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 يپرستار انيدانشجو يتفكر انتقاد زانيبر م يروش فعال آموزش كي تأثير
  لرستان يدانشگاه علوم پزشك

  
  *زاهدنژاد نيحس ،يعباس اليل ،يكرم يكبر ،ينيحس يمحمدعل

  
 

  چكيده
 يجزء مكمل پرستار يتفكر انتقاد. است يتوسعه تفكر انتقاد يآموزش پرستار هياهداف اول ترين و مهم ترين ياز اصل يكي: مقدمه

انجام شده  يپرستار انيدانشجو يتفكر انتقاد زانيبر م يروش فعال آموزش كيتأثير يمطالعه حاضر با هدف بررس .شناخته شده است
  .است

) نفر 30در هر گروه ( سال آخر پرستاري انيدانشجو زنفر ا 60 يكه بر رو. است يتجرب مهين از نوعاي  مطالعه مداخله نيا: ها روش
فعال اي  گروه مداخله تحت آموزش با شيوه.شد ليتكم ها واحد توسط ايفرنيكال يتفكر انتقاد در شروع مطالعه پرسشنامه. انجام شده است

 ها يتوسط آزمودن پرسشنامه ،يجلسه آموزش نيآخر انيپس از پا. جلسه در بالين قرار گرفت 9به مدت يانتقاد رطرح سؤاالت تفك هيبر پا
  .ها با استفاده از آمار توصيفي و آزمون تي مستقل و تي زوج انجام شد تحليل داده .شد ليمجدداً تكم

در گروه  يآمار معنادارتفاوت  يدر آزمون تفكر انتقاد. نداشتنداي  نهيزم يرهاياز نظر متغ يمعناداردو گروه قبل از مطالعه تفاوت : نتايج
باعث  يو روش فعال آموزش) p>001/0(وجود داشت  يآمار معناداراما در گروه مداخله تفاوت  ،نشد دهيكنترل قبل و بعد از مداخله د

شد و برنامه معمول  انيدر دانشجو يتفكر انتقاد تيموجب تقو يروش فعال آموزش نيا. در گروه مداخله شد يسطح تفكر انتقاد يرتقاا
  .را بهبود بخشد انيدانشجو يتفكر انتقاد يها در گروه كنترل نتوانست مهارت ينيآموزش بال
بازتاب  ييو استدالل استقرا ليو تحل هيتجز يها مهارت ،يتفكر انتقاد يها در نمره كل مهارت انينمرات دانشجو شيافزا: گيري نتيجه
  .دارد انيبردانشجو يروش فعال آموزش تأثيراز  يارزشمند

  
  يياستدالل استقرا، مهارت ليو تحل هيتجز  مهارت ي،تفكر انتقاد ،يپرستار، آموزش: هاي كليدي واژه

  410تا  403 ):5(14؛ 1393مرداد/ ايراني آموزش در علوم پزشكيمجله 

  
  مقدمه 

 تيو ترب مياي در تعل ژهيو گاهيجا يامروزه تفكر انتقاد
است كه  يتفكر در حد يها پرورش مهارت تياهم). 1(دارد

                                                 
دانشگاه  ،يگروه پرستار ،يپرستار يدكتر يزاهدنژاد، دانشجو نيحس: نويسنده مسؤول*

 zahednezhad.h@gmail.com. رانيتهران، ا ،يو توانبخش يستيعلوم بهز
. رانيتهران،ا ،يو توانبخش يستي، دانشگاه علوم بهز)اريدانش( ينيحس يمحمدعل دكتر

)mahmaimy@yahoo.com(گروه  ،يپرستار يدكتر يدانشجو ،يكرم ي؛ كبر
اخالق و  قاتيپژوهشگر مركز تحق ،يو توانبخش يستيدانشگاه علوم بهز ،يپرستار

. رانيا ،تهران ،يبهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشك يحقوق پزشك
)kbkarami@gmail.com(ها اداره كل زندان ريالييكارشناس ماما ،يعباس الي؛ ل، 

