيجه تفسير،  قضاوت هدف

تجزيه و تحليل، ارزشيابي و استنباط شكل گرفته 
جنبه مهارت تفكر انتقادي تفكر انتقادي شامل دو ). 3(است

جنبه مهارت تفكر انتقادي . و گرايش به تفكر انتقادي است
بر راهبردهاي شناختي و جنبه گرايش به تفكر انتقادي بر 
اجزاي نگرشي تفكر و انگيزه پايدار دروني بر حل مسائل 

بعد (بدون گرايش مثبت نسبت به تفكر انتقادي . تأكيد دارد
نداده يا زير سطح استاندارد  اين نوع تفكر رخ) عاطفي
كند و بدين جهت گرايش به تفكر انتقادي بخشي  مي نمود

 يعيامروزه، حجم وس). 8تا4(حياتي از تفكر انتقادي است
از تحقيقات آموزشي به تفكر انتقادي اختصاص داده شده 

ساليمن و هلبي در اردن دانشجويان پرستاري را . است
ن نمره كل گرايش به تفكر ميانگي .مورد بررسي قرار دادند

گرايش مثبت دانشجويان دهنده  نشانانتقادي پژوهش آنها 
تيوآري و همكاران نيز به بررسي و مقايسه ). 9(بود
به تفكر انتقادي در دانشجويان پرستاري  شگراي

گرايش دهنده  نشاننتايج . استراليايي و چيني پرداختند
 مثبت دانشجويان استراليايي و گرايش متزلزل

شين و ). 10(شجويان چيني به تفكر انتقادي بوددان
همكاران با انجام يك مطالعه طولي، گرايشات تفكر 

كره جنوبي  ستاريانتقادي در دانشجويان كارشناسي پر
كه نتايج، گرايش مثبت ؛ دادند مورد بررسي قرار

دانشجويان به تفكر انتقادي را در طول چهار سال 
ي در نمره گرايش به دارمعناتحصيلي نشان داد و رشد 

). 11(تفكر انتقادي با سال تحصيلي وجود داشت
در صد  2/98در كانادا هم نشان داد كه اي  مطالعه

داراي سطح مطلوب گرايش به تفكر  ستاريدانشجويان پر
تحقيقات در آموزش پرستاري ايران ). 12(ندهست انتقادي

در  اسالمي اكبر و همكاران. در اين زمينه بسيار كم است
ي تفكر انتقادي به اين نتيجه دست يافتند ها تبررسي مهار

درصد  94درصد دانشجويان ترم اول و  93كه 
درصد پرستاران باليني  3/98دانشجويان ترم آخر و 

نتايج ). 13(باشند مي داراي توانايي تفكر انتقادي ضعف
نشان داد كه گرايش به تفكر  1387تحقيقي در سال 

 دانشجويان پرستاري متزلزل صددر 8/81انتقادي در 
همچنين نتايج تحقيق رنجبر و اسماعيلي در ). 14و8(است
به عنوان  نتقادي، نيز بيانگر آن بود كه تفكر ا1385سال 

يك بعد اساسي در آموزش پرستاري در طي مراحل 
تحصيلي دانشجويان، آن گونه كه الزم است مورد توجه 

الزم است با  بنابراين ؛گيرد نظام آموزشي قرار نمي
). 15(اصالح الگوهاي آموزشي به اين امر مهم توجه گردد

قريب در پژوهشي تحت عنوان بررسي ارتباط بين مهارت 
انتقادي و گرايش به تفكر انتقادي در دانشجويان  رتفك

 سال اخر كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشكي ايران
ايج نت .نفر از دانشجويان را مورد بررسي قرار داد 100

او نشان داد كه ميانگين نمره كل گرايش به تفكر مطالعه 
گرايش متزلزل و دهنده  نشاناست كه  6/278 انتقادي

  ).16(به تفكر انتقادي است بتبالنسبه منفي آنان نس
باليني بخش اساسي و مهم آموزش پرستاري  آموزش

است كه بدون آن تربيت پرستاران كارآمد و شايسته 
تمرين باليني دانشجويان را . هدفي دور از دسترس است

در حل مشكل  ي تفكر انتقاديها تبراي استفاده از مهار
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تجارب باليني يكي از اضطراب ). 17(كند مي آماده
ري است كه در پرستا امهبرن ايجزاانگيزترين 

