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 چکيده پژوهش
وان ار   :عن ه ک ه دو روش پوش الينی ب يابی ب اثير ارزش سه  ت و(مقاي ورت فولي ر ) پ داول ب و مت

  ميزان مهارت های تفکر انتقادی و رضايتمندی دانشجويان پرستاری

  
ه شجو    :زمين رد دان ا عملک صول ي اره ارزش مح ضاوت درب د ق يابی، فراين ت و در  ارزش  اس

شبرد اهداف                   آموزش پرستاری نيز نقش مهمی در توصيف و تحليل فعاليت های آموزشی و پي

وده و    . دارد تاری  ب وزش پرس ی در آم م و اساس ان مه الينی از ارک وزش ب ه آم ا ک از آنج

وثرتر در                  ارزشيابی مهارت های آن  با مشکالتی مواجه است، ارائه روش های کاربردی و م

ه موضو    ده است     اين زمين سياری گردي ژوهش های ب ا هدف      . ع پ تا، پژوهشی ب ين راس در هم

ار     ه ک ه دو روش پوش الينی ب يابی ب اثير ارزش سه ت و ( مقاي ورت فولي زان  ) پ ر مي داول ب و مت

  .مهارت های تفکر انتقادی دانشجويان پرستاری انجام شد

نجم               :روش رم پ شجويان ت ه دان ب   ( در اين پژوهش نيمه تجربی، کلي ه و ش کارشناسی  ) انهروزان

ه تحصيل                  پرستاری که در دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول ب

ی   ی نظری داخل د درس د و واح د،  ) ٣( جراحی –بودن دن بودن ال گذران ا در ح ده  ي را گذران

تند رکت داش ای  . ش روه ه شجويان در گ ن دان دت  ٨ و ٧اي ه م سيم و ب ری تق ه جهت ۴ نف  هفت

دن د ی گذران ام خمين تان ام ردان بيمارس الينی، در بخش قلب م ارآموزی ب حضور ) ره(وره ک

د ای      . يافتن روه ه ايتنامه، گ ت رض شجويان و درياف رای دان ژوهش ب داف پ شريح اه س از ت پ

د           روه        .  مذکور به صورت تصادفی به دو گروه  تخصيص يافتن شجويان گ الينی دان يابی ب ارزش

ام        به روش پورت ف  ) نفر٢١(پورت فوليو    يابی انج تفاده از فهرست وارسی ارزش ا اس و و ب ولي

ه               ) نفر٢٠( گرديد و در گروه متداول       ره گرفت شکده به داول در دان الينی مت يابی ب از فرم ارزش

ردی،                . شد دانشجويان هر دو گروه در ابتدای کارآموزی خود پس از تکميل برگه مشخصات ف

د و در    -قادی واتسون دقيقه به پرسشنامه مهارت های تفکر انت ۶٠طی مدت    رز، پاسخ دادن  گلي

راه پرسشنامه رضايتمندی از                         ه هم ان آزمون را ب ز مجددا هم ارآموزی خود ني روز پايانی ک

د           ل نمودن ق بررسی           . روش ارزشيابی، در شرايط يکسان تکمي ژوهش ار طري زار پ ار اب اعتب

ود          . اعتبار محتوی تعيين شد    بال بررسی شده ب رم          داد. پايايی ابزارها نيز ق تفاده از ن ا اس ا ب ه ه

ی، ويلکاکسون و               SPSSافزار شر، من ويتن ای دو، في اری ک  و با بکارگيری آزمون های آم

  .ضريب همبستگی اسپيرمن تجزيه و تحليل گرديد

 نتايج پژوهش حاکی از بهبود نمرات کليه ابعاد مهارت های تفکر انتقادی دانشجويان              :يافته ها 

و         به استثنا ( در هر دو گروه بود       ورت فولي روه پ سير در گ ر و تف اری    ). ء بعد تعبي ه لحاظ آم ب



ون    ل آزم ره ک ا در نم ا تنه ارت ه زايش مه ا  )=p ٠٠۵/٠(اف رض ه يش ف شخيص پ د ت ، بع

