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 انتقادی بر میزان یادگیری پایدار دانشجویان پرستاری
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  دانشکده پرستاری و پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 

 چکیده
ثیر دو روش آموزشی کالسیک و أتجربی است که با هدف مقایسه ت پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه: سابقه و هدف

در دانشکده پرستاری و  بر میزان یادگیری پایدار دانشجویان پرستاری ،)CTS(های تفکر انتقادی  مبتنی بر استراتژی
 . انجام شد80-81پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال تحصیلی 

جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشکده بود که از بین آنان : ها روشمواد و 
در این پژوهش درس . دندسال اول به عنوان نمونه پژوهش انتخاب ش در نیم)  نفر=17n( پرستاری 3دانشجویان ترم 

های دستگاه   پرستاری بیماری،های دستگاه گوارش به دو بخش یک واحدی مستقل دو واحدی پرستاری بیماری
 هفته اول 8 در  UGIتقسیم شد و بخش) LGI(های دستگاه گوارش تحتانی  و پرستاری بیماری) UGI(گوارش فوقانی 

جهت ) دوره آموزشی دوم ( CTS هفته دوم ترم به روش8 در  LGIو بخش) دوره آموزشی اول(ترم به روش کالسیک 
در روش . عمل آمده صورت مستقل در پایان هر دوره از دانشجویان به امتحان هر بخش ب. دانشجویان تدریس گردید

های تفکر انتقادی شامل تکالیف نوشتاری   از استراتژی، CTS موضوعات درسی به شیوه معمول و در روش،کالسیک
 کارگاه آموزشی کوچک و سخنرانی فعال جهت ارائه مطالب در هر جلسه ،گروهی  بحث،السی و خارج از کالسسرک

 آزمون مجدد از ،ثیر دو روش آموزشی مذکور در یادگیری پایدار دانشجویانأجهت بررسی ت. تدریس استفاده شد
در این پژوهش . عمل آمده ی دانشجویان ب بدون اطالع قبل، ماه از اجرای اولیه3امتحان پایان هر دوره به فاصله 

ها   سطح این مهارت،های تفکر انتقادی دانشجویان  بر سطح مهارت CTSثیر آموزش به روشأچنین جهت بررسی ت هم
تجزیه و .  در ابتدا و انتهای ترم مورد سنجش قرار گرفت) (CCTSTهای تفکر انتقادی کالیفرنیا وسیله آزمون مهارت هب

 .  صورت گرفتSPSSافزاری   به کمک برنامه نرمها ادهدتحلیل آماری 
 سال 46/20ها تشکیل داده و میانگین سنی آنان  نتایج پژوهش نشان داد که اکثریت دانشجویان را خانم: ها یافته

اند در هر دو دوره  چنین نتایج نشان داد که دانشجویان در اجرای مجدد آزمون پایان دوره توانسته هم. بوده است
گر   که نمایان،نمره آزمون پایان همان دوره را کسب نمایند% 60بیش از %) 6/85 (CTSو %) 8/78(وزشی کالسیک آم

های هر دوره با  مقایسه تفاضل میانگین نمرات آزمون. باشد میایجاد یادگیری پایدار در هر دو دوره آموزشی مذکور 
داری در میزان یادگیری  گر این است که اختالف معنی ه بیان ک،داری را بین دو دوره نشان نداد یکدیگر اختالف معنی

های تفکر  مقایسه میانگین نمرات دانشجویان در آزمون مهارت. پایدار در دو دوره آموزشی مذکور وجود نداشته است
ن در پایان های تفکر انتقادی دانشجویا نشان داد که سطح مهارت) 53/11(و انتهای ترم ) 12/10(انتقادی در ابتدای ترم 

 ).=P 001/0(داری افزایش یافته است   معنیبه طورترم 
  باعث ایجاد CTSهای پژوهش حاکی از آن است که هر دو روش آموزش کالسیک و مبتنی بر  یافته: گیری نتیجه

آماری  از نظر ،ی از نظر کمّ CTSبا وجود ایجاد یادگیری پایدارتر در روش. یادگیری پایدار در دانشجویان شده است
 نتوانسته است یادگیری پایدارتری نسبت  CTSعبارت دیگر روشه  ب.ها بر دیگری برتری نداشتند کدام از روش هیچ

های تفکر انتقادی در   ایجاد نماید اما این روش آموزشی باعث ارتقای سطح مهارت،به روش کالسیک در دانشجویان
 .دانشجویان شده است

های تفکر انتقادی، یادگیری  تفکر انتقادی، آموزش، آموزش کالسیک، آموزش مبتنی بر استراتژی:  کلیدیهای ه واژ
 پایدار، دانشجویان پرستاری

]  Email: khalili_h@yahoo.com،0231-3330014 :نمابر، 0231-3330014-16تلفن .  نویسنده مسئول *
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 مقدمه
 معتقد اسـت کـه انباشـتن        )J.G.Rosso( ژان ژاک روسو  

ــا اطالعــات و ــهمغزهــا ب ــایق محــض، اتــالف هزین ، هــا  حق
نمودن استعدادها وتلف کردن وقت نسل جوان یک جامعه  ضایع
جای انتقال اطالعات باید به گسترش       هگوید که ب    وی می  .است

 .]43[و تقویت قوای ذهنی افراد پرداخته شود 
هـای فکـری دانشـجویان همیشـه         رشد و پرورش مهارت   

امـا امـروزه حالـت      ای پیچیده در آموزش بـوده اسـت،          مسئله
) خروجـی (داد    چـرا کـه بـرون      ؛بحرانی به خود گرفتـه اسـت      

 )Critical thinking (قدرت تفکر انتقادی اطالعات جامعه از
 افراد درباره این اطالعات فراتر رفته است، بـه نحـوی کـه در             

نـاتوانی   های اخیر متخصصان امور تربیتـی بـه شـدت از           سال
. ]39[انـد    ابراز نگرانـی کـرده    امر تفکر انتقادی     دانشجویان در 

محافل آموزشـی    های تفکر انتقادی در    عالقه به توسعه مهارت   
ای به آکادمی افالطون     پدیده جدیدی نیست، منشا چنین عالقه     

هـای غربـی سـرانجام از آن         گـردد، مـدلی کـه دانشـگاه        برمی
 های مختلـف علمـی و      دلیل پیشرفت ه  به تدریج ب   برخاستند و 
هـای آموزشـی، بیشـتر بـه انتقـال           هـدف  رزمان د  تغییرات هم 

