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زمینه و هدف :نقصان صالحیت بالینی در پرستاران ،منجر به بروز مشکالتی در ارایه خدمات پرستاری میگردد .تحقیقات نشان داده است که پرستاران
فاقد مهارتهای الزم در مراکز بهداشتی -درمانی ،میتوانند سالمتی جامعه را به خطر بیندازند .یکی از عوامل مؤثر بر صالحیت بالینی پرستاران ،تفکر
انتقادی است .پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین گرایش به تفکر انتقادی و صالحیت بالینی پرستاران انجام شد.
روش کار :این مطالعه از نوع توصیفی -تحلیلیو مقطعی بود و بر روی  120پرستار که به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شده بودند ،انجام گردید.
ابزار جمعآوری دادهها شامل پرسشنامههای گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا ( California Critical Thinking Disposition Inventoryیا
 ،)CCTDIصالحیت بالینی پرستاران و اطالعات دموگرافیک بود .دادهها با استفاده از آزمونهای ضریب همبستگی Linear ،Pearson
 regressionو  tدر نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :آزمون همبستگی  Pearsonنشان داد که همبستگی مثبتی بین نمره کل گرایش به تفکر انتقادی با نمره کل به کارگیری صالحیت بالینی وجود
داشت .بر اساس نتایج آزمون  ،Linear regressionگرایش به تفکر انتقادی میتواند  28/4درصد به کارگیری صالحیت بالینی را پیشبینی کند.
میانگین نمره پرستاران از پرسشنامه  CCTDIدر سطح مثبت و میانگین نمره صالحیت بالینی در سطح متوسط ارزیابی گردید.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج به دست آمده ،دستاندرکاران پرستاری میتوانند با برگزاری کارگاههای عملی در زمینه توسعه تفکر انتقادی پرستاران
بالین به عنوان یکی از راهکارهای مهم و عملیاتی ،در جهت ارتقای صالحیت بالینی پرستاران و در نهایت ،حرکت به سوی مراقبت بهینه که هدف غایی
پرستاری است ،گام بردارند.
کلید واژهها :تفکر انتقادی ،صالحیت بالینی ،پرستاران
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بررسی ارتباط گرایش به تفکر انتقادی و...

مقدمه

تجویدی و همکار

حالی که تفکر انتقادی میتواند این اندوختههای علمی را به

با توجه به ارتباط نزدیک بین صالحیت بالینی و مفهوم

حیطه عمل بکشاند و به کار گیرد .در واقع ،تفکر انتقادی راهی

کیفیت مراقبت ،صالحیت بالینی در حرفه پرستاری به عنوان

جهت از بین بردن خأل و شکاف بین تئوری و عمل میباشد

رشتهای عملی ،از جایگاه منحصر به فردی برخوردار است (.)1
به اعتقاد صاحبنظران ،برخورداری از صالحیت بالینی ،از
جمله شرایط اساسی واگذاری و پذیرش مسؤولیت حرفهای و

( .)9تفکر انتقادی از جمله شاخصهای تأثیرگذار بر قدرت
تفکر انسان است و نقش مهمی در به دست آوردن ،ارزیابی و
استفاده مؤثر از اطالعات دارد و شامل مهارت و گرایش به

پاسخگویی به شمار میرود ( .)2کمیسیون ملی انجمن

تفکر انتقادی است .مهارتها جنبه شناختی و گرایشها جنبه

پرستاری ،صالحیت بالینی را کاربرد دانش در مهارتهای

عاطفی -هیجانی تفکر انتقادی را شکل میدهند و یکی از

تصمیمگیری ،روان -حرکتی و ارتباط بین فردی میداند که

حیطههای شخصیت محسوب میشود ( .)10گرایش به تفکر

پرستاران از نقش خود انتظار دارند ( .)3یکی از مسایل موجود،

انتقادی مجموعهای از عادات ذهنی یا تمایل به فکر کردن به

نقصان صالحیت بالینی در پرستاران است که موجب بروز

صورت انتقادی میباشد که از  7مؤلفه جستجوی حقایق

مشکالتی در ارایه خدمات پرستاری میگردد .تحقیقات نشان
میدهد که پرستاران فاقد مهارتهای الزم در مراکز بهداشتی و
درمانی ،میتوانند سالمتی جامعه را به خطر بیندازند (.)4
عوامل متعددی بر کسب ،حفظ و ارتقای صالحیت بالینی
پرستاران مؤثر میباشد که از آن جمله میتوان به تجربه،

