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مقدمه

 یموزشآ یزین ارکان برنامه ریاز مهمتر یکیران یفراگ یریادگی یابیارز

 یابیارز ندیبرد. فرا یت آموزش پیفیبه ک توانینماست که بدون آن 

 دشوار یندهایفرا از یکی و بوده هاداده ریو تفس یجمع آور شامل

 هاییطمح در رانیفراگ یریادگی یابیارز .شودیم محسوب یآموزش

 یواقع یطهایمح در رانیفراگ ردکعمل مشاهده ازمندین هک ینیبال

ج ی. نتا(1) است یالسک یابیارز از ترمشکل به مراتب باشدیم

 ینیبال یابیکه ارز دهدیمز نشان یانجام شده در کشور ن یپژوهشها

. در طرح تحول آموزش علوم باشدینممناسب  یان علوم پزشکیدانشجو

وزارت بهداشت، درمان و  یمعاونت آموزش یاز سو یراًاخکه  یپزشک

ه ن مشکل اشاریز به ایبه دانشگاهها ابالغ شده است ن یآموزش پزشک

 ن و درین اساس تدویو آزمونها بر هم یابیشده و بسته ارتقا نظام ارز

. دل آرام و (3, 2) قرار گرفته است یعلوم پزشک یار دانشگاههایاخت

اعتقاد دارند که  یان پرستاریدرصد دانشجو 55ن نشان دادند که یآئ

 .(2) کنندینممناسب استفاده  ینیبال یابیارز یان آنها از روشهایمرب

 کت کار کنترل عدم شامل انیدانشجو ینیبال یابیارزش عیشا خطاهای

شرکت  عدم دانشجو، به یواقع ریغ نمرات دادن ان،یدانشجو کت

 یهامهارت یبررس عدم نمره، منصفانه میتقس عدم ،یابیارز در دانشجو

 به یابیارز دانشجو، به قوت و نقاط ضعف انعکاس عدم دانشجو، یقبل

اهداف گزارش  اساس بر یابیارز عدم و ایینهگزچهار  و ییانشا روش

 .(5, 4)شده است 

 یآزمونها ،یواقع یطهایمح در رانیفراگ یریادگی یابیارز لذا به منظور 

که به آنها  یعملکرد ید باشند. در آزمونهایمف توانندیم یعملکرد

 یهافرآوردهندها و ی، فراشودیمز گفته یل نیا اصی یواقع یآزمونها

. در گذشته (0) شوندیمم سنجش یان به طور مستقیدانشجو یواقع

ندها و یاسنجش فر یبرا یعملکرد یابیاستفاده از فنون ارزش

ر استفاده یاخ یچندان معمول نبود، اما در سالها یریادگی یهافراورده

 چکیده

ه مورد توج یعلوم پزشک یهارشته انیدر م یابیابزار جهت آموزش و ارز کیبه عنوان  ویاستفاده از پورتفول ریاخ یهادر سال :مقدمه

به  یپرستار انیدر عرصه سالمت جامعه دانشجو یواحد کارآموز یابیآموزش و ارز ریتأث نییمطالعه با هدف تع نیقرار گرفته است. ا

 آنان انجام شد. یتمندیرضا زانیبر م ویروش پورتفول

مرکز  10بودند که در  یسال آخر پرستار یدانشجو 30آن شامل  یهااست که نمونه یتجرب مهیمطالعه از نوع ن نیا :کار روش

. در گروه افتی صیمداخله و کنترل تخص یاز گروهها کیمرکز به هر  5 یشدند و به صورت تصادف میتقس یشهر یدرمان-یبهداشت

ع معمول بود. ابزار جم وهیبه ش یابیدر گروه کنترل آموزش و ارز کهیدر حال گرفتصورت  ویبه روش پورتفول یابیمداخله آموزش و ارز

 شد. لیپرسشنامه محقق ساخته بود که پس از مداخله توسط مشارکت کنندگان هردو گروه تکم کیها ادهد یآور