فقدان تجربه . دانشجويان پرستاري شناسايي شده است
باليني، محيط ناآشنا، ترس از اشتباه كردن، و ارزيابي 

در تجارب  زا استرسي ها تتوسط مربيان به عنوان موقعي
). 18(باليني اوليه اشان توسط دانشجويان بيان شده است

عوامل ين تر مهماز  وسعللي چون حجم زياد در همچنين
و تضاد موجود  ؛مولد اضطراب در بخش آموزش نظري

و واقعيات موجود در محيط بالين، كمبود وقت  آل ايدهبين 
و ضعف در ارتباطات از عوامل  ها تدر انجام فعالي

اضطراب توانايي ). 19(اضطراب زا در محيط بالين باشد
و  جديدي ها هپرستار را در به كارگيري پرس و جوها، ايد

زماني كه پرستاران روش  .نمايد مي محدود خالقيت
 نمايند يا خط مشي موجود را تغيير مي جديدي را آغاز

بنابراين ). 20(گردند مي دهند به نوعي دچار اضطراب مي
با توجه به حساسيت و اهميت وجود اين تفكر در آموزش 

پژوهش  ،ي بالينيها پرستاري به خصوص در محيط
گرايش به تفكر انتقادي  و مقايسه ررسيحاضر با هدف ب

ي مختلف تحصيلي و ها سالدانشجويان پرستاري در 
  .ارتباط آن با اضطراب انجام گرفت

  
  ها شرو

كليه واحدهاي . توصيفي مقطعي بوداي  اين پژوهش مطالعه
مورد پژوهش در چهار گروه دانشجويان سال اول، دوم، 
سوم و چهارم در يك مقطع زماني مورد مطالعه قرار 

دانشجويان كارشناسي  شامل جامعه پژوهش. گرفتند
پيوسته پرستاري دانشكده علوم پزشكي دانشگاه آزاد 

 1388- 89سال تحصيلي  ركه د شد مي شهر يزد ياسالم
در تحقيق حاضر جامعه و  .مشغول به تحصيل بودند

و كليه دانشجوياني كه داراي  بوده نمونه پژوهش يكسان
ي ها شدر پژوه(معيارهاي موردنظر پژوهشگر بودند 

مشابه شركت نكرده و آشنايي قبلي با پرسشنامه 
 ندو حاضر به شركت در مطالعه شد) اند نداشته

كر است كه الزم به ذ. مرتبط را تكميل نمودند سشنامهپر
همگي در مطالعه شركت  ،واجد شرايط يدانشجو 188
ي و ريز برنامهدسترسي به واحدهاي پژوهش با . دندنمو

ن آموزشي دانشكده و در يك جلسه مسؤوالتوافق قبلي با 
واحدهاي  هاز كالس درس و در رابطه با دانشجوياني ك

تئوري خود را به پايان رسانده بودند در بيمارستان محل 
زمان . كارآموزي در عرصه دانشجويان، انجام شد

ن آموزش دانشكده در مسؤوالفق با دسترسي نيز با توا
. يك جلسه درسي در طول ترم تحصيلي مشخص شد

الزم به ذكر است كه پژوهشگر مدرس واحدهاي مورد 
ارائه توضيحاتي  از دسترسي به پسباشد لذا  مي پژوهش

مختصر در مورد اهداف پژوهش پرداخت وپس از كسب 
پژوهش ي ها هرا در اختيار نمون ها هپرسشنامآنها  موافقت
ي مختلف آن و ها شپس از شرح در مورد بخ. قرار داد

افراد دقيقه،  30يي به سؤاالت، طي مدت گو پاسخروش 
به يي گو پاسخنمونه پژوهش در حضور محقق اقدام به 

 ها هپس از كامل كردن، پرسشنام. ندنمود مي پرسشنامه
  . آوري شدند جمع

در اين پژوهش شامل سه قسمت  ها هابزار گردآوري داد
بخش مشخصات دموگرافيك، پرسشنامه گرايش به : بود

  .تفكر انتقادي كاليفرنيا، پرسشنامه اضطراب اسپيلبرگر
ارزيابي گرايش به تفكر انتقادي، از پرسشنامه  براي