گونه که اشاره شد امروزه      اما همان . ]1 [اند اطالعات توجه کرده  
 بسیار بیشتر از توانائی افراد جهت       ،دسترس مقدار اطالعات در  
) Knowles ( )1980 (که نـالس   یبه طور  ؛استفاده از آنهاست  

زیـر   معتقد است درعصری که کتب درسـی قبـل از خـروج از            
 هـای سـریع و     بیشتر مشـاغل نـوآوری     شوند و  کهنه می چاپ  

 مطالـب آموختـه شـده در    کننـد، حقـایق و   تجربه می  مداوم را 
بیشـتر مـوارد نادرسـت       در کافی نبـوده و    دوران جوانی دیگر  

پیشـرفت تکنولـوژی     های فراگرفته شده نیز بـا      مهارت است و 
 کلی تعلیم  دهند، لذا اهداف غایی و     ازدست می  کارآیی خود را  

کـه سـخنرانی بـه عنـوان         چرا باید تغییر یابد    ناگزیر ،تربیت و
مراکز آموزشی باعث ترویج سـبک       بسیاری از  روش غالب در  
 که در آن تفکر انتقادی یـا فقـط         شود  میتربیت   انفعالی تعلیم و  

 و یـا هرگـز یـاد داده         شـود   مـی به طور ضمنی آمـوزش داده       
 تحصـیل در    بر این اساس یکی از اهداف ملـی        .]32[ شود  مین

به امر ارتقاء سطح    ) هدف پنجم ( میالدی   2000امریکا تا سال    

هــای تفکــر انتقــادی دانشــجویان در حــین تحصــیل  مهــارت
هـای   که امروزه ارتقاء سطح مهـارت      اختصاص یافت به طوری   

تفکر انتقادی یک نتیجه قابل انتظار از تحصـیالت عـالی دوره            
رو  از ایـن  . ]38،40[آیـد    کارشناسی و باالتر به حسـاب مـی       

اتحادیه ملی پرستاری و سازمان دانشگاهی پرسـتاری امریکـا         
های تفکر انتقـادی را بـه        توسعه مهارت   رشد و  1986از سال   

مقــاطع عنــوان یــک جــزء ضــروری ارزشــیابی دانشــجویان  
یید اعتبارنامه أیک بخش اجباری جهت ت کارشناسی و باالتر و

 .]24،27،41[ ه استپرستاران قرار داد
 شناختی است که فرد در طی آن        فرآیندر انتقادی یک    تفک

تحلیـل اطالعـات در دسـترس و         تجزیـه و   با بررسی دالیل و   
 .]19[پـردازد    گیری می  ها به قضاوت وتصمیم    گیری از آن   نتیجه

 قضاوت خود تنظـیم     فرآیندبه عبارت دیگر تفکر انتقادی یک       
 گیری مناسب  تصمیم دار است که سبب حل مشکالت و       هدف و

 .]26،28،29،34[ شود میدر فرد 
های متداول آموزشی، افـرادی      این در حالی است که روش     

دهنـد کـه از حـل        با اطالعات نظری فراوان تحویل جامعه می      
. باشــند تــرین مســائل جامعــه در آینــده عــاجز مــی کوچــک

که گاه حتی بخش اندکی از این اطالعـات را بـه یـاد               یورط  به
این اطالعات منسـوخ شـده       وری،نیاورده و یا در صورت یادآ     

به عبارت دیگـر روش آمـوزش سـنتی در           .دنآی به حساب می  
مفاهیم را به  ها در بیشتر مواقع مخلوطی از اطالعات و      دانشگاه

 امـا آنـان را در تجزیـه و تحلیـل،        دهـد،  دانشجویان ارائه مـی   
دهی دانـش نوظهـور کـه الزمـه تفکـر            بندی و سازمان   اولویت

 بامعنی خواهد گشـت،   ومؤثرنجر به یادگیری   م انتقادی بوده و  
سسات آموزشـی   ؤباید اذعان کرد که م     .گذارد به حال خود می   

 هـای تفکـر انتقـادی و       به هدف اصلی خود که آموزش مهارت      
تـوجهی   انتقال اطالعات به محیط خـارج از دانشـگاه اسـت،          

دهنـدگان   این امر منجر به ایجاد نارضایتی در آموزش     ننموده و 
ــر ــارآئی     از نظ ــدم ک ــی و ع ــواد آموزش ــم م ــادی حج  زی

 البتـه توانـائی و    ]. 14 [شـود   می  در محیط کار   التحصیالن  فارغ
بـدون   های تفکر انتقادی دانشجویان در طـی تحصـیل،         مهارت

هـا و خوانـدن       با گوش دادن به سـخنرانی      کمک استاد و صرفاً   

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

oo
m

es
hj

ou
rn

al
.s

em
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 11

http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-204-fa.html


  و همکارانحسین خلیلی                                                                                     ...          روش آموزش کالسیک و  ثیر دوأمقایسه ت

 55

اساتید باید به طور     .یابد  میکتب درسی و امتحان دادن توسعه ن      
ضح هدف از تفکر انتقادی در چهارچوب رشته تحصـیلی را           وا

 هـا و   ی را بـرای تمـرین مهـارت       یهـا  مشخص نموده و فرصت   
 های تفکـر انتقـادی جهـت دانشـجویان تـدارک ببیننـد             روش

عبــارت دیگــر، تنهــا انتقــال اطالعــات بــرای  هبــ .]1،39،48[
بلکـه بایـد شـرایط اندیشـیدن         کافی نیست،  اندیشیدن و تفکر  

اسـاتید   . د و با اندیشیدن به شناخت و بـاور برسـند          فراهم شو 
های مختلف   موقعیت باید دائما دانشجویان را در برابر مسائل و       

آنان را به تـالش ذهنـی وادار نماینـد و موقعیـت           قرار دهند و  
آموزشی را طوری فراهم نماینـد کـه دانشـجویان خـود را در              

 .]43[ یادگیری سهیم و دخیل بدانند/های آموزشی فعالیت
نیز در این زمینه معتقد اسـت،        )Brunner ( )1984 (برونر
ها قرارداد، بلکه بایـد وی را بـا          نباید در برابر دانسته    فراگیر را 
موقعیت روبرو نمود تا خود به کشف روابط میان امور           مسئله و 

راه حل آن اقـدام نمایـد و         و جستجو جهت کسب اطالعات و     
  که یافته باشد  سازمان راحی و برنامه آموزشی نیز باید طوری ط     