 40/14( و در گروه کنترل 15/2) 20/21گروه مداخله  یهانمونه یتمندینمره رضا یکل نیانگیمطالعه نشان داد که م جینتا ها:یافته

 نیانگیدر اغلب سؤاالت پرسشنامه م نی(. همچنP < 001/0دار بود ) ینمرات گروهها معن نیانگینظر اختالف م نی( بود که از ا55/2)

 نسبت به گروه کنترل باالتر بود. یدار یطور معن بهگروه مداخله  انیدانشجو ازیامت

 یپرستار انیدانشجو ینیبال یابیابزار جهت آموزش و ارز کیبه عنوان  ویاز مؤثر بودن پورتفول یمطالعه حاک نیا حینتا گیری: نتیجه

 .شودیم هیبهتر توص جیروش جهت کسب نتا نیبا ا انیو مرب انیدانشجو ییالزم جهت آشنا یحال ارائه آموزشها نیاست. با ا

 ینیبال یابیارز ،ینیبال یریادگی ،یپرستار یدانشجو و،یپورتفول کلیدی: واژگان
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. (5)مورد توجه قرار گرفته است  یریگاندازهسنجش و  هاییوهشن یاز ا

 توانیموجود دارد که از جمله آنها  یعملکرد یاز آزمونها یانواع مختلف

، انجام عملکرد در یی، آزمون شناسایعملکرد یبه آزمون کتب

 .(1, 8)و اشاره کرد یشده، نمونه کار و پورتفول یه سازیشب یتهایموقع

 یک( Portfolio Based Learningو )یبر پورتفول یمبتن یریادگی

ن روش وارد یا 1180واسط دهه فعال است که در ا یریادگیروش 

ران یعملکرد فراگ یابیارز یبرا اییلهوسطه آموزش شد و به عنوان یح

ند یر محور بودن، برآین فراگین روش در عیمورد استفاده قرار گرفت. ا

 یریادگی. (8)ق و ارزشمند است یعم یریادگیمحور و ارتقا دهنده 

شده و هدفمند از  یزیطرح ر یاعهمجموو شامل یبر پورتفول یمبتن

 رنده ویادگیشرفت یپ یاست که چگونگ ین مدارک و شواهدیبهتر

 یکن روش ی. ا(1) شودیمرا شامل  یدن به اهداف آموزشیرس یگامها

 یابیزبا آن قادر به ار یه مربکاست  یریادگیاز  یریو تفس یفکیگزارش 

ه یظربر ن یمبتن یریادگیو، یپورتفول یه نظریر است. پایمداوم فراگ

 یریادگیو  یابی، خود ارزشیر انتقادکه در آن تفکن است یبالغ یریادگی

( وجود دارد و دانشجو را self- directed learning) یتیهدا-خود

 یهم برا تواندیمو ی. پورتفولکندیم یخود معرف یریادگیمسئول 

مورد استفاده قرار  یابیاهداف سنجش و ارز یو هم برا یاهداف آموزش

 .(10, 5)رد. یگ

 و یریادگی در ویپورتفول بر یمبتن یریادگی است داده نشان مطالعات