گرايش به تفكر انتقادي كاليفرنيا استفاده گرديد كه حاوي 
موافقم، تا كامالً ( اي نقطه 6سؤال است كه با مقياس  75

حدود زيادي موافقم، موافقم، مخالفم، تاحدود زيادي 
تا شش امتياز بر حسب  كاز ي) مخالفمكامالً  مخالفم و

به اين  شد دستورالعمل راهنماي پرسشنامه امتيازدهي
موافقم نمره كامالً  صورت كه به سؤاالت با ماهيت منفي،

ت با ماهيت مخالفم نمره شش و به سؤاالكامالً  يك و
مخالفم نمره يك كامالً  موافقم، نمره شش وكامالً  مثبت
 جويي حقيقت وهسؤاالت شامل هفت زيرگر. شود مي داده

، قدرت تجزيه و )سؤال 12(، انتقادپذيري )سؤال 12(
 11(اطالعات  دهي سازمان، قدرت )سؤال 11(تحليل 
 10(، ميزان رشديافتگي )سؤال 9(، اعتماد به نفس )سؤال

الزم به ذكر است . است) سؤال 10(و جستجوگري ) ؤالس
كه پرسشنامه داراي جدولي ضميمه براي تراز 

متفاوت بودن تعداد  رغم عليشود  مي باعث هست كها هنمر
تا  10در هر زيرگروه، بازده نمرات هر زير گروه  ها سؤال

به طور مثال فردي كه قادر به . )22و21و7(باشد   60
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شده  دهي سازمانكسب تمامي امتيازات زيرگروه قدرت 
گيرد كه بر اساس  مي ازتيام 66است در مجموع 

 60وي از اين قسمت  ترازدستورالعمل جدول نمره 
سؤال اين قسمت  10كه همين فرد فقط از  چنان. شود مي

بر اساس  و نمره تراز 60امتياز گرفته باشد نمره خام او 
محاسبه نمرات حداقل نيز به همين ترتيب . است 55جدول 
كه فرد حداقل امتياز از زير گروه قدرت چنان. است

بوده  11خام وي  مرهاطالعات را كسب كند ن دهي سازمان
 7از آنجا كه آزمون شامل . شود مي 10و با تراز شدن 

 70ند از حداقل ستتوان مي آزمون شوندگان بود زير گروه
و بندي  طبقه. امتياز در كل كسب كنند 420تا حداكثر

: نمره كل گرايش به تفكر انتقادي به شرح زير استتفسير 
تا  280بين (، مثبت )350باالي (ي قوي و باثبات ها شگراي
) 210زير (و منفي ) 280تا  210بين (، متزلزل )350
هر و تفسير نمره بندي  همچنين طبقه. شود ميبندي  طبقه

سؤال  50نمره باالي : بود به شرح زير ها هزيرگرويك از 
 40-50ثبات، نمره  گرايش قوي و بادهنده  نشان
دهنده  نشان 39تا  31گرايش مثبت، نمره دهنده  نشان

 گرايش منفيدهنده  نشان 30نمره زير  تزلزل،گرايش م
محتوايي اين پرسشنامه به وسيله انجمن  روايي. باشد مي

ا با استفاده از استراتژي دلفي صورت گرفته فلسفه آمريك
پايايي علمي اين پرسشنامه با استفاده از آزمون . است

در پژوهش ). 4(محاسبه گرديده است 9/0آلفاي كرونباخ 
و استفاده شده در تحقيقات و پايان  هحاضر نسخه ترجم

. )23و14و7(د استفاده قرار گرفتي ايراني مورها هنام
براي پرسشنامه گرايش به تفكر  ضريب آلفاي كرونباخ

 78/0تا  60/0 ها هزيرگروو براي  90/0انتقادي كاليفرنيا 
اضطراب آشكار  قسمت سوم پرسشنامه ).23و7(بود

عبارت است كه به هر  20شامل  كه ،)24(اسپيلبرگر بود
اي ابدا، تاحدودي، نسبتا  سؤال براساس مقياس چهارگزينه

نمرات اين مقياس از . شود مي زياد، خيلي زياد نمره داده
 80و باالترين نمره  20مرتب و كمترين نمره  4تا  1

اضطراب بيشتر است دهنده  نشاننمرات باالتر . باشد مي
براي پرسشنامه اضطراب  ونباخضريب آلفاي كر). 25و9(

