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  مقاله پژوهشی

 يکارآموز در يان پرستاریدانشجو يتفکر انتقادشمندانه بر یاند یسیداد نویرو ریتأث یبررس
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  20/11/1393تاریخ پذیرش  15/09/1393تاریخ دریافت 

  
  دهیچک

نه تجارب يدر زم يمناسب يراهکار آموزش شمندانهياند يسيدادنويروبوده و  يآموزش پرستار يها برنامهقلب  ينيبال يريادگي يها تيفعال و هدف: نهیزم شیپ
ن مطالعه يند. اينما يابيان را درک نموده و آن را ارزشيدانشجو ينيتفکر بال يها مهارتتا  دهد يماجازه  يان پرستارياست که به مرب يان پرستاريدانشجو ينيبال
  انجام شد. يپرستار يان کارشناسيدانشجو يتفکر انتقاد يها مهارتبر ارتقاء  شمندانهياند يسيدادنويرو ريتأث نييتع هدفبا

 يزان تفکر انتقاديم شدند. ميتقسو شاهد  آزموندو گروه  به يپرستار يکارشناس ۵ان ترم يدانشجونفر از  ۲۴تعداد  يمه تجربين ن مطالعهيدر ا :ها روشمواد و 
 افزار نرم توسط يگردآورپس از  ها داده .شد يبررس آزمون پسش و يدر دو مرحله پ )فرم ب(ا يفرنيانتقادي کال تفكر يها مهارت با استفاده از آزموندو گروه  در

SPSS قرار گرفت. ليوتحل هيتجزمورد  يآمار يها آزمونو  
مستقل اختالف  يآزمونتبا استفاده از  .بود ۹±  ۹۵/۲ و ۷۵/۱۰±  ۹۰/۲ب يبه ترت آزمون پس درو شاهد  آزمون نمره کل گروه اريمعو انحراف ن يانگيم :ها افتهی

  ).p >۰۵/۰( دين دو گروه مشاهده گرديب يآمار دار يمعن
موجـب   توانـد  يم ندانهشمياند يسيدادنويروو استفاده از روش  رددا يخوان هم شده انجام يها مطالعه ريسا يها افتهيبا پژوهش ن يج اينتا :يریگ جهینتحث و ب

در  ژهيو بهو  يآموزش نظر يها دورهرا در  يوه آموزشين شيا ين پرستارياست مدرس يضرور نيبنابرا شود. يان پرستاريدانشجو يتفکر انتقاد يها مهارت يارتقا
  .قرار دهند مورداستفاده ينيط باليمح
  يپرستار ي، دانشجونهشمنداياند يسيداد نويرو، ي، کارآموزيتفکر انتقاد :ها دواژهیکل
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 مقدمه
ي پرسـتاري  هـا  برنامـه هاي يادگيري باليني، قلب  يتفعال

ي پرستاري ضـروري  ها مهارتاست و به دانشجويان در کسب 
کند. دانشجويان پرسـتاري دوسـوم زمـان آموزشـي      يمکمک 

کننـد، لـذا مـرتبط سـاختن      يمـ خود را در کار باليني سپري 
ري از اهميــت خاصــي بــا يــادگيري نظــ هــا آنتجربــه کــاري 

برخوردار اسـت. مدرسـان پرسـتاري در طراحـي راهکارهـاي      
ي جديدي روبرو هستند تا يادگيرندگان را ها چالشآموزشي با 

). يكـي  ۱-۳طور فعال در تجارب يادگيري مشارکت دهند ( به
است که  ۶، رويداد نويسي انديشمندانهها روشين اين تر مهماز 

ويـژه در زمينـه    زش پرسـتاري بـه  عنوان راهکاري مهم در آمو به
رود. اين روش به مربيان پرستاري اجازه  يمتجارب باليني به کار 

دهــد تــا تفکــر بــاليني دانشــجويان را درک نمــوده و آن را  يمــ
ژورنال انعكاسي راهکار آموزش بـاليني   .)۵، ۴ارزشيابي نمايند (

است كه اغلب براي كسب بينش در تفكر باليني دانشـجويان بـه   
ايــن روش در  Van Horn  Freed). طبـق  ۶رود ( يمـ ر كـا 