)p=0/002 (  ل يابی دالي د ارزش ود  ) (p=0/015و بع ی دار ب داول، معن روه مت . در گ

روه                   ل از گ ورد ذي و در سه م ورت فولي ی     رضايتمندی دانشجويان گروه پ داول اختالف معن مت

ت  ری داش داف     : دارت ا اه يابی ب رم ارزش ود در روش و ف وعات موج ودن موض سو ب هم

ادگيری            )p=0/04(کارآموزی بالينی    شجويان در ي رای مشارکت دان زه ب ه و انگي ، ايجاد عالق

ده   . (p=0/01) و ايجاد انگيزه برای استفاده از کتاب ها و ساير منابع علمی              (0/005) به عقي

ود             گروه   ر ب صفانه ت ا من يابی  آنه يچ يک از     . (p=0/017)متداول، روش ارزش ين ه ضمنا ب

شد    ت ن اطی ياف ا ارتب ادی و رضايتمندی آنه ر انتق ره تفک ا نم شجويان ب ردی دان . مشخصات ف

ميزان رضايتمندی دانشجويان از روش ارزشيابی با نمرات اخذ شده از کارآموزی آنها ارتباط       

  .(p=0/045)داشت

ث   ری و بح ه گي ايتمندی        :نتيج ادی و رض ر انتق ر تفک يابی ب د ارزش ی ده شان م ا ن ه ه  يافت

اثير دارد          اوتی ت ه روش             . دانشجويان پرستاری با درجات متف يابی ب ود ارزش ا نم وان ادع می ت

ن رو  . پورت فوليو قابليت توسعه مهارت های تفکر انتقادی دانشجويان پرستاری را دارد        از اي

الينی در پرستاری              توصيه می گردد ب    ه عنوان يکی از بهترين روش های ارزشيابی عملکرد ب

گرچه هنوز هم انجام تحقيقات گسترده تر در اين زمينه ضروری            . جدی تر به کار گرفته شود     
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Title: Comparison of effect of clinical evaluation by two methods: portfolio and 
popular, on critical thinking skills and satisfaction of nurse students 

 
Background: Evaluation is process of judgment about the value of a product or the 
act of the student, and it has an important role in describing and analyzing the 
educational activities and developing the goals in nursing education. Since clinical 
education is one of the important factors in nursing education, and there are some 
difficulties in evaluation of clinical skills, representing more practical and effective 
ways in this field is the topic of many researches. So, a research had planed with the 

goal of comparison of two methods of clinical evaluation. 
 

Methodology: In this experimental research, students in fifth semester of nursing at 
Tehran University of Nursing and Midwifery are participated. These students were 
divided into subgroups of 7 and 8. Each of these subgroups passed the clinical 
probationary in cardiac unit. After explaining the research goals, these subgroups 
were put in two research groups randomly. In portfolio group (n=21) students 
evaluated by using portfolio method and portfolio evaluation tool. And in other group 
(n=20), popular form of clinical evaluation in university was used. Both groups 
answered the Watson-Glaser critical thinking Appraisal during 60 minutes in first and 
last days of noviciate and satisfaction questionnaire in last day. Content validity and 
reliability of questionnaires was tested. Data analyzed by SPSS software and with Chi 

square, Fisher Exact, Mann whitney, Wilcoxon and spearman´s rho tests. 
 

Results: Results showed that all aspects of critical thinking skills in two groups were 
improved (except interpretation in portfolio group).Only in total score of test 
(p=0/005), diagnosing propositions (p=0/002) and evaluation of reasons ( p= 0/015) in 
popular group, results were statistically meaningful. Satisfaction in portfolio group 
was meaningfully greater than popular group. In addition, there was no relation 
between demographics and critical thinking. Satisfaction was related to student grades 

(p=0/045). 
 

Conclusion:  finding showed that clinical evaluation has various effects on critical 
thinking and satisfaction. Also, it can be said that portfolio evaluation method can 
improve critical thinking and satisfaction of nurse students. So, using portfolio as one 
of the best method of clinical evaluation in nursing and doing more researches   

advised.    
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