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Background and Aims Human beings are not born with critical thinking, and do not acquire this ability to natu-
rally meet their demands to survive. Even, many people never try to learn it. However, critical thinking is easily 
taught by qualified educators. The aim of this study was to investigate the effect of nursing process on the 
quality of nursing care and critical thinking of students.
Methods This quasi-experimental study was performed on 40 nursing students who were randomly divided 
into two groups of intervention and control groups (20 in each group). The research instrument was demo-
graphic information, quality of nursing care and critical thinking questionnaire. The nursing process workshop 
was held for two days for the experimental group. The critical thinking score of students and the quality of 
nursing care before and after the intervention were assessed in two groups.
Results There was no significant difference between the mean score of critical thinking and the quality of 
nursing care in the intervention and control groups before the intervention. The results showed a statistically 
significant difference in the Mean±SD score of critical thinking between the intervention group (39.99±3.35) 
and control (24.19±2.3) groups and the quality of care Mean±SD score in the intervention group (37.56±3.4) 
and control (83.25±2.2) after the intervention. The mean score of critical thinking and nursing care quality in 
the intervention group after the implementation of the workshop increased significantly.
Conclusion Since the workshop was able to increase the critical thinking and quality of nursing care, the change 
in the educational process and use of critical thinking in the nursing process, enables nursing students to carry 
out nursing care with better quality.
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زمینه و هدف انسان ها با قدرت اندیشه انتقادی به دنیا نمی آیند و این قابلیت را به طور طبیعی بیش از اندازه ای که برای زنده ماندن نیاز 
دارند، کسب نمی کنند. بسیاری از انسان ها هیچ گاه آن را یاد نمی گیرند. در حالی که این روش به سادگی با استفاده از مربیان خبره آموزش 
داده می شود. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش فرایند پرستاری بر کیفیت مراقبت پرستاری و تفکر انتقادی دانشجویان انجام شد.

روش بررسی این مطالعه به صورت تجربی روی 40 نفر از دانشجویان ترم سه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت انجام شد که به 
طور تصادفی به دو گروه 20 نفری مداخله و کنترل تقسیم شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه مربوط به اطالعات جمعیت شناختی، کیفیت 
مراقبت پرستاری و تفکر انتقادی بود. کارگاه آموزشی فرایند پرستاری مبتنی بر تفکر انتقادی در سه روز در گروه آزمون اجرا شد. نمره 

تفکر انتقادی دانشجویان و کیفیت مراقبت از دید بیماران قبل و بعد از مداخله در دو گروه اندازه گیری شد.

یافته ها بین نمره تفکر انتقادی و کیفیت مراقبت پرستاری در گروه مداخله و کنترل، قبل از مداخله اختالف آماری معنی داری وجود 
نداشت. نتایج بیانگر اختالف معنی دار آماری در میزان نمره تفکر انتقادی بین گروه مداخله )3/35±39/99( و کنترل)24/19±2/3( 
تفکر  نمره  میانگین  بود.  اجرای مداخله  از  بعد  نمره کیفیت مراقبت در گروه مداخله )3/4±37/56( و کنترل )83/25±2/2(  و 

انتقادی و کیفیت مراقبت پرستاری در گروه مداخله بعد از اجرای کارگاه آموزشی افزایش چشمگیری پیدا کرد.

نتیجه گیری از آنجا که اجرای کارگاه آموزشی توانسته است تفکر انتقادی و کیفیت مراقبت پرستاری را افزایش دهد؛ بنابراین، می توان 
گفت، تغییر در فرایند آموزش و به کار گیری تفکر انتقادی در محوری ترین کار پرستار، یعنی فرایند پرستاری، دانشجویان و پرستاران را 

قادر می  کند تا مراقبت پرستاری را با کیفیت بهتری انجام دهند.