اي براي توسـعه تفكـر و اسـتدالل     عنوان وسيله آموزش باليني به
کاررفته و راهکاري براي پر نمودن شكاف بين تئوري و  باليني به

  ).۷( هستعمل 
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بر ن و حتي والدين درسابيشتر م، هنوز يطبق مرور متون آموزش
با حفـظ كـردن و بـه خـاطر     علوم را  ديرندگان بايادگيكه  ندباور نيا

ن يبر ا .امتحاني پاسخ دهند يها پرسشبياموزند تا بتوانند به  يسپار
ان ادراک يـ بو  يزش، تفکـر انتقـاد  يبه انگ ينيازرندگان يادگي اساس
 ها کتاب يمطالعه محتوا لزومدرباره درستي يا نادرستي و حتي  خود

ضـمن دعـوت   در نظام تربيتي اسالم  ).۸(ندارند درسي  موضوعاتيا 
رشد قوه قضاوت، تفكر مستقل مثل  يانسان به تفکر و تعقل، بر اهداف

سـر  يم يزمـان ايـن اهـداف   بـه   يابي دست. شده است ديتأکو انتقادي 
 بـر رشـد  کـه عـالوه    شـود ت يهدا يطوركه جريان تدريس  شود يم

 برقـراري ارتبـاط   و صـنعتي  ،شـكوفايي اقتصـادي   ، بهاستقالل فكري
  ).۹( شود يمرندگان منجر يادگيدر اجتماعي صحيح 

 يهـا تيـ ه بـا موقع هـ د در مواجيـ در هـزاره جد  يان پرستاريمرب
 يتارپرسـ آمـوزش   يهـا  برنامـه نظر در ديـ از به تجدين ينيده باليچيپ

علوم ر يحوزه مطالعه سابر  ،ياز تمرکز صرف به دانش پرستاردارند تا 
ر الزم، يتـداب اتخـاذ  بـا  از کشورها  يبعض ن رابطهيدر ا .ز وارد شوندين

و  يآموزشـ  يهـا  برنامـه در  مهم، ک راهکاري عنوان به را يتفکر انتقاد
  .)۱۰( اند نمودهخود وارد  يتيترب

يـك   عنـوان  بـه تفكر انتقادي ، و همکاران Pazargadiطبق نظر 
است كه سبب حل مشـكالت و   دار هدفو  ميخودتنظ يفرايند قضاوت

شامل  يتفکر انتقاد يها مهارت. شود يممناسب در فرد  يريگ ميتصم
 باشـد  يمـ  يميح و خودتنظي، استنباط، توضيابيل، ارزشير، تحليتفس

 سـت. ا يپرسـتار  يا حرفـه اعمـال   اساس يتفکر انتقاد يرتقا). ا۱۱(
 يپرستار النيالتحص فارغ ،دار هدف ينيبال يها قضاوت ايجاد منظور به
اعمال  يبرا يانتقاد ر. تفکياد بگيرندرا  يتفکر انتقاد يها مهارتد يبا

نظـام آمـوزش    کننـده  ليتکمو  ياساسبوده و جزء  يضرور يپرستار
) Facion & Facion ۱۹۹۴  (نظـر   ). طبـق ۱۲(اسـت   يپرسـتار 
و تفکر  يعلمنظام ، يملبه تجربه ع ،ياحرفهوفق و م وپرورش آموزش

در  ين سازمان پرستاريچندن رابطه، يدر هم. )۱۳( از داردين يانتقاد
 يهـا  برنامـه نيازهـا و برآينـد    ءجـز  را يتفکر انتقاد ،يشمال يکايآمر

وارد ادبيـات   راًيـ اخ. مفهوم تفكـر انتقـادي   اند دادهخود قرار  يليتحص
ايـن  بـه  توجه داليل ) ۱۹۹۸( Daley). ۱۴(شده است نيز  پرستاري

آموزشي  يها وهيش ،به تفكر انتقاديپرستاران افزايش عالقه را  مفهوم
 جادشدهياسريع  هايتغيير و پرستاريآموزش تفكر انتقادي در  ءارتقا

  )۱۵. (کند يمان يدرماني ب در سيستم مراقبت بهداشتي
آمـوزش   يها امهبرن يك مفهوم متداول در عنوان بهتفكر انتقادي 