یادگیرنده را به فعالیت وادارد و موجب ایجاد نگرش و انگیـزه            
 ) Dewey (چنـین جـان دیـوئی      هم. ]19 [مثبت در وی گردد   

 و  آوری  جمـع نمایـد کـه اگـر فراگیـر فعاالنـه بـه              اذعان مـی  
انـد،   ی کـه مفـاهیم از آن اسـتخراج شـده          یهـا  کردن یافته  آماده

یم برای وی بسیار بامعنا بـوده و بـرای مـدت           آن مفاه  ؛بپردازد
راحتی ه  ماند و در آینده نیز ب      تری در ذهن وی باقی می      طوالنی

 .]25[یابی خواهد بود  قابل دست
رسـد کـه بـا عنایـت بـه حجـم وسـیع               نظر می  هبنابراین ب 

ی سیسـتم آمـوزش سـنتی در        یاطالعات در دسترس و نارسـا     
م اسـت نقـش مراکـز     ای دانشـجویان، الز    آماده نمـودن حرفـه    

آموزشی به عنوان مخزن اطالعات و اساتید به عنوان سـخنران           
ـ       و انتقال  جـای  ه دهنده اطالعات تغییر نماید و دانشجویان نیز ب

، الزم اسـت    زنـد پردابحفظ اطالعـات      به کسب و   که صرفاً  این
استدالل افزایش داده، اطالعـات      در تفکر و   مهارت خویش را  

ـ  هـا را   آن پردازش کننـد و    موجود را   ].1،39[کـار بندنـد     ه  ب
 سسـات آموزشـی، امـروزه رشـد و        ؤعبارت بهتـر وظیفـه م      به

های تفکر انتقادی دانشجویان است کـه سـبب          پرورش مهارت 

الزمه این امر فراهم     گردد و  کسب معرفت می   شناخت علمی و  
ها ایجاد سؤال نمایـد و آنـان      ساختن محیطی است که برای آن     

  ].4[ید را وادار به تفکر نما
ـ            بر این اساس     ثیر أمحققین بر آن شـدند تـا بـه بررسـی ت

هـای تفکـر انتقـادی بـر میـزان           آموزش بـه روش اسـتراتژی     
یادگیری پایدار دانشجویان پرداخته و اثرات آن را با آمـوزش           

پاسخ   سخنرانی و پرسش و    که غالباً ) کالسیک(به روش سنتی    
 .است، مورد مقایسه قرار دهند

 
 ها روشمواد و 

پـژوهش حاضـر یـک مطالعـه         .جامعه پـژوهش   نوع و 
تجربـی اسـت کـه در دانشـکده پرسـتاری و پیراپزشـکی               نیمه

 انجـام   80-81دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال تحصیلی        
جامعــه پــژوهش شــامل کلیــه دانشــجویان کارشناســی  .شــد

 3پرستاری دانشکده بـود کـه از بـین آنـان دانشـجویان تـرم                
)17(n= اول به عنوان حجم نمونه انتخاب شدندسال   در نیم. 

 واحـدی پرسـتاری     2 درس   ،در این پژوهش   .روش اجرا 
های دستگاه گوارش به دو بخش یک واحدی مسـتقل           بیماری

های دسـتگاه گـوارش فوقـانی        تحت عناوین پرستاری بیماری   
)UGI (   هـای دسـتگاه گـوارش تحتـانی         و پرستاری بیمـاری
)LGI (تقسیم شد و بخشUGI   8جلسه دو ساعته در  8طی 

بخـش   و) دوره آموزشی اول  (هفته اول ترم به روش کالسیک       
LGI    هفته دوم ترم بـه روش       8 جلسه دو ساعته در      8 نیز طی 

 CTS- Critical (هـای تفکـر انتقـادی     مبتنی بر اسـتراتژی 

thinking strategies ( ــه دانشــجویان تــدریس گردیــد و ب
ن هـر دوره از     امتحان هر بخش بـه صـورت مسـتقل در پایـا           

در دوره آموزشـی اول کـه از روش         . دانشجویان به عمل آمـد    
کالسیک جهت تدریس استفاده شد، موضوعات درسی به شیوه    

  و کـارگیری از وسـائل سـمعی       هسخنرانی، پرسش و پاسخ و ب     
 در دوره آموزشی دوم که آموزش به شیوه        .بصری ارائه گردید  

CTS شـامل تکـالیف    هـای تفکـر انتقـادی         از استراتژی  ،بود
نوشتاری سرکالسی و خارج از کالس، بحث گروهـی، کارگـاه      
آموزشی کوچک و سخنرانی فعال جهت ارائه مطالـب در هـر            
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 بدین نحو که در شروع هر جلسـه         ؛جلسه تدریس استفاده شد   
 نفر از دانشجویان بـه ارائـه        3 الی 2جهت مرور بر مطالب قبلی    

گروهـی  تکالیف نوشتاری خارج از کـالس بـه شـکل بحـث             
ال ؤ سـپس بـا طـرح چنـد سـ          ،)دقیقـه 10-12(پرداختنـد    می

عالقه در   دار و تبادل اولیه اطالعات جهت ایجاد انگیزه و         هدف
به ارائه محتوای درس   ) دقیقه 2-3(زمینه محتوای درس جدید     

  و استفاده بهینه از وسائل سمعی    (جدید به شیوه سخنرانی فعال      
ره بـه مـوارد عینـی،       اشا ارائه مثال و   پاسخ، پرسش و  بصری،
بندی مطالب از نکـات      بندی سخنرانی و اختتام آن با جمع       زمان

، در پایـان    )دقیقـه 40-45(شد   پرداخته می ) کاربردی اصلی و 
دانشجویان در دو گروه     االت،ؤگوئی به س   سخنرانی ضمن پاسخ  

 صورت کارگاه آموزشی کوچک به بحـث و ه  نفره ب 9 و 8ثابت  
السی که در ارتباط بـا درس آن        بررسی تکالیف نوشتاری سرک   

بود ) کیس ریپورت ( جلسه و بیشتر به صورت گزارش موردی      
گـروه بـه ارائـه       گروهی، نماینده هر   پس از بحث   .پرداختند می

االت طرح شده در تکلیـف بـا ذکـر          ؤ س نظرات گروه در قالب   
االت سـایر دانشـجویان پاسـخ       ؤبـه سـ    پرداخـت و   دلیل مـی  

این بخش بیشتر نقش مشاور و      مدرس یا مدرسین در      .گفت می
در پایان هـر جلسـه ضـمن        ). دقیقه40-45(راهنما را داشتند    

