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 در "کار پوشه" ای (Portfolio) ویفول پورت بر یمبتن یریادگیکه  است داده نشان کشور، از خارج در شده  انجام مطالعات جینتا :هدف و زمینه

 پورت روش به یابیارزش ریثأت یبررس مطالعه نیا هدف راستا، نیا در .است بوده دیمف اریبس ینیبال طیمح در یپرستار انیدانشجو یابیارزش و یریادگی

 .دبو اراک یپزشک علوم دانشگاه در یپرستار عرصه در یکارورز دوره انیدانشجو ینیبال یابیارزش صحت بر ویفول

 در که یپرستار دانشکده آخر سال (نفر 32) انیدانشجو کل یرو بر که دبو (Educational trial) یآموزش ییکارآزما نوع از مطالعه نیا :کارروش 

 انیدانشجو ینیبال یریادگی یابیارزش .شد انجام داشتند، را یآموزش مداخله نیا در شرکت به لیتما یهمگ و بودند عرصه در یکارورز گذراندن حال

 آخر هفته دو یط و یپرستار دانشکدهمعمول  یابیارزش برگه اساس بر و یمرب توسط تیریمد و یداخل عرصه در یکارورز اول هفته دو یط از سپ

 هیتجز مورد 26نسخه  SPSS افزار نرم باها  داده .شد انجام (ساخته پژوهشگر) ویفول پورت وهیش به یابیارزش برگه اساس بر و پژوهشگر همکار توسط

 .گرفت قرار لیتحل و

 به یمرب توسط شده داده نمرات نیانگیم داد نشان جینتا .بود سال  6/11 1/2 مطالعه مورد (دختر 27 و پسر 24) یدانشجو 32یسن نیانگیم :ها یافته

 شتدا یا نمره سه تفاوت ،(4/27) ویفول پورت روش به شده داده نمرات نیانگیم با (4/29) معمول روش به تیریمد عرصه در یکارورز در انیدانشجو

 معمول روش به یداخل عرصه در یکارورز در انیدانشجو به یمرب توسط شده داده نمرات نیانگیم نیهمچن .بود (P<  222/2) دار یمعن فاوتت نیا و

 نیب ،یطرف از .بود (P<  222/2) دار یمعن زین تفاوت نیا و شتدا یا نمره سه تفاوت ،(3/27) ویفول پورت روش به شده داده نمرات نیانگیم با (22/29)

 پورت وهیش و معمول روش به تیریمد و یداخل بخش در عرصه در یکارورز اثربخش ینیبال یریادگی به نسبت انیدانشجو دگاهید ازاتیامت نیانگیم

 .داشت وجود (P<  222/2)ی دار یمعن اختالف و،یفول

 تواند ینم یپرستار یها دانشکده در موجود معمول یها فرم اساس بر و معمول وهیش به یابیارزش بر یمبتن نمره داد نشان مطالعه نیا جینتا :گیری نتیجه

 ویفول پورت نمره اما .ینیع تا دارد یذهن حالت شتریب و ردیگ می قرار یابیارز مورد مستند، بدون و یمرب اتیذهن اساس بر دانشجوکه  راچ ؛باشد یواقع

پورت  وهیبه ش یابیاستفاده از ارزش ،ینیبال یها طیاثربخش در مح یریادگی یابیدر ارزش نیبنابرا. باشد می مکتوب شواهد اساس بر ؛ چرا کهاست تر یواقع

 .گردد یم شنهادیپ ،یپرستار یها معمول در دانشکده یابیارزش یها فرم یجا هب ویفول
 یپرستار انی، دانشجو(Portfolio)در عرصه، پوشه کار  یکارورز ،ینیبال یابیصحت ارزش :ها  واژه کلید
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  مقدمه
 آموزش در بخش ترین اصلی پرستاری، آموزش ریزان برنامه

