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 يانتقاد تفكر يها مهارت ميزان بر كار پوشه روش به يبالين يارزشياب تأثير
  يپرستار دانشجويان
  

  كتاي پارسا زهره، مهران عباسي، نصرآباد كبختين رضا يعل، شبان هيمرض، ٭لطيفي معصومه
  

  چكيده
 انيدانشجو آموزش در تياولو كي عنوان به آن يها مهارت توسعه و است يپرستار يها مراقبت يضرور جزء يانتقاد تفكر: مقدمه

 يانتقاد تفكر يها مهارت زانيم بر كار پوشه روش به ينيبال يابيارزش تأثير يبررس هدف با پژوهش نيا. است مطرح يپرستار يشناس كار
  .است شده انجام يپرستار انيدانشجو
 و يپرستار دانشكده )شبانه و روزانه ينيبال يكارآموز دوره( يپرستار پنجم ترم انيدانشجو هيكل ،يتجرب مهين پژوهش نيا در: ها روش

 و كار پوشه روش هب ينيبال يابيارزش ،گروه دو به يتصادف صورت به مذكور يها گروه. داشتند شركت تهران يپزشك علوم دانشگاه ييماما
 تفكر يها مهارت پرسشنامه يكارآموز دوره يانتها و ابتدا در گروه دو هر در انيدانشجو. ندشد تقسيم ،دانشكده )معمول( متداول روش به

 بيضر و شريف لكاكسون،يو ،ويتنيمان  يها آزمون از استفاده با ها داده ليتحل و هيتجز. نمودند ليتكم را زريگل-واتسون يانتقاد
  .گرفت انجام رمنياسپ يهمبستگ
 شيافزا يآمار لحاظ به .بود گروه دو هر در يانتقاد تفكر يها مهارت ابعاد هيكل در انيدانشجو نمرات بهبود از يحاك جينتا: نتايج
 گروهدر  ،)=015/0p( ليدال يابيارزش بعدو  ،)=002/0p( ها فرض شيپ صيتشخ بعد ،)=005/0p( آزمون كل نمره در تنها ها مهارت
 و قبل متداول گروه انيدانشجو از كي هر آزمون كل نمره نيب يآمارمعنادار  تفاوت انگريب لكاكسونيو يآمار آزمون. بودمعنادار  متداول

. )=303/0p( نداشت يآمارمعنادار  تفاوت آزمون كل نمره مداخله از بعد و قبل كار پوشه گروه در اما .)=005/0p( بود مداخله از بعد
 ويتنيمان  آزمون بود، متداول گروه از شتريب كار پوشه گروه در مداخله انجام از بعد آزمون كل نمره نيانگيم كه نيا رغم يعل نيهمچن
  .)=628/0p( نبودمعنادار  گروه دو انيدانشجو از كيهر نمرات تفاوت كه داد نشان
 گروه دو هر در مداخله از بعد يانتقاد تفكر يها مهارت شيافزا رغم يعل گفت توان يم آمده دست به جينتا به توجه با: گيري نتيجه
 در كه آنجا از. ديگرد يانتقاد تفكر يها مهارت يارتقا باعث متداول روش از كمتر كار پوشه يابيارزش روش مداخله، از قبل به نسبت

 يها پژوهش گردد يم هيتوص لذا، دارند را يانتقاد تفكر يها مهارت باالبردن تيقابل ها كار پوشه كه است شده ثابت يقبل يها پژوهش
  .رديگ صورت يپرستار آموزش در ينيبال عملكرد يابيارزش يها روش نيبهتر از يكي عنوان به آنها كاربرد نهيزم در يشتريب

  
  يپرستار يدانشجو ،يانتقاد تفكر كار، پوشه ،ينيبال يابيارزش: هاي كليدي واژه

  381تا 368): 4(11؛ 1390آبان/ علوم پزشكيمجله ايراني آموزش در 
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  مقدمه
 يعيسر تحوالت دستخوش يريادگي و سيتدر امروزه

 كه است نيا بر يكل دگاهيد ليدل نيهم به و استشده 
 كردن فكر يچگونگ ديبا ابندي يم راه دانشگاه به كه يافراد
 از يانتقاد تفكر يها مهارت درباره بحث. رنديبگ ادي را

 لياوا از و شد مطرح يآموزش مقاالت در 1950 يها سال
  ).1(ديگرد تر برجسته 1980 يها سال

 تفكر نهيزم در را فيتعار نياول از يكي زريگل و واتسون
: شامل مهارت پنج در را ييتوانا نيا و دادند ارائه يانتقاد
 مشكل، حل يبرا مناسب اطالعات انتخاب مشكل، فيتعر

 انتخاب و ميتنظ نامناسب، و مناسب اتيفرض ييشناسا
 درباره قضاوت وگيري  جهينت و جا،به مربوط اتيفرض

  ).2(كردند خالصه ها استنتاج
 و يمنطق تفكر كي يانتقاد تفكر زين يپرستار حرفه در

 حل راه كي از شيب كه است يمشكالت درباره ياستدالل
 كه ييها تيموقع در مناسب ماتيتصم اتخاذ سبب و دارند
 تفكر نيا. گردد يم است متفاوت عملكردمان و باور

 مسائل و مشكالت درباره تا سازد يم قادر را پرستاران
 داشته يدرست قضاوت و استدالل مار،يب به مربوط
  ).3(باشند

 التحصيل فارغ پرستاران تياكثر اگر كه كند يم ادعا گايوال
 جاديا نيبال طيمح در يراتييتغ باشند، يانتقاد تفكر يدارا
 نيبنابرا). 1(بود خواهند ياساس يتحول منشأ كه شود يم

. است پرستاران يبرا يضرور يمهارت يانتقاد تفكر
 از پرستارانگيري  ميتصم يها طهيح گسترش نيهمچن
 از ها مهارت و دانش انتقال ،)4(جامعه تا مارستانيب تخت
 حل در آن يريبكارگ و نيبال طيمح به كالس طيمح

 و يانتقاد تفكر يها مهارت ازمندين ماران،يب مشكالت
 توسعه بر زين يپرستار معلمان و) 3(است ينيبال قضاوت

  ).5(دارند تأكيد پرستاران در ها مهارت نيا
 كشور يپزشك علوم يريز برنامه يعال يشورا مصوبه در

 از استفاده ،يپرستار آموزش اهداف به لين جهت
 قيتحق روش و يانتقاد خالق، تفكر يريبكارگ يراهبردها

 و شده مطرح اول تياولو عنوان به يپرستار آموزش در
 صورت به يآموزش يها برنامه ارائه ضرورت بر نيهمچن
 به توجه ،يمحور دانشجو و يمحور معلم از يقيتلف

 و خالق تفكر بر تأكيد با يآموزش ديجد فنون و ها روش
 تيتقو جهت در محور دانشجو آموزش و ،مشكل حل

  ).6(است دهيگرد تأكيد مستمر يريادگي و يخودآموز
 كه نمود گزارش خود متون يبررس در پيا ،يطرف از

 در يانتقاد تفكر آموزش فقدان انگريب مطالعات
 آموزش دوره در كه نيا با و است يپرستار يشناس كار

 در يشواهد اما، ابدي يم شيافزا يانتقاد تفكر يدانشگاه
 وجود مهارت نيا شيافزا در آموزش ميمستق نقش نهيزم