  )abbasileila2013@gmail.com(.رانيا ،لرستان
  12/4/93 :تاريخ پذيرش ،3/4/93: ، تاريخ اصالحيه28/1/93:مقالهتاريخ دريافت 

 التيرا هدف عمده تحص ينظران تفكر انتقاد صاحب يبرخ
و معتقدند كه تفكر ) 2(اند برشمرده يو تجارب دانشگاه

با  يسازد كه به طور مؤثر را قادر مي انيدانشجو يانتقاد
  ).3(برخورد كنند يو عمل يعلم ،ياجتماع مشكالت

آموزش  هياهداف اول ترين و مهم ترين ياز اصل يكي
جزء  يتفكر انتقاد. است يتوسعه تفكر انتقاد يپرستار

 يبرا يتفكر انتقاد ).4(شناخته شده است يمكمل پرستار
 يو ماهرانه پرستاران و برا تيعملكرد مطمئن و با صالح

كه  يياز آنجا). 6و5(آنان الزم استاي  استقالل حرفه
مواجه  يبشر يها از پاسخ يعيپرستاران با دامنه وس

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               1 / 8

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-3186-fa.html


  و همكاران ينيحس يمحمدعل  انيدانشجو يتفكر انتقاد زانيبر م يروش فعال آموزش كي ريتأث
 

 http://ijme.mui.ac.ir )5(14؛ 1393مرداد / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  404

 ،يولوژيزيمانند ف گريد يها هستند از اطالعات حوزه
 يمعنكنند تا بتوانند  مي استفاده گريو علوم د يروانشناس
 يرا درك كنند و مداخله مناسب را برا مارياطالعات ب

تفكر  ييبه توانا ازيامر ن نيكنند كه ا يريز برنامهماريب
امروزه اهل فن پا را فراتر گذاشته و ). 7(ددار يانتقاد

 قهيدانند كه آن طر مي يتفكر انتقاد يرا نوع يپرستار
به تمام  يعات است و بستگخاص برخورد با اطال

تجربه و  ت،يفرد از جمله هوش، دانش، خالق يها تيقابل
  ).8(و منطق دارد ميدرك مستق

علوم  يها رشته نيو عمل در ب يتئور نيشكاف ب امروزه
. است ياز معضالت اصل يكي ياز جمله پرستار يپزشك

در  اديز يتئور يبا وجود گذراندن واحدها انيدانشجو
خود  يعلم يها قادر به استفاده از اندوخته نيبال طيمح
 نيتواند ا مي يكه تفكر انتقاد يدر حال. ستندين

. رديعمل بكشاند و به كار گ طهيبه ح را يعلم يها اندوخته
بردن خأل و  نيجهت از ب يراه يدر واقع تفكر انتقاد

 ادييستيبا انيدانشجو). 8(و عمل است يتئور نيشكاف ب
راجع  رنديبگ اديفقط  كه نيكنند نه ا كه چگونه فكر رنديبگ

  ).9(فكر كننداي  مسأله اي زيبه چه چ
 طيشرا جاديمنجر به ا يبودن سطح تفكر انتقاد نييپا
تفكر  جاديو ا زهيكشور، كمبود انگ ينيبال طيدر مح ستايا

استفاده از روش تفكر توأم  يدر پرستاران به جا يعادت
 نهيدر زم رانيا يپرستار يها تجربه .با تفحص شده است

دهد كه پرستاران  مي بحران مانند زلزله بم نشان تيريمد
بحران در  تيريو مد يفاقد سرعت الزم جهت سازگار

مفهوم  يدگيچيپ ليبه دل. هستند با بحران هيمواجهات اول
سفانه أمت ،مهم نيبه ا يو عدم توجه كاف يتفكر انتقاد
 يبودن سطح تفكر انتقاد نييگر پا نشان رانيآمارها در ا
به عنوان  كه ي؛ به طوراست يپرستار انيدر دانشجو