براي پيشرفت الزم  يها مهارتهسته اصلي  ،يو بالين ينظر پرستاري
 National League for Nursing. شود يممحسوب حرفه پرستاري 

 معيار عنوان بهبايد كه تفكر انتقادي  ه استاعالم كرد )۱۹۹۲آمريكا (

ه در رشت )۱۶( .گيردقرار  موردتوجهپرستاري  يها برنامهاعتبارگذاري 
ممكـن  الزم  يهـا  دادهو بـوده   کننده جيگو پيچيده پرستاري مسائل 

 يريـ گ ميتصمباشند كه  ناشناختهگاهي داراي تعارض و  است ناكافي،
، پرستاران بايـد  مقابلهبراي . کند يمرا در شرايط بحراني دچار مشكل 

دانش جديـد، در   يريکارگ بهموجود و با  يشناسايي شكاف اطالعات با
نياز  ها مهارتكه همه اين را حل نمايند  مسائلن ممكن كمترين زما

پرسـتاران بـا دامنـه وسـيعي از      کـه  ييازآنجـا به تفكر انتقادي دارد و 
بـا  را خـود   يهـا  افتهيدارند بايد اطالعات و  سروکارانساني  يها پاسخ
درك مفهـوم و   منظـور  بهاز قبيل فيزيولوژي و روانشناسي  علومساير 

كـه ايـن    تلفيـق نماينـد   ،مؤثرران جهت مداخله تفسير اطالعات بيما
  ).۱۷( دهد يمرا افزايش  تفكر انتقادي مسئله ضرورت استفاده از

هاي آموزشي مبتني بر فلورانس ناينتينگل بر شيوه ،شواهدطبق 
بـا  کـرده اسـت.    ديـ تأکهاي آموزش پرستاري تفكر انتقادي در برنامه

ت اقـدامات  يمسـئول رفتن يپـذ و  يمارسـتان يکار باد يز تراکمتوجه به 
ت از يست کـه رضـا  يتعجب ن يجاتوسط پرستاران، ماران يب يمراقبت

ت يرضــاشــاخص مهــم ســنجش  عنــوان بــه يپرســتار يهــا مراقبــت
 ييتوانــا ينــد تفکـر انتقــاد ي. فرارديــقـرار گ  موردتوجــه يمارسـتان يب

ت يـ اهم يابيـ ارز ،ينيبـال  يهـا شـاخص  ييشناسا نهيزمپرستاران در 
  ).۱۸( خواهد داد شيافزاشرفت را يبر پو تمرکز  ها آن

 ياديـ ز يهـا  روشپرستاري جهت توسعه تفكر انتقادي  متوندر 
ــا  اســت بيــان شــده  و مربيــان پرســتاري در آمــوزش ايــن مفهــوم ب

ن يتـدو زيادي روبرو هستند كه موفقيـت در آن نيـاز بـه     يها چالش
پرسـش و  روش  بـه  تـوان  يم ها آن ازجملهکه  خالق دارد يراهکارها

و  منـاظره  كوچك، نقش بازي كردن، بحـث و  گروهدر پاسخ، فعاليت 
باليني جهت تقويت تفكر انتقادي در تجارب نويسي در زمينه  داديرو

  ).۱۹(اشاره نمود پرستاري 
نويسـي   داديـ رو) Williams & Wessel  )۱۹۹۵ بنا به عقيـده 

موجـب تقويـت    ،دانشجويان پرستاريزه در يجاد انگيشمندانه با اياند
بـراي انتقـال    مـؤثر  يروشـ و  شـده ارتبـاطي و شـناختي    يها مهارت
اي وسيله نيچن هماين راهبرد . باشد يمفرهنگي پرستاري  يها ارزش
در  يا حرفـه  يشناسـ  معرفـت تكامـل   بـوده و بـه   خود هـدايتي براي 

نويسـي دانشـجويان يـاد     داديـ رو. از طريـق  کنـد  يمکمک  نوآموزان
و تمـرين  کـرده  كمـك   هـا  دهيا يده سازمانكه نوشتن، به  رنديگ يم

شود و بازخوردهاي غير انتقـادي  نوشتن مي يها مهارتموجب بهبود 
طبـق نظـر   . )۲۰( شـود  يمـ ان يشدن درک دانشـجو  تر قيعمموجب 

oud, Keough & Walker )۱۹۸۵(  شه يهم ييتنها بهاگرچه تجربه
و  يريادگي، ادغام تجربه و تفکر، آن را به شود ينممنجر  يريادگيبه 

