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 چكیده 
 

 یهاها و نظاماکثر دانشگاه :  با توجه به سیر پیشرفت و تکامل پرستاری از شغل به سمت حرفه،زمینه و هدف پژوهش

 عیسر راتییمنطبق با تغ ،یهستند که عالوه بر کسب دانش تخصص یآموزش یهاروش افتنی یپدر ا،یدن یآموزش

آموزش  یاز استانداردها یکیرا به عنوان  ،یجانیهنقادانه و هوشاز جمله، تفکر یضرور یهاتیصالح ،یمراقبت یهاطیمح

 یبررس» مطالعه با هدف  نیارتقا دهند. لذا  ا یلیتکم التیبخصوص در سطح تحص یپرستار انیدر دانشجو ،یپرستار

 انجام و یطراح «یپرستار ارشد یکارشناس انیدانشجو یجانیه هوش و نقادانه تفکر به شیگرا بر یشیبازاند نیتمر ریتاث

 .شد

که واجد  یپرستار ارشد یکارشناس انیدانشجوفر از ن 52 ،شده یساز یتصادف ینیبال ییمطالعه کارآزما نیدر ا :روش اجرا

به دو گروه مداخله و کنترل  یانتخاب و سپس به صورت تصادف در دسترس یریگروش نمونه بهشرکت در پژوهش بودند  طیشرا

خود، به صورت  لیترم سوم تحص یگروه مداخله خواسته شد که در طول دوره کارآموز انیدانشجو ازشدند.  داده صیخصت

 نیکه به ا یپرداخته و آن را در کتابچه مخصوص بسیبر اساس چرخه گ یشیبازاند ناتیهفته، به انجام تمر 12و به مدت  یهفتگ

 قیتحق میبازخورد به ت افتیدر جهت را هایشی. سپس بازاندندیقرار داده شده بود، ثبت نما انیدانشجو اریو در اخت هیمنظور ته

عمول دانشکده انجام دادند. قبل از مداخله،  خود را مطابق با برنامه م یمداخله، کارآموز افتی. گروه کنترل بدون درندیارائه نما

( و پرسشنامه 2003) کتسیبه تفکر نقادانه ر شیگرا یهر دو گروه پرسشنامه انیپس از اتمام مداخله، دانشجو کماهیبالفاصله و 

 انجام شد. 16 نسخه spssها به کمک نرم افزار داده لیو تحل هینمودند. تجز لیآن را تکم-بار یجانیهوش ه

 از قبل گروه، دو هر انیدانشجو در یجانیه هوش و نقادانه تفکر به شیگرا نمره نیانگیم داد، نشان جینتا  یافته ها :

 ریز یهمه و نقادانه تفکر به شیگرا یکل نمره  مداخله، از پس کماهی و بالفاصله. است نداشته یدار یمعن تفاوت مداخله،

 گروه به نسبت مداخله، درگروه آن یهامولفه ریز اکثر و یجانیه هوش یکل نمره نیهمچن و( P<001/0) آن یها اسیمق

 و بالفاصله یجانیه هوش و نقادانه تفکر به شیگرا یکل نمره نیب(. P =003/0)کردند دایپ شیافزا یمعنادار طور به کنترل،

 (.P<001/0و  r =63/0) دیگرد گزارش یمعنادار و مثبت همبستگی مداخله، اتمام از پس کماهی

به تفکر نقادانه  شیگرا شیافزا در ،یکارآموز دوره یط در یشیبازاند نیتمر پژوهش، نیا یهاافتهیبراساس :  نتیجه گیری

 کیبه عنوان   ،یشیبازاند ناتیموثر بوده است لذا استفاده از تمر یارشد پرستار یکارشناس انیدانشجو یجانیو هوش ه

 به ،یدرپرستار ازین مورد یاحرفه یهایستگیشا یتوسعه منظورو به  انیدانشجو تیو ترب میموثر در تعل یریادگیراهکار 

 هیتوص ها،مارستانیدر دانشکده و ب یآموزش یزیرو مسئوالن برنامه رانیبه مد نی. همچنشودیم شنهادیپ یپرستار مدرسان

در نظر  دیو اسات انیدانشجو یبرا یشیبازاند نیانجام تمر یرا جهت آموزش چگونگ ییهابرنامه مدون و کارگاه گردد،یم

 . رندیبگ

 .یپرستار انی؛ دانشجویجانیبه تفکر نقادانه؛ هوش ه شی؛ رفلکشن؛ گرایشیبازاند: هاواژه دیکل
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Abstract 
 

Background and Aim: As nursing tends to move toward the profession, most universities and 

educational systems in the world are seeking educational methods that, in addition to acquiring 

specialized knowledge, in line with rapid changes in care settings, essential competencies such as 

critical thinking and emotional intelligence, Promote as a standard of nursing education to nursing 

students, especially at postgraduate level. Therefore, The aim of this study was to evaluate the 

effects of reflective Practice for Master nursing students on their critical thinking disposition. and 

Emotional Intelligence . 

Methods: In this randomized clinical trial study, 52 Second year master level nursing students who 

were eligible to participate in the study were selected by random sampling method and then were 

randomly assigned to intervention and control groups. The experimental group students were asked 

to Practice reflection once a week -based Gibbs cycle reflection during their entire 12- weeks 

clinical internship,and write them in a special booklet prepared and provided to students, And send 

reflections to the research team for feedback.. The control group received their training in 

accordance with the usual program of the school without intervention. 

Before the intervention, immediately and one month after the intervention, nursing students in 

both groups completed the Ricketts Critical Thinking Questionnaire (2003) and the Bar-on 

Emotional Intelligence Questionnaire. The collected data were analyzed with SPSS  software 

version16. 

Results: Before the start of the intervention, the critical thinking disposition scores and emotional 

intelligence scores of the two groups had no significant differences. . Immediately and one month 

after the intervention, it was found that the experimental students performed better in each subscale 

of critical thinking  dispositions (p <0/001).The total scores emotional intelligence  and  most of its 

subscales in the intervention group had a significantly higher total score than that of the control 

group (p <0/001). There was a positive and significant correlation between the total score of critical 

thinking Dispositions and emotional intelligence, immediately and one month after the intervention 

(r = 0.63 and p <0.001). 

Conclusion: Reflection practice during the internship period improves master nursing students' 

disposition of critical thinking and emotional intelligence. Therefore, the use of reflection practice 

is suggested to nursing educators as an effective learning strategy in the education of students and 

in order to develop the professional competencies required in nursing. 

It is also advisable for educational planning administrators and faculty in hospitals and colleges to 

consider a well-designed curriculum and workshops to teach students and educators how to conduct 

reflective practice. 

Keywords: Reflection, Reflection practice, Critical Thinking disposition , Emotional 

Intelligence, Nursing Students 

 