کلیدواژه ها:
کیفیت  انتقادی؛  تفکر 
فرایند  آموزش؛  مراقبت؛ 

پرستاری

تاریخ دریافت: 11 خرداد 1397 
تاریخ پذیرش: 25 آذر 1397
تاریخ انتشار: 01 مهر 1397

مقدمه

تفکر انتقادی بر پایه اطالعات به تقسیم بندی، تجزیه و تحلیل و 
کاربرد اطالعات می پردازد و بر همین اساس، با کشف قوانین علمی 
و نظریه های جدید به روند تولید علم شدت می بخشد؛ بنابراین 
هدف اصلی تعلیم و تربیت در دانشگاه ها باید تربیت انسان های 
متفکر و خالق باشد )1(. بر ضرورت پرداختن به تفکر انتقادی در 
آموزش علوم پزشکی در پاسخ به تغییر سریع محیط مراقبت 
بهداشتی تأکید شده است. همگام با تکامل تدریجی چشم انداز 
پرستاری در بالین، پرستاران به استقالل بیشتری دست یافته اند و 
تقاضای بیشتری برای توسعه توانایی های تفکر انتقادی برای حل 

مشکالت و تصمیم گیری دارند )2(.

تفکر انتقادی، فرایند تفکر برای ارائه مراقبت به بیمار، به صورت 
مستقیم یا غیرمستقیم و مستقل یا مشارکتی، بر اساس قضاوت 
بیمار،  سالمتی  مشکالت  شناسایی  برای  پرستار  است.  بالینی 
طراحی برنامه مراقبتی مناسب و اجرای برنامه مراقبتی ای که 
باید به کسب برایندهای موردنظر منتج شود، تفکر انتقادی را 
به کار می گیرد )3(. پرستاری بالینی به چارچوب مناسبی برای 
مفهوم سازی برنامه مراقبت از بیمار نیاز دارد. فرایند پرستاری 
همراه با تفکر انتقادی، به ابزاری انعطاف پذیر تبدیل شده است 
و همراه با فلسفه معاصر پرستاری کل گرا، کیفیت باالی مراقبتی 
را تضمین می کند. ارائه مراقبت های پرستاری با کیفیت خوب، 
نیازمند تفکر انتقادی است )4(. فرایند پرستاری روشی علمی و 
هدفمند برای حل مسئله در ارائه مراقبت به مددجو است که به 
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صورت پویا و انعطاف پذیر در شرایط مختلف از سوی پرستاران به 
کار گرفته می شود )5(.

این فرایند هسته اصلی کار پرستاران و راهی برای رسیدن 
و به کارگیری تفکر انتقادی، تحلیل مشکالت مراقبتی بیماران 
و  صحیح  اجرای  با  است.  مناسب  و  به موقع  تصمیم گیری  و 
اصولی فرایند پرستاری، دستیابی به مراقبتی کامل و جامع از 
)6(. این فرایند  بیماران بر اساس اصول علمی امکان پذیر است 
به عنوان استاندارد مراقبتی در پرستاری، در اکثر سیستم های 
بهداشتی و کشورهای پیشرفته در حال اجراست. در حالی که 
بر اساس اطالعات موجود و پژوهش های به عمل آمده این روش 
سیستماتیک در کشور ایران به میزان محدودی و به طور نامناسب 
در حال اجراست. شواهد نشان می دهد عالوه بر اجرانشدن صحیح 
و کامل فرایند پرستاری از سوی پرستاران شاغل در بیمارستان ها، 
اجرای این شیوه مراقبتی برای دانشجویان و مربیان پرستاری 

شاغل در مراکز آموزشی عالی نیز ناشناخته است )7(.

از نقش های مهم  تصمیم گیری درباره مراقبت های پرستاری، 
پرستاری است و تفکر انتقادی می تواند برای گرفتن تصمیم درست 
کمک کند. اگر فرد، انتقادی فکر کند، به خاطر فهم درست از 
با بررسی کلی   .)8( موضوع، تصمیم گیری درستی خواهد داشت 
در  انتقادی  تفکر  پای  رد  می توان  موجود،  الگوهای  و  نظریات 
پرستاری را در فرایند پرستاری جست وجو کرد. از آنجا که پرستاری 
کاری عملی و کاربرد فرایند پرستاری در بالین بیمار است، بسیاری 
از پژوهشگران، آموزش عملی و بالینی تفکر انتقادی را بررسی و 
بر آن تأکید  کرده اند. یک دانشجو، برای استدالل بالینی، به توانایی 
به خاطر آوردن اطالعات، کنارهم گذاشتن آن ها و ساختن یک کل 
این  ارتقای  دارد.  نیاز  جدید  موقعیت های  در  آن  به کارگیری  و 
توانایی ها به تقویت نیاز دارد؛ چراکه تقویت آن ها باعث تقویت تفکر 

انتقادی و همچنین افزایش اطمینان به خود می شود )9(.