 توسط یکی از دانشجویان،  بندی مطالب آن جلسه ترجیحاً     جمع
تکلیف نوشتاری خارج از کالس دانشجویان به صورت کتبـی          

بایسـت پاسـخ ایـن       گردید و دانشجویان مـی     ارائه و تفهیم می   
وب در ابتدای جلسه بعـد بـه اسـتاد          تکالیف را به صورت مکت    

آنان در ابتدای آن      نفر از  3الی 2که    ضمن این  ادند،د میتحویل  
به ارائه تکـالیف خـویش بـه         )طور که اشاره شد    همان(جلسه  

استاد موظف بود کـه تکـالیف       . پرداختند گروهی می  شکل بحث 
نوشتاری سایر دانشجویان را در اسرع وقت بـازبینی نمـوده و            

حضوری یـا مکتـوب در      (زم را به دانشجویان بدهد      فیدبک ال 
اسـاتید   عالوه بـر جلسـات رسـمی کـالس،         ).حاشیه تکالیف 

ساعت در هفته زمان آزاد جهـت مراجعـه حضـوری           4حداقل  
تبـادل   دانشجویان در هر دو دوره آموزش مذکور برای بحث و 

 .نظر با دانشجویان اختصاص داده و به آنان اعالم کرده بودنـد           
ـ  جهت بررس  ثیر دو روش آموزشـی مـذکور بـر یـادگیری       أی ت

پایدار دانشجویان، آزمون مجدد از امتحان پایان هـر دوره بـه            
ماه از اجرای اولیه بدون اطالع قبلی دانشـجویان بـه            3فاصله  

ـ        در ایـن پـژوهش هـم       .عمل آمد  ثیر أچنـین جهـت بررسـی ت
هـای تفکـر انتقـادی      بر سطح مهـارت  CTSآموزش به روش

هـای   وسیله آزمون مهـارت    هها ب  طح این مهارت  س دانشجویان،
 CCTST- The California(تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم ب 

Critical Thinking Skills Test ( ،انتهای تـرم    در ابتدا و
 .مورد سنجش قرار گرفت

، آزمون درسی   ها  داده آوری  جمعابزار   .ها  داده آوری  جمع
ر انتقادی کالیفرنیا فـرم     های تفک  واحد مربوطه و آزمون مهارت    

 آزمون درسی هر دوره آموزشی به صورت مجزا صرفاً         .ب بود 
از محتوای همان دوره و بر طبق اهداف واحد درسی مربوطه و            

ای و کوتاه پاسـخ و       ال، به شکل چهار گزینه    ؤاصول طراحی س  
بـارم  .  طراحـی گردیـد    ،های یادگیری  در سطوح مختلف حیطه   

 نمـره کـوئیز و نمـره        2د کـه بـا       نمـره بـو    8آزمون هـر دوره     
نمـرات کسـب شـده در دو         د و یرسـ   می 10سرکالسی به نمره    

 نمـره کـل دانشـجو را در درس          دوره آموزشی مـذکور جمعـاً     
واحـد   2هـای دسـتگاه گـوارش بـه ارزش           پرستاری بیماری 

آزمـون پایـان دوره آموزشـی اول بـه عنـوان            . داد تشکیل می 
ن پایان دوره آموزشـی دوم  و آزمو 9امتحان میان ترم در هفته  

 ،به عنوان امتحان پایان ترم در زمان برنامه امتحانات دانشـکده      
جهت بررسی میزان یادگیری پایدار  .از دانشجویان به عمل آمد  

های مذکور به فاصـله      دانشجویان در هر دوره آموزشی، آزمون     
 .ماه بعد از پایان هر دوره به عنوان آزمون مجدد اجرا گردید 3

 34، حـاوی    )فـرم ب  (های تفکـر انتقـادی       ن مهارت آزمو
 حــوزه 5یــک گزینــه صــحیح در  ای بــا ال چنــد گزینــهؤســ

تحلیل، ارزشیابی، استنباط،   (های شناختی تفکر انتقادی      مهارت
جهت سنجش اختصاصی   ) استدالل قیاسی  استدالل استقرائی و  

ایـن   در. باشـد   مـی های تفکر انتقادی دانشجویان      سطح مهارت 
 گیرد ال صحیح یک نمره به فرد تعلق می       ؤ ازای هر س   بهآزمون  

  نمـره کـل آن محسـوب         ،االت صـحیح آزمـون    ؤمجموع س  و
الی اسـت کـه     ؤ سـ  ،ال صحیح ؤس و ) نمره 34حداکثر   (شود  می

زمـان الزم    .طبق کلید آزمون، گزینه صحیح انتخاب شده باشد       
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اعتماد . باشد  می دقیقه   45االت آزمون     ؤدهی به س   جهت پاسخ 
 توسـط مجـری طـرح تعیـین و          بار آزمون  مذکور، قـبالً     و اعت 
بدین ترتیب که اعتمـاد آزمـون         .بود استاندارد گردیده    ،آزمون

ـ  62/0ریچاردسون    کودر 20به کمک فرمول شماره      دسـت   ه ب
  ،تعیـین اعتبـار سـازه آزمـون     نتیجه تحلیـل عـاملی در     آمد و 

تجزیـه، اسـتنباط،    ( عامـل    5حاکی از آن بـود کـه آزمـون از           
 تشـکیل شـده     )استدالل قیاسی  ارزشیابی، استدالل استقرائی و   

 همبسـتگی مثبـت و      ، عامل با نمره کل آزمـون      5است که همه    
چنین آزمون مذکور قادر به تمییز اخـتالف         هم. اند باالئی داشته 
 های تفکر انتقادی بـین دانشـجویان پرسـتاری و          سطح مهارت 

این آزمـون   . ]t، 0001/0 p=(] 3=-95/4(فلسفه بوده است    
ــ  ــه روش أجهــت بررســی ت ــوزش ب ــر ســطح CTSثیر آم  ب

 انتهای ترم بـر    های تفکر انتقادی دانشجویان در ابتدا و       مهارت
 .روی دانشجویان اجرا گردید
تحلیل آماری پـس     در تجزیه و   .تجزیه و تحلیل آماری   

 SPSS WIN افـزاری   از برنامـه نـرم   ،هـا  داده آوری جمـع از 
رحله پس از تعیـین میـانگین سـنی و          در این م  . استفاده گردید 

هــا، میــانگین نمــرات دانشــجویان در  فراوانــی جنســی نمونــه
سپس اقـدام بـه     . های مختلف مورد سنجش قرار گرفت      آزمون