 که ندهست معتقد و دانند می بالینی آموزش را پرستاری

 کار انجام با را خود نظری دانش توانند می پرستاری دانشجویان

 حرفه دستیابی امروز (.2) بخشند توسعه کارآموزی، محیط در

 نیازمند مناسب، بالینی یها مهارت با پرستارانی به پرستاری

 مباحث ادغام و نمودن سو هم منظور به تدابیری اندیشیدن

 این .است بالینی واقعیات و تجربیات با پرستاری دانش نظری

 پرستاری، آموزش حیطه در حاضر ساختار که است حالی در

 عملی وآموزش نظری آموزش بین فاصله ایجاد به منجر

 خدمات ارایه در را متعددی مشکالت خود امر این و گردد می

 اگر که صورتی در .است آورده وجود به مناسب بالینی

 از بالینی یها واقعیت بر مبتنی و اصولی صحیح، های آموزش

 و بهتر نتایج شوند، فراگرفته کارورزی دوره در و ابتدا همان

 ینیبال آموزش (.1) داشت خواهد همراه به را پایدارتری

 به را نظری دانش تا سازد می فراهم دانشجو برای را یفرصت

 از مراقبت برای که یمتنوع یحرکت و یروان ،یذهن های مهارت

 های مهارت کسب واقع در .دینما لیتبد است، ضروری ماریب

 تیکم و تیفیک به شدن، ای حرفه اصطالح به و یاساس

 را بالینی آموزش (.3) دارد یبستگ ینیبال یها طیمح در آموزش

 دانست بالینی محیط در یرییادگ ی کننده تسهیل فعالیت توان می

 دارند مشارکت اندازه یك به دانشجو و بالینی مربی آن در که

با  پرستاری جدید آموختگان دانش که است یحال در نیا (.4)