, 1, 4, 2, 1)است  دیمف ینیبال طیمح در یپرستار انیدانشجو یابیارز

و را به یپورتفول یان پرستاریدانشجو McMullan. در مطالعه (10

 فراهم ینیعملکرد بال یبرا یاسب که شواهد خوبک روش منیعنوان 

 ن روش ضمنیان نمودند که این بینمودند. آنان همچن یابیارز کندیم

مستقل  یریادگیاگاه نمودن آنان از نقاط قوت و ضعف عملکردشان، 

ز یان و همکاران نیزیحو ی. در مطالعه اسد(1) بخشدیمآنان را بهبود 

ن روش به یت خود را در استفاده از ایرضا یان پرستاریاغلب دانشجو

 ویپورتفول مهم روش یایمزا از. (4)ان نمودند یب ینیبال یابیمنظور ارز

ن ت در زماین، کاهش شوک واقعیو بال یتئور یکپارچه سازی به توانیم

 یآگاه ،کنندیمان آن را تجربه یاز دانشجو یارین که بسیبالورود به 

جاد یا ،یریادگی تیتقو به ریفراگ قیتشو ضعف، و قوت از نقاط دانشجو

 ش اعتمادیافزا و خود یریادگی به نسبت ریفراگ در تیمسؤول احساس

 ،یابیارز و ند آموزشیفرا در ریفراگ فعال مشارکت نان،یاطم و نفس به

 معلم، و ریفراگ تعامل شیبازخورد، افزا ارائه جهت معلم فعال مشارکت

در عرصه  یارآموزکبا توجه به تجربه محقق در  .(5, 2, 1)نمود  اشاره

آموزش و  یان از چگونگیدانشجو یتیدرس بهداشت جامعه و نارضا

 یتیبر نارضا یر مطالعات مبنیج سایز نتاین واحد و نیا یابیارز

ن ییتع هدف با مطالعه نیا ،ینیبال یواحدها یابیوه ارزیان در شیدانشجو

جامعه  سالمتدر عرصه  یارآموزکواحد  یابیآموزش و ارز یرتأث

ام آنان انج یتمندیزان رضایو بر میپورتفول به روش یان پرستاریدانشجو

 شد.

 کارروش 

 30که در آن همه  باشدیم یمه تجربیاز نوع ن ین مطالعه کمیا 

 13الم در سال یا یدانشگاه علوم پزشک یترم هشتم پرستار یدانشجو

در عرصه واحد سالمت جامعه، به عنوان نمونه  یرآموزدر دوره کا

ورود به مطالعه شامل گذراندن واحد  یارهایپژوهش انتخاب شدند. مع

ت جهت شرکت در یدر عرصه واحد سالمت جامعه، رضا یکارآموز

-یمرکز بهداشت 10ان در یل ابزار پژوهش بود. دانشجویمطالعه و تکم

دانشجو  3که به هر مرکز یشدند به طور یگروه بند یشهر یدرمان

 یک از گروههایدر هر یافت. سپس مراکز به صورت تصادفیص یتخص

مرکز به عنوان گروه  5که یشدند بطور یمداخله و کنترل طبقه بند

مرکز به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. در مراکز گروه  5مداخله و 