تعیین درصد همبستگی بین میانگین نمرات آزمـون پایـان هـر         
دوره آموزشی با آزمون مجـدد همـان دوره گردیـد کـه طبـق               

بـین میـانگین نمـره      % 60از   درصد همبسـتگی بـیش       ،تعریف
دهنده یادگیری پایدار    آزمون مجدد با آزمون پایان دوره، نشان      

جـا کـه درصـد       در ایـن پـژوهش از آن      . باشد  میدر آن دوره    

بـود، اقـدام بـه      % 60همبستگی در هر دوره آموزشی بـیش از         
های پایان دوره و اجرای      مقایسه تفاضل میانگین نمرات آزمون    

اجـرای   هـای پایـان دوره و      یک با آزمون  مجدد در دوره کالس   
 زوج  tبه کمک آزمون  CTSمجدد در دوره آموزشی به روش

هـای تفکـر     چنین جهت بررسی ارتقاء سطح مهارت      هم. گردید
 . زوج استفاده شدtانتقادی در این پژوهش از آزمون 

 
 نتایج پژوهش

 نشان داد که اکثریـت حجـم        ها  دادهتحلیل آماری    تجزیه و 
 و میــانگین ســنی نــدا هــا تشــکیل داده را خــانم %)88(نمونــه 

نتـایج  . بـوده اسـت   = 02/1SD  سال بـا 46/20دانشجویان 
چنین نشـان داد کـه میـانگین نمـرات اخـذ شـده               پژوهش هم 

آزمـون  در   و   34/14،دوره هـای پایـان    دانشجویان در آزمـون   
 CTSدوره آموزشی دوم، به روش      نمرات  .  بود 26/12 ،مجدد

های  تر از میانگین نمرات دانشجویان در آزمون      از نظر کمی باال   
دوره آموزشـی  ) 99/9(و آزمـون مجـدد     ) 66/12(دوره   پایان

 16بارم نمره از    ( )1جدول  (بوده است    اول، به روش کالسیک،   
نتایج پژوهش در زمینـه درصـد همبسـتگی بـین           ). بوده است 

دهـد   نشان مـی  ،  2 دوره در جدول   آزمون مجدد و آزمون پایان    
 CTSیانگین نمره آزمون مجدد در دوره آموزش به روش که م

 درصد همبستگی از میانگین نمـره آزمـون مجـدد در            6/85با  
 درصد همبستگی بـا     8/78دوره آموزش به روش کالسیک با       

 . باشد میهای پایان دوره خود باالتر  آزمون

 
 زمون دوره آموزشی و آ16 مقایسه میانگین نمره دانشجویان پرستاری بر حسب بارم .1جدول 

 های مرکزی       شاخص انحراف معیار میانگین
   آزمون                    

 دوره آموزش 
 P-value آزمون  مجدد آزمون پایان  دوره آزمون  مجدد آزمون پایان  دوره

 

 000/0 88/1 80/1 99/9 66/12 )کالسیک(اول 
 CTS(  34/14 26/12 86/1 51/2 0001/0(دوم 

 .داری برخـوردار اسـت   از اختالف معنی ) 99/9(با آزمون مجدد آن دوره  ) 66/12(دهد که میانگین نمرات در آزمون پایان دوره اول           دول فوق نشان می   ج 
 .داری با یکدیگر متفاوتند های دوره دوم نیز به طور معنی چنین میانگین نمرات آزمون هم.
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 ات آزمون پایان دوره با آزمون مجدد همان دوره همبستگی درصدی بین میانگین نمر.2جدول 

   دوره آموزش            ) CTS(دوم  )کالسیک(اول 
  آزمون                     

 همبستگی درصدی
 آزمون مجدد آزمون پایان دوره آزمون مجدد آزمون پایان دوره

 26/12 34/14 99/9 66/12 میانگین نمره
 56/85 100 8/78 100 درصد

 با آزمون پایان همان دوره برخوردار بـوده و میـانگین نمـره              8/78دول فوق نشان می دهد که میانگین نمره آزمون مجدد دوره اول از همبستگی درصدی                ج
 . با آزمون پایان آن دوره دارد56/85آزمون مجدد دوره دوم همبستگی درصدی 

 
 

چنین در خصوص مقایسه تفاضل میانگین نمرات         هم ،نتایج
  نشان داد    CTSهای دوره    های دوره کالسیک با آزمون     مونآز

دوره از نظر آماری     ها بین دو   که تفاضل میانگین نمرات آزمون    
 پـژوهش مبنـی بـر       سـؤال ترتیب  دار نبوده است و بدین       معنی
ـ    این  در مقایسـه بـا روش       CTSثیرآموزش بـه روش     أکه آیا ت

ت اسـت؟   کالسیک در میزان یادگیری پایدار دانشجویان متفاو      
 ).3جدول ( یید نگردیدأت

 
هـای دوره     مقایسه بین تفاضل میانگین نمرات آزمـون       .3جدول  

 های دوره دوم آموزشی  اول با تفاضل میانگین نمرات آزمون
های مرکزی   شاخص        

 دوره آموزشی               
 p-value میانگین

 68/2 )کالسیک(دوره اول 
 CTS ( 07/2 23/0(دوم 

داری را بین   زوجی اختالف معنیtدهد که آزمون  دول فوق نشان میج
هـای دوره اول بـا تفاضـل میـانگین نمـرات       تفاضل میانگین نمرات آزمون 

ییـد فرضـیه    أفرضیه صفر ت   دهد و  های دوره دوم آموزشی نشان نمی      آزمون
 .گردد پژوهش رد می

  
های تفکر   های پژوهش در مورد مقایسه سطح مهارت       یافته

و پایــان تــرم ) 12/10(نتقــادی دانشــجویان در شــروع تــرم ا
هـا   داری بـین آن    دهنده وجـود اخـتالف معنـی       نشان) 53/11(

 ).4جدول ( )P= 0.041(باشد  می
 

هـای تفکـر     مقایسه میانگین نمرات آزمـون مهـارت       :.4جدول  
 انتهای ترم انتقادی دانشجویان در ابتدا و

 های مرکزی    شاخص      
 مقطع

 p-value انحراف معیار نمیانگی

 59/3 12/10  ابتدای ترم 
 62/3 53/11 انتهای ترم 

041/0 

دهد کـه نمـره آزمـون         زوجی در جدول فوق نشان می      tنتایج آزمون   
داری بیشـتر از نمـره آزمـون تفکـر           تفکر اتقادی انتهای ترم به طور معنـی       