سپس اطالعات ). 25(محاسبه گرديده است 94/0اسپيلبرگر
با استفاده از و  SPSS-16به دست آمده توسط نرم افزار 

) تهيه جداول، توزيع فراواني مطلق و نسبي(آمار توصيفي 
از  ها هگروبه منظور مقايسه ميانگين در ( و استنباطي

 ريبين دو متغ ارتباطو براي بررسي  ANOVAآزمون 
مورد ) از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد كمي

ي معنادارسطح . تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت
  .در نظر گرفته شد >05/0α ها آزمون

  
  نتايج

يه و زو مورد تج ي نوزيع شده تكميلها هتمامي پرسشنام
دانشجوي كارشناسي پرستاري  188. تحليل قرار گرفت

شاغل به تحصيل در دانشكده علوم پزشكي دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد يزد در اين پژوهش در چهار گروه 

دانشجو ) درصد 25(47مشاركت داشتند كه از اين تعداد 
دانشجو در سال دوم، ) درصد 5/33(63در سال اول و 

 1/19(36دانشجو در سال سوم، و ) درصد 3/22(42
. دانشجو در سال چهارم شاغل به تحصيل بودند) درصد

ميانگين و انحراف معيار سن دانشجويان سال اول 
، سال سوم 20/21±29/3، سال دوم 71/4±55/21
ميانگين و . بود 14/23±32/2 و سال چهارم 89/4±94/24

، 86/16±39/1انحراف معيار معدل دانشجويان سال اول 
و سال  59/15±31/1، سال سوم 73/16±36/1سال دوم 
از نظر توزيع جنسي . بود 53/16±55/1چهارم 

، سال دوم )درصد 66(نفر 31دانشجويان، در سال اول 
، )درصد 3/64(نفر  27، سال سوم )درصد 5/63(نفر 40
  .بودند نثمؤ) درصد 9/63(نفر 23ل چهارم سا

 ها هگروميانگين نمره كل گرايش به تفكر انتقادي در تمام 
 گرايش متزلزل آنها به تفكر انتقاديدهنده  نشان
ي رشد يافتگي، ها هزيرگروميانگين نمره . )1جدول (است

، »متزلزل«در محدوده  دهي سازمان درتانتقادپذيري و ق
و قدرت تجزيه و تحليل،  »منفي«ي يجو حقيقت

. بود »مثبت« ها هگروجستجوگري، اعتماد به نفس در 
با استفاده از آزمون آماري  ها هگروميانگين نمرات 

ANOVA  مقايسه گرديد كه نتايج نشان داد كه بين
  .ي وجود نداردمعنادارتفاوت آماري  ها هگرو
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  يليبر اساس سال تحص يپرستار انيدانشجو گرايش به تفكر انتقادي درهاي  زيرگروهميانگين و انحراف معيار نمره : 1 جدول
  سال اول  زيرگروه 

  )نفر 47( 
  سال دوم

  )نفر 63(
  سال سوم

  )نفر 42(
  سال چهارم

  )نفر 36(
F P 

  12/0  94/1  80/39±05/4  78/41±28/4  52/41±47/4  78/41±97/3  جستجوگري
  69/0  48/0  61/37±80/4  52/37±05/5  53/38±23/5  17/38±15/4  دهي سازمانقدرت 

  12/0  95/1  94/35±67/2  95/35±21/4  38/37±96/3  21/36±09/3  انتقادپذيري
  16/0  71/1  27/42±41/6  04/41±61/5  12/43±62/5  76/43±49/6  اعتماد به نفس

  17/0  66/1  47/41±32/5  78/42±79/4  69/43±47/4  57/42±97/4  قدرت تجزيه و تحليل
  20/0  53/1  50/29±11/5  02/28±84/3 69/28±17/4 78/29±03/4  حقيقت جوئي
  73/0  43/0  73/33±72/6  54/34±01/4  95/34±62/4  81/34±06/6  رشد يافتگي

  12/0  93/1  35/260±10/18  67/261±17.88  92/267±10/19 12/267±66/18  نمره كل گرايش به تفكر انتقادي
 
  

. ي گرايش به تفكر انتقادي با سال تحصيلي نشان داده شده استها هزيرگرودر شكل يك تغييرات سطح 