 يت مهم انسـان يفعال يتفکر انعکاس ها آن. به نظر کند يمل يدانش تبد
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 دربـاره ، آورنـد  يم به دسترا دوباره  شان تجربهآن افراد  ياست که ط
  ).۲۱( کننـد  يمـ  يابيل کـرده و ارزشـ  يـ ، آن را تحلکننـد  يمآن فکر 

و عمـل   ين تئوريب يل پليشمندانه به تشکياند يعمل يسيداد نويرو
 ينيبا تجربه بـال  يريادگي يها يتئوره و در مرتبط کردن کمک نمود

 يسـ يداد نويـ روداشتن  ،برين بنا. باشد يم مؤثر يان پرستاريدانشجو
منظـور   بـه  يآموزش يها وهيش نيمؤثرترباليني توسط دانشجو يكي از 

 يابيدر ارزشــ يان پرسـتار يــمربو بـه   تفكــر انتقـادي اســت  شيافـزا 
 کنـد  يمـ  ياديـ کمـک ز مراقبت  امر دران يدانشجو ينيبال يستگيشا
 ليـ وتحل هيـ تجزشمندانه در ياند يسيداد نويرو ريتأثبا توجه به  ).۲۲(

ان يدانشـجو  ييش دادن توانـا يو افـزا  يمراقبتـ  ينيبـال  يهـا  تيموقع
 ينه مطالعه کـاف ين زمي، در اينيبال يها قضاوتجهت انجام  يپرستار

 يسـ يداد نويرو ريثتأ يبررس باهدفن پژوهش يانجام نشده است. لذا ا
 يطراح يپرستار يان کارشناسيدانشجو يانتقاد بر تفکرشمندانه ياند

  د.يگرد
  

  ها روشمواد و 
 يبود که با طرح دو گروهـ  يمه تجربيک مطالعه نين پژوهش، يا

شروع پژوهش  يانجام گرفت. برا آزمون پسو  آزمون شيپناهمسان با 
ـ  يپرسـتار  يان کـارآموز ينفر از دانشجو ۲۴تعداد   يو جراحـ  يداخل

با روش تمام شماري در ترم دوم  يو بهداشت خو يدانشکده پرستار
ان پسر در گروه ينفر از دانشجو ۱۱وارد مطالعه شدند. تعداد  يليتحص

ان دختر در گـروه شـاهد قـرار گرفتنـد.     ينفر از دانشجو ۱۳آزمون و 
 در گروه آزمـون و شـاهد بـا اسـتفاده از آزمـون      يزان تفکر انتقاديم

شـد. ايـن ابـزار در     يا فرم ب بررسيفرنيانتقادي کال تفكر يها مهارت
دانشكده پرستاري و مامايي دانشـگاه علـوم پزشـكي شـهيد بهشـتي      

) ترجمـه و تطبيـق فرهنگـي    ۱۳۷۹و همکاران ( يليتهران توسط خل
آن  ي). در مطالعه حاضر اعتبار محتـوا و اعتبـار صـور   ۲۳شده است (

پايايي آن توسط پايايي همساني دروني توسط شاخص اعتبار محتوا و 
) تعيـين  r= 0/86) و پايايي آزمـون مجـدد (  = 0/86(آلفا كرونباخ 

ـ  يشده است. در مرحله بعد گروه آزمون با هماهنگ مربوطـه از   يمرب
شمندانه با چارچوب خاص به مـدت دو تـرم   ياند يسيداد نويروش رو

ــال يکــارآموز ــ يپرســتار ي(کــارآموز ينيب ) ۳و  ۲ يجراحــ -يداخل
 ي مرحلـه  ۶شـمندانه داراي  ياند يسـ يداد نويـ استفاده کردند. فرم رو

ــان احساســات، تحليــل رخــداد    ــتوصــيف موقعيــت، بي ــده شيپ ، آم
. بعـد از ترجمـه   باشـد  يم، برنامه عمل و يادگيري نهايي يريگ جهينت

علمـي گـروه پرسـتاري     ئتيهفرم، اعتبار محتواي آن توسط اعضاي 
داد يـ ه تعيين شد. در مورد نحوه روياروم يياو مام يدانشکده پرستار

