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مقدمه

نوحی و همکاران

تدریسی استفاده شود که روش تفکر را به فراگيران بياموزد

امروزه فراگيران برای روبهرو شدن با تحوالت شگفتانگيز

( .)5یکی از مهمترین نيازهای عصر ارتباطات ،مهارتهای

قرن بيست و یکم باید به طور فزایندهای مهارتهای تفکر را

تفکر است .تواناییهای تفکر انتقادی شاگردان طی تحصيل

برای تصميمگيری مناسب و حل مسایل پيچيده جامعه کسب

بدون کمک استادان و تنها با گوش دادن به سخنرانیها و

کنند ( .)2تطابق با دنيایی که به طور دایمی در حال تغيير است،

خواندن کتب درسی و امتحان دادن به وجود نمیآید؛ آنها باید

تنها با دسترسی به اطالعات و ارتباطات حل نخواهد شد .با

فرصتهایی را برای تمرین مهارتها و روشهای تفکر

توجه به شرایط فعلی جهان و پيشرفت چشمگير فنآوریهای

انتقادی شاگردان تدارک ببينند و این کار به جز از طریق مجسم

مختلف به خصوص فنآوری ارتباطات و اطالعات ،ممکن

کردن چهارچوبهای تحليلی ،در ميان گذاشتن روشهای

است چنين تصور شود که تعليم و تربيت تنها باید به طور

مسأله خود با شاگردان ،صحبت با همکاران و شرکت در

خاص بر به کارگيری و تربيت کاربران برای استفاده مناسب از

سمينارهای آموزشی ،آموزش مهارتها و روشهای مناسب

این تکنولوژی تمرکز کند ،اما صرف در اختيار داشتن و استفاده

تدریس ،انجام تحقيق و بررسیهای نقادانه امکانپذیر نيست

از این فنآوری در دنيای تعليم و تربيت راهگشای انسان امروز

(.)4 ،7

و آینده نخواهد بود .موضوع اساسی در دنيای فعلی ،تربيت

تفکر انتقادی تفکری مستدل ،منظم ،هدفمند و اثرگذار،

انسانهایی است که خوب بياندیشند Martin .معتقد است که

منطقی و مبتنی بر پيامد است که به روش علمی به بررسی و

نخستين هدف و محصول نهایی تعليم و تربيت ،باید تربيت

تجزیه و تحليل تمامی نظرات و اطالعات در دسترس

انسانهای صاحب اندیشه و ذهن کاوشگر باشد (.)1

میپردازد .سبکهای یادگيری را ترجيح افراد در شيوه دریافت

بسياری از صاحبنظران بر این باور هستند که یکی از

و پردازش اطالعات تعریف کردهاند ( .)3سبکهای یادگيری

اهداف اساسی تعليم و تربيت باید تربيت انسانهای متفکر

طبق تعریف  ،Kolbروش فرد در تأکيد بر برخی تواناییهای

باشد ( .)0به عقيده  ،Meyersدر عصر متحول امروز اهداف

یادگيری نسبت به برخی دیگر از تواناییها میباشد ( .)2به

نهایی و کلی تعليم و تربيت ناگزیر باید تغيير یابد؛ به عبارت

عبارت دیگر ،سبک یادگيری عبارت است از رفتارهای معين

دیگر روشهای سنتی تدریس و یادگيری یعنی جایگاه منفعل
فراگيران در محيط آموزشی و تکيه بر پر کردن ذهن از

شناختی ،عاطفی و روانی -اجتماعی که به عنوان شاخصهای
به نسبت پایدار در زمينه نحوه ادراک ،تعامل و واکنش نسبت