 
 ي گرايش به تفكر انتقادي با سال تحصيليها هزيرگروتغييرات سطوح  :1شكل 
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ميانگين و انحراف معيار گرايش به تفكر انتقادي 
اضطراب  ميانگين و انحراف معيار نمرهو  18.67±264.87

آزمون آماري پيرسون نشان داد كه بين . بود 7/9±69/39
گرايش به تفكر انتقادي و اضطراب ارتباط معكوس و در 

  ).=0001/0p= ،426/0-r( حد متوسط وجود دارد
  

  بحث
مقوله بايد  نيتفكر انتقادي الزمه كار پرستاري است لذا ا

خته شود تا در كسب تجارب به دانشجوي پرستاري آمو
). 13و1(آنان رشد و توسعه پيدا شوداي  آموزشي و حرفه

هدف از انجام اين پژوهش مقايسه گرايش به تفكر انتقادي 
در دانشجويان مقاطع مختلف پرستاري و ارتباط آن با 

ي پژوهش نشان داد بين نمره ها هيافت. بود راباضط
گروه دانشجويان تفاوت  چهارگرايش به تفكر انتقادي 

ي ها شي پژوهها هيافت. ي وجود نداردمعنادارآماري 
يا مشابه نتايج دهنده  نشانانجام شده در ساير كشورها 

آمده از  به دست يها هبه طور نمونه يافت .متفاوتي است
و همكاران  نيش و همكاران و مطالعه ريتيوآ مطالعه
ر انتقادي گرايش مثبت دانشجويان به تفك دهنده نشان
نتايج پژوهش كاواشيما و  درحالي كه .)11و10(بود

و ايپ و ) 26(پتريني بر روي دانشجويان پرستاري ژاپني
با ) 27(همكاران بر روي دانشجويان پرستاري هنگ كنگي

بر روي  ها شپژوه. مشابهت دارد اضرح نتايج مطالعه
گرايش مثبت آنان به دهنده  نشاندانشجويان اردن نيز 

بين دانشجويان سال اول  نتقادي است در حالي كهتفكر ا
نمره ). 9(ي وجود نداشتمعنادارو آخر تفاوت 

 دري معنادارتفاوت  نيز ي تفكر انتقاديها هزيرگرو
و نمرات اكثر  مختلف نداشتتحصيلي هاي  سال

با  اين يافته كه؛ نرسيد 50به استاندارد  ها هزيرگرو
دانشجويان كره جنوبي ي شين و همكاران در ها هيافت

) 28(و همكاران مي ولي با پژوهش) 11(است مشابه
 توان مي را ها تو تفاو ها تدليل اين شباه. همخواني ندارد

ي ها تتفاو يكي به علت. در سه مقوله بررسي كرد
ي آموزشي و مورد ها هي آموزشي، ديگري شيوها طمحي

ن نمره دليل پايين بود و احتماالً. ي فرهنگيها تسوم تفاو

گرايش به تفكر انتقادي در دانشجويان ايراني حاكي از آن 
ي ها هاست كه در برنامه فعلي آموزش پرستاري از شيو

رسد  مي به نظر .آموزشي نوين استفاده نمي شود
بايد توجه بيشتري را در  انشكدهين و مدرسان دمسؤول
اين . ي آموزشي خود به اين امر اختصاص دهندها هبرنام
تواند از جذب دانشجو و استاد گرفته تا  مي امر

هاي تدريس و كار راهي آموزشي، درسي، ريز برنامه
ي آموزش نظري و عملي را شامل ها هارزشيابي در عرص

 ييها كارگاههمچنين با گنجاندن واحدهاي درسي يا . گردد
در جهت آشناسازي مفهومي اساتيد، دانشجويان و 

جهت ارتقاء دانش  پرسنل پرستاري با تفكر انتقادي در
مفهومي گام بردارند تا با تربيت دانش آموختگان متفكر 
انتقادي نه تنها مراقبت مطلوب را فراهم كنند بلكه افراد 
شايسته و خودكارآمدي تربيت نمايند كه قادر به زندگي 
فردي اجتماعي مطلوب و موفق در دنياي پيچيده امروزي 

رايش به تفكر البته كم بودن نسبي نمره گ). 2(باشند
انتقادي در دانشجويان ايراني ممكن است ناشي از 