 در کافی مهارت و تبحر از قوی، نظری پایه داشتن وجود

 گشایی مشکل یندافر در و یستندن برخوردار بالینی یها محیط

 عنوان به عرصه، در کارآموزی طرح (.4) هستند ضعف دچار

 ارتقای هدف با پرستاری آموزش ساختار در نوآوری یك

 آوردن فراهم و بالینی خدمات ارائه و پرستاری آموزش کیفیت

 به 2362 سال از پرستاری، در نگری جامعه و نگری جامع زمینه

 آموزش برنامه از بخشی عرصه، در کارآموزی .درآمد اجرا

 در مناسب یها موقعیت ایجاد منظور هب که است پرستاری

 در عرصه، در پرستاری دانش کاربرد در مهارت افزایش جهت

 اصل رعایت با فراگیر، استقالل و ابتکار قدرت اعتالی راستای

 و مددجو امنیت حفظ و نگر جامعه آموزش در نظارت مهم

 پرستاری تدابیر بتواند دانشجو که طوریه ب ؛باشد می خانواده

 جامعه و خانواده مددجو، سالمت تأمین و ارتقا جهت را الزم

 به آموزشی نظارت دوره، این اجرایی ساختار در .گیرد کاره ب

 به آموزش شیوه .است مشاور مربی و بالینی مربی عهده

 بر تأکید و منزل در مراقبت و پرستاری فرایند کاربرد صورت

 هر .باشد می خانواده و مددجو به آموزش و پیشگیری سطوح

 قرار مراقبت تحت را مددجو یا بیمار چند بتواند باید دانشجو

 ایجاد مصوب، آموزشی فعالیت بر عالوه مدرسین وظیفه .دهد

 در ابتکار قدرت افزایش و گیری تصمیم و استقالل حس

 باید نیز دانشجویان و باشد می مختلف یها عرصه در فراگیران

 توان می اقع،و در .دهند انجام را خود وظایف راستا این در

 خدمات کیفیت ارتقای ،آموزشی دوره این از هدف گفت

 این از .است بوده جامعه سالمتی تأمین و جامعه در پرستاری

 دانشجویان بالینی آموزش در آن ویژه جایگاه و اهمیت رو،

 مختلف مطالعات ،وجود با این .شود می مشخص پرستاری

 به یابیدست از عمان متعدد مشکالت وجوداست  داده نشان

 از استفاده راستا نیا در (.7، 6) است بوده دوره این اهداف

 در یریادگی مشکالت رفع در تواند می یریادگی نینو یها وهیش

  .باشد ثرؤم ینیبال طیمح

 ویفول پورت بر یمبتن یریادگی است داده نشان مطالعات

(Portfolio) یابیارزش و یریادگی در "کار پوشه" ای 

 دهه دو یط .است دیمف ینیبال طیمح در یپرستار انیدانشجو

 در .است افتاده اتفاق یپزشک آموزش در یفاحش رییتغ گذشته

 تبحر کسب سمت به دانش کسب از یدرس برنامه تمرکز واقع

(Competence) استفاده یمعن به تبحر .است افتهی رییتغ 

 تفکر و ینیبال استدالل ،بالینی یها مهارت دانش، از یعادت

 مند بهره و انیمددجو به روزانه یها مراقبت ارائه در قیعم

 ویفول پورت روش گذشته سال 24 تا 22 در .است جامعه کردن

 یتمام در تبحر جادیا روش كی عنوان به (کار پوشه)

 (.1) است شده یمعرف و ارائه یپزشک مستمر یها آموزش
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 نشان که است یشواهد و اوراق از پوشه كی ویفول پورت