(،)Truth-seeking

فکر

باز

(،)Open-mindedness

تحلیلگری ( ،)Analyticalنظاممندی ( ،)Systematicاعتماد
به نفس انتقادی ( ،)Critical self-confidenceبلوغ در
قضاوت

()Maturity of Judgment

و

کنجکاوی

( )Inquisitivenessتشکیل شده است (.)11

محیط ،استفاده از فرصتها ،انگیزه ،دانش نظری ،خصوصیات

تعاریف متعددی در خصوص مفهوم تفکر انتقادی در

فردی ( ،)5سازماندهی محیط بالینی ،جو روانی بخش،

پرستاری وجود دارد .برخی صاحبنظران اعتقاد دارند که هیچ

برنامههای آموزش مداوم ،تکنولوژیهای در دسترس ،مدیریت

توافق کلی بر سر تعریف این مفهوم به غیر از تأکید بر اهمیت

مؤثر و کنترل و نظارت اشاره نمود (.)6

آن در پرستاری بالینی وجود ندارد ( .)12محققان پرستاری،

یکی از عوامل مؤثر بر صالحیت بالینی پرستاران ،تفکر

تفکر انتقادی را نوعی تفکر منطقی ،هدفمند و پیامد محور

انتقادی است ( .)5این نوع تفکر ،جزء ضروری در

میدانند که اساس آن نیازهای بیماران است و به وسیله

تصمیمگیری بالینی و صالحیت حرفهای میباشد و به کارگیری
آن موجب میشود پرستاران با استفاده از مهارتهای شناختی

استانداردها و خطمشیهای حرفهای هدایت میگردد (.)13
 da Costa Carbogimو همکاران با آنالیز مفهوم تفکر

و توان فکری ،جایگاه خود را از پیروی دستورات دیگران به

انتقادی در پرستاری ،اذعان داشتند که پیامدهای به کارگیری

اتخاذ تصمیمهای مستقل ارتقا دهند ( )7که این امر منجر به

تفکر انتقادی میتواند منجر به ارتقای ایمنی و کیفیت مراقبت

افزایش قدرت تصمیمگیری آنان در امر کمک به تشخیص

از بیماران ،رشد حرفهای و رضایتمندی حرفهای ،دستیابی به

نیازهای بیمار و انتخاب بهترین اعمال و روشهای پرستاری

استقالل در فرایندهای کاری و ارتقای صالحیتها و

میگردد ( .)8امروزه شکاف بین تئوری و عمل در رشتههای

مهارتهای حرفهای بیش از متغیرهای تکنیکی شود (.)14

علوم پزشکی از جمله پرستاری ،یکی از معضالت اصلی است.

نتایج بسیاری از پژوهشها نشان میدهد که تفکر انتقادی به

دانشجویان با وجود گذراندن واحدهای تئوری زیاد در محیط

عنوان روش معتبری در تفکر و گرایش به تفکر انتقادی ،در

بالین ،قادر به استفاده از اندوختههای علمی خود نیستند؛ در
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تهای فردی و اجتماعی نقش مؤثری دارد؛ به طوری که
موقعی 

دوره پانزدهم شماره اول

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

بسیاری از مطالعات بر این نکته تأکید دارند که بین گرایش به

اخالق و اخذ کد اخالق ( ،)IR.IAU.K.REC.1395.41با

تفکر انتقادی ،موفقیت تحصیلی ،مهارتهای حل مسأله و

مراجعه به بیمارستانهای مورد نظر و کسب رضایتنامه

رفتارهای مراقبتی ارتباط معنیداری وجود دارد .)15-21( .با

آگاهانه از پرستارانی که تمایل به شرکت در مطالعه داشتند،

وجود اهمیت بسیار زیاد تفکر انتقادی در تصمیمگیری و ارتقای

نمونهگیری شروع شد .هدف از انجام تحقیق و نحوه

صالحیت بالینی پرستاران ،محققان بیان نمودهاند که توجه

پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامهها به نمونهها توضیح داده

چندانی به رشد و پرورش تفکر انتقادی در پرستاری نشده است

شد و بر محرمانه ماندن اطالعات تأکید گردید .سپس

( .)22اگرچه پژوهشهای بسیاری در خصوص تفکر انتقادی در

پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا ( California

پرستاری و صالحیت بالینی پرستاران به صورت جداگانه و

 Critical Thinking Disposition Inventoryیا ،)CCTDI

ارتباط آنها با برخی متغیرها انجام شده ،اما بر اساس جستجوی

پرسشنامه صالحیت بالینی پرستاران

جهت تکمیل به

صورت گرفته ،مطالعات کافی در رابطه با تأثیر گرایش به تفکر

شرکتکنندگان ارایه شد .اطالعات دموگرافیک آنها نیز ثبت

انتقادی بر صالحیت بالینی پرستاران انجام نشده است .بنابراین،

گردید.

مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین گرایش به تفکر
انتقادی و صالحیت بالینی در پرستاران انجام گردید.

پرسشنامه  CCTDIاولین بار توسط  Facioneو
همکاران متشکل از  75گویه در مقیاس شش درجهای لیکرت
از یک تا شش امتیاز بر اساس دستورالعمل امتیاز دهی

روش کار

پرسشنامه طراحی شد که مؤلفههای هفتگانه گرایش به تفکر

این تحقیق از نوع توصیفی -تحلیلی بود که به صورت

انتقادی (حقیقتجویی) ( 12سؤال) ،انتقادپذیری (سؤال)،

مقطعی در سال  1396انجام شد .جامعه پژوهش را کلیه

سازماندهی ( 11سؤال) ،اعتماد ( 9سؤال) ،رشد ( 10سؤال)،

پرستاران شاغل در دو بیمارستان شهر تهران تشکیل دادند.

جستجوگری (سؤال) و تحلیلگری ( 11سؤال) را مورد

نمونهگیری به صورت تصادفی بر اساس جدول اعداد

بررسی قرار میدهد.

تصادفی و تعداد نمونهها بر اساس تعداد کل پرستاران در هر
بیمارستان انتخاب شد .تعداد نمونهها  120نفر بود که با

یه این صورت که در مورد سواالت با ماهیت منفی کامال
موافقم نمره یک و کامال مخالفم نمره شش داده می شود.

احتساب سطح اطمینان  95درصد ،توان آزمون  90درصد،

از آنجا که آزمون دارای هفت زیرگروه است آزمون

فرمول برآورد حجم نمونه در مطالعات همبستگی ( )23و

شوندگان می توانند حداقل  70تا حداکثر  420امتیاز کسب

میزان ضریب همبستگی بر اساس مطالعه مقدماتی ()r = 0/23

نمایند.

برآورد گردید .با در نظر گرفتن احتمال ریزش نمونهها،

 .کسب نمره کل کمتر از  210به معنی منفی 210-279 ،متزلزل

پرسشنامهها به  140نفر از پرستاران ارایه شد که با توجه به

و  280-350به معنی مثبت و بیشتر از  350به معنی گرایش

عدم تکمیل و یا مخدوش بودن تعدادی از پرسشنامهها ،در

قوی و با ثبات به تفکر انتقادی است ( .)24این آزمون به

نهایت  120پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت.

دفعات توسط  Facioneو همکاران به عنوان ابزار مناسبی

معیارهای ورود به مطالعه شامل دارا بودن حداقل مدرک

جهت ارزیابی عوامل تفکر انتقادی به کار برده شده است (.)25

کاردانی پرستاری ،عدم شرکت در تحقیقات دیگر با سؤاالت

روایی و پایایی آزمون  CCTDIدر ایران توسط بهمنپور مورد

مشابه طی یک سال گذشته ،حداقل شش ماه سابقه کار بالینی و

تأیید قرار گرفت ( .)26پایایی ابزار مذکور در تحقیق بدری

تمایل به شرکت در پژوهش بود .پس از کسب مجوز از کمیته

گرگری و فتحی آذر با استفاده از ضریب Cronbach's alpha
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بررسی و  0/89گزارش شد ( .)27در مطالعه  Facioneو