و همكاران در سال  يپژوهش اسالم يها افتهينمونه 
ترم  انيدانشجو يتفكر انتقاد يينشان داد كه توانا 1382

دوره چهار ساله در  كيگذراندن  رغم علي يآخر پرستار
 يترم اول پرستار انيبا دانشجو يآموزش پرستار

با هدف  يكه زرق يدر پژوهش). 10(نداشته است يتفاوت
 يپرستار يكارشناس انيانشجود يتفكر انتقاد يابيارزش

نشان داد كه  جيدر دانشكده بهداشت رشت انجام داد، نتا
 گريكديمختلف با  يها سال انيدانشجو يتفكر انتقاد
 يرسدر بحث و بر يزرق. ندارد يمعنادار يتفاوت آمار

احتماالً حاصله  جينتا: سدينو مي خود يپژوهش يها افتهي
 ريدر سا). 11(است يآموزش يها ياستراتژ ليبه دل

بودن سطح  نييپا دهنده آمارها نشان زيجهان ن يكشورها
در انگلستان  )(Girot روتيگهاي  يافته. است يتفكر انتقاد

پرستاران  يتفكر انتقاد يها نشان داد سطح مهارت
  ).6(است نييپا التحصيل فارغ
با آن روبه روست  يكه امروزه آموزش پرستار يچالش

به  يمناسب آموزش يكارها با راه يدرس مهبرنا كيتوسعه 
. است انيدانشجو يتفكر انتقاد يها منظور توسعه مهارت
 ).5(دارد عيبد يها كار به راه ازين يآموزش تفكر انتقاد

 دن،يمانند سؤال پرس ييها كار راهنظران استفاده از  صاحب
نقش، بحث و مناظره،  يفايكوچك، ا يها در گروه تيفعال

روزانه،  يها ادداشتي ،يمورد لعاتاستفاده از مطا
 يسازي ذهن نقشه ،يحل مسأله، اسناد نوشتار ،يساز هيشب

را جهت افزايش  يريادگياستفاده از چرخه  ،يو مفهوم
  ).12و5(كنند مي هيتوص هاي تفكر انتقادي مهارت

بودن سطح  نييو پا مسأله تيتوجه به ضرورت و اهم با
و  يپرستار انيدانشجو ينيو قضاوت بال يتفكر انتقاد
سطح ارتقاي آموزش در  جيرا يها روش يعدم كارآمد
 كي ني، پژوهشگر بر آن شد تا با تدو)13(يتفكر انتقاد

؛ جيرا يآموزش وهيمكمل در كنار ش يبرنامه آموزش
 هيبر پا يريادگيو  سؤال جاديا ،ياز بحث گروه مركب
 يتفكر انتقاد نديفرا ميمستقريبه آموزش غ مسألهحل 

ساده و قابل اجرا  وهيش نيا اتتأثير يپرداخته و به بررس
  .دبپرداز انيدانشجو يبر تفكر انتقاد

  
  ها روش

 .است يتجرب مهين از نوعاي  مطالعه مداخله كيپژوهش  نيا
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 يدوره كارشناس انيپژوهش كليه دانشجوجامعه مورد 
دانشگاه علوم  ييو ماما يدانشكده پرستار يپرستار
در زمان انجام پژوهش دانشگاه . هستند لرستان يپزشك

 يدانشكده پرستار 2 يلرستان دارا يعلوم پزشك
دانشكده  ياقمار( گودرزيال يپرستار انشكدهآباد و د خرم
امكانات در  تيبود كه به علت محدود) آباد خرم

جهت  انيدانشجو گودرزيشهرستان ال يها مارستانيب
خود از جمله واحد  يكارآموز ياز واحدها يگذراندن برخ

 فرستاده آباد خرمشهرستان  اورژانس به يكارآموز
 يپس از اخذ مجوز از دانشگاه علوم پزشك. شدند مي