 از یا مجموعه پوشه نیا .است افتاده اتفاق یریادگی دده می

 و شرفتیپ تالش، دهنده  نشان که است دانشجو یکارها

 پوشه یتمام .است یآموزش طهیح چند ای كی به او یابیدست

 ها آن بودن مجموعه آن و هستند مشترک زیچ كی در کارها

 مرتبط و زمان طول در شده  انجام یکارها از یا مجموعه ؛ستا

 یندهایبرآ جهت در دانشجو مستمر مطالعات ای قداماتا با

 به ویفول پورت (.9) یآموزش اهداف کسب و شدن یا حرفه

 مدارک، افتهی سازمان و یشخص یآور جمع به گرید یمعنا

 است زمان طول در یفرد توسعه دهنده نشان که اقدامات اسناد،

 Portare Fogliou از کلمه نیا شهیر .شود می اطالق

 گرفته "to carry paper" کاغذ یمحتو یمعن به ییایتالیا

 سندگان،ینو نقاشان، توسط کار پوشه ها سال .است شده

 تبحرشان وها  ییتوانا دادن نشان یبرا گرانید و سازان مجسمه

 رانیمد 2912 دهه اواسط از .است شده استفاده خاص نهیزم در

 یویفول پورت .کردند آموزش در آن از استفاده به شروع

 كی است عملکرد بر یمبتن یریادگی ندیفرآ انگریب که یآموزش

 یفرد ابعاد در ریفراگ شرفتیپ یسنت یابیارزش نیگزیجا روش

 زانیم به ویفول پورت از ریاخ یها سال در .است یا حرفه و

 یمبتن یریادگی (.22) است شده استفاده یپرستار در یعیوس

 روش كی (Portfolio-based learning) کار پوشه بر

 محور ندیبرآ محور، ریفراگ حال نیع در که است فعال یریادگی

 پوشه نیبنابرا .است ارزشمند و قیعم یریادگی دهنده  ارتقا و

 با یمرب که است یریادگی از یریتفس و یفیک گزارش كی کار

 پورت ینظر هیپا .است ریفراگ مداوم یابیارزش به قادر آن

 آن در که است نیبالغ یریادگی هینظر بر یمبتن یریادگی و،یفول

-Self) یتیهدا خود یریادگی و یابیارزش خود ،یانتقاد تفکر

directed learning) ولؤمس را دانشجو و دارد وجود 

  (.22) کند می یمعرف خود یریادگی

 پوشهکه  کنند می اظهار خود ی مطاله در همکاران و یفیلط

 از بیش که هستند بالینی یادگیری در کلیدی و مهم عاملی کار

 ارزشیابی در روشی عنوان به مقاالت، و متون در است سال 14

 مهم مزایای از .اند شده معرفی زمان طول در فراگیر یادگیری

 از بالین و تئوری بین پیوند موارد به توان می کار پوشه روش

 از دانشجو آگاهی بالین، به نظری مطالب بازتاب یندافر طریق

 ایجاد، یادگیری تقویت به فراگیر تشویق ضعف، و قوت نقاط

 افزایش و خود یادگیری به نسبت فراگیر در مسؤولیت احساس

 یندافر در فراگیر فعال مشارکت اطمینان، و نفس به اعتماد

 بازخورد، ارائه جهت معلم فعال مشارکت ارزشیابی، و آموزش

  (.21) نمود اشاره معلم، و فراگیر تعامل افزایش

 و انیدانشجو که شده است گزارش ریاخ مطالعات در

 منعکس کار پوشه در را خود یها یریادگی ،یپرستار انیمرب

 دهند شیافزا را خود تبحر و مهارت قیطر نیا از تا ندینما

 یابیارزش جهت در کار پوشه از کشورها از یاریبس در (.23)

 Summative & formative) یتراکم و ینیتکو

evaluation) نیا از استفاده .کنند می استفاده یپرستار در 

 فاصله که شود می اجرا هدف نیا با یپرستار رشته در روش

 كی عنوان به ویفول پورت .ابدی کاهش عمل و یتئور نیب

 و یفرد قیعم یریادگی و تکامل و رشد ساز روان ای ستیکاتال

 یمرب كی یسرپرست تحت دیبا که شود می قلمداد یا حرفه

 ویفول پورت دهند می نشان مطالعات جینتا .شود انجام

 انجام ،یانتقاد تفکر در یپرستار یدانشجو ییتوانا دهنده نشان

 مرتبط و گرانید با ارتباط یبرقرار و ،یپرستار استاندارد ریتداب

 آن مهم نکته (.24) است ماریب نیبال در عمل به یتئور ساختن

 یابیرزشا و تیحما در کار پوشه ییکارآ شیافزا یبرا که

 برنامه با دیبا ،یپرستار انیدانشجو مهارت و تبحر شیافزا

 آن از زین یمرب تیحما و باشد جهت هم کامل طوره ب یدرس

 فرد چه آن هر و دارد عقب به نگاه کار پوشه .است یالزام

  .کند می لیتحل و هیتجز را است داده انجام

 است الزم ،ینیبال طیمح در ویفول پورت کردن ییاجرا یبرا

 یدرس برنامه ادغام و یمرب نظرات چارچوب، اهداف، ،یمعرف

 با وجود این که شود می مالحظه (.1) رندیگ قرار نظر مد آن در

 در ویفول پورت کاربرد نهیزم در یخارج مناسب مستندات

 رانیا در یریادگی فعال روش نیا ،وجود دارد یپرستار رشته
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 یبخش اثر یبررس رامونیپ شده  انجام مطالعات و شود ینم اجرا

 تنها در مثال طوره ب .است اندک انیدانشجو دگاهید از زین آن

 دانشجو 47 یرو بر همکاران و یفیلط توسط که مرتبط مطالعه

 قلب یکارآموز گذراندن نیح در شاهد و مداخله گروه دو در

، دگردی انجام تهران شهر یپرستار یها دانشکده از یکی در

 سه به سبتن ویفول پورت گروه یمندتیرضا دیده شد که

 فرم و روش در موجود موضوعات بودن سو هم موضوع

 برای انگیزه ایجاد و بالینی کارآموزی اهداف با ارزشیابی

 مشارکت برای انگیزه و علمی منابع سایر وها  بکتا از استفاده

 یدارا (متداول روش) شاهد گروه با یادگیری در دانشجویان

 از متداول گروه دانشجویان ترضای اما ،بود دار یمعن اختالف

 بود فولیو پورت گروه از بیشتر ارزشیابی روش بودن منصفانه

 كی یط پژوهشگر مطالعه، نیا یطراح از قبل ،یطرف از (.24)