دادهها با استفاده از آزمونهای توصیفی (میانگین ،میانه ،فراوانی

همکاران که بر روی  164دانشجو انجام گرفت ،پایایی آزمون

و درصد فراوانی و انحراف معیار) و استنباطی (ضریب همبستگی

 CCTDIبه روش  Cronbach's alphaبرای کل ابزار0/90 ،

 Linear regression ،Pearsonو آزمون  )tدر نرمافزار SPSS

و برای شاخصهای هفتگانه  0/80به دست آمد (.)25

نسخه  )version 15, SPSS Inc., Chicago, IL( 15مورد

جهت سنجش صالحیت بالینی ،از ابزار سنجش صالحیت

تجزیه و تحلیل قرار گرفت .با توجه به نرمال بودن متغیرهای

بالینی پرستاران استفاده گردید که بر اساس نظریه  Bennerاز

تحقیق بر اساس آزمون  Kolmogorov-Smirnovدر سطح

مبتدی تا ماهر طراحی شده بود ( .)28این ابزار  73مهارت

معنیداری  ،0/05از آزمون همبستگی  Pearsonبرای بررسی

پرستاری را در هفت حیطه مختلف «یاریرسانی و کمک به

ارتباط بین متغیرهای صالحیت بالینی و گرایش تفکر انتقادی

بیمار ( 7مهارت) ،آموزش و هدایت ( 16مهارت) ،اقدامات

استفاده شد .آزمون  Linear regressionنیز جهت بررسی

تشخیصی ( 7مهارت) ،تواناییهای مدیریتی ( 8مهارت) ،حیطه

پیشگویی میزان تأثیر گرایش تفکر انتقادی در صالحیت بالینی به

اقدامات درمانی ( 10مهارت) ،تضمین کیفیت ( 6مهارت) و

کار برده شد.

وظایف شغلی و سازمانی ( 19مهارت)» مورد سنجش قرار

کد اخالق طرح حاضر IR.IAU.K.REC.1395.41 ،و

میدهد .نمرهدهی این مقیاس جهت سنجش به کارگیری

منبع تأمینکننده بودجه پژوهش ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد

صالحیت بالینی بر اساس مقیاس لیکرت چهار درجهای (از

کرج میباشد.

هرگز تا همیشه) از صفر تا  219میباشد .بر اساس نمرات
کسب شده ،به کارگیری صالحیت بالینی به سه سطح «کم،
متوسط و زیاد» تقسیمبندی گردید .نمره کمتر از  73صالحیت

یافتهها
از  140پرسشنامه،

 20پرسشنامه ( 14/28درصد)

بالینی کم 74-146 ،صالحیت بالینی متوسط و 147-219

اطالعات ناقص داشت .بنابراین ،تحلیل آماری بر روی 120

صالحیت بالینی زیاد را نشان داد (.)28

پرستار شامل  84زن ( 70درصد) و  36مرد ( 30درصد) انجام

از مزایای پرسشنامه صالحیت بالینی پرستاران ،میتوان به
کاربرد آسان و روایی و پایایی باال اشاره کرد .همسانی درونی

شد .میانگین سنی شرکتکنندگان 29/00 ± 7/76 ،سال بود که
به طور متوسط  5/68 ± 4/92سال سابقه خدمت داشتند42 .

حیطههای هفتگانه این مقیاس در مطالعه  Meretojaو

درصد نمونهها متأهل ( 50نفر) بودند 65 .درصد ( 78نفر)

همکاران بین 0/79تا  0/91تعیین شد که نشان دهنده همسانی

تحصیالت کارشناسی و  35درصد ( 42نفر) تحصیالت

درونی مطلوب حیطهها و پایایی مناسب ابزار است (.)29

کارشناسی ارشد پرستاری داشتند .میانگین نمره پرستاران از

همچنین ،بحرینی و همکاران با ترجمه مجدد این مقیاس از

پرسشنامه  285/18 ± 41/37 ،CCTDIیعنی در سطح مثبت

زبان اصلی به زبان فارسی و سپس ترجمه معکوس آن بر

و بیشترین میانگین نمره پرستاران مربوط به بعد حقیقتجویی

اساس روش توصیه شده سازمان جهانی بهداشت ،روایی ابزار

بود (جدول  1/7 .)1درصد پرستاران گرایش منفی56/0 ،

را بررسی نمودند که از نظرات متخصصان و استادان آموزش

درصد گرایش متزلزل 36/2 ،درصد گرایش مثبت و  6/0درصد

بالینی و پرستاران باتجربه دانشگاههای مختلف کشور مورد

گرایش قوی نسبت به تفکر انتقادی داشتند.