 ،آگاهانه تيو كسب رضا ربط يذ نيمسؤوللرستان و 
در دسترس انتخاب  گيري صورت نمونه به ها يآزمودن
 سال آخر پرستاري انيدانشجو نياز ب ها نمونه .شدند

حجم نمونه با توجه به تعداد دانشجويان . انتخاب شدند
 6در ) =60N(نفر  30پرستاري سال آخر در هر گروه 
 ق،يشرط ورود به تحق.گروه كارآموزي در نظر گرفته شد

كامل  يو دارا بودن آمادگ ها يآزمودن يشخص تيرضا
ت بوده است سؤاالبه  ييگو پاسخ يبرا يو روح يجسم

 .ديگرد مي اعالم انيكه توسط خود دانشجو
 يانتقال ايمهمان، شبانه  انياز دانشجو كنندگان شركت

 يقبل ييشركت نكرده و آشنا هنبودند و در پژوهش مشاب
گذرانده اورژانس را  ينظر با پرسشنامه نداشتند و واحد

به گروه مداخله و  كنندگان شركت صيجهت تخص. بودند
 يمين يبا استفاده از قرعه كش يبه صورت تصادف ،كنترل

 گريد ميهر دانشكده وارد گروه مداخله و ن انياز دانشجو
پژوهش در  طيمح .وارد گروه كنترل شدند انيدانشجو

 ريعشا يشهدا مارستانيمطالعه واحد اورژانس ب نيا
داوطلبانه بوده،  شركت در مطالعه كامالً .بودد آبا خرم

اجازه داشتند در هر مرحله در صورت عدم  انيدانشجو
با اختصاص كد . به ادامه مطالعه از آن خارج شوند ليتما

 نانيو به آنان اطم ديگرد تيرعا يگمنام انيبه دانشجو
  .ديگزارش خواهد گرد يبه صورت كل ها افتهيداده شد كه 
 9فعال به مدت اي  تحت آموزش با شيوه گروه مداخله

منظور از . در بالين قرار گرفت) اي دقيقه 45-60( جلسه
آموزش با  است كه در آناي  فعال شيوه يآموزش وهيش

پژوهش  نيدر ا). 12(افتد مي اتفاق رندهيادگيشركت فعال 
طرح  هيدر بالين بر پا يآموزش جلسات ليمنظور تشك

كه  بود يط به عنوان درسمربو يسؤاالت تفكر انتقاد
هدف . دبودنددانشجويان در حال گذراندن كارورزي آن 

آموزشي تنها آموزش صرف  اياز انتخاب اين نوع محتو
در . است ي تفكر انتقادي در غالب اين درسها مهارت

 توسط ايفرنيكال يادتفكر انتق شروع مطالعه پرسشنامه
  .شد ليتكم ها واحد

واحد پرستاري  يآموزش يبا توجه به محتوا پژوهشگر
كه جواب دادن به آنها منوط به  يسؤاالت اورژانس

 هاي كتاببر اساس  را بود ياستفاده از تفكر انتقاد
 يها آزمون ،)NCLEX_RN( يپرستار يها آزمون
و  نيكاربرد مفهوم در بال يو سؤاالت بر مبنا يوتريكامپ
 سؤال 40تعداد  نساورژا عيشا يها يماريبر ب يمبتن

 دينفر از اسات 10از  يكرد و پس از نظرخواه طراحي
 يينها تأييدمورد  سؤال 23 تيدانشگاه در نها علمي هيأت

سؤاالت به صورت  يدر هر جلسه آموزش .قرار گرفت
 يها ارتمه ميمستق ريبر آموزش غ هيبا تك يبحث گروه
از مفهوم  يبردار به روش حل مسأله و نقشه يتفكر انتقاد
هر جلسه  يمدت زمان در نظر گرفته شده برا. انجام شد
بر  يبالين و مبتن طيبود كه در مح قهيدق 45-60يآموزش