 يح الزم توسـط مربـ  يطبق فرم، به افراد گـروه آزمـون توضـ    يسينو
 هـا  آنانجام نشـد و   يچ مداخله ايمربوطه داده شد. در گروه شاهد ه

کردند. در  يمعمول سپر يبرنامه ريزي آموزش يرا ط يدوره کارآموز
هـر دو گـروه آزمـون و     يادزان تفکر انتقـ ي، ميان دو ترم کارآموزيپا

ا (فـرم ب)  يـ فرنيانتقـادي کال  تفكـر  يهـا  مهـارت  آزمون شاهد توسط
حيطه شناختي تفكـر انتقـادي را    يها مهارتن آزمون يشد. ا يبررس

ک يـ بـا   ينـه ا يسؤال چند گز ۳۴ يو دارا دهد يمقرار  يمورد بررس
، اسـتنباط، اسـتدالل   يابيل، ارزشـ يـ حـوزه تحل  ۵ح در يپاسـخ صـح  

ک يـ ح يصـح  سـؤال هر  ياست که به ازا ياسيو استدالل ق يئاستقرا
ح آزمون، نمره کل يصح سؤاالتو مجموع  رديگ يمنمره به فرد تعلق 
و امتياز كسب شده  ۳۴. امتياز نهايي آزمون شود يمآن فرد محسوب 

پـس از   هـا  دادهمتغيـر اسـت.    ۱۶تـا   ۹در هر بخش از آزمـون بـين   
 يهـا  آزمونوارد شده و توسط  ۱۴نسخه  SPSS افزار نرمدر يگردآور

  قرار گرفت. ليوتحل هيتجزمورد  يآمار
  
  ها افتهی

) دختـر، مجـرد   درصـد ۲/۵۴در اين پژوهش، اکثر افـراد نمونـه (  
ن و يانگيـ ) و بـا م درصـد ۱۰۰( ي)، بدون سابقه استخدامدرصد۲/۹۵(

ج مطالعه نشـان  يسال بودند. نتا ۴۷/۲۱± ۴/۱ يانحراف استاندارد سن
در  آزمون شيپدر  يثر و حداقل نمره آزمون تفکر انتقادداد که حداک

و در گروه شـاهد   ۵/۹ن نمره يانگيبا م ۸و  ۱۱ب يگروه آزمون به ترت
مسـتقل   يآزمـونت بود کـه   ۹و  ۵/۷، ۷۵/۱۰ب يبه ترت ها شاخصن يا

در  ين نمره دو گروه نشان نداد. وليانگين ميب يآمار دار يمعنتفاوت 
 دار يمعنـ ن در دو گروه آزمون و شاهد يانگيتفاوت نمره م آزمون پس

)۵/۰ <P ۱) بود (جدول.(  
  

 بر حسب گروه آزمون و شاهد آزمون پسو  آزمون شيپدر  ينمرات آزمون تفکر انتقاد): 1جدول (
  نوع آزمون

  ها گروه
  (نمره) آزمون پس  (نمره) آزمون شيپ

  نيانگيم  حداقل  حداکثر  نيانگيم  حداقل  حداکثر
  ۷۵/۱۰  ۵/۸  ۱۳  ۵/۹  ۸  ۱۱  آزمون
  ۹  ۶  ۷۵/۹  ۹  ۵/۷  ۷۵/۱۰  شاهد
 = P ۰۷/۰ P=  ۰۴/۰ Pمقدر 
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ــ ــا يهمچن ــق نت ــ  ين طب ــه ه ــل از مداخل ــه، قب ــاوت يج مطالع چ تف
ل، يـ تحل يتفکر انتقاد يها مهارتن نمرات يانگين ميب يآماردار يمعن

دو گـروه   ياسـ يو اسـتدالل ق  يي، استنباط، استدالل استقرايابيارزش
  ).۲ود نداشت (جدول آزمون و شاهد وج

  
  تفكر انتقادي گروه آزمون و شاهد قبل از مداخله يها مهارتميانگين و انحراف معيار نمرات  :)2جدول (