تأیید قرار گرفت .پایایی ابزار نیز بر اساس ضریب
 Cronbach's alphaدر حیطههای هفتگانه بین 0/75تا 0/89
به دست آمد (.)30 ،31
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میانگین نمره صالحیت بالینی در زنان  137/48 ± 37/24و
در مردان  122/62 ± 25/79به دست آمد و میانگین نمره
صالحیت بالینی کل 132/84 ± 34/77 ،بود (جدول  .)1بر
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اساس یافتههای به دست آمده در خصوص میزان به کارگیری

به کارگیری صالحیت بالینی در زنان نسبت به مردان به طور

صالحیت بالینی 9 ،درصد ( 10نفر) کل شرکتکنندگان در

معنیداری بیشتر ( )P = 0/041بود .میانگین نمره به کارگیری

سطح کم 64 ،درصد ( 76نفر) در سطح متوسط و  40درصد

صالحیت بالینی به طور معنیداری در پرستاران دارای مدرک

( 48نفر) در سطح زیاد بودند .بیش از نیمی از پرستاران در

کارشناسی نسبت به کارشناسی ارشد باالتر گزارش گردید

همه حیطههای صالحیت بالینی در سطح متوسط قرار داشتند.

(.)P = 0/010

جدول  .1میانگین ابعاد گرایش تفکر انتقادی و حیطههای صالحیت بالینی
ابعاد گرایش تفکر انتقادی

میانگین  ±انحراف معیار

حیطههای صالحیت بالینی

میانگین  ±انحراف معیار

گرایش تفکر انتقادی

258/19 ± 41/37

صالحیت بالینی کل

± 34/77

حقیقتجویی

46/97 ± 7/37

یاریرسانی و کمک به بیمار

12/82 ± 3/20

انتقاد

45/41 ± 7/33

آموزش و هدایت

29/46 ± 8/20

سازماندهی

42/81 ± 8/75

اقدامات تشخیصی

12/53 ± 3/90

اعتماد

35/61 ± 6/42

تواناییهای مدیریتی

14/26 ± 4/41

رشد

37/50 ± 6/95

اقدامات درمانی

18/22 ± 5/65

جستجوگری

33/80 ± 7/49

تضمین کیفیت

10/18 ± 3/33

تحلیگری

43/00 ± 7/46

وظایف شغلی و سازمانی

35/34 ± 10/00

بکارگیری صالحیت بالینی وجود داشت،r = 0/284( .

نتایج آزمون همبستگی  Pearsonنشان داد که همبستگی

( )P = 0/002جدول .)2،3

مثبتی بین نمره گل گرایش به تفکر انتقادی با نمره کل

جدول  .2همبستگی بین گرایش تفکر انتقادی و صالحیت بالینی و ابعاد گرایش تفکر انتقادی
متغیر

گرایش تفکر انتقادی کل

صالحیت بالینی کل

**

انتقادپذیری

حقیقتجویی
**

r = 0/284

**

r = 0/272

r = 0/375

سازماندهی
r = 0/217

اعتماد
**

r = 0/246

رشد

جستجوگری

تحلیلگری

r = 0/162

r = 0/137

r = 0/181

**P > 0/001

جدول  .3همبستگی بین گرایش تفکر انتقادی و حیطههای صالحیت بالینی
متغیر

گرایش تفکر انتقادی کل

یاریرسانی و کمک

آموزش و

اقدامات

تواناییهای

اقدامات

به بیمار

هدایت

تشخیصی

مدیریتی

درمانی

r = 0/152

r = 0/240

**

r = 0/256

**

r = 0/246

*

تضمین کیفیت

وظایف شغلی و
سازمانی

**

r = 0/296

**

r = 0/324

**

r = 0/260

*P > 0/001** ،P > 0/050
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بر اساس نتایج آزمون رگرسیون خطی گرایش تفکر انتقادی
میتواند  8.1درصد از به کارگیری صالحیت بالینی را پیشبینی
کند (()P = 0/004جدول .)4
جدول  .4نتایج تحلیل  Linear regressionبرای پیشبینی صالحیت بالینی پرستاران
متغیر پیشبین