  ).3(ندارد
 دهنده نشان زين ما كشور در شده انجام يها پژوهش
 و يپرستار انيدانشجو در فيضع يانتقاد تفكر سطح

 كه ي اعالم شدپژوهشنتايج  در كه چنان. است پرستاران
 گذراندن رغم يعل آخر، ترم انيدانشجو يانتقاد تفكر
 ترم انيدانشجو با يپرستار آموزش در ساله 4 دوره
 پرستارانانتقادي  تفكر ييتوانا و نداشته يتفاوت اول
 از كمتر داشتند ينيبال تجربه سال دو حداقل كه ينيبال

در ). 7(بود يپرستار آخر و اول ترم انيدانشجو
 نيب در تفكر نمرات نيانگيم نيب يتفاوت اي ديگر مطالعه
 لزوم نيبنابرا). 2(شدن دايپ مختلف يها سال انيدانشجو
 و ،ينيبال و ينظر آموزش يفعل يها راهبرد در يبازنگر

 ارائه يها ييتوانا و ها مهارت كه يپرستاران تيترب
 محور جهينت و عملي دانش هيپا بر يپرستار يها مراقبت

 ياعضا مهارت و قضاوت به كه است يتيمسؤول دارند، را
  ).1(دارد يبستگ علمي هيأت

 رينظ ييها روش بر عالوه كه دهند يم نشان ها پژوهش
 جاديا ها، تياولو سيتدر و يدرس يمحتوا حجم كاهش
 زانندهيبرانگ تسؤاال كردن وارد ،)8(بحث و متقابل تعامل
 پرسش، بر متمركز روش از استفاده ها، تيفعال در تفكر
 نديفرآ از استفاده ،)2(همگن كار يها گروه به كالس ميتقس

 كمك دانشجو به سيتدر ياستراتژ كي عنوان به نوشتن
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  ).5(باشند داشته نقادانه تفكر تا كند يم
 ينوشتار يكارها پوشه از زين مطالعات يبرخ

 اهداف يبررس يبرا يا لهيوس عنوان به انيدانشجو
  ).5(اند كرده استفاده يانتقاد تفكر با رابطه در يريادگي

 ينيبال يريادگي در يديكل و مهم يعامل ها كار پوشه
 به مقاالت، و متون در است سال 25 از شيب كه) 9(هستند
 طول در ريفراگ يريادگي يابيارزش در يروش عنوان
  ).10(اند شده يمعرف زمان

 هدفمندآوري  جمع كار پوشه ،اسپندل و تر آر ريتعب به
 اي شرفتيپ ها، تالش داستان كه است انيدانشجو يكارها
 نيا. كند يم انيب را شده ارائه موضوع به آنها يابيدست

 يمحتوا انتخاب در دانشجو مشاركت شامل ديبا مجموعه
 انتخاب، نحوه به مربوط يها ييراهنما كار، پوشه

 از دانشجو يابيارزش از يشواهد و قضاوت يارهايمع
 يبرا مؤثر يابزار روش نيا. باشد ها بازخورد و خود
  ).11(باشد يم آموزش در يابيارزش و سيتدر بيترك
 جاديا« موارد به توان يم كار پوشه روش مهم يايمزا از
 مطالب بازتاب نديفرآ قيطر از نيبال و يتئور نيب ونديپ

 ضعف و قوت نقاط از دانشجو يآگاه« ،»نيبال به ينظر
 احساس جاديا« ،»يريادگي تيتقو به ريفراگ قيتشو خود،

 شيافزا و خود يريادگي به نسبت ريفراگ در تيمسؤول
 در ريفراگ فعال مشاركت« ،»نانياطم و نفس به اعتماد

 در معلم فعال مشاركت« ،»يابيارزش و آموزش نديفرآ
 »معلم و ريفراگ تعامل شيافزا« ،»بازخورد ارائه جهت
  ).13و12(نمود اشاره
 يابيارزش كه است آن از يحاك پژوهشگران تجارب

 شتريب يپرستار دانشكده در يپرستار انيدانشجو ينيبال
 صورت آنها به دادن نمره هدف با و يينها صورت به
 اهداف ريسا بر يابيارزش هدف نيا متأسفانه و رديگ يم

 كه متداول يابيارزش روش. است گشته رهيچ آن يمتعال
 و نمره ياعطا يبرا و ينيبال يابيارزش فرم لهيوس به

 گردد، يم اعمال ينيبال كار انيپا در دانشجو به يگواه
 از كمتر و باشد يم يذهن و محور معلم ،يا قهيسل يروش

 ن،يبنابرا. است گرفته بهره يرفتار و ينيع يارهايمع
 ينيبال يابيارزش در نينو يها روش ليتحل و يمعرف

  .رسد يم نظر به يضرور يشناس كار انيدانشجو
. است شده انجام ها كار پوشه يرو بر ياريبس مطالعات

 يبرا كار پوشه كاربرد هدف با كه يفيك پژوهش جينتا
 انجام سالمندان يپرستار در ينيبال يريادگي يابيارزش
 ليتكم نهيزم در دهندگان پاسخ تجربه كه داد نشان شد،

 نيا آنها شتريب و بوده يمثبت تجربه ،كل در كار پوشه
 ونديپ يبرا مؤثر و جذاب يروش عنوان به را روش
 يريادگي باعث كه بودند كرده فيتوص نيبال و يتئور
). 14(گردد يم دانش و نفس به اعتماد به دنيرس فعال،
 عنوان تحت يتجرب مهين يپژوهش زين همكاران و شافر

 به يابيدست يابيارزش يبرا كار پوشه از استفاده«
 كه دادند انجام »جامعه بهداشت يپرستار يها تيصالح
 كار پوشه كه داشتند توافق انيدانشجو تياكثر داد نشان

 كرده كمك جامعه بهداشت پرستار نقش حيتشر به
  ).15(است
 روش به يابيارزش از استفاده« عنوان با يپژوهش در

 را به عنوان كار پوشه كي ،»برنامه يابيارز در كار پوشه
 انيدانشجو درك يكمگيري  اندازه جهت يابيارزش ابزار
  ).16(كردند يطراح يپرستار برنامه اهداف به يابيدست از

 بر كار پوشه تأثير نهيزم در شده انجام مطالعات
 محدود اريبس زين انيدانشجو يانتقاد تفكر يها مهارت
 باعث كه يفيتكال نهيزم در يا مقاله همكاران و يليك .است
 و اند نوشته ؛گردد يم يانتقاد تفكر يها مهارت يارتقا

 كرافت). 17(اند داده ارائه يمهم يكاربرد شنهاداتيپ
 با يانعكاس يها نوشته بيترك از موجز يا خچهيتار

 را ها نوشته نيا از استفاده و داده ارائه يپرستار آموزش
 و يانتقاد تفكر يها مهارت ليتسه يبرا يابزار عنوان به

 دانسته مؤثر ن،يبال در ديجد دانش ديتول جهت ينگر درون
 پوشه يريبكارگ نهيزم در يا مطالعه كه آنجا از). 16(است
 در يپرستار انيدانشجو يابيارزش و سيتدر در ها كار