همراه با تکامل چشم انداز پرستاری، برای توسعه توانایی های 
تفکر انتقادی و تصمیم گیری بالینی برای حل مشکالت و مراقبت 
از بیماران و اجرای فرایند پرستاری تقاضای رو به رشدی وجود 
بالینی  آموزش  رویکردهای  طریق  از  بالینی  مربیان  که  دارد 
از  انتقادی  تفکر  که  آنجا  از   .)10( دهند  پاسخ  آن  به  می توانند 
ملزومات حرفه پرستاری است و پرستاران و دانشجویان پرستاری 
باید در موقعیت های بالینی آن را به کار بگیرند و از طرفی فرایند 
پرستاری مهم ترین راه برای به کار گرفتن این نوع تفکر است، این 
مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش فرایند پرستاری بر تفکر 

انتقادی و کیفیت مراقبت پرستاری انجام شد.

روش بررسی

این پژوهش مطالعه ای نیمه تجربی است. حجم نمونه در این 
مطالعه برابر با حجم جامعه و شامل تمام دانشجویان ترم سه 
دانشکده پرستاری و مامایی جیرفت است که در نیم سال اول 

سال 97-1396 طبق برنامه کارآموزی، بخش داخلی را به عنوان 
یکی از واحدهای پرستاری می گذراندند. به علت اینکه این بخش 
فرایند  اجرای  قابلیت  و  بود  روبه رو  بیماران  متعدد  نیازهای  با 
پرستاری مبتنی بر تفکر انتقادی در این بخش ها بیشتر بود، این 

بخش به عنوان محل اجرای پژوهش در نظر گرفته شد.

تعداد این دانشجویان 40 نفر بود که به روش سرشماری وارد 
مطالعه شدند و به طور تصادفی و بعد از همسان سازی گروه ها از 
نظر سن و جنس و سایر اطالعات تأثیر گذار بر نمره تفکر انتقادی، 
به دو گروه مساوی آزمایش و کنترل تقسیم شدند. معیارهای 
کارآموزی  و عملی  نظری  واحدهای  به مطالعه: گذراندن  ورود 
پرسـتاری  کارآموزی  واحد  انتخاب  فنون،  و  اصول  پرستاری 
بزرگسال و سالمندی 1، داشـتن رضایت آگاهانه برای شرکت در 
مطالعه و شرکت نکردن در دوره های آموزشی مشابه. در صــورت 
تمایل نداشتن به ادامه همکاری، دانشــجویان حق داشــتند در 

هر مرحله، از مطالعه خارج شوند.

برای انجام این مطالعه در ابتدا و در شروع ترم جلسه توجیهی 
برگزار شـد  مداخله(  و  کنترل  )گروه  دانشــجویان  همه  برای 
که در این جلسـه، بسـته به نیاز، توضیحات الزم درباره فلسفه، 
با  اینکه همزمان  اهداف و نحوه اجرای طرح داده شـد. ضمن 
و  آزمایش  گروه  دو  هر  دانشجویان  اطالعات  توجیهی،  جلسه 
کنترل درباره فرایند پرستاری و تفکر انتقادی از طریق پرسش نامه 

و مصاحبه سنجیده شد.

درنهایت فرم رضایت نامه کتبی نیز از دانشجویان گرفته شد. به 
دنبال این جلسه، مرحله اول پژوهش در دو هفته اول کارآموزی 
در بخش مربوطه انجام شد؛ به این صورت که دانشجویان گروه 
تفکر  و  پرستاری  فرایند  درباره  اینکه  بدون  کنترل  و  آزمایش 
انتقادی آموزشی بگیرند )و فقط با تکیه بر اطالعات قبلی( به 
انجام اقدامات پرستاری از نمونه های مشخص و تعیین شده از 
قبل )COPD، دیابت، آسم و غیره( پرداختند و در پایان برای هر 
دو گروه آزمایش و کنترل کارآموزی برگزار شد و بیمارانی که 
مراقبت های پرستاری را دریافت کرده بودند، پرسش نامه کیفیت 

مراقبت پرستاری را به شکل مصاحبه پر کردند.