B

خطای استاندارد

Beta

T

مقدار P

مقدار ثابت

64/27

21/98

-

2/92

0/004

گرایش تفکر انتقادی

0/024

0/076

0/284

3/51

0/002

r = 0/284

R2 = 0/081

 R2 = 0/073تعدیل شده

-

-

بحث و نتیجهگیری
امروزه صاحبنظران بر این باور هستند که تفکر انتقادی
بخش جداییناپذیر آموزش در هر مقطعی میباشد؛ چرا که
تفکر انتقادی تفکری است که با تحلیل ،ارزشیابی ،گزینش و
کاربرد ،منجر به ارایه بهترین راهحل میگردد ( .)32هدف از
انجام پژوهش حاضر ،بررسی رابطه گرایش تفکر انتقادی با
صالحیت بالینی پرستاران بود .الزم به ذکر است که با توجه به
این که تحقیقات مشابهی در مورد ارتباط بین تفکر انتقادی و به
کارگیری صالحیت بالینی در پرستاران یافت نشد ،مقایسه نتایج
در گروههای مشابه مانند دانشجویان پرستاری و سایر گروههای
علوم پزشکی صورت گرفت .در مطالعه حاضر ،بین میزان
گرایش تفکر انتقادی با به کارگیری صالحیت بالینی رابطه
معنیدار و مثبتی مشاهده شد؛ به طوری که با افزایش میزان
گرایش تفکر انتقادی ،به کارگیری صالحیت بالینی پرستاران
افزایش یافت .برخی پژوهشها در زمینه تفکر انتقادی و تأثیر
آن بر عملکرد پرستاران ،نتایج مشابهی را نشان دادهاند.
 Facioneتأثیر تفکر انتقادی بر عملکرد مبتنی بر شواهد در
بالین را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که درک
پرستاران از عملکرد مبتنی بر شواهد در بالین بسیار پایین است
و پرستاران اغلب درک درستی از عملکرد مبتنی بر شواهد
ندارند ( .)33نتایج تحقیق  McKinleyو همکاران نشان داد که
بین مراقبت مبتنی بر شواهد و مهارت تفکر انتقادی رابطه
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معنیداری وجود دارد ( .)34همچنین Pai ،و  Engمطالعهای را
بر روی دانشجویان پرستاری انجام دادند و دریافتند که بین
گرایش به انتقادی و رفتارهای مراقبتی ارتباط معنیداری وجود
داشت ( .)35به عبارت دیگر ،دانشجویانی که از تفکر انتقادی
باالتری برخوردار بودند ،میزان موفقیت بیشتری کسب کردند.
در این زمینه Kirbasay ،و  Ozsoy-Gunesدر پژوهش خود
نتیجهگیریکردند که گرایش به تفکر انتقادی بر کارآفرینی
دانشجویان نیز تأثیرگذار میگذارد (.)36
نتایج تحقیق  Paryadو همکاران که بر روی دانشجویان
پرستاری انجام شد ،نشان داد که بیشترین میانگین نمرات اخذ
شده واحدها به ترتیب در استدالل قیاسی ،استدالل استقرایی،
ارزیابی ،استنباط و تجزیه و تحلیل بود ( .)37نصرآبادی و
همکاران با انجام مطالعهای ،ارتباط مثبتی را بین نگرش تفکر
انتقادی دانشجویان و پیشرفت تحصیلی گزارش نمودند.
نگرش تفکر انتقادی در عملکرد تحصیلی دانشجویان حایز
اهمیت است و به سبب ویژگی قابل آموزش بودن تفکر
انتقادی ،این اهمیت بیشتر نیز میشود ( .)38این امر میتواند
به این دلیل باشد که افرادی که گرایش مثبتی نسبت به تفکر
انتقادی دارند ،به دلیل برخورداری از حس حقیقتجویی،
انتقادپذیری ،سازماندهی ،اعتماد ،رشد ،جستجوگری و
تحلیلگری ،میتوانند عملکرد تحصیلی و بر اساس نتایج
پژوهش حاضر صالحیت بالینی بهتری داشته باشند؛ چرا که
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پرستاران جهت تصمیمگیری مؤثر در بالین باید واجد

بین میانگین گرایش به تفکر انتقادی در پرستاران مرد و زن

خصوصیات مذکور باشند .نتایج تحقیقات بسیاری نیز نشان

مشاهده نشد که با نتایج پژوهشهای ،)49( Ozdemir

داده است که تفکر انتقادی پیشبینیکننده خوبی برای عملکرد

Kawashima

تحصیلی دانشجویان است (.)39-42

 Nazem Ghadiو همکاران ( )52و  Kolayisو همکاران

و

Shiomi

(،)50

Azar

(،)51

بر اساس نتایج بررسی حاضر ،باالترین نمره گرایش تفکر

( )53همخوانی داشت .در تحقیق حاضر بین سن و گرایش

انتقادی در حیطه حقیقتجویی بود که با نتایج مطالعه عباسی و

تفکر انتقادی رابطه معنیداری یافت نشد .در مطالعات شبوئی

همکاران ( )43همسو بود .نتایج پژوهشی در  27کالج پرستاری

و همکاران ( )54و خدامرادی و همکاران ( )55نیز بین دو

نروژ نشان داد که نزدیک به  80درصد پرستاران تازه

متغیر سن با تفکر انتقادی رابطه معنیداری مشاهده نگردید ،اما

فارغالتحصیل گرایش مثبتی نسبت به تفکر انتقادی داشتند.