  مهارت

  گروه

  استدالل قياسي  استدالل استقرايي  استنباط  ارزشيابي  تحليل

  شاهد  آزمون  شاهد  آزمون  شاهد  آزمون  شاهد  آزمون  شاهد  آزمون

  ۴۱/۳  ۰۸/۳  ۸۵/۴  ۰۰/۵  ۵۸/۲  ۵۸/۳  ۵۸/۲  ۵۰/۳  ۴۱/۲  ۴۱/۲  ميانگين

  ۱/ ۳۱  ۸۸/۱  ۱۳/۲  ۹۵/۱  ۴۸/۱  ۴۴/۱  ۹۹/۰  ۹۰/۰  ۶۵/۱  ۱۶/۱  انحراف معيار

  p ،۰۰۰/۰=t  ۸۳۲=./ p،۲۱۵/۰=t  ۴۷۳=./ p ،۷۳۱/۰=t  ۳۷۹=./p ،۸۹۷/۰=t  ۶۲۰=./ p،۵۰۴/۰ - =t =۰۰۰/۱  جه آزمونينت

  
و  ينيبـال  يرآموزشـمندانه در کـا  ياند يسيداد نويرو يريبعد از بکارگ

ج مطالعه نشان يان، نتايدانشجو يتفکر انتقاد يها مهارت يرياندازه گ
تفـاوت   يابيدر بعد ارزش ين نمره تفکر انتقاديانگين ميداد که فقط ب

  ).۳جدول ن دو گروه آزمون و شاهد وجود دارد (يب يآماردار يمعن
  

  انتقادي گروه آزمون و شاهد بعد از مداخله تفكر يها مهارتميانگين و انحراف معيار نمرات  )3جدول (

  مهارت
  گروه

  استدالل قياسي  استدالل استقرايي  استنباط  ارزشيابي  تحليل
  شاهد  آزمون  شاهد  آزمون  شاهد  آزمون  شاهد  آزمون  شاهد  آزمون

  ۳  ۴۵/۴  ۵۳/۴  ۱۸/۵  ۹۲/۲  ۲۷/۳  ۶۱/۲  ۰۹/۴  ۶۹/۲  ۰۹/۳  ميانگين
  ۱/ ۸۷  ۴۳/۱  ۲۵/۲  ۸۳/۱  ۶۰/۱  ۴۸/۱  ۸۰/۱  ۳۷/۱  ۶۵/۱  ۸۶/۱  انحراف معيار

  p ،۵۵۵/۰=t  ۰۳۷=./p ،۲۱۸/۲=t  ۵۸۸=./p ،۵۴۹/۰=t  ۴۵۸=./p ،۷۵۶/۰=t  ۰۴۷/۰=p، ۱۳۰/۲- =t/.=۵۸۵  جه آزمونينت
  

  يریجه گیبحث و نت
را در مواقع بـروز رخـداد    ياستفاده ازتفکر انتقاد يمتون پرستار

، ۲۴( کننـد  يمـ  يمعرف ينيبال يريادگي يروش برا نيتر يغن، يبحران
۲۵.( Dewey )۱۹۹۷ييتنهـا  بـه شـمندانه  يان کرد که تفکـر اند ي) ب 

دند کـه تفکـر   يبعدها پژوهشگران به اتفاق نظر رس ).۴آموزنده است (
ده يـ چيو پ يبحران يها تيموقعدر  ژهيو بهاز راه تجربه  يريادگي يبرا

ن نمـره کـل تفکـر    يانگين مطالعه ميدرا ).۲۲، ۲۱، ۳است ( يضرور
بـه   ۹و در گـروه شـاهد    ۵/۹در گروه آزمون  آزمون شيپدر  يانتقاد

ا يـ فرنيکال ينکه نمره کل فرم ب تفکر انتقاديدست آمد. با توجه به ا
ن ين نمره افراد نمونه در هر دو گروه ايانگين بودن ميي، پاباشد يم ۳۴

را بـه   ين فرم، تفکر انتقاديا سؤاالت اوالًه است که يقابل توج يطور
الزم اسـت   اًيـ ثانو  کند يم يري، اندازه گيو نه تخصص يصورت عموم

 يمنطبق بر دروس نظـر  يخاص رشته پرستار يتفکر انتقاد سؤاالت
 ين ابـزار يرد کـه پژوهشـگران بـه چنـ    يـ قرار گ مورداستفاده يو عمل