 جرا شد درکماه ایو به مدت یبه روش پورتفول یابیمداخله آموزش و ارز

 یاهدورهن یوه روتیبه ش یابیکه مراکز گروه کنترل آموزش و ارزیحال

ان گروه مداخله از یدانشجو یهیک جلسه توجیگذشته انجام شد. در 

اهنما افتند و دفترچه ری یو آگاهیوه پورتفولیبه ش یابینحوه آموزش و ارز

شد ان خواسته یار آنان قرار گرفت. از دانشجویو طرح درس در اخت

که در طرح درس آمده بود )مانند  یریادگیشواهد مربوط به اهداف 

ون، بهداشت مادر و کودک، بهداشت مادران باردار، یناسیواکس

ک یو آموزش به مددجو( را مستند ساخته و در  یبهداشت یدهایبازد

 یریادگیند. در مورد هر هدف ینما یجمع آور یمجموعه کار شخص

بود. از مشارکت کنندگان  یحداقل دو مورد شواهد الزام یجمع آور

و یل پورتفولیز در زمان تکمیخود را ن یریادگی یازهایخواسته شد تا ن

در بخش  یبا حضور مرب یاجلسهان هر هفته یند. در پایادداشت نمای

گزارش کار دانشجو و شواهد جمع  یق بحث گروهیبرگزار شد و از طر

. در شدیمو بازخورد الزم ارائه  گرفتیمرار ق یشده مورد بررس یآور

ان خواسته شد تا با استفاده از مهارت یاز دانشجو یتمام طول کارآموز

خود را مشخص  یریادگی یازهاینقاط ضعف و قوت و ن یابیخودارز

 یخود را دنبال کنند. در انتها یهابرنامه یسازند و تحت نظارت مرب

 کیشواهد و مستندات خود را در قالب  یتمام بایستیمدوره دانشجو 

 ل دهد.یمربوطه تحو یدفترچه به مرب

دوره، طرح  ین انجام شد. در ابتدایدر گروه کنترل آموزش به روش روت

ف یان قرار گرفت و اهداف و تکالیار دانشجویدر اخت ینیدرس بال

به  یح داده شد و مباحث مرتبط با اهداف آموزشیان توضیدانشجو

ز ین ینیالب یابیم شد. ارزیان تقسین دانشجویب ینینس بالصورت کنفرا

 ج دانشکده و پرسش و پاسخ از دانشجو انجام شد.یرا یتوسط فرمها

بود. بخش اول شامل  یک پرسشنامه دو قسمتی هاداده یابزار جمع آور

ت یزان رضایک شرکت کنندگان مانند سن، جنس، میاطالعات دموگراف

ک پرسشنامه محقق یود. بخش دوم شامل و معدل ب یاز رشته پرستار

ه بود ک یابیان از نحوه آموزش و ارزیت دانشجویساخته در خصوص رضا

ن پرسشنامه ی. ا(10, 1, 3-1)شد  یبا استفاده از مرور متون طراح

کرت یاس لیه به صورت مقیان به هر گویه بود که دانشجویگو 13شامل 

ا یو  "یت نسبیرضا"، "ت دارمیرضا"از عبارات  یکیبا  ایینهگزسه 

از بود یامت 20ازات پرسشنامه ی. جمع امتدادندیمپاسخ  "ت ندارمیرضا"

به روش  یابیت کامل فرد از آموزش و ارزشیکه نشان دهنده رضا

و  یصور ییپرسشنامه از روش روا ییروا ییدتأو بود. جهت یپورتفول

نفر از  10ار یب که پرسشنامه در اختیترتن یمحتوا استفاده شد. بد

قرار گرفت و  یابیصاحب نظر در حوزه آموزش و ارزش ید پرستاریاسات

پرسشنامه با  ییاین پاید. همچنیآنان اعمال گرد ینظرات اصالح

ن طرح به عنوان یا بدست آمد. 52/0کرونباخ  یب آلفایاستفاده از ضر

وسعه دانشگاه علوم طرح پژوهش در آموزش در مرکز مطالعات و ت

ب شد. قبل از انجام مطالعه اجازه انجام مطالعه توسط یالم تصویا یپزشک

ان جهت یت دانشجویته اخالق دانشگاه کسب شد. سپس رضایکم
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نان داده شد که شرکت ین مطالعه اخذ شد و به آنان اطمیشرکت در ا

در ک از مراحل پژوهش یاست و در هر  یاریاخت کامالًآنان در مطالعه 

ا ل داده بیه و تحلیاز مطالعه خارج شوند. تجز توانندیمل یصورت تما

 آزمون جینتا به توجه باانجام شد.  SPSS-13استفاده از نرم افزار 

 یت یپارامتر از آزمون ه ها داد لیتحل و هیتجز یبرا رنویاسم-ولموگروک

 .شد استفاده ن نمرات دو گروهیانگیسه میمستقل به منظور مقا

 ک دو گروهیدموگراف یهایژگیسه ویمقا یدو برا ین از آزمون کایهمچن

 د.یاستفاده گرد

 هایافته

ب یگروه مداخله و کنترل به ترت یهانمونهار( ی)انحراف مع ین سنیانگیم

ان، دختر و مجرد بودند یشتر دانشجوی( بود. ب5/1) 0/21( و 05/1) 0/21

مداخله و کنترل از نظر ن دو گروه یبود. ب 14-10و معدل ترم قبل آنان 

 (.1جدول مشاهده نشد ) یدار یک اختالف معنیدموگراف یرهایمتغ

 