این ارتباط در پژوهش نوحی و همکاران معنیدار گزارش شد

باالترین و پایینترین میانگین به ترتیب مربوط به جستجوگری و

( )56که این نتایج متناقض میتواند ناشی از تفاوت دامنه سنی

حقیقتجویی بود ( )44که با نتایح تحقیق حاضر همخوانی

شرکتکنندگان در تحقیقات مختلف باشد.

نداشت .در مطالعه حاضر پایینترین نمره گرایش تفکر انتقادی

بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،بین گرایش تفکر انتقادی در

در حیطه تحلیلگری عنوان گردید که میتواند ناشی از غالب

پرستاران مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تفاوت

بودن روشهای آموزش سنتی در دانشگاه باشد؛ چرا که این

معنیداری مشاهده نشد که با یافتههای پژوهش عباسی و

روشها اجازه تحلیلگری را به دانشجویان نمیدهد .همچنین،

همکاران ( )43همسو بود .آنها به این نتیجه رسیدند که نمرات

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که رابطه معنیداری بین مؤلفههای

گرایش به تفکر انتقادی به جزء در حیطه فکر باز ،تفاوت

گرایش تفکر انتقادی در پرستاران زن و مرد وجود نداشت .در

معنیداری در دو مقطع تحصیلی نداشت ( .)43این نتایج نشان

این راستا Ricketts ،و  Ruddدریافتند که تنها در برخی از ابعاد

میدهد که برنامههای آموزشی مقاطع تحصیالت تکمیلی ،در

گرایش تفکر انتقادی بین دو جنس تفاوت معنیدار وجود دارد؛

جهت افزایش تفکر انتقادی و قدرت استنباط و تجزیه و تحلیل

به طوری که در تحقیق آنها ،دانشجویان زن نمره باالتری در

عمل نکرده است .بیشتر پرستاران تحقیق حاضر از نظر به

گشودگی ذهنی نسبت به دانشجویان مرد کسب کردند و

کارگیری صالحیت بالینی در سطح متوسط بودند که این یافته

دانشجویان مرد در جستجوی حقیقت و بلوغ شناختی نمره

با نتایج مطالعه کمیلی ثانی و همکاران که در آن میانگین نمره

باالتری نسبت به دانشجویان زن کسب کردند ( .)45نتایج

کلی صالحیت بالینی پرستاران در سطح متوسط و خوب

متناقض مطالعات نشان میدهد که برای بررسی ارتباط گرایش

گزارش گردید ( ،)57همخوانی داشت .همچنین ،میزان به

تفکر انتقادی با جنسیت ،نیاز به بررسی ابعاد مختلف مرتبط با

کارگیری صالحیت بالینی در زنان بیشتر از مردان و در

جنس میباشد که با پژوهش کیفی قابل انجام است.

پرستاران مقطع کارشناسی بیشتر از مقطع کارشناسی ارشد بود

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میانگین گرایش به تفکر

و شاید به این دلیل باشد که در تحصیالت تکمیلی پرستاری

انتقادی در پرستاران در سطح مثبتی قرار داشت که با یافتههای

کمتر به بالین توجه میشود و پرستارانی که ادامه تحصیل

مطالعات قریب و همکاران ( ،)46صبوری کاشانی و همکاران

میدهند ،در بیشتر مواقع از بالین فاصله میگیرند .ارتباطی بین

( )47و  Ojewoleو  )48( Thompsonکه به بررسی گرایش

سطح آموزشی (پرستار ،سرپرستار و سوپروایزر) ،بخش و

تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری و سایر رشتههای علوم

سابقه کار با صالحیت بالینی گزارش نشد که این یافته با برخی

پزشکی پرداخته بودند ،همسو بود .همچنین ،تفاوت معنیداری

پژوهشها ( )58مطابقت داشت .در بررسی حاضر ،پرستاران
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در حیطه آموزش و راهنمایی پرسشنامه صالحیت بالینی