  نداشتند. يدسترس
 يريـ م گيدر تصـم  يتفکـر انتقـاد   يهـا  مهارتطبق مرور متون 

ش يجهـت افـزا   ينيده بـال يـ چيپ يهـا  تيموقعپرستاران در  يمراقبت

ن يـ دارنـد. ا  ياديـ نقـش ز  يحل مسئله و بهبود طرح مراقبتـ  ييتوانا
کـه   شود يمت ير تقوينه زيج پژوهش در دو زمياستدالل بر اساس نتا

آنان ارتبـاط وجـود    يا حرفهپرستاران و کار  ين سطح تفکر انتقاديب
 يت تفکـر انتقـاد  يـ باعـث تقو  يل در دوره کارشناسيز تحصيدارد و ن
متعـدد   يهـا  مطالعـه ج ين رابطه نتايدرهم ).۲۶( شود يمان يدانشجو

 يتفکر انتقاد يين آن است که توانايتوسط پژوهشگران مب شده انجام
و با استفاده از  يل دوره کارشناسيتحص يدر ط يان پرستاريدانشجو

 نکرده است ير قابل توجهييا چندان تغيفرنيکال يفرم ب تفکر انتقاد
 يجه گرفت کـه دروس پرسـتار  ينت توان يم). پس ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷(

 نيتـر  مهـم از  يکـ يش نـداده اسـت.   يان را افزايدانشجو يتفکر انتقاد
 يدر طـ  يان پرسـتار يدانشجو يزان تفکر انتقاديل عدم ارتقاء ميدال

در کـار   ژهيـ و بـه  يل، فقدان ابزار مرتبط با رشته پرسـتار يدوره تحص
 -رنـده يادگيس فعـال و  يتـدر  يهـا  روشستفاده از ز عدم ايو ن ينيبال

  ).۲۸( باشد يممورد پژوهش  يمحور در مراکز آموزش
گروه  ين نمره کل تفکر انتقاديانگيدر پژوهش حاضر هر چند م

نداشـت   ياديـ سه با گروه شاهد بعد از مداخله تفاوت زيآزمون در مقا
وزش و روش آمـ  يعنـ ي؛ بـود  دار يمعنـ  ين تفاوت از نظر آمـار يا يول
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توانسـت   ينيبـال  يشـمندانه در کـارآموز  ياند يسيداد نويرو يابيارزش
ش دهـد. در  يکارآموزان در گـروه آزمـون را افـزا    يزان تفکر انتقاديم

ــا۲۰۰۲( Teekman) و Murphy )۲۰۰۴ن رابطــه يهمــ ــه نت ج ي) ب
 ينيدر آموزش بال يسيداد نويان نمودند که رويافته و بيمشابه دست 

ـ   ينيرشد تفکر و استدالل بال يابر يروش عنوان به ن يبوده و شـکاف ب
ج ي). طبـق نتـا  ۷، ۳۲، ۳۱( کنـد  يمرا پر  يو عمل در پرستار يتئور

شــمندانه ياند يسـ يداد نويـ ) روFacion & Facion )۱۹۹۶پـژوهش  
 )۱۳. (کنـد  يمـ ان فـراهم  يدانشـجو  يبـرا  ياز تفکر انتقـاد  يشواهد

Jensen& Joy )۲۰۰۵شـمندانه  يتفکر اندش در سطوح يز به افزاي) ن
ک دوره ي يط يپرستار يان کارشناسيدانشجو يها يسيداد نويدر رو

ن نمره ابعـاد  يانگيج مين نتاي). همچن۳۳بردند ( يپ يسه ماهه کالس
سه با گـروه شـاهد بعـد از    يگروه آزمون در مقا يپنجگانه تفکر انتقاد

اد. را نشـان د  يآمـار  دار يمعنـ تفاوت  يابيمداخله، فقط در بعد ارزش
 Boud, Keoughج مطالعــات يافتــه مطالعــه حاضــر بــا نتــاين يــا

&Walker )۱۹۸۵ ،(Sanchez Facion &, Facion, )۱۹۹۴ و (
Schon )۱۹۸۷.منطبق است (  

در اين پژوهش به دليل در دسترس نبودن مربي باليني خـانم و  
 يهـا  بخـش ژورنـال انعكاسـي در    يريکارگ بهآموزش ديده در زمينه 