توسط  اورژانس در اتاق كنفرانس عيشا يها يماريب
آموزش روتين در دو گروه نيز  .شد مي پژوهشگر اجرا

ها يكسان در نظر  توسط مربي اورژانس كه در همه گروه
جلسه  نيآخر انيپس از پا .شده بود انجام شدگرفته 
توسط  ايفرنيكال يتفكر انتقاد پرسشنامه يآموزش
  . شد ليمجدداً تكم ها يآزمودن

از فرم ب آزمون  يتفكر انتقاد يها مهارت يابيارز يبرا
آزمون  نيا. استفاده شد ايفرنيكال يتفكر انتقاد يها مهارت
 رآزمونيز پنج و مشتمل براي  نهيچند گز سؤال 34شامل 

و استدالل  يياستدالل استقرا ،يابيارزش ،استنباط ،ليتحل
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شونده  آزمون حيدر صورت پاسخ صح. است ياسيق
 يگردد و برا مي منظور ازيامت كي حيهر پاسخ صح يابر
 آزمون مالك عمل قرار ينمرات آزمون، نمره كل ليتحل
 توانند حداقل صفر و حداكثر مي شوندگان آزمون. رديگ مي
سطح هنجار نمره . آزمون كسب كنند نيا ينمره برا 34
گزارش  20-10 يكارشناس نداوطلبا يآزمون برا نيا

 يآزمون نمره خاص نيا رآزمونيز هس يشده است و برا
 مورد محاسبه قرار يكل نيانگيگزارش نشده است و م

به  10از  تر بيش يدر پژوهش حاضر نمرات كل. رديگ مي
به عنوان  10از  تر كمسطح هنجار و نمرات  يعنوان الگو

از سطح هنجار در نظر گرفته شده و در دو  تر كم يالگو
نمره در  ترين متداول .اند قرار گرفته سهيطبقه مورد مقا

با  16 يدر مطالعات خارج يكارشناس انيدانشجو نيب
. است 29 يو حد باال 2 نييبا حد پا 45/4 اريانحراف مع

  در مطالعه آزمون قبالً نيا ييايپا و ييروا رانيدر ا
كه  بيترت نيبد. شده است نييتع خدامرادي و همكاران

 بيو ضر 90/0 يهمبستگ بيآزمون با آزمون ضر ييايپا
با  يآمار ليتحل). 14(را نشان داده است 82/0كاپا 

عالوه بر . انجام گرفت SPSS-16افزار  استفاده از نرم
 عيبودن توز يعياز طب نانيپس از اطم يفيآمار توص

ابتدا ) رنوفياسم - آزمون كولموگروف( رهايمتغ
قبل و بعد هر دو گروه محاسبه و سپس  يها تفاوت

 نييتع يگرفت برا جامان ها تفاوت نيا يبر رو يآزمون ت
زوج  يقبل و بعد هر دو گروه از آزمون ت يها تفاوت

  .استفاده شد

  نتايج
شاغل به  يرشته پرستار يكارشناس يشصت دانشجو

پژوهش  نيلرستان در ا يدر دانشگاه علوم پزشك ليتحص
نفر در  30و  آباد خرمنفر در واحد  30شركت كردند كه 

در واحد  يكه همگ يگروه كارورز 6در  گودرزيواحد ال
 آباد خرم ريعشا يشهدا مارستانياورژانس ب يكارآموز

در دو گروه مداخله و  يتصادف رو به طو ،مشغول بودند
 .مينمونه نداشت زشيمطالعه ر نيدر ا. ل قرار گرفتندكنتر

 سن در گروه مداخله اريو انحراف مع نيانگيم
و در گروه كنترل  38و حداكثر  20با حداقل  29/3±21/22
 تجنسي. بود 36و حداكثر  21با حداقل  75/2±25/22

مذكر ) نفر 9%(6/27و  مؤنث) نفر 21(%4/72 انيدانشجو
) نفر 4(%1/16و  مؤنث) نفر 26(%9/83در گروه مداخله و 