 روش از تا ميشد آن بر لذا نشد افتي كشورمان
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 انيدانشجو يابيارزش يبرا كار پوشه يابيارزش
 كرده استفاده ينيبال يكارآموز در يپرستار يشناس كار
 يانتقاد تفكر يها مهارت بهبود بر را آن تأثير و

  .ميينما سهيمقا متداول يابيارزش روش با انيدانشجو
  

  ها روش
 نيا نمونه. باشد يم يتجرب مهين مطالعه كي پژوهش نيا

 يشناس كار پنجم ترم انيدانشجو) نفر 46( هيكل پژوهش
 علوم دانشگاه ييماما و يپرستار دانشكده يپرستار
 85-86 يليتحص سال اول مسالين در تهران يپزشك
 3 يجراح يداخل واحد از قلب ينيبال يكارآموز كه بودند

 سه به) شبانه و روزانه( انيدانشجو. گذراندند يم را
 به هفته در روز 3 و شدند ميتقس ينفر 8 و 7 رگروهيز

 در يكارآموز دوره گذراندن جهت هفته 4 مدت
. افتندي يم حضور قلب بخش در عصر و صبح يها فتيش

 ،يانتقال انيدانشجو .بود هفته 12 مطالعه انجام يكل زمان
 در مشاركت به كه يانيدانشجو و مشروط ،ميهمان
 بتيغ مجاز حد از شيب اي و نداشتند ليتما پژوهش
  .شدند يم خارج نمونه از داشتند

 و انيدانشجو ينيبال يكارآموز يها برنامه ميتنظ
 توسط و دانشكده يريز برنامه براساس ،آنها يبند گروه

 به تنها پژوهشگر و ديگرد انجام ينيبال امور نيمسؤول
 تعداد يساز همگن و انيدانشجو تعداد يتساو منظور
 اعمال آنان تيرضا با را يراتييتغ شبانه و روزانه افراد
 متداول( مطالعه گروه دو در ها رگروهيز يريقرارگ. نمود

  .شد انجام يتصادف صورت به) كار پوشه و
 يريپذتأثير كاهش هدف با و ها يبررس انجام از پس

 ريز مطالعه، مورد يها گروه در گريكدي از انيدانشجو
 و صبح( شبانه و روزانه دوره دو هر از اول گروه

 ميتنظ اول هفته 4در آنها يكارآموز برنامه كه) بعدازظهر
 انتخاب متداول يابيارزش روش اعمال جهت بود شده
 يكارآموز برنامه كه دوره دو هر از دوم رگروهيز. شدند
 قرار مداخله گروه در ؛بود شده ميتنظ دوم هفته 4 در آنها

 اجرا آنها يبرا كار پوشه يابيارزش روش و گرفتند
 4 در آنها يكارآموز برنامه كه زين سوم رگروهيز. ديگرد
 و شده ميتقس گروه دو به بود شده ميتنظ ترم آخر هفته

 و متداول يابيارزش روش گروه كي يبرا قرعه از طريق
  .ديگرد ارائه كار پوشه يابيارزش روش گريد گروه يبرا
 امام مارستانيب مردان قلب بخش پژوهش نيا طيمح
 ترم انيدانشجو يكارآموز عرصه كه بود) ره( ينيخم

 امكانات يدارا و قلب يكارآموز واحد گذراندن يبرا پنجم
 از يآموزش كمك ليوسا و كالس مانند مناسب يكيزيف
 ط،يمح نيا انتخاب گريد علل جمله از. است تر ويكامپ ليقب
 امكان و دانشكده به يكينزد آن، بودن دسترس در

 ييماما و يپرستار دانشكده امكانات از زمان هم استفاده
 معتبر، يعلم منابع به يابيدست جهت) نترنتيا و كتابخانه(

  .بود يمرب و انيدانشجو يبرا
 قرار استفاده مورد ريز ابزار 4 ها، داده يگردآور جهت
  :گرفتند
 يتسؤاال شامل كيدموگراف اطالعات ثبت پرسشنامه - الف
 با مرتبط يرهايمتغ يبرخ ،يفرد يها يژگيو نهيزم در
 ييآشنا و قبل ترم معدل: مانند( وابسته يرهايمتغ

  ).كار پوشه يابيارزش روش با انيدانشجو ياحتمال
 و يپرستار دانشكده در متداول ينيبال يابيارزش فرم -ب

 يعموم يارهايمع بخش دو در مورد 21 شامل ييماما
 هر مقابل ستون در). اريمع 11( ياختصاص و) اريمع 10(

 آن تياهم به بسته كه شده نوشته مبنا نمره كي اريمع
 است متفاوت اريمع هر نمره دانشجو، يابيارزش در اريمع
 دانشجو به دادن نمره يبرا. دارد نمره 100 مجموع در و

 مطالعه را ها اريمع از كي هر ديبا يمرب فرم نيا براساس
 نمره از را دانشجو سهم خود يشخص نظر با سپس و

 تينها   در. سديبنو مجزا يستون در و كند نييتع مبنا
 نييتع 100 از يينها نمره و كرده جمع را ها اريمع نمرات

 نمره ،5 بر آمده دست به عدد ميتقس با سپس و شود يم
  .)باشد يم صفر نمره حداقل( گردد يم محاسبه 20 از
 يكار پوشه يابيارزش به مربوط يوارس فهرست - ج
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 و محقق توسط متون مطالعه از بعد كه ان،يدانشجو
 كه يمدارك و كار پوشه اهداف ،يريادگي اهداف براساس

  ).18و16(ديگرد هيته شد يم مهيضم ديبا
 و ها تيمحدود ويفول پورت قيطر از يابيارزش در

 و يده نمره يها اسيمق اعتماد جمله از ييها يدشوار
 در ليدل نيهم به. است مطرح كار پوشه بودن ريگ وقت

 يبرا ريذ فرم سه شامل يبيترك يروش از پژوهش نيا
  :گردد استفاده انيدانشجو به يينها نمره دادن
  كار پوشه مطالب يمحتوا به مربوط اريمع 25 يدارا: A فرم
  كار پوشه ساختار به مربوط اريمع 15 يدارا: B فرم
 دانشجو ينيبال مهارت نهيزم در اريمع 10 يدارا: C فرم
  يكارآموز عرصه در
 براساس و محقق توسط متون مطالعه از بعد ها فرم نيا

 ان،يدانشجو فيتكال و كار پوشه اهداف ،يريادگي اهداف
 درس طرح در كه كار پوشه انتظار مورد ساختار و امحتو
 هر يبرا ابتدا. ديگرد نيتدو محقق توسط بود، شده ارائه
 سپس و شد نوشته مهم هياول صفات ،يريادگي هدف

 اسيمق براساس صفت هر درباره دانشجو عملكرد زانيم
 كه يصورت در: ديگرد نييتع ريز بيترت به و كرتيل

ليست  چك نيا به مربوط يارهايمع از كي هر به دانشجو
 كار پوشه مطالب بودن ناقص صفر، نمره نكند دايپ دست

 آن به كامل يابيدست و كي نمره مربوطه اريمع نهيزم در
  . نمود يم افتيدر 2 نمره اريمع

 ان،يدانشجو كار يها پوشه مطالعه از بعد پژوهشگر
 نمره و نييتع را ها اريمع از كي هر به آنان يابيدست زانيم