بالفاصله جلسه دوم توجیهی برای دانشجویان گروه آزمایش 
در دانشکده پرستاری برگزار شد. به این صورت که مراحل فرایند 
پرستاری مبتنی بر تفکر انتقادی، برای این دانشجویان در قالب 
فرایند  آموزش  کارگاه،  این  در  شد.  برگزار  دو روزه  کارگاه  یک 
پرستاری مبتنی بر تفکر انتقادی در دو مرحله کلی اجرا شد: 
تعریف وظایف و فعالیت هایی که انتظار می رفت دانشجویان در 
پایان به آن ها نائل شوند و آموزش فرایند پرستاری ادغام با تفکر 

انتقادی و مهارت هایی برای افزایش تفکر انتقادی.

در این کارگاه نحوه ارتباط با بیماران و روش های جمع آوری 
اطالعات به دانشجویان آموزش داده شد. مطالبی در رابطه با اینکه 

راضیه سادات بهادر و همکاران. تأثیر آموزش فرایند پرستاری بر تفکر انتقادی و کیفیت مراقبت پرستاری
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دانش پایه، دید کلی از مددجو و نیازهای مراقبتی به پرستاران 
می دهد و تفکر انتقادی نیازمند پایه اطالعاتی درست است و با 
تفکر انتقادی می توان این اطالعات را سازماندهی، دسته بندی، 
مقایسه و ارزشیابی کرد و به این ترتیب زمینه را برای ارتقا و 
مهارت های  کارگاه  این  در  کرد.  فراهم  انتقادی  تفکر  پیشرفت 
)تفسیر، تحلیل، ارزشیابی، استنباط، استدالل بالینی و غیره( که 
از گام های مهم در تفکر انتقادی است با مثال بالینی ملموس به 
دانشجویان آموزش داده شد. همچنین استفاده از پروسیجرها با 
نوآوری و خالقیت روی بیماران و پرورش و خلق این فرصت ها در 

فرایند پرستاری توضیح داده شد.

مراقبت های  مؤثربودن  از  اطمینان  و  بازخورد  گرفتن  برای 
آموزش داده شده روی بیماران، مرحله دوم پژوهش در بالین اجرا 
شد. به این صورت که دانشجویان به تعدادی نمونه با شرایط مشابه 
بیماران قبل از کارگاه ، در بخش داخلی، مراقبت های پرستاری 
ارائه می دادند )این گروه از بیماران نیز با گروه قبل همگن شدند(. 
با این تفاوت که دانشجویان گروه کنترل طبق اطالعات قبلی خود 
به بیماران با شرایط و تشخیص مشابه مرحله اول مراقبت ارائه 
می دادند، ولی دانشجویان گروه آزمایش طبق اطالعات تکمیلی 
مرحله دوم توجیهی و بر اساس فرایند پرستاری مبتنی بر تفکر 
انتقادی، مراقبت را به نمونه های مربوطه ارائه می دادند. در پایان 
نیز پرسش نامه کیفیت مراقبت های پرستاری از سوی این بیماران 
به شکل مصاحبه پر شد. سرانجام در پایان پژوهش نیز پرسش نامه 

تفکر انتقادیاز سوی دانشجویان گروه آزمایش و کنترل پر شد.

جمعیت شناختی،  اطالعات  پرسش نامه  از  مطالعه  این  در 
تفکر  پرسش نامه  و  پرستاری  مراقبت های  کیفیت  پرسش نامه 
انتقادی استفاده شد. داده ها بــا اســتفاده از پرسش نامه کیفیت 
مراقبت پرستاری1 جمع آوری شد. این ابـزار برای بررسی فرایند 
مراقبت و کیفیت مراقبت پرستاری استفاده می شود که از سال 
1975 در کشورهای آمریکا، انگلستان و نیجریه استفاده شده 
است )11(. پرسش نامه مذکور در سـال 1382 در تبریز بررسی و 
با فرهنگ ایران تطبیق داده شده است )12(. در مطالعات مختلف 

روایی و پایایی خوب گزارش شد )12 ،11(. 