 انياز دانشجو) نفر 2(%7/6. مذكر در گروه كنترل بودند
در گروه كنترل با مدرك ) نفر 3( %10در گروه مداخله و 

مشاغل آزاد  ايمشغول به كار بودند  كارداني
مستقل نشان  يت ويمجذور كا يآمار يها آزمون.داشتند

مورد  كيموگرافداند كه دو گروه از نظر مشخصات د
  ). 1جدول(نداشتند  يآمار معنادارتفاوت  يبررس

  
در دو گروه  كنندگان شركت كيمشخصات دموگراف:1جدول

  مداخله و كنترل
  آزمون  كنترل  مداخله  متغير
  جنس
  مرد
  زن

  
9  
21  

  
4  
26  

45/2=χ2  
11/0P=  

 =05/0t  25/22±57/2 21/22±29/3  ميانگين سن

95/0P=  
 =07/0t  01/17±12/1  03/17±07/1  ميانگين معدل ترم گذشته

94/0P=  

  
ميانگين و انحراف معيار نمره آزمون تفكر انتقادي : 2جدول 

  ها قبل و بعد از مداخله در آزمودني
  P value  قبل بعد گروه
  76/0  9/9±7/1  9/8±2/3 كنترل
  001/0  2/16±3/1  1/9±3/2 مداخله

تفاوت  يزوج Tيآزمون آمار يدر آزمون تفكر انتقاد
 مطالعه نشان در گروه كنترل قبل و بعد از يآمار معنادار

را  يآمار معناداردهد اما در گروه مداخله تفاوت  نمي
  . )2جدول (دهد مي نشان
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  و ابعاد آن  يدر گروه مداخله و كنترل در آزمون تفكر انتقاد انيتفاوت نمرات قبل و بعد از مطالعه دانشجو يها نيانگيم سهيمقا:: 3 جدول
 t Pارزش   ميانگين اختالف در گروه كنترل ميانگين اختالف در گروه مداخله  هاي تفكر انتقاديمهارت

  083/0  720/1  -4/0 9/0 ارزشيابي
  018/0  236/0  38/0 2/0  تجزيه و تحليل

  4/0  845/0  0/0 32/0 استنباط
  021/0  581/2  -6/2 8/1  استدالل استقرايي
  758/0  312/0  45/0 -5/2  استدالل قياسي

  001/0  763/1  - 17/2 72/1 كل نمره
  

در بررسي ابعاد پرسشنامه تفكر انتقادي در بعد تجزيه و 
تحليل و استدالل استقرايي تفاوت معنادار آماري مشاهده 
شده و در ابعاد ارزشيابي و استنباط و استدالل قياسي 

  .)3جدول(آماري مشاهده نشده استتفاوت معنادار 
  

  بحث
بر تفكر  يمتد فعال آموزش كي تأثيردر مطالعه حاضر 

 يدانشگاه علوم پزشك يپرستار انيدانشجو يانتقاد
روش فعال  نينشان داد ا جيشد و نتا يلرستان بررس

در . شده است انيدر دانشجو يتفكر انتقاد تيموجب تقو
 تيمتقابل هدا يراهبرد پرسشگر تأثير نيديمطالعه وقارس

در  )يفعال آموزش در تفكر انتقاد يها از روش يكي(شده 
 يفراشناخت يو آگاه يبر تفكر انتقاد انيگروه همتا

نمره تفكر  معنادار شيسبب افزا يپرستار انيدانشجو
كه با مطالعه حاضر  ديدر گروه آزمون گرد يانتقاد
  ). 15(دارد يخوان هم
 كرديرو يدر مطالعه حاضر نوعاجرا شده  كرديرو

كه توسط اي  در مطالعه. گردد مي محسوب زين يمشاركت
 يمشاركت كرديرو كيو همكاران انجام شد اثر  يخسروان