 نمره مجموع. نمود يم مشخص را اريمع هر از شده كسب
 نمره A، 15 فرم از نمره 50( 75ليست  چك نيا از يافتيدر
 نمرات با انيپا در كه بود،) C فرم از نمره 10 و B فرم از

 انيدانشجو كه ييكارها پوشه( دوم و اول يكارها پوشه
 داده ليتحو يمرب به يكارآموز دوم و اول هفته انيپا در
 انجام يبرا خود، نظرات نوشتن و مطالعه از پس يمرب و

 به را آنها ،يينها كار پوشه در دادن قرار و اصالحات
 است ذكر به الزم .شد ، جمع ميگرداند يبرم انيدانشجو

 پوشه همانند زين دوم و اول يكارها پوشه به يده  نمره
 يوارس فهرست از ييها بخش براساس يينها كار

 نمره. گرفت صورت انيدانشجو يويفول پورت يابيارزش
 نمره ،5 عدد بر ميتقس از بعد و ديگرد محاسبه 100 از كل
  . شد نييتع 20 از دانشجو يكارآموز يانيپا
- واتسون يانتقاد تفكر يها مهارت آزمون پرسشنامه-د
 در سؤال 80 شامل استاندارد يابزار كه ،)الف فرم( زريگل
 تفكر يها مهارت و است شده ميتنظ يسؤال 16 بخش 5

 ها، فرض شيپ صيتشخ استنباط،: طهيح 5 در را يانتقاد
 ليدال يابيارزش و ،ريتفس و ريتعب ييتوانا استنتاج،

: سدينو يم ماگنوس از نقل به اكبر ياسالم). 19(سنجد يم
 هر از شده كسب نمره و بوده نمره كي يدارا سؤال هر

 كل نمره و باشد 16 تا صفر نيب تواند يم آزمون بخش
 ازيامت برحسب ها يآزمودن از كي هر. باشد يم 80 آزمون

 فيضع طبقات از يكي در آزمون از شده كسب كل
 يقو و) 52-54 ازاتيامت( متوسط ،)54 از كمتر ازاتيامت(
 قرار يانتقاد تفكر ييتوانا نظر از) 60-80 ازاتيامت(

 كل نمره درباره شده انجام يبند ميتقس براساس. گرفتند
 نمرات يبند ميتقس ياضير تناسب از استفاده با و آزمون
  :ديگرد نييتع ريز صورت به آزمون بخش هر به مربوط

 در فيضع طبقه در گرفتن قرار يبرا نمره حداكثر: الف
 كسب نيبنابرا). 80/16(×60=12 با است برابر بخش هر
 منزله به بخش كي تسؤاال از 0-10 حدود در يازيامت
  .باشد يم بخش آن در بودن فيضع
 متوسط طبقه در گرفتن قرار يبرا ازيامت حداقل: ب
 برابر طبقه نيا يبرا ازيامت حداكثر و) 80/16(×54=8/10
 يعدد آزمون نمره چون و باشد يم) 80/16(×59=8/11 با
 را فرد بخش هر در 11 ازيامت كسب است، ياعشار ريغ
  .دهد يم قرار متوسط طبقه در
 هر در يقو طبقه در گرفتن قرار يبرا ازيامت حداقل: ج

 كسب بيترت نيبد). 80/16(×60=12 با است برابر بخش
 تواند يم بخش كي سؤاالت از 12- 16 محدوده در يازيامت
  ).7(دهد قرار يقو طبقه در را فرد
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 در زريگل- واتسون يانتقاد تفكر يها مهارت آزمون ييروا
). 7و2(است شده تأييد اكبر ياسالم و يزرق يها پژوهش

 كار پوشه يابيارزشليست  چك اعتبار تأييد جهت
 نيا ك،يدموگراف اطالعات ثبت پرسشنامه و انيدانشجو

 يمحتو( قلب يكارآموز واحد درس طرح همراه به ها ابزار
 فيتكال كار، پوشه روش اهداف ،يكارآموز اهداف

 كار، پوشه انتظار مورد ساختار و امحتو ان،يدانشجو
 يينها يابيارزش نحوه و فيتكال ارائه يبند زمان جدول
 قرار نظر صاحب دياسات از تن 5 ارياخت در) ها كار پوشه
  .ديگرد اعمال شانيا نظرات و گرفت

 زريگل-واتسون يانتقاد تفكر يها مهارت آزمون ييايپا 
 با و كردن مهين دو روش با يزرق يها پژوهش در زين

 يكل ييايپا بيضر و براون-رمنياسپ رابطه از استفاده
 آزمون روش با اكبر ياسالم پژوهش در و) 2(84/0

  .است شده تأييد )7(يزوج t آزمون و مجدد
 در) دانشكده يميتنظ برنامه طبق( يموزآكار آغاز از پس
 سپس .شد گرفته انيدانشجو ازآزمون  پيش اول، روز
 از شده نييتع فيوظا شرح و يريادگي اهداف ،يمرب
 نحوه نهيزم در يحاتيتوض وخواند  را دانشكده يسو
 انيدانشجو. داد ارائه انيدانشجو فيتكال و فيوظا ميتقس
 يكي يآموزش دوره يط در تا بودند موظف متداول گروه

 از يكي زين و قلب يدرس واحد به مربوط موضوعات از
 كنفرانس كي وكنند  انتخاب را بخش در جيرا يداروها

 برآن عالوه. ندينما ارائه خود ماريب يمعرف با همراه ينيبال
 و نموده اجرا و يطراح يپرستار نديفرآ ماريب كي يبرا

 يابيارزش يكارآموز انيپا در. دهند ليتحو را آن گزارش
 براساس و يمرب توسط انيدانشجو از گروه نيا

 صورت دانشكده در متداول ينيبال يابيارزشليست  چك
 را مربوطه يارهايمع انيدانشجو حضور در يمرب. گرفت

 با مورد هر از را دانشجو يافتيدر نمره و خواند بيترت به
 امضا را فرم انيدانشجو انيپا در. نمود اعالم ليدل ذكر
 كردند اعالم يافتيدر نمره از را خود تيرضا و كرده
  .آمد عمل به آنها از يانتقاد تفكر يها مهارت آزمون سپس

 انجام كار پوشه روش به آنها يابيارزش كه دوم گروه در
 يكارآموز ژهيو و يكل اهداف بر مشتمل يدرس طرح شد،
 يمحتو ان،يدانشجو فيتكال كار، پوشه روش اهداف قلب،

 ارائهبندي  زمان جدول كار، پوشه انتظار مورد ساختار و
 جدول و ها كار پوشه يينها يابيارزش نحوه و فيتكال

 و يصيتشخ مراكز در انيدانشجو حضوربندي  زمان
 عنوان به( ديسف يها برگه يحاو يا پوشه آن، با همراه
 ارائه از پس. گرفت قرار انيدانشجو ارياخت در) كار پوشه
 انجام بخش، در فيوظا ميتقس نهيزم در حاتيتوض

 ،يكتب و يشفاه يها گزارش ارائه و مارانيب از ها مراقبت
 ارائه پژوهش مورد يواحدها يبرا كار پوشه ميتنظ نحوه
  .ديگرد
 و انتخاب را يموضوع تا شد خواسته انيدانشجو از

 يها مراقبت تأييد يبرا موجود شواهد نيبهتر سپس
 ها تالش نيا از يكار پوشه و جستجو را خود يپرستار