اطالعات ،دیگر جوابگوی نيازهای تربيتی نسل حاضر و آینده

به محيط یادگيری به کار میروند ( .)2 ،2به طور کلی

نخواهد بود و برای تربيت صحيح فراگيران نياز است تا آنها

روشهای تدریس به دو دسته تقسيم میشوند :دسته اول

آزادانه ،خالقانه و نقادانه و به طور علمی بياندیشند و

روشهای معلم محور است که روشهای سنتی از قبيل

برنامههای مدارس و مراکز آموزشی باید نظم فکری را به

سخنرانی جزء این دسته به شمار میرود ( .)22در این نوع

فراگيران منتقل نماید و چنان سازماندهی شود که آنها را به

رویکرد تدریس ،بخش عظيمی از فرایند تدریس را

جای ذخيرهسازی حقایق علمی ،درگير مسأله و تحليل آن

صحبتهای معلم تشکيل میدهد (.)22

نماید (.)4

در روشهای سنتی ،معلم به تنهایی در مورد فرایند

بنابراین در عصری که مطالب کتابهای درسی پيش از این

تدریس -یادگيری تصميمگيری میکند .روش سنتی باعث

که از زیر چاپ درآیند ،کهنه میشوند و در بيشتر مشاغل

تفکر سطحی شده ،به حافظه افراد تأکيد میورزد و بر تفکر

نوآوریهای سریع و مداوم صورت میگيرد ،باید از روشهای

عميق توجه خاصی ندارد ( .)21دسته دوم ،روشهای تدریس
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دوره یازدهم شماره دوم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

دانشجو محور هستند که در این روشها ،دانشجویان به طور

یادگيری  Kolbبود .این پرسشنامه  21سؤال دارد و برای هر

فعال در امر یادگيری دخالت دارند و امروزه به این روشها

یک از سؤالها  4گزینه به صورت ليکرت (کامأل ،تا حدودی،

تأکيد زیادی میشود ( .)20تفکر انتقـادی مـیتواند به پرستار

اندکی و خيلی کم) پيشنهاد میدهد .با جمع امتياز هر یک از

برای اتخـاذ تصميم درسـت کمک کند .هدف اصلی از توسعه

این  4گزینه در  21جمله پرسشنامه (یعنی امتياز گزینههای هم

تفکر انتقادی در برنامه آموزش پرستاری ،افزایش قدرت

شماره در  21سؤال را با هم جمع کنيم) ،چهار نمره به دست

تصميمگيری مستقل در این حرفه است (.)24

میآید که شيوههای یادگيری فرد را نشان میدهد .با تفریق

همچنين از بين روشهای آموزشی ،یادگيری بر مبنای حل

نمره روش فکر کردن از نمره روش احساس کردن و تفریق

مسأله میتواند توانایی تفکر انتقادی را در افراد افزایش دهد

نمره روش انجام دادن از روش تماشا کردن دو نمره حاصل

()25؛ بنابراین باید به رویکردهای تدریس و راهبردهای

میشود .این دو نمره روی دو محور مختصات قرار میگيرند:

یادگيری که بيشتر باعث افزایش تفکر انتقادی در دانشجویان

در یک سر محور عمودی روش یادگيری از طریق احساس

میگردد ،پی برد و جامعه دانشجویان (به خصوص در حيطه

کردن و در انتهای دیگر آن یادگيری از طریق فکر کردن

پرستاری که ارتباط تنگاتنگی با تصميمگيری بالينی دارد) را به

(تجربه عينی -مفهومسازی انتزاعی) و در یک سر محور افقی،

سمت افزایش تفکر نقادانه پيش برد .با توجه به اهميت استفاده

یادگيری از طریق انجام دادن و در انتهای دیگر یادگيری از

از آموزشهای فعال به ویژه در سطح تحصيالت تکميلی

طریق تماشا کردن (آزمایشگری فعال -مشاهده تأملی) قرار

مطابق با راهبردهای یادگيری دانشجویان ،بازنگری برنامههای

میگيرد .این دو محور  4ربع یک مربع را تشکيل میدهند که

آموزشی از وظایف غير قابل اجتناب سيستم آموزش پرستاری

هر ربع آن بيانگر یکی از سبکهای یادگيری است و در مورد

است .به منظور شناسایی سبکها و راهبردهای یادگيری

سبکهای یادگيری میباشد که پایایی و روایی آن پيشتر

دانشجویان ،مطالعه حاضر با هدف تعيين رابطه تفکر انتقادی و

توسط  )2( Kolbو سایر محققين ( )27تأیيد شده است.

راهبردهای یادگيری در دانشجویان تحصيالت تکميلی
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام گردید.

 Kayesبا اجرای این پرسشنامه بر روی  112نفر ،ضریب
 Cronbachs alphaآن را برابر با  2/33-2/21برای هر چهار
زیرمقياس

()AC-CE

(conceptualization-

Abstract

 ،)Concrete experienceضریب  Cronbachs alphaبرابر با

روش کار
مطالعه حاضر توصيفی -تحليلی از نوع همبستگی و جامعه

 2/33-2/21را برای هر چهار زیرمقياس (( )AE-RO

Active

آماری آن شامل  22نفر بود .نمونهگيری به صورت مبتنی بر

 )experimentation-Reflective observationو همچنين

هدف انجام شد .در این مطالعه مقطعی از دانشجویان

همبستگی  2/22-2/42را در بين هر چهار مقياس به دست

گرایشهای مختلف پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان که

آورد ( Kolb .)23و  Kolbضریب اعتبار پرسشنامه سبکهای

در حال حاضر مشغول گذراندن مقطع تحصيالت تکميلی

یادگيری را با روش ضریب  Cronbachs alphaبين -2/22

(کارشناسی ارشد و دکتری) بودند ،درخواست شد تا

 2/30و با روش دو نيمه کردن برابر با 2/32-2/25گزارش

پرسشنامههای این پژوهش را تکميل

نمایند.