 مداخله و کنترل یک از گروههایان در هر یدانشجو یات فردیخصوص :1جدول 

 P گروه کنترل گروه مداخله متغیرهای فردی

 541/0   سن

21-20 (%00)1 %(3/53)11  

22-21 (%20)3 %(3/13)2  

>22 (%20)1 %(3/13)2  

 341/0   جنس

  3(20%) 5(3/33)% مرد

  12(80)% 10(5/00)% زن

 5/0   تأهل

  14(3/13)% 13(5/80)% مجرد

  1(5/0)% 2(3/13)% متأهل

 511/0   معدل

<14 %(3/13)2 %(3/13)2  

10-14 %(3/53)11 %(80)12  

18-10 %(5/0)1 %(5/0)1  

>18 %(5/0)1 %(0)0  

 

 مداخله و کنترل یان گروههایدانشجو یتمندین نمرات رضایانگیسه میمقا :2جدول 

 Meanگروه مداخله سؤاالت

(SD) 

 Meanگروه کنترل

(SD) 
P 

 002/0 13/1( 51/0) 80/1( 50/0) شودیم ارائه بالینی کار روز اولین در درس اهداف

 002/0 00/1( 51/0) 53/1( 45/0) است بالینی کار اهداف راستای در دانشجویان آموزش

 002/0 20/1( 45/0) 80/1( 41/0) است درس به مربوط موضوعات روی بر دانشجو تمرکز

 005/0 80/0( 05/0) 40/1( 51/0) پردازدیبرنامه به شناسایی نقاط ضعف و قوت دانشجو م

 128/0 13/1( 03/0) 40/1( 51/0) علمی ایجاد شده است منابع سایر ها وکتاب از استفاده برای انگیزه

 004/0 80/0( 51/0) 40/1( 51/0) امکان یادگیری مستقل در طی دوره اتفاق می افتد

 001/0 13/0( 51/0) 00/1( 48/0) دانشجو در فرایند یادگیری مشارکت فعال دارد

 020/0 00/1( 05/0) 53/1( 51/0) .دار وجود هماهنگی بالینی فعالیتهای و تئوری یهاآموخته بین

 002/0 20/1( 45/0) 80/1( 41/0) شودیارائه م مربی از سوی بازخورد الزم

 005/0 13/1( 51/0) 00/1( 48/0) کارآموزی همخوانی دارد در آموزشی اهداف ارزشیابی با

 481/0 40/1( 51/0) 00/1( 50/0) دارد وجود بالینی آموزش روند بر کافی نظارت

 035/0 13/1( 03/0) 0/1( 50/0) دارد رضایت بالینی ارزشیابی نحوه از دانشجو

 005/0 13/1( 51/0) 00/1( 48/0) شودیم ارزشیابی دانشجو توسط مربی فعالیت

 

( 15/2) 20/21گروه مداخله  یهانمونه یتمندینمره رضا ین کلیانگیم

ن یانگین نظر اختالف می( بود که از ا55/2) 40/14و در گروه کنترل 

ن نمره یانگین مین بی(. همچنP < 001/0ی دار بود )نمرات گروهها معن

در  تأهلت یسن، جنس، معدل و وضع یرهایکل و متغ یتمندیرضا
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 سؤاالتدر  مشاهده نشد. یدار یمداخله و کنترل تفاوت معن یگروهها

 آموزش»، «ینیبال ارک روز نیاول در درس ارائه اهداف»مرتبط با 

 یرو بر دانشجو زکتمر»، «ینیبال ارک اهداف یراستا در انیدانشجو

، «نقاط ضعف و قوت دانشجو ییشناسا»، «درس به مربوط موضوعات

 ندیمشارکت فعال دانشجو در فرا»، «دوره یمستقل در ط یریادگی»