ي انجام شده ها شي فرهنگي نيز باشد زيرا پژوهها تتفاو
در چين نيز بيانگر كم بودن نسبي نمره در دانشجويان 

  ).10(چيني است
نتايج نشان داد كه بين گرايش به تفكر انتقادي با  همچنين

بدين . وجود دارد يمعناداراضطراب ارتباط معكوس و 
باشد گرايش به تر  ترتيب هرچه ميزان اضطراب پايين

ارتباط بين اضطراب و تفكر . تفكر انتقادي باالتر است
انتقادي در مطالعه دانشجويان پرستاري اردني نيز 

از ). 9(شده كه با نتايج ما همخواني دارد ارشگز معنادار
ان پراسترس است دانشجوياي  آنجا كه پرستاري حرفه

ي محيط آموزشي، در ها اين رشته عالوه بر استرس
با توجه  .ي محيط باليني نيز قرار دارندها معرض استرس

ين منبع تر مهمه با تجارب باليني همواج اين كهبه 
 در طول دوره تحصيل ياضطراب دانشجويان پرستار

ي كاهش اضطراب در ها ه، بنابراين شناخت را)29(است
زيرا در اين . فراواني برخوردار استاين زمينه از اهميت 

با آموزش در زمينه  .تواند مؤثرتر فكر كند مي شرايط فرد
 ،ي نوينها هو شيو ها شكاهش اضطراب بر اساس رو

گيرد كه راحتي و امنيت او  مي شكل عادتي نو در فرد
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تواند در  مي مربي اين كهبا توجه به ). 1(گردد مي برقرار
يري دانشجويان نقش كاهش استرس و تسهيل يادگ

را ايفا نمايد آموزش به مربيان و استفاده از اي  ارزنده
ي اصلي سيستم ها تواند از قدم مي مربيان كارآزموده

آموزشي براي كاهش استرس دانشجويان پرستاري 
  ).29(محسوب گردد

ين جنبه آموزش پرستاري آموزش عملي است كه تر مهم
دارد لذا ضرورت خود يادگيري پايدارتري را به دنبال 

رشد و توسعه تفكر انتقادي در آموزش پرستاري به 
در . خصوص در آموزش عملي بيشتر محسوس است

پرستاران، دانشجويان و مدرسان باليني هر  ،عمل و بالين
بيني، اورژانسي و  ي غيرقابل پيشها هبا پديد حظهل

ي آني گير تصميمگردند كه نياز به  مي زا مواجه اضطراب
لذا مجهز بودن دانشجويان، مدرسين و  ؛قع داردو به مو

پرستاران به تفكر انتقادي براي غلبه بر اين مشكالت و 
 ايجاد يادگيري پايدار و بادوام امري ضروري به شمار

نويسند خودايماني يكي از  ميساليمن و هلبي ). 2(آيد مي
هاي بعد عاطفي تفكر انتقادي است كه بايد با تدوين  ويژگي
يي جهت تقويت و افزايش آن به دانشجويان در ها هبرنام

در واقع با ). 9(غلبه بر اضطراب موقعيتي اشان كمك كرد
ايجاد يك جو مطمئن رواني تفكر دانشجويان مورد چالش 

  .شود مي و از اضطراب آنها كاسته) 3(گيرد مي رارق
يي برخي از دانشجويان به تعدادي از گو پاسخ عدم

به . آمد مي به حساب ي مطالعهها تت از محدوديسؤاال
يي به گو پاسخانگيزه يا رغبت براي  فقدانطور كلي 
ي تحقيقاتي از مشكالت رايج اين نوع ها هپرسشنام

الزم به ذكر است پژوهش حاضر يك . پژوهش است
طولي براي  لعاتزمينه براي انجام مطا مطالعه پيش

ضر و حا مقطعي بودن مطالعه. است رسيدن به نتايج بهتر
عدم ارزيابي تغيير نمرات تفكر انتقادي در دانشجويان از 

 آموختگي را نيز بدو ورود به دانشگاه تا زمان دانش
 ي مطالعهها تتوان به عنوان يكي ديگر از محدودي مي

  .حاضر بر شمرد
 ي اين پژوهش پيشنهادها هنهايت با توجه به يافت در
ان آموزشي مبحث تفكر انتقادي را در ريز برنامهشود  مي