کردند ( .)22بابامحمدی و خليلی با اجرای این پرسشنامه بر

ابزار پژوهش دو پرسشنامه بود :پرسشنامه سبکهای

روی  027دانشجو ،ضریب  Cronbachs alphaآن را برابر با

یادگيری که شامل دو بخش میباشد ،بخش اول سؤاالت

 2/34برای  2/32 ،CEبرای  2/72 ،ROبرای  ACو  2/31برای

مربوط به ویژگیهای فردی دانشجویان و پرسشنامه سبکهای

 AEبه دست آوردند (.)22
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California

گرفت .ميانگين سنی شرکت کنندگان در این مطالعه ± 4/24

 critical thinking skill testیا  )CCTSTجهت اندازهگيری

 12/12سال بود .ميانگين نمره تفکر انتقادی دانشجویان بر

تفکر انتقادی میباشد .آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کاليفرنيا

حسب ویژگیهای دموگرافيک در جدول  2آمده است.

پرسشنامه تفکر انتقادی کاليفرنيا فرم ب (

فرم ب حاوی  04سؤال است که  22مورد آن  4گزینهای و 27
سؤال دیگر  5گزینهای میباشد .پایایی آزمون با استفاده از

جدول  :1میانگین نمره تفکر انتقادی دانشجویان مورد مطالعه بر حسب

فرمول شماره  Kuder Richardson 12در محدوده 2/72-2/32

ویژگیهای دموگرافیک

گزارش شد (.)12
خليلی و حسين زاده در مدل اکتشافی تحليل عاملی04 ،
سؤال آزمون به روش مؤلفههای اصلی و چرخش  Varimaxرا

تفکر انتقادی
متغير

فراوانی-
تعداد
(درصد)

مورد تحليل قرار دادند که ارزش ویژه  24عامل بزرگتر از یک

جنسيت

ميانگين ±
انحراف معيار

بود .در این روش همه خرده آزمونها (ارزیابی ،تحليل،

پسر

(11 )12/0

2/13 ± 4/03

استنباط ،قياس و استقرا) با نمره کل آزمون از همبستگی مثبت

دختر

(50 )32/3

2/20 ± 4/42

و باالیی برخوردار بودند ( .)12خدامرادی و همکاران جهت

کل

(35)222

2/42 ± 4/45

تعيين پایایی آزمون از دو روش همسانی درونی و بيرونی

مقطع

استفاده کردند و ميزان آن را  2/21اعالم نمودند ( .)11به دليل

دکتری

(22 )24/3

20/54 ± 0/25

وقتگير و دشوار بودن پرسشنامه کاليفرنيا و همکاری پایين

کارشناس ارشد

(74 )25/0

3/52 ± 4/07

دانشجویان ،سعی شد بهترین زمان جهت پاسخگویی به

وضعيت تأهل

سؤاالت انتخاب شود و پذیرایی از دانشجویان نيز به عمل آمد
و توزیع پرسشنامهها و جمعآوری دادهها توسط پژوهشگر و
به صورت حضوری و غير حضوری صورت گرفت.
جهت تجزیه و تحليل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه 27
( )version 16, SPSS Inc., Chicago, ILاستفاده گردید .دادهها

متأهل

(40 )53/0

2/02 ± 4/50

مجرد

(01 )41/3

3/22 ± 4/22

داخلی -جراحی

(11 )12/0

2/33 ± 0/24

روان پرستاری

(7 )2/2

5/52 ± 5/22

(4 )5/0

25/52 ± 1/22

(3 )2/0

22/22 ± 4/54
7/71 ± 4/20

بهداشت

*

با استفاده از جداول توزیع فراوانی مطلق و نسبی گزارش شد
و همچنين از آزمونهای مقایسه ميانگين استفاده گردید .ارتباط

