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انی 0019  سخن

 یپرستار انیآن در دانشجو یهامؤلفهو  یمهارت تفکر انتقاد ایمقایسه یبررس
 *یسارا شهبازگان(: ) سندهینو

 شهرکرد یعلوم پزشکسازمان: 

 sara.shahbazi@yahoo.com پست الکترونیکی:

 

خاالق و  صاورتبهو دانشاجویان کاه  دیاآیما حساببه آموزشهدف غایی  عنوانبهپزشکی  آموزشتفکر انتقادی در  هایمهارت: مقدمه

بر روی موضوعاتی که به حیطه  کنندیمبلکه بیشتر سعی  پردازندیمغلط تئوری  یهایریگجهینتکمتر به قضاوت و  کنندیمانتقادی تفکر 

تئوریکی و بالین را کاهش دهد. لذا با توجه به ضروری بودن این  آموزشخالً میان  تواندیممتمرکز گردند و این خود  شودیمبالین مربوط 

 باشدمیمهارت تفکر انتقادی در دانشجویان دانشکده پرستاری  یاسهیمقامهارت در دانشجویان پرستاری، هدف از این مطالعه بررسی 

این پژوهش توصیفی تحلیلی بر روی کل دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری بروجن مقطع کارشناسی پیوسته به تعداد روش تحقیق: 

تفکر انتقادی کالیفرنیاا اساتفاده شاد.  یهامهارت اطالعات دموگرافیک و یهانامهپرسشاطالعات از  یآورجمعنفر انجام شد. جهت  011

و ضریب همبستگی پیرسون  ANOVAآماری توصیفی و تحلیلی کای دو و  یهاآزمونبا استفاده از  06نسخه  spss افزارنرماطالعات در 

 گردید. وتحلیلتجزیه

کمترین نمره مربوط به  .باشدمی 6/162 ± 8/883نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد میانگین نمره کل تفکر انتقادی دانشجویان نتایج: 

آمااری  ازنظرکه این میزان  ( بود3,602±2,662( و بیشترین نمره مربوط به دانشجویان ترم هشتم )61282±8,066دانشجویان ترم دوم )

. از باین (p>0.05آماری ارتباط معناداری دیده نشاد ) ازنظر، جنس باسن. بین نمره تفکر انتقادی دانشجویان (p<0.05بود )هم معنادار 

 .(8,100±6,666تفکر انتقادی، استدالل قیاسی از میانگین باالتری برخوردار بود ) یهارگروهیز

پرستاری است، نتایج این مطالعاه و  یاحرفهبالینی و صالحیت  گیریتصمیم، تفکر انتقادی بخش ضروری در نکهیباا: گیرینتیجهبحث و 

میانگین نماره تفکار  دهدیماین پژوهش نشان  یهاافتهی. باشدمیضعف این مهارت در دانشجویان پرستاری  دهندهنشانمطالعات همسو، 

دانی باا مطالعاات ، گرچه تفاوت چناستبودهانتقادی دانشجویان دانشکده پرستاری بروجن در مقایسه با مطالعات مشابه خارجی نامطلوب 

تفکر انتقادی دانشاجویان تارم آخار صاورت  هایمهارتدر میزان  توجهیقابلافزایش  دهدمینشان  هایافته همچنین داخلی نداشته است.

 ی باشد.آموزش هایبرنامهپرورش تفکر انتقادی در  درزمینهنشانگر ضعف کلی  تواندمینگرفته است این موضوع 

پرستار ،یتفکر، تفکر انتقاد کلمات کلیدی:
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