ُبعد  سه  شامل  پرستاری  مراقبت های  کیفیت  پرسش نامه 
فردی اجتماعی )10 سؤال(، روانی اجتماعی )28سؤال( و ارتباطی 
)13 سؤال( با پاسخ های رتبه ای به ندرت، گاهی و بیشتر اوقات 
است که به ترتیب نمرات 1 تا 3 به آن اختصاص یافت. نمره 
کل مراقبت از جمع کل سؤال ها 123 بود که بر این اساس در 
سه طبقه مراقبت نامطلوب )41-1(، مطلوب )83-42( و بسیار 

مطلوب )123-84( قرار داده شدند.

 18 که  است  سؤال   34 شامل  انتقادی  تفکر  پرسش نامه 
مورد آن چهار گزینه ای و 16 پرسش دیگر پنج گزینه ای است. 

1. Quality Patient Care (QUALPAC)

آزمودنی ها برای هر سؤال باید از میان گزینه ها، یک گزینه را 
که بر اساس قضاوتشان بهترین پاسـخ است، انتخاب کنند. برای 
هـر پاسـخ صـحیح یك نمـره بـه آزمودنی تعلق می گیرد. حداقل 
نمـره تفکـر انتقـادی صـفر و حداکثر آن 34 است. آزمون مذکور 
پنج ُبعد مهارت های شناختی تفکر انتقادی، شامل ارزیابی )14 
سؤال(، قیاس )17 سـؤال(، استقرا )14 سؤال(، استنباط )11 
سؤال( و تحلیل )9 سؤال( را بررسی و اندازه گیری می کند کـه 
برخـی سـؤاالت مربوط به چند ُبعد از مهارت ها هسـتند. این 
از نظـر وابستگی یک رشته تحصیلی خـاص، حالـت  آزمـون 
خنثـی دارد و از سوگیری به نقش جنسی، طبقه اجتمـاعی و 
تصـورات قـالبی دور نگه داشته شده است )13(. از نظر روایی و 

پایایی نیز مناسب است. 

در تعیین اعتبار سازه، همه خرده آزمون ها با نمره کل آزمون 
از آن  نتایج حاصل حاکی  باالبی داشتند.  و  همبستگی مثبت 
است که سؤاالت آزمون اعتماد الزم به عنوان یک ابزار پژوهشی 
را داشته و با ساختار تئوریکی آزمون نیز هماهنگ بوده است. 
 0/69 دیچاردسون  کودر   ضریب  از  استفاده  با  آزمون  پایایی 
تا0/70گزارش شد. درنهایت پس از جمع آوری داده ها، تحلیل 
آماری با استفاده از نسخه 21 نرم افزار SPSS انجام شد. عالوه 
توجه  با  غیره(  و  نسـبی  فراوانی  )میانگین،  توصیفی  آمار  بر 
به طبیعی بودن توزیع متغیرها )با اســتفاده از آزمون آماری 
کولموگروف اســمیرنوف( از آزمون پـارامتری تی مســتقـل و 
تی زوج و ضریب همبستگی پیرسون اســتفاده شــد. از نظر 

آماری نیز P<0/05 معنی دار تلقی شد.

یافته ها

در این پژوهش در مجموع 40 نفر از دانشجویان کارشناسی 
پرستاری بررسی قرار شدند که از این تعداد 17 نفر )39 درصد( 
مرد و 23 نفر )61 درصد( زن بودند. محدود سنی افراد 18 تا 
29 سال بود که میانگین 21/21 با انحراف معیار 2/65 داشتند 
)جدول شماره 1(. نتایج مطالعه ما نشان داد نمره تفکر انتقادی 
قبل از برگزاری کارگاه در دو گروه معنی دار نبود. در پایان دوره 
نمره تفکر انتقادی در گروهی که در کارگاه مربوطه شرکت کرده 
بودند به طور معنی داری افزایش یافته بود )جدول شماره 2(. برای 
مقایسه نمرات دو گروه قبل و بعد از مداخله از آزمون تی مستقل 
استفاده شد و برای مقایسه هر گروه با نمره قبلی خود، از آزمون 
تی زوج استفاده شد. نمره تفکر انتقادی دانشجویان به همراه ابعاد 
آن، قبل و بعد از مداخله به وضوح در تصویر شماره 1 نشان داده 

شده است.