مدیریت

(2 )22/3

بين نمره متغيرهای تفکر انتقادی و نمره سبکهای یادگيری با

ویژه بزرگسال

(23 )11/3

2/37 ± 0/32

استفاده از ضریب همبستگی  ،Pearsonاختالف امتياز بين

ویژه نوزادان

(22 )24/3

7/07 ± 0/10

ميانگينها توسط آزمون  ANOVAو بررسی ارتباطات به کمک
ضریب همبستگی  Pearsonو آزمون  1صورت گرفت.
یافتهها

F = 2/215
P = 2/132

F = 2/237
P > 2/222

F = 2/223
P = 2/242

گرایش تحصيلی

اطفال

گروههای مختلف با استفاده از آزمون  ،Independent tمقایسه

آزمون آماری

*

P = 2/225

*جهت تعيين ارتباط بين تفکر انتقادی و گرایشهای تحصيلی از آزمون
 ANOVAاستفاده و سپس سطح معنیداری توسط آزمون Post-Hoc
تعيين شد.

توزیع فراوانی سبکها در بين دانشجویان و ميانگين نمره

از تعداد  22پرسشنامه 35 ،پرسشنامه بازگردانده شد

تفکر انتقادی بر حسب سبکهای یادگيری به ترتيب شامل

( 20/0درصد پاسخگویی) و مورد تجزیه و تحليل آماری قرار

سبک همگرا با  02/3درصد و ميانگين  ،20/24 ± 1/73سبک

221

دوره یازدهم شماره دوم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

جذب کننده با  17/3درصد و ميانگين  ، 2/75 ± 1/52سبک
واگرا با  12/2درصد و ميانگين  4/22 ± 1/02و سبک انطباق
یابنده با  11/3درصد و ميانگين  0/21±2/00بود.

بحث و نتیجهگیری
تحقيقات انجام شده در سطح جهان و در کشور ما بيانگر آن
است که فراگيران در کسب مهارت تفکر انتقادی در سطح

جهت تعيين همبستگی بين سن و ميزان تفکر انتقادی از

مدارس و دانشگاهها با مشکالت و کاستیهایی مواجه هستند.

ضریب همبستگی  Pearsonاستفاده شد .نتایج نشان داد که بين

با توجه به نتایج مطالعه حاضر و ضعف دانشجویان تحصيالت

دو متغير سن و ميزان تفکر انتقادی همبستگی آماری معنیداری
وجود دارد؛ چرا که  P > 2/222به دست آمد.

تکميلی ،جهت توسعه تفکر انتقادی در پرستاری باید بين دانش
پرستاری و تفکر انتقادی ارتباط نزدیکی برقرار شود.

برای کشف ارتباط بين ميانگين نمره کل تفکر انتقادی بر

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بين نمره تفکر انتقادی و

t

سبک یادگيری دانشجویان ارتباط وجود دارد و سبک همگرا و

استفاده شد که تفاوت آماری معنیداری بين نمره کل تفکر

جذب کننده از بيشترین نمره تفکر انتقادی برخوردار بودند.

انتقادی با جنسيت دیده نشد؛ اگرچه ميانگين نمره تفکر انتقادی

نتایج پژوهش بختيار نصرآبادی و همکاران حاکی از آن است

در جنس مؤنث اندکی بيشتر از مذکر بود ،اما این تفاوت

که بين نمره تفکر انتقادی فراگيران با سبکهای همگرا و

میتواند ناشی از تفاوت تعداد نمونه در دو گروه باشد .تفاوت

جذب کننده تفاوت معنیداری وجود دارد؛ به این ترتيب که

آماری معنیداری بين نمره کل تفکر انتقادی با وضعيت تأهل

سبکهای همگرا ،واگرا ،انطباق یابنده و جذب کننده از

وجود داشت؛ به طوری که نمره تفکر انتقادی در افراد متأهل

بيشترین سطح تفکر انتقادی برخوردار بودند .بين دو شيوه

بيشتر از افراد مجرد بود .یافتهها حاکی از وجود سطح

مشاهده تأملی و مفهومسازی انتزاعی نيز با تفکر انتقادی رابطه

معنیداری و تأیيد ارتباط معنیدار بين نمره کل تفکر انتقادی و

معنیداری وجود داشت و این رابطه در مورد مفهومسازی

مقطع تحصيلی بود؛ بدین معنی که ميانگين نمره تفکر انتقادی

انتزاعی مثبت بود و در شيوه مشاهده تأملی منفی گزارش شده

در مقطع دکتری بيشتر از مقطع کارشناسی ارشد بود.