، «ینیبال یتهایفعال و یتئور یهاآموخته نیب یهماهنگ»، «یریادگی

 اهداف با یابین ارزشیب یهمخوان»، «یمرب یاز سو ارائه بازخورد الزم»

 یابیارزش»و « ینیبال یابیارزش ت از نحوهیرضا»، «یارآموزک یآموزش

ان گروه یدانشجو یتمندیزان رضایم «دانشجو توسط یمرب تیفعال

 ان گروهین نمرات دانشجویانگیباالتر از م یدار یمداخله به طور معن

 زهیجاد انگیا»مرتبط با  سؤاالتن حال در ی(. با اP < 05/0مداخله بود )

 روند بر یافک نظارت»و « یعلم منابع ریسا و هاکتاب از استفاده یبرا

جدول مشاهده نشد ) یدار ین دو گروه تفاوت معنیب« ینیبال آموزش

2.) 

 بحث

 یزارآموکواحد  یابینحوه آموزش و ارز یرتأثن یین مطالعه با هدف تعیا

و بر یپورتفول به روش یان پرستاریجامعه دانشجو سالمتدر عرصه 

ب ک روش مناسیو به عنوان یآنان انجام شد. پورتفول یتمندیزان رضایم

در  یان پرستاریان دانشجویدانشجو ینیت بالینشان دادن صالح یبرا

ج مطالعه نشان ی. نتا(10, 4, 2, 1)شده است  یمطالعات مختلف معرف

، و صورت گرفتیولق پورتفیاز طر یابیکه آموزش و ارز یداد که در گروه

را نسبت به گروه آموزش به روش  یباالتر یتمندیزان رضایان میدانشجو

ز یج مطالعات انجام شده در خارج از کشور نین گزارش کردند. نتایروت

و  ی، رشد فردیو در توسعه خود آگاهیکه پورتفول دهدیمنشان 

ر مطالعات، یج سای. همسو با نتا(11, 1, 5)است  مؤثرمستقل  یریادگی

و یان گروه مداخله گزارش نمودند که پورتفولیدر مطالعه حاضر دانشجو

ن کاربرد ی. همچن(12, 2, 1) بوده است مؤثرمستقل  یریادگیدر بهبود 

گروه  یاهنمونهن توسط یو بال ین تئوریو در کاهش فاصله بیوروتفولپ

ز از نوشتار ی( ن2001س و همکاران )یمداخله عنوان شد. در مطالعه هر

ان در یو که به دانشجویپورتفول یاصل یاز اجزا یکیبه عنوان  یانعکاس

ن حال ی. با ا(13) ، نام برده شدکندیمن کمک یو بال ین تئوریوند بیپ

ارش نمودند که گز یان پرستاری( دانشجو2008در مطالعه مک موالن )

روش  نی، ایو توسعه خودآگاه یو بر رشد فردیپورتفول یرتأثرغم  یعل

 مؤثرن یو بال یتئور یکپارچه سازیو  ینیبال یمهارتها یابیدر ارز کامالً

( 1310زاده و همکاران ) ین حال در مطالعه ولی. با ا(1) باشدینم

را  یدار ینمع یریادگی یقیسه با روش تلفیو در مقایپورتفول یریبکارگ

. (10)اد کرد جیا یژه قلبیو یدر بخش مراقبتها یان پرستاریدر دانشجو

و کومار و همکاران  (1388مطالعات کریمیان و همکاران )نتایج 

( نیز نشان داده است که آموزش و ارزشیابی با استفاده از روش 2008)