یافته های حاصل از آزمون تی مستقل مربوط به پرسش نامه 
کیفیت مراقبت های پرستاری که به شیوه مصاحبه از سوی همکار 
مراقبت های  کیفیت  از  بیماران  داد  نشان  بود،  پر شده  محقق 
پرستاری گروه آزمایش در مرحله دوم پژوهش رضایت بیشتری 
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داشتند )جدول شماره 3(. درنهایت با انجام آزمون همبستگی 
مراقبت های  کیفیت  و  انتقادی  تفکر  متغیر  دو  بین  پیرسون 
پرستاری ارتباط مثبت ومعنی داری مشاهده شد )r=0/85(. در 
تجزیه و تحلیل انجام شده بین متغیرهای جمعیت شناختی با تفکر 

انتقادی و کیفیت مراقبت، ارتباط معنی داری مشاهده نشد.

بحث

بر اساس نتایج مطالعه ما، آموزش فرایند پرستاری مبتنی بر 
تفکر انتقادی باعث افزایش کیفیت مراقبت های پرستاری شده 
است. عبادی و همکاران نیز در مطالعه خود بیان کردند زمانی 
که پرستاری انتقادی فکر می کند سریع تر و آسان تر به مشکل را 
تشخیص می دهد و می تواند تصمیمات منطقی ای که مناسب حال 
مددجوی خاص باشد، بگیرد. تصمیم گیری درباره مراقبت های 

بیمار، از نقش های مهم پرستاری است و تفکر انتقادی می تواند به 
پرستار برای گرفتن تصمیم درست کمک کند )14(.

بیان کردند که  بهادر و همکاران در مطالعه خود  همچنین 
آموزش صحیح فرایند پرستاری با تأکید ویژه بر مرحله ارزشیابی 
فرایند پرستاری در محیط های بالینی، می تواند بر خودکارآمدی و 
خالقیت بالینی پرستاران به عنوان یک مهارت بالینی مهم در امر 
مراقبت از بیمار مؤثر واقع شود )15(. اسماعیلی و همکاران نیز در 
مطالعه خود با عنوان تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر فرایند مراقبتی 
بیماران در دانشجویان پرستاری، به این نتیجه رسیدند که نمرات 
پس از آموزش دانشجویان به طور معنی داری افزایش پیدا کرده 

است که همسو با این مطالعه است. )1(.

فرایند  آموزش  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج  دیگر،  جنبه  از 

جدول 1. توزیع افراد بررسی شده بر حسب خصوصیات و به تفکیک گروه های مطالعه شده

خصوصیات 

تأهل جنسیتمعدلشغل

سن )سال( تعداد

متأهل مجرد زنمرد 20-1616-1010>داردندارد

)n=20( 3/4±21 155010101013146کنترل

)n=20( 2/1±164181171015521آزمایش

جدول 2. مقایسه میزان تفکر انتقادی در دانشجویان پرستاری در دو گروه آزمون و کنترل قبل و بعد از اجرای برنامه آموزش

تغییراتپس آزمونپیش آزموننمره تفکر انتقادی

)n=20( 1±2/32/3±2/9524/19±21/89کنترل

)n=20( 10±3/3517/83±2/9539/99±22/16آزمایش

PP<0/5P<0/001P<0/001

 