است (.)10

حسب جنسيت ،وضعيت تأهل و مقطع تحصيلی از آزمون

بين نمره کل تفکر انتقادی و سبکهای یادگيری ارتباط

پژوهشی که توسط  Gyeongو  Myungانجام شد ،نشان داد

معنیداری مشاهده شد؛ به طوری که افراد با سبک یادگيری

که نمره تفکر انتقادی افراد همگرا ( 21/37درصد) بيش از افراد

همگرا بيشترین و افراد با سبک یادگيری انطباق یابنده کمترین

جذب کننده ( 22/22درصد) ،انطباق یابنده ( 33/22درصد) و

نمره تفکر انتقادی را کسب کرده بودند .ارتباط بين سبکهای

واگرا ( )35/22میباشد و این تفاوت معنیدار است و اینکه

یادگيری و متغيرهایی مانند جنس ،مقطع ،گرایش تحصيلی،

روش یادگيری مفهومسازی انتزاعی و آزمایشگری فعال

وضعيت تأهل و رویکرد تدریس توسط آزمون  1انجام شد و

میتواند موجب پيشرفت مهارت تفکر انتقادی گردد (.)14

نتایج نشان داد که بين سبک یادگيری با جنسيت و گرایش

 Ruddو همکاران در پژوهش خود نشان دادند که بين

ارتباط آماری وجود نداشت ،اما بين سبک یادگيری با مقطع

سبکهای یادگيری و مهارتهای تفکر انتقادی ارتباط

تحصيلی ،سن و وضعيت تأهل ارتباط آماری معنیداری

معنیداری وجود ندارد ( .)15در مطالعهای که توسط  Myersو

مشاهده شد.

 Dyerبر روی  205دانشجوی دانشگاه فلوریدا انجام گردید،
نيز گزارش شد که تفاوت معنیداری بين مهارتهای تفکر
انتقادی بر حسب سبکهای یادگيری افراد وجود ندارد که با
نتایج مطالعه حاضر در تضاد است و میتواند ناشی از تفاوت
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رابطه تفکر انتقادی با سبکهای یادگيری...

فرهنگهای آموزشی مدرسين باشد .همچنين آنها اعالم کردند

در پژوهشی که توسط رضایی و همکاران بر روی سبکهای

که بين روش یادگيری انتزاعی و تفکر انتقادی رابطه معنیداری

یادگيری ترجيحی دانشجویان علوم پزشکی اراک انجام شد،

وجود دارد و گزارش کردند که افراد با این سبک ،به

نتایج حاکی از آن بود که بيشتر دانشجویان علوم پزشکی

Johnson

سبکهای یادگيری همگرا و سپس جذب کننده داشتند ()00

( )17و  )13( Sulimanنيز این تفاوت را معنیدار گزارش

که با نتایج پژوهش حاضر همسو میباشد .داشتن سبکهای

نمودند.

یادگيری همگرا و جذب کننده در بين دانشجویان علوم

قضاوتهای منطقی و عقالنی گرایش دارند (.)7

 Guvenو  Kurumنيز بيان کردند که فقط برخی از

پزشکی با نظریه  Kolbو  Kolbمبنی بر این که دانشجویان

زیرمقياسهای تفکر انتقادی با سبکهای یادگيری رابطه دارد.

علوم پزشکی باید دارای این سبکها باشند ( ،)22نيز مطابقت

معلمان با سبک همگرا در مقایسه با معلمان واگرا کنجکاوی

دارد.

بيشتری در امور نشان میدهند و دانشجویان همگرا نيز نسبت

نتایج مطالعه ولیزاده و همکاران نشان داد که بيشتر

به دانشجویان انطباقی و واگرا خوداطمينانی بيشتری دارند

دانشجویان پرستاری دارای سبکهای یادگيری همگرا هستند.

( .)12همان طور که دیده میشود ،در مورد سبکهای یادگيری

مطالعه دیگری در بين دانشجویان پرستاری قزوین نشان داد که

دانشجویان در تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور

بيشتر دانشجویان دارای سبک یادگيری جذب کننده (50/2

نتایج متفاوتی گزارش شده است .در مطالعه حاضر فراوانی

درصد) و همگرا ( 12/2درصد) میباشند ( .)02سرچمی و

سبک یادگيری همگرا و سپس جذب کننده دانشجویان

حسينی نيز در مطالعه خود دریافتند که بين جنس و سبکهای

میتواند نشان دهنده این باشد که دانشجویان اطالعات خود را

یادگيری ارتباط معنیداری وجود ندارد (.)04

بيشتر از طریق سمبولسازی تجارب ،کار کردن با مفاهيم و
ایدههای انتزاعی کسب کردهاند.