  .دهند ارائه
 يكي انيدانشجو ،)اول كار پوشه( كار پوشه الف بخش در
 را قلب يداخل يكارآموز واحد به مربوط موضوعات از
 ليدل و انتخاب است شده ذكر يريادگي اهداف در كه

 صينقا سپس. دادند ارائه آن انتخاب يبرا را خود يمنطق
 نهيزم در را خود ينيبال يها مهارت و اطالعات به مربوط
 اساس نيا بر. نمودند مشخص شده انتخاب موضوع

 نييتع يرفتار صورت به را خود يريادگي اهداف و ها ازين
 اهداف نيا به يابيدست يها راه و ها تيفعال هيكل و نموده

 موضوع به مربوط يتئور مطالب ادامه در. نوشتند را
 و شده نييتع اهداف و ها ازين به توجه با را شده انتخاب

 يعلم منابع براساس ،يپرستار يها مراقبت بر تأكيد با
 اول هفته انيپا در مطالب نيا هيكل. نمودندآوري  جمع

 كار پوشه نمره دادن و اصالحات انجام يبرا يكارآموز
  .شد داده ليتحو يمرب به اول
 با ييمددجو ،)دوم كار پوشه( كار پوشه ب بخش در

 انيودانشجو شده انتخاب مذكور در بخش الف اختالل
 گرفتند كاره ب يو از مراقبت يبرا را يپرستار نديفرآ
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 ارائه كار پوشه در را خود كار مراحل از يگزارش و
 اصالحات بر عالوه دانشجو هر يينها كار پوشه. دادند
 انيب مار،يبهاي  شيآزما گزارش شامل ب، و الف بخش
 با جينتا سهيمقا و شيآزما هر يبررس علت و تياهم
 تيوضع از انحراف ياحتمال علل ذكر و يعيطب ريمقاد
 و يصيتشخ مراكز از ديبازد گزارش مار،يب در يعيطب
 تست هر در شده انجام يپرستار يها مراقبت سهيمقا

 اقدامات با مارانيب يبرا الزم يها آموزش و يصيتشخ
 به مربوط اطالعات انيب و منابع در موجود استاندارد

 شامل انيدانشجو يينها كار پوشه. بود ماريب يداروها
 يريقرارگ خيتار ،يمحتو فهرست مقدمه، عنوان، صفحه

 پوشه در بخش هر دادن قرار از هدف عنوان، مطلب، هر
 از يابيارزش آن، بودن ارزش با و بودن مهم علت و

 از يابيارزش ،يانعكاس دهيا و هدف هر نهيزم در خود
 منابع، فهرست بخش، هر انيپا در شنهاداتيپ و خود
 يمرب توسط شده انجام اصالحات و ها سينو شيپ هيكل

  .بود
 يكارآموز انيپا از قبل روز دو تا ديبا يينها يكار پوشه
 توسط قيدق مطالعه انجام از بعد تا شد يم داده ليتحو
 يابيارزشليست  چك براساس دانشجو يينها نمره ،يمرب

 كي روزانه يكارآموز دوره طول در. گردد نييتع كار پوشه
 پوشه يبررو درس، كالس در و يگروه صورت به ساعت
 داده پاسخ آنان تسؤاال به و بحث انيدانشجو يكارها

 از يتعداد روزانه يگروه جلسات نيا در. شد يم
 كنفرانس صورت به را خود شده نوشته مطالب انيدانشجو

 آنان نظرات و دادند يم ارائه انيدانشجو ريسا و يمرب يبرا
. نمودند يم افتيدر اصالحات انجام و مطالب درباره را

 از كي هر و يمرب نيب روش، نيا ياجرا در نيهمچن
 صورت به نظر تبادل و بحث جداگانه صورت به انيدانشجو
  .گرفت يم صورت) يمرب همراه شماره( يتلفن و يحضور
 ،يكارآموز اول روز در شده ارائه درس طرح بر عالوه

 و اتييجز درباره يگريد يكتب يراهنما زين دوم هفته در
. ديگرد ارائه انيدانشجو به يينها يكار پوشه ليتكم نحوه

 كار، انجام نيح در ماريب صيترخ صورت در ضمناً
 يريبكارگ گر،يد يماريب انتخاب به مختار انيدانشجو
 با يهمكار اي مارانيب ريسا يبرا مشترك يها مراقبت

 نيا ينيبال يابيارزش تينها   در. بودند انيدانشجو ريسا
 در موجود يارهايمع براساس انيدانشجو از گروه
 در. شد انجام انيدانشجو كار پوشه يابيارزشليست  چك
 شده نوشته موارد دادن نشان با يكارآموز يانيپا روز
 نمره ،آنها ضعف و قوت نقاط انيب و ها كار پوشه در

 آزمون سپس و اعالم انيدانشجو يينها يابيارزش
  .آمد عمل به آنان از يانتقاد تفكر يها مهارت

 از گوناگون عوامل از يانتقاد تفكر يريپذتأثير به توجه با
 طيشرا و مكان ،يمرب ،يآموزش طيمح طيشرا جمله
 ليتكم و پژوهش انجام طيشرا پرسشنامه، ليتكم

 هيكل و بود كساني ها گروه يتمام يبرا پرسشنامه
 و 10 ساعت صبح فتيش( نيمع ساعت كي در انيدانشجو

 بخش يآموزش كالس داخل در ،)15:00 بعدازظهر فتيش
 ها پرسشنامه ليتكم به اقدام پژوهشگر حضور در قلب،

 يكارآموز آخر و اول يروزها در كه آنجا از. نمودند
 ها پرسشنامه ليتكم صرف انيدانشجو استراحت ساعت

 تمركز شيافزا يبرا نيهمچن و شد يم حاتيتوض ارائه و
 ها گروه يامتم يبرا هيتغذ نوع كي از ان،يدانشجو يذهن

  .ديگرد استفاده
 يها پرسشنامه ليتكم از بعد ،ياخالق اصول تيرعا جهت

 گروه نيا انيدانشجو يابيارزش پژوهش، به مربوط
 در متداول يابيارزشليست  چك از استفاده با مجدداً

 نيا دانشجو، توسط امضا از پس و شد انجام دانشكده
 در آنان يكارآموز واحد يواقع نمره عنوان به نمره
 ياجرا تا گرفت قرار دانشكده ينيبال امور مسؤول ارياخت
. باشد داشتهن آنان كارنامه نمره در يتأثير پژوهش نيا

 و تالش از يقدردان يبرا پژوهش، انيپا از بعد نيهمچن
  .ديگرد ميتقد آنان به يا هيهد انيدانشجو يهمكار
 و SPSS-11.5 افزار نرم از ها داده ليتحل و هيتجز جهت

. ديگرد استفاده ياستنباط و يفيتوص آمار يها روش از
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 شر،يف قيدق يها آزمون ها گروه بودن همگن يبررس جهت
 تفكر يها مهارت سهيمقا يبرا ،ويتنيمان  و دو يكا

 آزمون ،گروه هر در مداخله از بعد و قبل يانتقاد
 از بعد يانتقاد تفكر يها مهارت سهيمقا و لكاكسونيو

. شد گرفته كاره ب ويتنيمان  آزمون گروه دو در مداخله
 بيضر با وابسته ريمتغ با يفرد يها يژگيو ارتباط
  .ديگرد يبررس شريف قيدق آزمون و رمنياسپ يهمبستگ