پورتفولیو از طریق افزایش مشارکت دانشجو در فرآیند یادگیری و بهبود 

کاربرد اصول و مفاهیم تئوری در آموزش بالینی موجب افزایش میزان 

 .(15, 14) یادگیری خواهد شد

وه یبه ش یابیان از ارزیت دانشجویزان رضاین میدر مطالعه حاضر همچن

ب ن باالتر بود و اغلینسبت به روش روت یدار یو به طور معنیپورتفول

 صورت یمطابق با اهداف کارآموز یابیان عنوان نمودند که ارزیدانشجو

ز استفاده از ی( ن1313و همکاران ) انیزیگرفته است. در مطالعه حو

ان ی، دانشجویان پرستاریدانشجو یابیآموزش و ارز یو برایپورتفول

 ییرا نسبت به گروه کنترل گزارش کردند و همسو یت باالتریرضا

 .(4)گزارش شد  یابیبا موضوعات موجود در روش ارز یاهداف آموزش

ان گزارش یمطالعات در مطالعه حاضر دانشجو یج برخیهمسو با نتا

نقاط ضعف و قوتشان کمک  ییو در شناسایه روش پورتفولنمودند ک

 یریادگیبه  یشتریاق بیزه و اشتیکننده بوده است و سبب شده با انگ

 ین بازخورد از سوین مطالعه همچنی. در ا(4, 2)موضوعات بپردازند 

نسبت به گروه کنترل باالتر  یدار یدر گروه مداخله به طور معن یمرب

و یکه پورتفول انددادهمختلف نشان  یهارشتهبود. مطالعات گذشته در 

و همکاران  Lonkaاست.  مؤثرر یو فراگ ین مربیدر بهبود ارتباط ب

ان یجوکه دانش شودیمو سبب یافتند که استفاده از پورتفولی( در2001)

ان را از یه دهند و مربان خود ارائیبه مرب یبهتر یبازخوردها یپزشک

ن در مطالعه ی. همچن(10) کندیمان آگاه یدانشجو یآموزش یازهاین

Dahllof ( 2004و همکاران )گزارش نمودند  یان دندانپزشکیدانشجو

و  ین مربیو سبب ساختارمند شدن مباحثه بیکه استفاده از پورتفول

 .(15) شودیمر یفراگ

، یپزشک یان گروههایدر آموزش دانشجو یهمسو با تحوالت جهان

 ان دریدانشجو ینیبال یابین آموزش و ارزینو هاییوهش یریبکارگ

ز بدان یاست که در طرح تحول نظام سالمت ن یکشورمان ضرور

 50ش از یب ینکه در رشته پرستاریپرداخته شده است. با توجه به ا

دارند، تحول در  ینیت بالیارائه شده به دانشجو ماه یدرصد واحدها

ن یا یآموزش یتهایاز اولو یکی یان پرستاریدانشجو یابیآموزش و ارز

ک روش یو به عنوان ین مطالعه نشان داد که پورتفولیج ایاست. نتارشته 

 بوده است. با مؤثران یدانشجو یتمندیدر بهبود رضا یابیآموزش و ارز

ان و هم ین روش درکشورمان الزم است هم مربیتوجه به نوپا بودن ا

ج یافت کنند. نتایدر یکاف ین روش آموزشهایان در خصوص ایدانشجو

 ز حجمین روش و نیاز آن است که زمان بر بودن ا یمطالعات حاک یبرخ

د و ان خسته کننده باشیدانشجو یبرا تواندیم یف تا حدودیتکال یباال

ن سبب یکه ا شودیمان یش اضطراب دانشجویسبب افزا یدر موارد

لذا  .(1, 5) شودیمن روش یاستفاده از ا یان برایزه دانشجویکاهش انگ

ل یان آموزش دهند که تا حد امکان تکمید به دانشجویان بایمرب

و  یدینکات کل صرفاًرد و یصورت گ مؤثرو به صورت ساده و یپورتفول

ن یر موارد از بحث و گفتگو استفاده شود. همچنیمهم ثبت شوند و در سا

ن روش و نحوه جستجو و یا یبا ساختار و محتوا یستیان بایدانشجو

 ییت و راهنمایداشته باشند. به عالوه حما یکاف ییکسب شواهد آشنا

منظم  یو و برگزاریاستفاده از پورتفول یان در خصوص چگونگیدانشجو

ت و ارائه ین حمایاست. همچن یجلسات بازخورد به دانشجو ضرور

را یاست ز ین روش ضروریز در خصوص ایان نیبالزم به مر یآموزشها

ان یبه دانشجو یان قادر نخواهند بود بازخورد موثرینصورت مربیر ایدر غ

خواهد  ین روش آموزشیا یرتأثن امر سبب کاهش یند که ایارائه نما

 شد.