نتایج تحقيق عباسزاده و همکاران نيز نشان داد ،بيشترین
سبک یادگيری بدون توجه به مقطع تحصيلی سبک جذب

در مطالعهای که توسط حسينی و سيف در دانشگاه تهران

کننده و سپس همگرا میباشد که سبک یادگيری غالب در

انجام شد ،سبک یادگيری دانشجویان پزشکی به ترتيب جذب

مقطع کارشناسی ،جذب کننده و در مقطع کارشناسی ارشد

کننده ،همگرا ،واگرا و انطباق یابنده بود ( .)12سبک یادگيری

سبک همگرا بيشترین و سبک انطباق یابنده دارای کمترین

دانشجویان پرستاری و مامایی تبریز به ترتيب همگرا (54/1

فراوانی هستند .در همين مطالعه بين سبکهای یادگيری و

درصد) ،جذب کننده ( 01/2درصد) ،انطباق یابنده (3/5

جنسيت رابطه معنیداری یافت نشد؛ همچنين بين مقطع

درصد) و واگرا ( 7/1درصد) به دست آمد ()02؛ در حالی که

تحصيلی و سبک یادگيری دانشجویان ارتباط آماری معنیداری

مطالعهای در دانشگاه مونتانا نشان داد که دانشجویان پرستاری،

وجود داشت که با نتایج حاصل از این پژوهش همسو میباشد

بيشتر سبکهای واگرا و انطباق یابنده را ترجيح میدهند ()02

(.)2

که این امر میتواند ناشی از تفاوتهای فرهنگی و آموزشی
باشد.

در مطالعه حاضر نيز سبک یادگيری بيشتر دانشجویان
تحصيالت تکميلی همگرا بود و با جنسيت رابطه معنیداری

کلباسی و همکاران نشان دادند که فراوانی سبکهای

یافت نشد ،اما ميان مقطع تحصيلی و سبکهای یادگيری ارتباط

یادگيری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بيرجند به ترتيب

معنیداری مشاهده شد .با توجه به نتایج مطالعات انجام شده،

جذب کننده ( 52/2درصد) ،همگرا ( 15/02درصد) ،واگرا

میتوان بر لزوم بازنگری در استراتژیهای آموزشی فعلی و

( 22/03درصد) و انطباق یابنده ( 7/11درصد) میباشد (.)01

استفاده بيشتر از استراتژیهای فعال تدریس و توجه به
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سپاسگزاری

سبکهای یادگيری فراگيران جهت بهبود وضعيت تفکر انتقادی

از زحمات مسؤولين محترم دانشکده پرستاری و مامایی

تأکيد کرد؛ به خصوص دانشجویان تحصيالت تکميلی امروز یا

رازی و تمام دانشجویانی که در طول پژوهش با نویسندگان

به عبارتی مدرسين پرستاری فردا را آماده نمود تا مهارت

. تقدیر و تشکر به عمل میآید،همکاری نمودهاند

 قضاوت و در،اندیشيدن در مورد نوع مراقبتهای پرستاری
.نتيجه تفسير و تجزیه و تحليل و استنباط را یاد بگيرند
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Background & Objective: The lack of critical thinking among students indicate that nursing
education in achieving professional did not success and nurses foster thoughtful and it still remains
a challenge in the world. Accordingly, in recent years, learning styles, new and creative methods of
facilitating critical thinking such as student-center teaching methods, have been given more
attention. The association between learning styles of postgraduate students with critical thinking in
School of Nursing and Midwifery, Kerman University of Medical Sciences was designed.
Methods: This was a descriptive-analytical correlation, with the study of 90 nursing students at the
graduate level (Masters and PhD) university in 2011 and 2012. Instruments were two
questionnaires, California critical thinking form B, and Kolb learning styles.
Results: There was a significant correlation between the critical thinking and teaching approaches
(P < 0.001) so that active teaching approaches students (student-centered) were better trained in
critical thinking. Between learning styles and critical thinking were also correlated so that the
converging style (13.04 ± 2.67) and most accommodating style (3.82 ± 1.33) have the lowest
average critical thinking.
Conclusion: The results of the studies, one on revising instructional strategies current use of active
teaching strategies to improve critical thinking and attention to individual learning styles are
emphasized.
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