 نمره از انیدانشجو یتمندیرضا زانیم بر (لوتیپا) یبررس

 فرم اساس بر یابیارزش نمره که دیرس جهینت نیا به خود ینیبال

 تبحر زانیم دهنده  نشان تواند ینم نشکدهدا در موجود

 به نسبت انیدانشجو درصد 12نزدیك به  و باشد انیدانشجو

 یعلم مستند گونه هر بدون انیمرب واقع در .داشتند اعتراض آن

 طول در دانشجو عملکرد از خود اتیذهن اساس بر تنها و

 طیمح در انیدانشجو یابیارزش و یده نمره به اقدام ،یکارورز

 دگاهید که داد نشان یبررس نیا سوی دیگر، از .ندینما می ینیبال

 .نبود مطلوب حد در ینیبال یریادگی به نسبت انیدانشجو

 در گرفته انجام متعدد مطالعات سندینو می همکاران و ینیحس

 در مامایی و پرستاری یها دانشکده در بالینی ارزشیابی مورد

 ینهزم این در مشکالتی وجود از حاکی ایران مختلف نقاط

 دانشگاه مامایی دانشجویان درصد 4/64 که طوری به ؛است

 کردند  اعالم بالینی ارزشیابی در را مشکالتی بابل، پزشکی علوم

 از دانشجویان بالینی ارزشیابی شایع خطاهایهمچنین  .(27)

 كت تك کار کنترل عدم از  عبارت دانشجویان دیدگاه

 شرکت عدم دانشجو، به واقعی غیر نمرات دادن دانشجویان،

 بررسی عدم نمره، منصفانه تقسیم عدم ارزشیابی، در دانشجو

 نقاط انعکاس عدم ای، هاله  خطاهای دانشجو، قبلی های مهارت

 چهار و انشایی روش به ارزیابی دانشجو، به قوت و ضعف

 ای هسلیق سنجش .بود اهداف اساس بر ارزیابی عدم و ای گزینه

 پرستاری دانشجویان تحصیل دوران یها چالش از یکی نیز

 پزشکی علوم های دانشگاه مامایی و پرستاری یها دانشکده

 کارگیری به .است شده شمرده سبزوار و ارومیه تبریز، مشهد،

 توسط ابزار آن پذیرش میزان بهی اساسبه طور  ارزیابی ابزار هر

 موجود مطالعات .دارد بستگی مربی و دانشجو آن از متأثر افراد

 رایج یها شرو برخی از دانشجویان نارضایتی از حاکی

 مطالعه در همکاران و یخسرو (.27) است بالینی ارزشیابی

 خود بالینی ارزشیابی طی پرستاری دانشجویانن دادند نشا خود

 ارزشیابی در که افرادی .اند بوده روبرو های گوناگونی چالش با

 روند ارزشیابی، در شده کارگرفته به کارهایراه دارند، نقش

 که بودند موضوعاتی ،ارزشیابی بر حاکم روانی جو و ارزشیابی

 تأکید خود بالینی رزشیابیا بر ها آن تأثیر بر دانشجویان

 دانشجویان بالینی ارزشیابی یندافر که رسد می نظر به .کردند می

 اهداف به دانشجویان دستیابی از اطمینان منظور به پرستاری

 در ها آن پیشرفت امر این .دارد بازنگری به نیاز ،نظر مورد

 مراقبت جهت الزم اطمینان و تبحر کارایی، به دستیابی جهت

  (.26) نماید می تسهیل را بیماران از مؤثر

 به یابیارزش ریثأت یبررس هدف با مطالعه نیا لیدل نیهم به

 دوره انیدانشجو ینیبال یابیارزش صحت بر ویفول پورت روش

 انجام اراک یپزشک علوم دانشگاه یپرستار عرصه در یکارورز

 از استفاده زهیانگ جادیا در تواند می پژوهش نیا جینتا .دیگرد

 انیدانشجو عرصه یرزکارو در ویفول پورت وهیش به یابیارزش

 .باشدثر ؤم ان،یمرب توسط یپرستار

  