 ينيدر آموزش بال) ايپو يجلسات گروه يبرگزار(
قرار  يمورد بررس يپرستار يكارشناس انيدانشجو
بر  كرديرو نيمطالعه نشان داد ا نيا جهينت. گرفت

 مؤثردر گروه مداخله  يتفكر انتقاد يها گسترش مهارت
و  نيگود مطالعه جيمطالعه با نتا نيا جينتا ).16(بوده است

 يروش بحث مشورت تأثيركه ) Goodin, Stein(نياست

مشاركت فعال و  ،يگر پرسش يها كيكه در آن از تكن
 كرتف زانياستفاده شده بود را بر م يگروه يها بحث
 يخوان همبودند  دهيرا سنج يپرستار انيدانشجو يانتقاد

در  ينمره تفكر انتقاد شيروش باعث افزا نينداشت و ا
 آن رسد علت مي كه به نظر). 17(نشده بود انيدانشجو

 روش نيبا ا كننده شركت انيناآشنا بودن دانشجو
و تعداد جلسات كم ) يسال اول پرستار انيدانشجو(

  .باشد) سهجل 3(برگزار شده
 كه نيرغم ا يپژوهش نشان داد كه عل نيا جينتا نيهمچن

سال  انياز دانشجو يپژوهش همگ نيدر ا كنندگان شركت
قبل از مداخله نمره تفكر  يول بودند يآخر رشته پرستار

از حد  تر نييپا در هر دو گروه مداخله و كنترل يانتقاد
و  يمطالعات بابامحمد جيبود كه با نتا) 10از  تر كم( نرم
 يو همكاران كه بر رو يعيو مطالعات شف يليلخ

 يخوان هم، بودصورت گرفته  زين يپرستار انيدانشجو
به كار  جيرا يها رسد كه روش مي به نظر). 19و18(دارد

 رانيدر ا يپرستار انيگرفته شده در آموزش دانشجو
را  يپرستار انيدر دانشجو يتفكر انتقاد زانينتوانسته م
نمره كل  نيانگيو همكاران م بيقر العهدر مط. ارتقا بدهد

ترم اول و آخر  انيدر دانشجو يمهارت تفكر انتقاد
 نيب يآمار معناداردر حدود هنجار بود و تفاوت  تيريمد

ترم اول  انيدو گروه دانشجو نيدر ب يتفكر انتقاد يالگو
باشد كه اگر  نياز ا يتواند حاك مي و آخر وجود نداشت و

علوم  طهيدر ح خصوصاً يلآموزش عا يهدف اصل
 ينيبال يها تيآن در موقع رانيفراگ تيكه در نها يپزشك
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 قرار يبحران يها تيدر وضع گيري ميتصم طيو شرا
بهتر فكر كردن و بهتر  يبرا يتفكر انتقاد جاديا ،رنديگ مي

چنانچه برنامه  ،است انيمددجو يكردن برا گيري ميتصم
ما از آموزش  تانتظارا رديمورد اجرا قرار نگ يمند هدف
 مطالعه نشان نيگردد و چنانچه در ا نمي فراهم ينيبال
در ترم اول و ترم آخر تفاوت  يدهد نمره تفكر انتقاد مي

  ). 13(دهد نمي نشان ياز نظر سطح هنجار يآمار معنادار
 يها مهارت ايفرنيكال يتفكر انتقاد يها در آزمون مهارت

 ل،يو تحل هياستنباط، تجز ،يابيدر ابعاد ارزش يتفكر انتقاد
 قرار يمورد بررس ياسيو استدالل ق يياستدالل استقرا

نداردو  يجنبه اختصاص ها كدام از آن چياما ه رديگ مي
 رتفك يها در نمره كل مهارت انينمرات دانشجو شيافزا

 ييو استدالل استقرا ليو تحل هيتجز يها و مهارت يانتقاد
 يروش فعال آموزش تأثيراز  يبازتاب ارزشمند