آمده از پژوهش حاضر ،ضرورت طراحی برنامههای آموزشی

بیشترین نمره را کسب کردند که با نتایج تحقیق کمیلی ثانی و

مناسب جهت تقویت تفکر انتقادی در دانشجویان پرستاری و

همکاران ( )57همراستا و با نتایج مطالعه انجام گرفته در

پرستاران شاغل در بیمارستان را متذکر میشود .با توجه به

استرالیا که در آن صالحیت پرستاران در اقدامات درمانی بهتر

نتایج تحقیق حاضر مبنی بر وجود رابطه مثبت بین گرایش

از سایر حیطهها بود ( ،)59همخوانی نداشت که این تفاوت در

تفکر انتقادی و به کارگیری صالحیت بالینی پرستاران،

نتایج پژوهشهای داخلی و خارجی میتواند ناشی از تفاوت

دستاندرکاران پرستاری میتوانند با برگزاری کارگاههای

در شیوههای آموزشی باشد که در برخی از کشورها عالوه بر

عملی در خصوص توسعه تفکر انتقادی پرستاران بالین به

آموزش تئوری ،در بالین نیز موفقتر عمل مینمایند.

عنوان یکی از راهکارهای مهم و عملیاتی در جهت ارتقای

در تحقیق حاضر بین سن و سابقه کار پرستاران با صالحیت
بالینی ارتباط معنیداری گزارش نگردید که با نتایج مطالعه
بحرینی و همکاران ( )30همسو و با

برخی پژوهشها

صالحیت بالینی پرستاران و در نهایت ،حرکت به سوی مراقبت
بهینه که هدف غایی پرستاری است ،گام بردارند.
تها
محدودی 

( )60 ،61غیر همسو بود .نتایج متناقض در این مورد نشان

مهمترین محدودیت اجرایی پژوهش حاضر ،دشوار بودن


میدهد که به تحقیقات بیشتری در زمینه علل عدم افزایش

دسترسی به شرکتکنندگان و جمعآوری دادههای مطالعه بود.

صالحیت بالینی با سن و سابقه کار پرستاران نیاز است؛ چرا که

تهای دیگر میتوان به پیچیدگی سؤاالت
از محدودی 

انتظار میرود با افزایش سن و به دنبال آن سابقه کار بالینی،

پرسشنامه  CCTDIاز دیدگاه پرستاران ،اختصاص وقت

صالحیت بالینی پرستاران نیز افزایش یابد.

بیشتر جهت تکمیل پرسشنامه و عدم همکاری برخی پرستاران

با توجه به این که مطالعات صورت گرفته در خصوص

که منجر به ریزش نمونهها گردید ،اشاره کرد.

تفکر انتقادی و تأثیر آن بر صالحیت بالینی پرستاران در ایران
بسیار محدود است و پژوهش حاضر تنها بر روی نمونه
کوچکی از پرستاران انجام گرفت ،پیشنهاد میشود با توجه به
اهمیت موضوع ،تحقیقات بیشتری در نمونههای بزرگتر و
طهای بالینی متفاوت و همچنین ،بر روی دانشجویان
محی 
پرستاری سال آخر انجام شود و با انجام مطالعات مداخلهای،

سپاسگزاری
بدینوسیله نویسندگان از دانشجویان پرستاری به خصوص
سرکار خانم دلیر شارمی که در جمعآوری اطالعات پرسشنامهها
همکاری نمودند و همچنین ،از کلیه پرستاران شرکتکننده در
مطالعه ،تشکر و قدردانی به عمل میآورند.

تأثیر ارایه راهکارهای عملیاتی ارتقای تفکر انتقادی در افزایش
میزان صالحیت بالینی مورد بررسی قرار گیرد .نتایج به دست
Namadi vosoughi M, Tazakkori Z, Habibi A,
Abotalebi Daryasari GH, Kazemzadeh R.
Assessing
Nursing
Graduates′
Clinical
Competency from the Viewpoints of Graduates
and Head Nurses. Journal of Health and Care.
]2014; 16(1,2): 66-73. [In Persian
Mazlum r, Ghalje M, Ghaljaee F. Survey
relationship clinical competency and patient
satisfaction from nursing service. J faculty nurs
midw shahid beheshti univ. 2008; 18(63): 12-9.
][In Persian
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