ز گروه آزمایش قبل ا
مداخله

گروه آزمایش بعد از
مداخله

ز گروه کنترل بعد ا
مداخله

گروه شاهد قبل از 
مداخله

ارزشیابی
استنباط
استقرا
مهارت تحلیل
قیاس

تصویر 1. میزان تفکر انتقادی در دانشجویان پرستاری گروه آزمایش و کنترل قبل و بعد از مداخله بر اساس ابعاد
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پرستاری در گروه آزمایش، سبب افزایش تفکر انتقادی دانشجویان 
شده است که با مطالعه عبدلی و همکاران همسو است که در آن 
به این نتیجه رسیدند دانشجویانی که در گروه آموزش فرایند 
پرستاری شرکت کرده بودند نسبت به دانشجویانی که در گروه 
بالینی شرکت کرده بودند در مهارت های  نقشه کشی مفهومی 
تفکر انتقادی پیشرفت داشتند )16(. قنبری و همکاران نیز بیان 
کردند یکی از برون دادهای مهم اجرای فرایند پرستاری، ایجاد 
تغییر در تفکر تحلیلی دانشجویان در آموزش بالینی است و نحوه 
اجرا و تمرکز تیم آموزش بالینی می تواند بر اجرای درست آن 
نقش بسزایی داشته باشد )17(. اسماعیلی و همکاران نیز در مطالعه 

خود به همین نتیجه رسیدند )1(.

نتایج این مطالعه نیز نشان دهنده سطح ضعیف تفکر انتقادی 
دانشجویان بود و در بین ابعاد تفکر انتقادی نیز نمره همه ابعاد 
میانگینشان کمتر از حد متوسط برآورد شد که نشان می داد 
تفکر انتقادی دانشجویان در همه ابعاد ضعیف است. این نتایج 
البته این نتایج   .)18-23( با بسیاری از مطالعات دیگر بود  همسو 
)24 ،17( که نشان می داد  نیز مغایر بود  با بعضی مطالعات دیگر 
از  بعد  نمره  این  و حتی  دارند  قوی  انتقادی  تفکر  دانشجویان 
آموزش نیز افزایش یافته است. این تفاوت را می توان با تفاوت 
در برنامه های آموزشی و تفاوت در ترم تحصیلی دانشجویان و 
بسیاری از متغیرهای تأثیر گذار بر نمره تفکر انتقادی توجیه کرد؛ 
بنابراین، در فرایند آموزش باید ضمن تقویت روحیه انتقادپذیری 
در معلمان، روحیه انتقاد کردن و زمینه بررسی و تحقیق را در 

دانشجویان و دانش آموزان به وجود آورد.

در دنیای پیچیده امروز تغییرات زیادی در زندگی بشری در 
در  را  فشرده ای  بسیار  رقابت های  جوامع  و  وقوع هستند  حال 
دستیابی به فناوری برتر شاهدند که در میان این تغییرات، ایجاد 
تحول در نظام آموزشی نیز از این قاعده مستثنا نیست، چراکه 
دانش آموز و دانشجوی قرن 21 نمی تواند عنصری بی اختیار باشد 
که حتی چگونه یاد گرفتن هم از اختیار او خارج باشد و هیچ گونه 

دخل و تصرفی در آنچه می آموزد نداشته باشد.

نتایج پژوهش ما نشان داد بعد از آموزش های کارگاهی درباره 
این  اما  داشتند،  افزایش  انتقادی  تفکر  ابعاد  همه  مبحث،  این 
افزایش در ُبعد استدالل قیاسی نسبت به بقیه ابعاد کمتر بود که 
با مطالعه قنبری و نوحی مغایر بود، چراکه در دو مطالعه ذکر شده 
با وجود توافق در افزایش در نمره تفکر انتقادی، بعد از آموزش 

فرایند پرستاری، یافته ها حاکی از این بود ُبعد تحلیل در تفکر 
انتقادی نسبت به بقیه ابعاد کمتر افزایش داشته است )17 ،10(.