كليه مقاطع تحصيلي در نظر بگيرند تا  ي درسيريز برنامه

ي الزم براي رشد تفكر انتقادي در دانشجويان ها هزمين
شود مربيان و اساتيد با  مي همچنين پيشنهاد. ايجاد گردد

ي ها تي آموزشي نوين چون يادداشها شاز رو ستفادها
ستفاده از مطالعات موردي، مباحثه، روزانه، ايفاي نقش، ا

يادگيري بر اساس حل مشكل، پرسش و پاسخ، 
به بهبود تفكر انتقادي ي مفهومي ها ه، نقشسازي شبيه

دانشجويان كمك نمايند كه اين امر در كاهش اضطراب 
و . تواند مؤثر واقع شود مي بهتر آنان نيز يآنها و يادگير
انشجويان نيز با مربيان اين نوع د اين كهبا توجه به 

بنابراين الزم است آنان اند  ي سنتي آموزش ديدهها شرو
ي فعال يادگيري و ها شي نوين بيشتري در روها شآموز

داشته باشند كه اين امر  تفكر انتقادي و كاهش اضطراب
. يابد مي ي روش تدريس تحققها كارگاه ريبا برگزا

همچنين بر اساس مطالعات توجه خاص متخصصان 
ان نسبت به تعيين افزايش كارآيي ريز برنامهي و آموزش
ي آموزشي ها هي مشاوره، طراحي و اجراي برنامها نظام

  ).29(در طي تحصيل جهت كاهش اضطراب ضروري است
  

  گيري نتيجه
در  يبه تفكر انتقاد شيگرا يكنون مطالعه جيبر اساس نتا

متزلزل بود و افرادي كه داراي  انياكثريت دانشجو
تري بودند نسبت به افراد داراي اضطراب  اضطراب پايين

تري برخوردار  باال، از گرايش به تفكر انتقادي مطلوب
بودند و بين گرايش به تفكر انتقادي و اضطراب ارتباط 

شود كه به  يم شنهاديپ نيبنابرا. وجود داشت كوسيمع
رستاري و همچنين تعديل رشد تفكر انتقادي دانشجويان پ

 يشتريي باليني توجه بها در محيط زا استرسشرايط 
  .مبذول گردد

  
  قدرداني

پژوهشگر بدين وسيله مراتب تشكر و قدرداني خود را از 
جناب آقاي بهمن پور كه در تهيه ابزار اين پژوهش از 
هرگونه كمكي دريغ نورزيدند، و نيز از دانشجويان 

  .دارد مي پژوهش ابرازكننده در  پرستاري شركت
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Comparing Critical Thinking Disposition in Baccalaureate Nursing 
Students at Different Grades and Its Relationship with State Anxiety 

 
Maasoumeh Barkhordary 

 
Abstract 
 
Introduction: Development of students' critical thinking abilities is one of the greatest challenges for 
nursing educators. Identifying its barriers and resolving them can help to improve critical thinking. The aim 
of this research was to assess and compare Critical Thinking Disposition (CTD) and its relationship with 
State Anxiety (SA) in baccalaureate nursing students of Islamic Azad University of Yazd. 
Methods: This descriptive cross-sectional study performed on a census sample of 188 nursing students of 
Islamic Azad University of Yazd. Data was collected with questionnaire; the questionnaire consisted of three 
parts: demographic characteristics, the California Critical Thinking Disposition Inventory (CCTDI), and 
Spielberg State Anxiety Inventory. Data was analyzed by SPSS software using descriptive and inferential 
(ANOVA and Pearson).statistics. 
Results: There was no significant difference in critical thinking disposition score by academic year. 
However results showed that critical thinking is negatively correlated with SA (r= -0.426, p=0.0001). 
Conclusion: Students with lower anxiety had a more favorable disposition to critical thinking. Therefore, it 
is necessary to improve stressful environment of clinical education, and methods of coping with the stresses 
should be taught to students in order to develop critical thinking in nursing students and achieve educational 
objectives. 
 
Keywords: Critical Thinking, Critical Thinking Disposition, Anxiety, Nursing Students 
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Instructor, Department of Nursing, Ali-Ebn-Abitaleb School of Medical sciences, Islamic Azad University - 
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