  
  نتايج

 كه داشتند شركت يپرستار يدانشجو 46 پژوهش نيا در
 ها پرسشنامه ليتكم به ليتما عدم ليدل به آنان از نفر دو
 پژوهش يها نمونه از بودن ميهمان ليدل به نفر كي و

 كه يانيدانشجو كار پوشه گروه در نيهمچن. شدند حذف
 كمتر نمره( بود 12 از كمتر آنها كار پوشه يابيارزش نمره
 حذف پژوهش يها نمونه از) ديگرد محسوب ناقص 12 از

 يابيارزش كه يافراد كل تعداد تينها   در .)نفر 2( شدند
 درصد 1/90( نفر 21 شد انجام متداول روش به آنها

 درصد 86( نفر 20 كار پوشه گروه و) يده پاسخ
   .بودند) يده پاسخ

 انيدانشجو يسن نيانگيم كه داد نشان پژوهش يها افتهي
 كار پوشه گروه و 21/5±1/36 متداول گروه
 متداول گروه( زن ها نمونه تياكثر. بودسال  0/91±14/21

 80 متداول( مجرد و) درصد 5/90 كار پوشه و درصد 90
 تياكثر. بودند) درصد 5/90 كار پوشه و درصد
 روزانه دوره از ،)درصد 60( متداول گروه در انيدانشجو
 كار پوشه گروه در انيدانشجو تياكثر كهيدرحال بودند،

  .بودند شبانه دوره از) درصد 1/57(
 متداول گروه انيدانشجو گذشته ترم معدل نيانگيم

. بود 72/16±09/1 ويفول پورت گروه و 12/1±3/16
 ييآشنا كار، پوشه يابيارزش روش با انيدانشجو تياكثر

) درصد 100 كار پوشه و درصد 85 متداول گروه( نداشته
 گروه( بودند نگذرانده را يزندگ يها مهارت دوره و

  ).درصد 2/95 كار پوشه و درصد 85 متداول

 پژوهش يواحدها كه بود آن نشانگر يآمار يها آزمون
: يفرد مشخصات لحاظ از مطالعه، مورد گروه دو در

 ييآشنا روزانه، و شبانه دوره هل،أت تيوضع جنس، سن،
 يها مهارت دوره گذراندن كار، پوشه يابيارزش روش با

  .بودند همسان گذشته، ترم معدل و يزندگ
 تفكر يها مهارت بر يابيارزش روش تأثير يبررس جهت
 از بعد و قبل مهارت نيا نمرات ان،يدانشجو يانتقاد

 از بعد گروه دو انيدانشجو نمرات و گروه هر در مداخله
  .ديگرد سهيمقا هم با مداخله

 از قبل كه كرد تأييد ويتنيمان  يآمار آزمون يكل طور به
فراواني  لحاظ از پژوهش مورد  گروهدو  مداخله، انجام
 يانتقاد تفكر يها مهارت آزمون ابعاد از كي هر نمره

 يآمارمعنادار  تفاوت آزمون، كل نمره و زريگل – واتسون
 گروه در ها نمونه اكثر نيهمچن .اند بوده همگن و نداشته
) درصد 90/5 و درصد 95 بيترت به( كار پوشه و متداول
 تفكر يها مهارت نظر از و داشته 54 از كمتر كل نمره
  ).1 جدول( بودند فيضع يانتقاد
 و قبل انيدانشجو تك تك يانتقاد تفكر نمره گروه، هر در
 ها نمونه تعداد كه آنجا از. ديگرد سهيمقا مداخله از بعد
 درون سهيمقا يبرا بود رنرماليغ عيتوز و 30 از كمتر
 استفاده لكاكسونيو آزمون از ان،يدانشجو نمرات يگروه
 ياجرا از بعد كار پوشه گروه در كه داد نشان ها افتهي. شد

 تفكر يها مهارت آزمون نمره نيانگيم مداخله، برنامه
 ها، فرض شيپ صيتشخ استنباط،: بعد پنج در يانتقاد

 از قبل به نسبت ر،يتفس و ريتعب و ليدال يابيارزش استنتاج،
 لكاكسون،يو يآمار آزمون اما است، داشته شيافزا مداخله،
 كل نمره در نيهمچن. نكرد تأييد را تفاوت نيا بودنمعنادار 
 به مداخله از بعد نمره نيانگيم شيافزا رغم يعل آزمون،

 كه داد نشان لكاكسونيو يآمار آزمون نمره، 1/76 زانيم
 نبودهمعنادار در گروه مداخله  انيدانشجو نمرات تفاوت
  ). =z-030/1 و p=303/0( است

 آزمون نمره نيانگيم متداول، گروه در كه است يحال در نيا
 آزمون كل نمره و بعد پنج هر در يانتقاد تفكر يها مهارت
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 يآمار آزمون و است داشته شيافزا مداخله، از قبل به نسبت
 p=002/0 ها فرض شيپ صيتشخ بعد دو در لكاكسونيو
 و ،)=z - 433/2و p=015/0( ليدال يابيارزش و ،=z - 083/3و

 و p=005/0( يانتقاد تفكر يها مهارت آزمون كل نمره
793/2 -z= (، )يآمارمعنادار  تفاوت دهنده نشان ،)2 جدول 

  .است بوده انيدانشجو نمرات نيب
 كه دهد يم نشان ويتنيمان  يآمار آزمون گريد ييسو از
 يانتقاد تفكر يها مهارت نمرات نيب مداخله از بعد

 در زين و آزمون ابعاد از كي چيه در گروه دو انيدانشجو
 نداشته وجود يآمارمعنادار  تفاوت آزمون، نمره كل

  ).2 جدول( است
، نوع دوره هلأت تيوضع، جنس سن، يرهايمتغ نيب

 يابيارزش نمرات و ،گذشته ترم معدلتحصلي، 
در  پژوهش وابسته ريمتغبا  يكارآموز در انيدانشجو

  .نشد دهيد يآمارمعنادار  ارتباطيك از دو گروه هيچ

  
مداخله، به تفكيك گروه مورد هاي تفكر انتقادي دانشجويان، قبل از  آزمون مهارتهر يك از ابعاد توزيع فراواني مطلق و نسبي نمره  :1جدول 
  مطالعه

نمره آزمون مهارت هاي 
  تفكر انتقادي

  طبقات نمره
 

 نتيجه آزمون  پوشه آار  متداول

  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  ويتنيان م

 =20 461/0Z)100( 20)100( 11كمتر از  بعد استنباط

645/0p= 

  11كمتر از  بعد تشخيص پيش فرضها
11 

 11بيشتر از 

)75(15 
)5(1  
)20(4 

)4/52(11  
)6/9(2  
)1/38(1 

777/1-Z= 

76/0p= 

 11كمتر از بعد استنتاج
11  

 11بيشتر از 

)65(13 
)30(6  
)5(1 

)7/66(14  
)8/23(8  
)5/9(2 

13/0 -Z= 

989/0p= 

  11كمتر از  بعد تعبير و تفسير
11  

 11بيشتر از 

)55(11 
)5(1  
)40(8 

)8/23(5  
)1/38(1  
)1/38(8  

403/1 -Z= 

161/0p= 

 11كمتر از ارزشيابي داليلبعد
11  

 11بيشتر از 

)60(21 
)15(3  
)25(5 

)4/52(11  
)3/14(3  
)3/33(7 

645/0 -Z= 

519/0p= 

نمره كل آزمون مهارت هاي 
 تفكر انتقادي

  54كمتر از 
60-54 

)95(19 
)5(1  

)5/90(19  
)5/9(2  

178/1 -Z= 

239/0p= 

  21)100( 20)100( جمع
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ك ياز مداخله، به تفك بعدان، يهاي تفكر انتقادي دانشجو آزمون مهارتك از ابعاد يهر ع فراواني مطلق و نسبي نمره يتوز :2جدول 
  مورد مطالعه هاي گروه