شاید دلیل این مغایرت این باشد که دانشجویان مطالعه شده 
ترم سه بودند و هنوزمطالب مربوط به بیماری های بخش داخلی را 
فرانگرفته بودند؛ بنابراین، توانایی الزم برای نتیجه گیری و استدالل 
بالینی نداشتند، پس بهتر است آموزش های بیشتر در این باره 
داده شود. از طرفی بهتر است این مطالعه در دانشجویان ترم های 
مختلف تحصیلی نیز انجام شود در تحقیق آبرام و هوارد2 نیز بر 
این نکته تأکید شده است کـه تغییر در سطح درک و تجزیه و 
تحلیل و تفسیر داده ها نیاز به زمان، آموزش و تجربه در رشته 
مربوطـه دارد )25(. از آنجا که بین متغیرهای جمعیت شناختی 
با تفکر انتقادی و کیفیت مراقبت، ارتباط معنی داری مشاهده 
نشد این معنی دار نبودن را می توان با حجم کم نمونه در ارتباط 
این  افزایش حجم نمونه بین  با  بنابراین، ممکن است  دانست؛ 
متغیرها ارتباط معناداری دیده شود که در این رابطه حتمًا باید به 

متغیرهای مخدوشگر توجه کرد.

نتیجه گیری

باید گفت همگام با تحول آموزش پرستاری و نیاز دانشجویان 
نظام  جدید  انتظارات  به  پاسخ  برای  کافی  توانایی  کسب  به 
سالمت، دیگر مدرسان پرستاری نمی توانند تنها بر مهارت های 
برای  پرستاران  آماده سازی  برای  نظری دروس  و محتوای  پایه 
بنابراین،  کنند؛  تمرکز  آینده  متغیر  در محیط های شدیداً  کار 
تغییر در شیوه آموزش از قبیل برگزاری کارگاه در این خصوص 
برای دانشجویان پرستاری و حتی مربیان بالینی، می تواند نحوه 
به کارگیری مهارت های تفکر انتقادی و قوای فکری دانشجویان و 
قدرت تصمیم گیری مناسب و مداخالت بالینی را در زمینه فرایند 

پرستاری و برنامه های مراقبتی افزایش دهد.

تماس دو گروه  احتمال  این مطالعه  از محدودیت های  یکی 
کنترل و مداخله و تماس پرستار با بیمار حین اجرای برنامه بود. 
بنابراین برای کنترل این تماس، به دانشجویان گروه مداخله گفته 
شد اطالعات کارگاه را نزد خود حفظ نگه دارند و به گروه آزمایش 
اطالعاتی داده نشود. در ضمن به دانشجویان گروه کنترل نیز 
این اطمینان خاطر داده شد در پایان مطالعه، کارگاه مورد نظر 

2. Abrami & Howard

جدول 3. مقایسه میزان کیفیت مراقبت های پرستاری ارائه شده از سوی دانشجویان گروه آزمایش و کنترل از دید بیماران

تغییراتپس آزمونپیش آزمونکیفیت مراقبت های پرستاری از دید بیماران

6±3/43/5±2/137/56±35/95گروه کنترل

103±2/214/5±1/483/25±36/65گروه آزمایش

PP<0/5P<0/001P<0/001
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برای آن ها برگزار خواهد شد. از طرفی طبق هماهنگی با کارکنان 
بخش قرار بر این شد حین اجرای پژوهش انجام تمام اقدامات 

پرستاری روی بیماران مورد نظر بر عهده دانشجویان باشد.

کاربرد یافته های پژوهش در بالین

این مطالعه می تواند با کاربردی کردن فرایند پرستاری به عنوان 
ابزار افزایش تفکر انتقادی در پرستاران آینده کشور و باال بردن 
سطح کیفیت مراقبت های پرستاری وضعیت سالمت جامعه را 

ارتقا دهد که اصلی ترین هدف در نقشه جامع سالمت است.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

است.  شده  رعایت  مقاله  این  در  اخالقی  اصول  همه 
شرکت کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش 
روند  جریان  در  کنندگان  همه شرکت  شوند. همچنین  خارج 

پژوهش بودند. اطالعات آن ها محرمانه نگه داشته شد.

حامی مالی

این مقاله از طرح پژوهشی با کد k.91.494 مصوب معاونت 
تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان گرفته شده است. 

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت داشته اند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از زحمات مسئوالن دانشکده پرستاری و مامایی 
دانشکده  دانشجویان  و  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رازی 
پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت که در طول 

پژوهش با نویسندگان همکاری کردند، تقدیر و تشکر می شود.

راضیه سادات بهادر و همکاران. تأثیر آموزش فرایند پرستاری بر تفکر انتقادی و کیفیت مراقبت پرستاری
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