 یدارا یانسان یهانمونهر مطالعات با یز مانند ساین مطالعه نیا

ان یدر خصوص دانشجو صرفاًن مطالعه یاست. ا هایییتمحدود

در عرصه سالمت جامعه را  یهشتم که درس کارآموز ترمیپرستار

با  یان پرستاریر دانشجویج را به سایم نتایداشتند انجام شد که تعم

ان از قبل ینکه دانشجوین با توجه به ای. همچنکندیممشکل مواجه 

تک  یص تصادفیصشده بودند، امکان تخ یر گروه گروه بندیتوسط مد
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 در صرفاًمداخله و کنترل وجود نداشت و  یان به گروههایتک دانشجو

در  ن روشیا شودیمشنهاد یپ صورت گرفت. یص تصادفیگروهها تخص

مورد  ینیآموزش بال خصوصاًو  یآموزش پرستار یهاعرصهر یسا

از  انیت مربیزان رضایم شودیمه ین توصیرد. همچنیاستفاده قرار گ

 رد.ین مورد مطالعه قرار گین روش در بالیا یریبکارگ

 نتیجه گیری

به روش کارپوشه بر  یابین مطالعه آموزش و ارزشیج ایبر اساس نتا

 ن روشیاست. استفاده از ا مؤثر یان پرستاریت دانشجویبهبود رضا

ران، در توانمند نمودن مدرسان یدر فراگ یریادگیند یعالوه بر بهبود فرا

امه تا با برن کندیماست و به آنان کمک  مؤثرز ین نیدر بال یپرستار

 را ارتقا دهند. یریادگیت یفیط و کیبهتر و ارائه بازخورد، شرا یزیر

 سپاسگزاری

ن مطالعه در قالب طرح پژوهش در آموزش در مرکز مطالعات و توسعه یا

له یوس نیته است. بدب قرار گرفیالم مورد تصویا یدانشگاه علوم پزشک

 یان و پرسنل مراکز بهداشتیه دانشجویدانشگاه و کل یمال یتهایاز حما

.شودیم یکردند قدردان یارین پژوهش ما را یکه در انجام ا
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Abstract 

Introduction: In recent years, the use of portfolio as a learning and assessment method has become 

more widespread in medical education. The aim of this study was to examine nursing students’ 

satisfaction toward using portfolio for educating and assessment of community health nursing 

apprenticeship. 

Methods: This was a quasi-experimental study. The study samples included all the final year 

nursing students (n = 30) which were spread in 10 urban health centers of Ilam city. The urban 

health centers were randomly allocated to each of the experimental and control groups. In the 

experimental group, the education and assessment were performed using portfolio and in the control 

group, the learning and assessment activities were conducted using the routine method. The data 

collection tool was a validated questionnaire designed according to previous studies, which was 

filled by the study participants in both groups after the intervention. 

Results: The finding showed that the mean (SD) of overall satisfaction scores in experimental and 

control groups were 21.26 (2.15) and 14.46 (2.77), respectively (P < 0.001). Furthermore, in most 

of the satisfaction items of the questionnaire, the participants of the experimental group had 

significantly higher scores than the control group. 

Conclusions: The findings of this study highlighted the effectiveness of portfolio as a learning and 

assessment tool of nursing students in apprenticeship courses. However, it is essential that students 

and tutors be given clear guidelines on principle and structure of the portfolio. 
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