 نياما به هر حال مسأله قابل تعمق ا. دارد انيبردانشجو
 رييگونه تغ چيدر گروه كنترل ه انياست كه دانشجو

 در. ندادند نشان يدر نمره مهارت تفكر انتقاد يمعنادار
توجه نمود كه روش فعال  زينكته ن نيبه ا ديحال با نيع

 طهيدر ح ينمرات تفكر انتقاد شيسبب افزا يآموزش
  .نشده است يابياستنباط و ارزش

 رييموجب تغاي  گفت كه هر برنامه ديبا تينها در
پژوهش  نيشود آنچه كه ا نمي يتفكر انتقاد يها مهارت

در  ينياست كه برنامه معمول آموزش بال نيا نشان دادزين
 يتفكر انتقاد يها گروه كنترل نتوانسته است مهارت

رسد كه  مي به نظر نيچن را بهبود بخشد و انيدانشجو

به  يتفكر انتقاد يها در بهبود مهارت مؤثر ياهبردهار
شوند و نظام  نمي به كار گرفته نيطور معمول در بال

و  رييتغ ازمنديهدف ن نيتحقق ا يبرا يآموزش يسنت
  .است يبازنگر

  
  گيري نتيجه

 ي تفكر سطح باال به عنوان يكي ازها پرورش مهارت
 رويكردهايي كارگيري بهي مهم آموزش عالي، ها رسالت

 انجامند ضروري مناسب را كه به توسعه اين تفكرات مي
فعال  يها پژوهش نشان داد كه روش نيا. سازد مي
در  يبر بهبود تفكر انتقاد يتأثيرمعناداريموزشآ

در اين مطالعه،  نيهمچن .دارد يپرستار انيدانشجو
 روش يتفكر انتقاد يها رغم افزايش نمره كل مهارت علي

 طهيدر ح ينمرات تفكر انتقاد شيسبب افزا يفعال آموزش
 و نشده است ياسيو استدالل ق يابيارزش ،استنباط

عوامل  بررسي ،نهيزم نيدر ا تر بيش يها پژوهش ازمندين
ابعاد تفكر  نياارتقاي جهت  بخش اثر يهاكار راهو  مؤثر
  .است يپرستار انيدر دانشجو يانتقاد

  
  قدرداني

 نيامراحل انجام  يكه در تمام يزانيعز هيكل ازانتها  در
كننده  شركت انيرساندند، از دانشجو ياريما را  پژوهش
 ريعشا يشهدا مارستانيو پرسنل محترم ب قيدر تحق

  .ميرا دار ياد كمال تشكر و قدردانآب شهرستان خرم
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Nursing Students in Lorestan University of Medical Sciences 
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Abstract 
 
Introduction: One of the most important and basic goals of nursing education is the development of critical 
thinking. Critical thinking is known as an integral component of nursing. This study investigated the effect of 
an active educational method on nursing students’ critical thinking capability. 
Methods: This is a quasi-experimental interventional study performed on 60 nursing students (30 in each 
group). First, California Critical Thinking test questionnaire were filled by the participants. The intervention 
group was trained using an active method based on critical thinking questions at a period of 9 clinical 
sessions. In the last session, California Critical Thinking test questionnaire was again refilled by the 
participants. Data was analyzed using descriptive statistics, independent t, and paired t tests. 
Results: There were no significant differences between two groups in terms of background variables before 
the study. In test of critical thinking, no significant differences were observed in the control group before and 
after intervention. But there was statistically significant difference in the intervention group (p<0.001) and 
this active educational method could elevate critical thinking ability in intervention group. The normal 
clinical education program in control group was not successful in improving students’ critical thinking 
skills.  
Conclusion: The increase in students’ total score of critical thinking, analytical skills, and deductive 
reasoning reflects the valuable effect of this active educational method on students. 
 
Keywords: Education, nursing, critical thinking, ability of analysis, deductive reasoning skills. 
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