نمره آزمون مهارت هاي 
 طبقات نمره  تفكر انتقادي

 نتيجه آزمون  پوشه آار متداول

  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  ويتنيان م

 =21 185/0Z)100( 20)100( 11ازكمتر بعد استنباط

854/0p= 

 11كمتر از بعد تشخيص پيش فرضها
11 

 11بيشتر از 

)30(6 
)30(6  
)40(8 

)9/42(9  
)19(4  
)1/38(8 

280/0-Z= 

780/0p= 

  11كمتر از  بعد استنتاج
11  

 11بيشتر از 

)75(15 
)10(2  
)15(3 

)2/76(16  
)5/9(2  
)3/14(3  

 

2/1 -Z= 

23/0p= 

 11كمتر از تفسيربعد تعبير و 
11  

 11بيشتر از 

)45(9 
)10(2  
)۴۵(٩ 

)3/33(7  
)8/23(5  
)9/42(9  

252/0 -Z= 

801/0p= 

 11كمتر از بعد ارزشيابي داليل
11  

 11بيشتر از 

)35(7 
)30(6  
)35(7  

 

)6/47(10  
)6/28(6  
)8/23(5 

745/0 -Z= 

457/0p= 

نمره كل آزمون مهارت هاي 
 تفكر انتقادي

  54كمتر از 
60-54 

)95(19 
)5(1  

)5/90(19  
)5/9(2  

484/0 -Z= 

628/0p= 

  21)100( 20)100( جمع

  
  

  بحث
 به ينيبال يابيارزش تأثير يبررس هدف با پژوهش نيا

 يانتقاد تفكر يها مهارت زانيم بر كار پوشه روش
 به جينتا به توجه با و ديگرد انجام يپرستار انيدانشجو
 يانتقاد تفكر يها مهارت نمره گفت توان يم آمده دست
 قبل به نسبت متداول و كار پوشه گروه در مداخله از بعد
 متداول يابيارزش روش اما، داشت شيافزا مداخله از
 تفكر يها مهارت يارتقا باعث كار پوشه روش از شتريب

  .ديگرد يانتقاد
: سدينو يم جاسپر از نقل به يكاف كه است يحال در نيا

 قيطر از كه را يانتقاد تفكر يارتقا ييتوانا كار پوشه

وي  پژوهش در. دارد ديآ يم دست به يتجرب يريادگي
 ليتكم نديفرآ قيطر از انيدانشجو كه است شده گزارش
 ينيبال اعمال درباره شواهدآوري  جمع فرصت كار، پوشه

 يغن يبرا پژوهش از استفاده و يانتقاد تفكر ،يتخصص
  ).14(دارند را ينيبال كار يساز

 پوشه فيتكال تأثير گر،يد يروش بهش شافر و همكاران
 طرح با آنان. نمودند يبررس يانتقاد تفكر بر را كار

 يمحتوا ليتحل و متمركز يگروه بحث انجام باز، يتسؤاال
 بهداشت يپرستار رشته در انيدانشجو كار پوشه
 يانتقاد تفكر بر كار پوشه فيتكال تأثير يبررس به جامعه،

 پوشه فيتكال: كه داد نشان پژوهش نيا جينتا. پرداختند
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 بوده ديمف انيدانشجو يبرا يانتقاد تفكر يارتقا در كار،
 تنوع دهنده نشان انيدانشجو يها كار پوشه مطالعه. است
 و تعامالت ها، كار از آنان ليتحل تيفيك و اتيتجرب
 نيا در محققان. بود جامعه بهداشت يپرستار تيجامع

 تفكر ييتوانا كار، پوشه كه اند گرفته جهينت پژوهش
 ميمفاه كاربرد در كه گونه آن را انيدانشجو يانتقاد

 اظهار و داد شيافزا دادند، نشان جامعه بهداشت يپرستار
 تفكر تكامل يارتقا ييتوانا كار پوشه چه اگر كه، اند كرده
 كنند توجه ديبا زين يپرستار معلمان اما دارد، را يانتقاد
 تواند يم چگونه ،يابيارزش در كار پوشه از استفاده كه

. دهد قرار تأثير تحت را يريادگي از آنها يها يشيبازاند
 از يابيارزش كار، پوشه روش محققان نيا نظر به نيهمچن
 و آشلمن). 15(بخشد يم ارتقا را يشيبازاند نيتمر و خود

 آموزش در يكار پوشه نمونه دو يمعرف از بعد همكاران
 كنند يم اظهار ارشد يشناس كار و يشناس كار يپرستار

 يبررس يبرا مؤثر يروش ،يكار پوشه از استفاده كه
 حل ،يانتقاد تفكر يها مهارت مانند ياهداف در دانشجو
 يكلنوسك نظر از .)20(است يارتباط يها مهارت و مسأله
 يراهبردها و يانتقاد ليتحل تفكر، يها مهارت يكار پوشه
 افتيدر نيمارت). 13(دهد يم گسترش زين را يشناخت فرا
 به يابيدست زانيم يابيارزش بر عالوه ها كار پوشه كه

 ديمف زين يانتقاد تفكر يها مهارت يابيارزش در اهداف،
 بيترك از موجز يا خچهيتار زين كرافت. اند بوده

 و داده ارائه يپرستار آموزش با يانعكاس يها نوشته
 ليتسه يبرا يابزار عنوان به را ها نوشته نيا از استفاده
 دانش ديتول جهت ينگر درون و يانتقاد تفكر يها مهارت

 زين كار پوشه پس). 16(است دانسته مؤثر ن،يبال در ديجد
 يانتقاد تفكر بر فعال، يآموزش يها روش ريسا مانند
 نهيزم در يتجرب يها پژوهش كه آنجا از اما. دارد تأثير
 يپرستار انيدانشجو يانتقاد تفكر بر آن تأثير يبررس
 پژوهش جينتا سهيمقا امكان است بوده زيناچ اريبس

  .ندارد وجود شتريب مطالعات با حاضر
 شده انجام مطالعات با حاضر پژوهش جينتا تفاوت

 بار نياول يبرا كار پوشه روش ياجرا از يناش تواند يم
 هر در افراد اديز تعداد ها، نمونه كم تعداد ،يمرب توسط
 فيتكال انجام مطالعه، انجام زمان بودن كوتاه گروه،

 يحوصلگ يب و يخستگ و كار پوشه گروه در شتريب
 دقت تواند يم كه باشد ها پرسشنامه ليتكم در انيدانشجو
 تحت پرسشنامه تسؤاال به ييگو پاسخ در را دانشجو