 )=P 041/0( انتقادی ابتدای ترم است
 

  گیری نتیجه بحث و

در واقع یک نوع فعالیت شـناختی و تـالش           فکر انتقادی، ت
ها و   پدیده ها و  ارزیابی یافته  یافته مغزی جهت درک و     سازمان

ی از  یهـا  باشد که بـر پایـه مهـارت         ها می  روابط موجود بین آن   
تجزیه و تحلیل استوار بوده کـه فـرد بـر ایـن              قبیل استدالل و  

 .]4 [رسد  مینهایت به باور و عملکرد خاص خودش اساس در
 تفکـر   ) Watson-Glaser (از سوی دیگر واتسون و گالیـزر      

ای مرکب از دانش، نگرش و مهارت معرفی         انتقادی را مجموعه  
انتخاب  تشخیص مشکل، کند که این مجموعه جهت تعیین و می

هـا و    فـرض  تشخیص پیش  له،أاطالعات مناسب جهت حل مس    
ن نتـایج و    هـا، آزمـو    انتخـاب راه حـل     سازی مناسـب،   فرضیه

 . ]47[ملزوم است  قضاوت در مورد اعتبار نتایج الزم و
به هر حال تا ابتدای دهه قبل یک اتفاق نظـر عمـومی در              

هـای تفکـر انتقـادی وجـود نداشـت و            مهارت زمینه مفهوم و  
 هر یک از دریچه دید خویش به بررسـی تفکـر            ،نظران صاحب
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  فاشـیون و   90/1989در سال    .اند انتقادی و اجزاء آن پرداخته    
 با همکاری انجمن فالسـفه و  ) Facion & Facion (فاشیون

ای بـه روش      در مطالعـه   ،چند دانشگاه ایاالت متحـده آمریکـا      
نظـران    تن از صاحب46براساس نظرات  ،).Delphi M (دلفی

پـس از    اسـاتید برجسـته آموزشـی و       فالسفه و  تفکر انتقادی، 
 تفکـر انتقـادی و    به یک مفهوم اجمـاعی از        های الزم،  بررسی
بر اساس مفهـوم ارائـه شـده بـه          . های آن دست یافتند    مهارت

روش دلفی، تفکر انتقـادی بـه عنـوان یـک فرآینـد قضـاوت               
دار اســت کــه ســبب حــل مشــکالت و  خــودتنظیم و هــدف

این فرآیند یـک فرآینـد      . شود  گیری مناسب در فرد می     تصمیم
 انتقادی به   پذیری تفکر  خطی یا قدم به قدم نیست، بلکه انعطاف       

 شواهد موجود،  های مورد استفاده،   دهد که تئوری   فرد اجازه می  
های  یا ارزش روش   معیارها یا استانداردهای شرح داده شده و      

بـه روش اسـتداللی مـورد        مورد استفاده را به طور منطقـی و       
در واقع فرد بـا اسـتفاده از توانـائی تفکـر             .دهد قضاوت قرار 

مسـائل    بررسی دقیـق مشـکالت و      انتقادی قادر خواهد بود با    
نوع باوری که باید داشته باشد را        نحوه عمل و   منفرد، مرکب و 

نقش  عملکردی، که جهت رسیدن به چنین باور و       تعیین نماید، 
های اصلی شناختی تفکر انتقـادی بسـیار         گرانه مهارت  مداخله
 :های اصلی شناختی تفکر انتقادی شامل مهارت. گیر است چشم
ه معنی درک و بیان معانی مربوط بـه تجربیـات           ب :تفسیر -

 .متنوع است
بـردن بـه     به معنی تشخیص هدف مطالـب و پـی         :تحلیل -

 .باشد ها می ارتباطات موجود در بین آن
به معنی تعیین اعتبار مطالب و ارزیابی نحـوه          :ارزشیابی -

 .باشد ها می ارتباطات بین آن
 .باشد ز مطالب میگیری ا به معنی توانائی نتیجه :استنباط -
بیان نتایج استدالل فـرد      نمائی و  به معنی موجه   :توضیح -
 .است

به معنی اصالح و بـازبینی تفکـرات خـود           :خودتنظیمی -
 .باشد براساس مطالب مورد بررسی می

ها در گذشته و به طور معمول تحت عناوین          که این مهارت  
ل اسـتدال  .نددشـ  بنـدی مـی    قیاسی دسـته   ی و یاستدالل استقرا 

استقرائی به معنی استخراج نتیجه براساس دالیل منطقی اسـت          
گیـری بـر اسـاس یـک         های قیاسی به عنوان نتیجه     و استدالل 

فاشـیون و   . ]26،28،29،34[باشـد     استنباط یا اصل کلـی مـی      
در  هـای تفکـر انتقـادی مـذکور        فاشیون جهت سنجش مهارت   

های تفکـر     اقدام به تهیه و استانداردسازی آزمون مهارت       ،افراد
 .انـد   بر پایه مفـاهیم مـذکور نمـوده    CCTSTانتقادی کالیفرنیا

های تفکر انتقادی در طـول تحصـیالت         رشد و ارتقای مهارت   
کــارگیری  هعنــوان یــک امــر ضــروری، مســتلزم بــ هعــالی، بــ
باشد کـه فـارغ از       های خاصی در فرآیند آموزش می      استراتژی

 مشخصـی   تقریبـاً هـای    استراتژی تعاریف متعدد تفکر انتقادی،   
 های تفکر انتقادی توسط اسـاتید و       جهت رشد و ارتقاء مهارت    

کـه دکتـر      بـه طـوری    ؛کارشناسان آموزشی مطرح شـده اسـت      
 در  ]37[گونیگـل     و ماسترین مگ   ]36[، مازاروه   ]35[ماریالن  

ـ   تحقیقات خود به این نتیجه رسیده      کـارگیری تکـالیف    هاند که ب
زشـی کوچـک و ارائـه       گروهـی، کارگـاه آمو     نوشتاری، بحـث  

هـای   تواند از اسـتراتژی    گزارش موردی در فرآیند آموزش می     
های تفکـر انتقـادی در افـراد         ارتقاء مهارت  مؤثر جهت رشد و   

بررسـی   کتـاب خـود بـه بحـث و         باشد و چت مایرز نیـز در      
همـراه جـونز معتقـد      ه  های مذکور پرداخته است و ب      استراتژی

 چـون   ، تفکر انتقـادی   های است در آموزش به روش استراتژی     
های متنـوع کسـب شـده،        اطالعات از منابع مختلف و از شیوه      