ان تصميم گرفتند دانشجويان دختر را در گروه شاهد زنان، پژوهشگر
. البتـه در  باشـد  يمپژوهش حاضر  يها تيمحدودقرار دهند و اين از 

در ايـران و خـارج از كشـور در زمينـه      شـده  انجامقبلي  يها پژوهش
ميزان تفكر انتقادي دانشجويان، متغير جنس تاثيري در ميزان تفكـر  

). همچنين ۲۸رستاري نداشته است (انتقادي دانشجويان به ويژه در پ

و محـدوديت تعـداد    در اين پژوهش بـه دليـل كمبـود مربـي خـانم     
 ها آندانشجويان، امكان نمونه گيري تصادفي و نيز تخصيص تصادفي 

در دو گروه آزمون و شـاهد ميسـر نشـد. لـذا پژوهشـگران پيشـنهاد       
 بعدي با تمهيدات بيشـتري انجـام شـود تـا     يها پژوهشكه  کنند يم

  امكان تعميم پذيري مطالعه افزايش يابد.
 بـراي آمـوزش دانشـجويان    هـا  وهيشـ  نيمؤثرتريكي از  ،ينابنابر

 يسـ يداد نويـ اسـتفاده از رو نتقـادي،  اتفكـر  ارتقـاء  منظور به يپرستار
ن يـ ا .باشـد  يمـ  ينيبـال  يان در کارآموزيدانشجوتوسط شمندانه ياند

يادگيري از طريق به مربيان پرستاري جهت  روشيك  عنوان به روش
کمک نمـوده و  فكر انتقادي تتقويت و توسعه  منظور بهپرسش كردن 

توانـايي تفكـر انتقـادي    جاد شـده در  يا يهاتغيير يبررسدر خصوص 
د باشد. يمفتواند باليني ميآموزش دانشجويان در شروع و پايان دوره 

 يپرستارآموزش  يها رشتهدر شمندانه ياند يسيداد نوياز رواستفاده 
، يفـرد  بـين ، درک يش خـود آکـاه  يافزاجهت در  يو بهداشت تالش

بـر اسـتدالل    ينمبت يها مهارتو  يشناخت يريادگي، يل انتقاديتحل
در  يه مدرسـان پرسـتار  يکل شود يمه يان توصي. در پاباشد يم ينيبال

محـور   -رنـده يادگين روش فعـال و  يخود به ا ينيو بال يس نظريتدر
 داشته باشند. يتوجه کاف

  
 ر و تشکریتقد

شـرکت   يپرسـتار  انيدانشـجو ه يسندگان از کليله نوين وسيبد 
  .کنند يم يقدردان شان يهمکارن مطالعه به خاطر يکننده در ا
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Original Article 

 THE EFFECT OF REFLECTIVE JOURNALING ON NURSING 
STUDENTS' CRITICAL THINKING IN CLINICAL ACTIVITIES 

 
Nafei AR1, Khorami Markani A2*, Motearafi H3, Haghigi Moghadam Y4, Sakaei SH5 

 
Received: 6 Dec , 2014; Accepted: 9 Feb , 2015 

Abstract: 
Background & Aim: Clinical learning activities are the heart of nursing programs, and reflective 
journaling as a suitable educational strategy in context of nursing students' clinical experiences can help 
nursing mentors to understand and evaluate students' clinical thinking skills. This study aimed to assess 
the effect of reflective journal on nursing baccalaureate program students’ critical thinking skills. 
Materials & Methods: In this quasi- experimental study, 24 nursing students of the fifth semester are 
divided into experiment and control groups. Critical thinking in the two groups was assessed by 
California Critical Thinking Skills Form B (CCTS- Form B) in pre and post tests. The data were entered 
into the SPSS program, and they were analyzed by different statistical tests. 
Results: The mean scores of experiment and control groups in post test were 10/75+_ 2/90, 9+_ 2/95 
respectively. Significant difference was found in two groups by utilizing t test (df= 22, t= 2/08< P<0/05). 
Conclusion: The results of this study are congruent with other studies findings. The use of reflective 
journaling can increase students' critical thinking skills. Therefore, it is necessary that nursing educators 
use this educational strategy in theoretical courses especially in clinical settings. 
KeyWord: critical thinking, reflective journaling, nursing student, practice work 
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