 نيا آزمون نمرات ريتفس دربه همين دليل  .دهد قرار تأثير
 و ينيبال يمعنادار نيب يتفاوت ايآ كه است مطرح سؤال

 وجود يانتقاد تفكر آزمون نمرات در يآمار يمعنادار
 طبقاتبندي  ميتقس به توجه با سؤال نيا پاسخ دارد؟
   .باشد يم روشن يانتقاد تفكر يها مهارت آزمون

 و 11 ،11 از كمتر نمره كسب ديگرد ذكر كه همانگونه
 يقو و متوسط ف،يضع طبقه در را دانشجو 11 از شتريب

 صدم چند تفاوت يحت كه است واضح پس،. دهد يم قرار
 يريقرارگ باعث تواند يم سؤال كي به پاسخ نحوه و نمره

  .گردد تر نييپا اي تر باال طبقات در دانشجو
 تاهل، تيوضع جنس، سن، يرهايمتغ نيب مطالعه نيا در

 نمرات و گذشته ترم معدل ،)بودن شبانه و روزانه( دوره
 وابسته ريمتغ و يكارآموز در انيدانشجو يابيارزش

 پژوهش در اما، نشد دهيد يآمارمعنادار  ارتباط پژوهش
 معدل نيب رسون،يپ يهمبستگ بيضر يليخل و يبابامحمد

 تفكر يها مهارت آزمون نمره و انيدانشجو قبل مسالين
 داد نشان يمعنادار فيضع مثبت يهمبستگ ،يانتقاد

)0/31, r=0/01p=()3 .(را ها پژوهش نيا جينتا تفاوت علت 
  .دانست حاضر پژوهش در ها نمونه كم تعداد توان يم

 توسط شده انجام يريز برنامه در رييتغ جاديا امكان عدم
 شروع ليدل به. بود پژوهش نيا ياصل تيمحدود دانشكده
 دوره طول ها گروه از يبرخ در هفته اواسط از يكارآموز

 انجام يريز برنامه در يرييتغ و بود هفته 4 از كمتر ينيبال
 كه يصورت در. دينگرد اعمال دانشكده توسط شده
 مداوم يابيارزش يبرا كه ينيبال يابيارزش يها دوره

  ).21(باشند يم هفته 4 حداقل شوند يم استفاده
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  گيري نتيجه
 رغم يعل گفت توان يم آمده دست به جينتا به توجه با

 گروه در مداخله از بعد يانتقاد تفكر يها مهارت شيافزا
 روش مداخله، از قبل به نسبت متداول و كار پوشه
 روش از شتريب است نتوانسته كار پوشه يابيارزش

 از. گردد يانتقاد تفكر يها مهارت يارتقا باعث متداول
 پوشه كه است شده ثابت يقبل يها پژوهش در كه آنجا
 دارند را يانتقاد تفكر يها مهارت بردن باال تيقابل ها كار
 يابيارزش يها روش از يكي عنوان به گردد يم هيتوص لذا،

. شود گرفته تر يجد يپرستار آموزش در ينيبال عملكرد
 ينيبال يها دوره در يآت مطالعات شود يم هيتوص
 نيع در و انيدانشجو شتريب تعداد يرو بر تر، يطوالن
 شنهاديپ نيهمچن. شود انجام تر كوچك يها گروه در حال

 بر كار پوشه تأثير نهيزم در ييها پژوهش گردد يم
 يها مراقبت تيفيك له،أمس حل ،يريگ ميتصم يها مهارت

 توسط يپرستار نديفرآ يريبكارگ و يپرستار
  .شود انجام انيدانشجو

  
  قدرداني

 ييماما و يپرستار دانشكده نيمسؤول غيدر يب يها تالش
 ينيبال امور مسؤول ژهيو به تهران يپزشك علوم دانشگاه
 يها يكارآموز يهماهنگ نهيزم در ينور خانم سركار
 نيهمچن و بخش پرسنل يهمكار جلب و انيدانشجو
 مردان قلب بخش محترم پرسنل مانهيصم يهمكار

 سرپرستار خصوص به) ره(ينيخم امام مارستانيب
 . مينه يم ارج را يصفر خانم سركار محترم

 يپرستار انيدانشجو هيكل از ميدار ژهيو تشكر همچنين
 زهيانگ و يعلم هيروح با كه پژوهش نيا در كننده شركت

  .نمودند يهمكار پژوهشگران با خوب اريبس
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Effect of Clinical Evaluation With Portfolio on Critical Thinking 
Skills of Nursing Students 

 
Mahmoud Latifi1,Marzieh Shaban2,Alireza Nikbakht Nasrabadi3,Abas Mehran4,Zohreh 

Parsa Yekta5 
 

Abstract 
 
Introduction: Critical thinking is an essential part of nursing care ,and developing critical thinking skills in 
nursing education is a priority. So, this research is to assess the effect of clinical evaluation with portfolio 
method on critical thinking skills of nursing students. 
Methods: Fifth semester nursing students of Nursing and Midwifery school in Tehran University of Medical 
Sciences midwifery participated in this quasi experimental research. These students were divided into two 
groups of clinical evaluation through portfolio and routine methods. Both groups filled the Watson-Glaser 
critical thinking Appraisal Questionnaire at the beginning and end of internship period. Data were analyzed 
by Fisher, Mann whitney, Wilcoxon and spearman tests through SPSS . 
Results: Results showed that all aspects of critical thinking skills had been improved in both groups. 
Statistically, skills promotion just in total score of the test (p=0.005), diagnosing presuppositions (p=0.002) 
and evaluation of reasons ( p= 0.015) in routine group were significant. Wilcoxon test results showed that 
total scores of critical thinking before and after intervention for each student in routine group were 
significantly different (p=0.005 ).But , the total score of critical thinking test in portfolio group showed no 
significant difference before and after intervention(p=0.303) .Although, total score of the test was more in 
portfolio group compared to routine group after intervention, Mann whitney test showed no significant 
difference (p=0/628). 
Conclusion: With regard to the findings ,it can be concluded that although critical thinking scores increased 
in both groups after intervention, promotion of critical thinking was less in portfolio group compared to 
routine group. Since previous researches have shown portfolios to improve critical thinking ,more 
researches are recommended to be conducted to evaluate their clinical function in nursing education.  
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Addresses: 
1 ( ) Instructor, Nursing and Midwifery Department, Nursing and Midwifery school, Arak University of 
Medical Sciences. Arak, Iran.E-mail: mlatifi@razi.tums.ac.ir 
2 Instructor, Nursing and Midwifery Department, Nursing and Midwifery school, Tehran University of 
Medical Sciences,Tehran, Iran.E-mail: shabanma@sina.tums.ac.ir 
3 Associate Professor, Nursing and Midwifery Department, Nursing and Midwifery school Tehran University 
of Medical Science, ,Tehran, Iran.E-mail:nikbakht@sina.tums.ac.ir 
4 Instructor, Nursing and Midwifery Department, Nursing and Midwifery school, Tehran University of 
Medical Sciences,Tehran, Iran.E-mail:mehranab@yahoo.com 
5 Associate Professor, Nursing and Midwifery Department, Nursing and Midwifery school Tehran University 
of Medical Science, ,Tehran, Iran.E-mail: zparsa@sina. tums. ac. ir 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            14 / 14

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1106-fa.html
http://www.tcpdf.org