تئوری با عمل مرتبط است، باعـث ایجـاد          م با تفکر بوده و    أتو
افـزایش   انگیزه بیشتر جهت یادگیری، یادگیری بهتر مطالـب و        

 .]31[گردد  یادداری می
یـد ایـن مطلـب اسـت کـه          ؤنتایج پژوهش حاضـر نیـز م      

موفق به   CTS دوره آموزش به روش مبتنی بردانشجویان در
دوره و در آزمون مجـدد       کسب نمرات باالتری در آزمون پایان     

اند کـه    این دوره نسبت به دوره آموزش به روش کالسیک شده         
ــان ــرات    نش ــن دوره و اث ــب در ای ــر مطال ــری بهت ــر فراگی گ
 بر میزان یادگیری و یادآوری  CTSترآموزش به روش     مطلوب
هـای    یافتـه  .باشـد   ه عبارتی یـادگیری پایـدار مـی       بیا  مطالب  

پژوهش نشان داد که آموزش به روش کالسیک نیـز توانسـته            
 مطلـوبی را در دانشـجویان ایجـاد         است یادگیری پایدار نسبتاً   
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داری را    اخـتالف معنـی    ،های آمـاری   که آزمون  نماید به طوری  
 و CTSبــین میــزان یــادگیری پایــدار ایجــاد شــده در روش 

 بدین معنی که میـزان یـادگیری پایـدار          ، نشان ندادند  کالسیک
رغم اخـتالف ظـاهری، از       ایجاد شده در دو روش مذکور علی      

تـوان    یکسان بوده است که در این ارتباط می     نظر آماری تقریباً  
اولین نکته این است کـه دانشـجویان        : به چند نکته اشاره نمود    

 % 85 انـد در آزمـون مجـدد بـیش از           توانسته CTSدر روش   
که به مراتب بیش از میـزان یـادآوری           مطالب را به یاد بیاورند    

نکات دیگـر در ایـن زمینـه در          .در روش کالسیک بوده است    
سنتی در یادگیری  ارتباط با اهمیت و نقش آموزش کالسیک و       

 آزوبـل و  . باشـد   ه طبـع آن یـادگیری پایـدار مـی         دار و ب   معنی
معنی بودن مطالب بیشتر  ییا ب دار طرفداران آن معتقدند که معنی

تا به روش عرضه مطالـب     به فراگیر و خود مطلب ارتباط دارد      
که اگر فراگیر بـا زمینـه صـحیحی           به طوری  .یا روش تدریس  

گـاه   یافتـه ارائـه گـردد آن       آغاز کند و مطالب به شکل سازمان      
 )یادگیری پایـدار  (ماند   که در ذهن باقی می     دار، یادگیری معنی 

 کنند که در آمـوزش،     بر این اساس آنان بیان می      .شود  ایجاد می 
های شناختی مناسب در ذهن فـرد ایجـاد          بایستی ابتدا ساخت  

یافتـه و مـرتبط بـا     سپس مطالب جدید به شکل سازمان   کرد و 
ــه نمــود   ــه وی ارائ ــرد ب الگــوی پــیش (ســاخت شــناختی ف

یابی بـه ایـن امـر        که جهت دست  ] 3،10،13 [)ها دهنده سازمان
م بـا   أریزی شده تو    شیوه سخنرانی برنامه  تدریس به   توان با    می
کارگیری وسایل آموزشی و کمـک آموزشـی، ضـمن ایجـاد             هب

 منجـر بـه ایجـاد یـادگیری         ،ساخت شناختی مناسب در فـرد     
که در پـژوهش حاضـر نیـز،        ،  دار و پایدار در وی گردید      معنی

 بدین نحو اجرا گردید و نتایج       آموزش به شیوه کالسیک تقریباً    
ش نیز نشان داد که ایـن روش آموزشـی توانسـته اسـت              پژوه

 نکته دیگر . منجر به ایجاد یادگیری پایدار در دانشجویان گردد       
غالـب   این است که دانشجویان ما به دلیـل رسـمیت داشـتن و       

از مدارس  (بودن روش آموزش سنتی در نظام آموزشی کشور         
 .تندنوس و مسلط هسـ    أم  با این روش آشنا،    کامالً ،)تا دانشگاه 

 امـا   ؛نـد ا  ارتقاء یافتـه    رشد و  ،به عبارتی با این روش آموزشی     
ـ      روش نوس و گـاهی مـبهم   أهای جدید آموزشی برای آنان نام

گیـری مناسـب از      ها و بهره   انس با آن   است و جهت پذیرش و    
 در ارتبـاط بـا      خصوصـاً  ممارست دارنـد،   نیاز به زمان و    آنها

ــر ــوزش ب ــاس روش آم ــ  CTS اس ــت دانش ــه الزم اس جو ک
هــای کســب شـده در ایــن زمینــه را در تمــام دروس   مهـارت 

 تجزیـه و  (هـای تفکـر انتقـادی        کارگرفته و به تمرین مهارت     هب
در طـول سـالیان تحصـیل     )…اسـتنباط و   ارزشـیابی،  تحلیل،

بپردازد تا از یک سو منجر به یادگیری بهتـر شـده و از سـوی              
ارتقـاء  های تفکر انتقادی در وی       دیگر توانائی و سطح مهارت    

ترین نکته باشـد     آخرین مطلب در این زمینه که شاید مهم        .یابد
که با افـزایش حجـم       مربوط به کم بودن حجم نمونه است چرا       

دار بودن آزمون آماری حتـی بـا اخـتالف           نمونه احتمال معنی  
 .  گردد تر نیز ممکن می کم

های تفکر انتقادی  های پژوهش در زمینه سطح مهارت یافته
بر ارتقـاء سـطح   CTS ثرات مثبت آموزش به روشحاکی از ا

 که ارتقاء  ها در دانشجویان پرستاری است به طوری       این مهارت 
های تفکر انتقادی در انتهای ترم نسبت به ابتـدای           سطح مهارت 

جـا کـه سـطح       از آن . دار بوده است   ترم از نظر آماری نیز معنی     
لکوم های تفکر انتقادی در دانشجویان طبق نظـرات مـا          مهارت
چنـین   و هـم  ] 26[و فاشـیون    ] 39[چـت مـایرز      ،]32[نالس  

-بـاونز  ،]45[برطبق تحقیقـات انجـام شـده توسـط سـالیوان            
 در  ]18[و بـت سـالیوان      ] 33[کینـتن آنـدروز     ،  ]20[گرهارد  

آموزش به روش کالسیک، حداقل در طول یک تـرم افـزایش            
 لـذا   باشـد،    نیاز به بـیش از دو تـرم مـی          کند و معموالً   پیدا نمی 

هـای تفکـر انتقـادی در ایـن          سـطح مهـارت    افزایش و ارتقاء  
ـ   پژوهش می  هـای تفکـر    کـارگیری اسـتراتژی   هتواند ناشی از ب

از سـوی دیگـر میـانگین نمـره         . انتقادی در امر تدریس باشد    
آزمون تفکر انتقادی دانشجویان در ایـن پـژوهش از میـانگین            

رستاری و  نمره کل دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشکده پ      
 ،تر بوده است   کم) 34/12(پیراپزشکی سمنان در آزمون مذکور      

هـای علـوم     اما با میانگین نمره دانشجویان پرستاری دانشـگاه       
 .]6[خوانی دارد  هم) 68/11(پزشکی تهران در همین آزمون 

توان نتیجه   های پژوهش می   به طور کلی بر اساس این یافته      
ش کالسـیک عـالوه بـر     در صـورتی کـه در رو    گرفت که اوالً  
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و سـمعی   (پاسـخ و وسـایل آموزشـی         سخنرانی از پرسـش و    
تواند منجـر    این روش می   به نحو مطلوب استفاده شود،     )بصری

 در  ثانیـاً . به یادگیری پایدار در دانشـجویان پرسـتاری گـردد         
تـوان بـا      مـی  ،امکانات الزم فراهم شـود     صورتی که شرایط و   

شـارکت دانشـجویان را   زمینه م CTS اجرای تدریس به شیوه
ــاخت و   ــراهم س ــویش ف ــادگیری خ ــر ی ــد  در ام ــبب رش س

هـای شـناختی     ذهنی و به عبارتی مهارت     های فکری و   مهارت
های مختلف و حسـاس       تا قادر باشند در موقعیت     ،در آنان شد  

مناسـب   ها تصمیمات صحیح و    کارگیری این مهارت   هبالینی با ب  
 .اتخاذ نمایند

 
 منابع 

چـت  . آموزش تفکر انتقـادی   ترجمه  در  . رابیلی خدایا ] 1[
  ، صــفحات1374انتشــارات ســمت، :، تهــران)مؤلــف (.مــایرز

120-1. 
 حافظـه و یـادگیری،    در ترجمـه    . رضـا  غـالم   احمدی ]2[
، )مؤلـف (الول برنارد    .های نوین در آموزش بزرگساالن     روش
 .20-60، صفحات1372انتشارات ققنوس، : تهران
. مــه الگوهــای تــدریسترجدر . بهرنگــی محمدرضــا] 3[

انتشـارات   : تهران ،)مؤلفین (جویس برویس، مارشاویل شاورز،   
 .80-200، صفحات1376گلچین، 

ــا]4[ ــد  پارس ــهدر. محم ــی در   ترجم ــاربرد روانشناس ک
موسسـه انتشـارات     :تهـران ،  )مؤلـف  (لیونور درویـل  . تدریس
 . 20-70صفحات  ،1377بعثت،
اعتماد، اعتبار و تعیین  .زاده مریم  حسین،خلیلی حسین ] 5[

فـرم  ،  های تفکر انتقادی کالیفرنیـا     هنجار نمرات آزمون مهارت   
چهارمین همـایش   نامه   مجله دانشکده پزشکی، ویژه   : تهران .ب

 .1379آبان ، کشوری آموزش پزشکی
های تفکر انتقادی    مقایسه سطح مهارت   .خلیلی حسین ] 6[

دانشجویان پرستاری در دانشـگاه علـوم پزشـکی سـمنان بـا             
ارائــه شــده در کنگــره  .هــای علــوم پزشــکی تهــران دانشــگاه

: رویکردهای نوین در آمـوزش پرسـتاری و مامـایی، تهـران             

   دانشگاه علوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی درمـانی ایـران،            
 .1380 بهمن ماه 18-16

. متفکر نقاد در روانشناسـی    ترجمه  در  . خسروی زهره ] 7[
، 1376ه الزهــرا، دانشــگا :، تهــران)مؤلــف (.یــر ریچــارد مــی

 .1-30صفحات
ــاغروانیان منیرالســادات] 8[ ــر بر.س ــوزش أســی ت ثیر آم
ای و سخنرانی بر افـزایش میـزان شـناخت دانشـجویان             برنامه

نامـه کارشناسـی     پایان .های پیشگیری از انتقال ایدز     درباره راه 
دانشکده پرستاری و مامـائی دانشـگاه       : مشهدارشد پرستاری،   

 .1372علوم پزشکی مشهد، 
گیـری و ارزشـیابی      هـای انـدازه    روش. اکبر علی  سیف ]9[

 .1376نشر دوران،: تهران. آموزشی
شناسـی   روان(شناسی پرورشـی     روان .اکبر  سیف علی  ]10[

 .1368 سسه انتشارات آگاه،ؤم :تهران ).یادگیری و آموزش 
 ،ریـزی درسـی     طـرح و برنامـه    . سیدکامران سلطانی] 11[

خالصه مقاالت ارائه شده در     . کیریزی درس پزش    روش برنامه 
دانشگاه علـوم    :دومین کنگره سراسری آموزش پزشکی، تهران     

 8-10پزشکی و خـدمات بهداشـتی درمـانی شـهید بهشـتی،             
 .1374اسفندماه 

: پرورشـی  هـای آموزشـی و     مهـارت . شعبانی حسن ] 12[
 .1378انتشارات سمت، : تهران. فنون تدریس ها و روش
. شـناختی تربیـت    مبـانی روان  . کبـر ا علی نژاد  شعاری ]13[
 .1368 تحقیقات فرهنگی، سسه مطالعات وؤم: تهران
ـ   بررسـی مقایسـه   . الهی زهرا   عطاء ]14[ ثیر دو روش   أای ت

له بـر میـزان یـادگیری       أآموزش سخنرانی و مبتنی بر حل مسـ       
 نامه کارشناسـی ارشـد پرسـتاری،       پایان. دانشجویان پرستاری 

مائی دانشگاه علـوم پزشـکی و       ما  دانشکده پرستاری و   :تهران
 .1375 خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،

 روانـی   هآمـوزش در حیطـ    . مفرد فالحـت   روان  نیک ]15[
 خالصه مقاالت اولـین سـمینار آمـوزش پرسـتاری و           .حرکتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شـهید         :تهرانمامائی،  
 .1369بهشتی، بهمن ماه 
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 .1380علوم پزشکی سمنان، 
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