 کار روش
 کل یرو بر که بود یآموزش ییکارآزما كی مطالعه نیا

 حال در که یپرستار دانشکده آخر سال (نفر 32) انیدانشجو

 شرکت به لیتما یهمگ و بودند عرصه در یکارورز گذراندن

  .شد انجام داشتند، را یآموزش مداخله نیا در
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 و یداخل بخش عرصه در یکارورز شروع روز نیاول در

 تیرضا ابتدا ،(جداگانه طوره ب) تیریمد عرصه در یکارورز

 یآموزش مداخله نیا در شرکت از انیدانشجو یتمام مکتوب

 شرح انیدانشجو هیکل به جلسه نیا در سپس .دیگرد اخذ

 اهداف یراستا در اول هفته دو یط دیبا که یفیتکال و فیوظا

 یکارورز بر یمبتن یریادگی اهداف با منطبق مدون یتصاصاخ

 (دانشکده یابیارزش فرم اتیمحتو) تیریمد و یداخل عرصه در

به عالوه در این . شد داده مکتوب صورته ب ،دهند انجام

 یچگونگ و ینیبال آموزش اهداف تك تك رامونیپ جلسه

 دانشکده یابیارزش فرم) معمول وهیش به ها آن یابیارزش

 االتؤس هیکل به و شد دهدا آموزش ،یمرب توسط (یپرستار

 عرصه در یکارورز انیپا از پس .شد داده پاسخ شده مطرح

 مربوط انیمرب از اول، هفته دو یط تیریمد و یداخل

 خود معمول وهیش و دانشکده فرم اساس بر شد درخواست

 را انیدانشجو یریادگی ،(مشاهدات ثبت و عملکرد بر نظارت)

  .بدهند نمره ها آن به و هندد قرار یابیارزش مورد

 ت،یریمد و یداخل عرصه در یکارورز دوم مهین شروع با

 ویفول پورت وهیش (جداگانه طوره ب) یآموزش جلسه كی یط

 خواسته انیدانشجو یتمام از و شد داده آموزش کامل طوره ب

 و ماریب یبرا که را یدرمان و یپرستار اقدامات هیکلکه  شد

 انجام خود یریادگی و ها آن سالمت ایارتق یراستا در خانواده

 مکتوب شکل به را ها آن و ایندنم مستند مرجع کتب با دهند می

 لیتحو عرصه در یکارورز انیپا در کار پوشه عنوان تحت

 یتمام یبرا کسانی طوره ب و روزانهها  گزارش تعداد .ندینما

 هفته دو در دانشجو کار پوشه .شد گرفته نظر در انیدانشجو

 عرصه یکارورز معمول یابیارزش فرم اتیمحتو اساس بر آخر

 ماران،یب همکاران، با ارتباط یچگونگ گزارش شامل یداخل

 یبررس یچگونگ یعلم گزارش، پزشکان و انیدانشجو

 و یماریب صیتشخ یعلم گزارش، مارانیب سالمت تیوضع

 عوارض و یدارودرمان یعلم گزارش، آن یپرستار یها مراقبت

 گزارش، مارانیب به آموزش یچگونگ گزارش، ها آن یاحتمال

 و بودند داده انجام ماریب یبرا که یدرمان یها روش هیکل یعلم

 .بود بخش ییاجرا مشکالت گزارش

 پوشه ت،یریمد عرصه در یکارورز با رابطه در طور نیهم

 به مارانیب تیوضع گزارش شامل آخر هفته دو در دانشجو کار

 یبرا الزم یریگیپ یچگونگ گزارش ت،یزیو نیح پزشکان

 به آموزش و یپرستار انیدانشجو یسرپرست گزارش ماران،یب

 یچگونگ گزارش ماران،یب به آموزش یچگونگ گزارش ها، آن

 در یریگ میتصم نحوه گزارش عصر، همکاران به فتیش لیتحو

 بخش، در تیریمد نحوه گزارش مثال، ذکر با یبحران مواقع

 یچگونگ گزارش کارها، در یبند تیاولو یچگونگ گزارش

 گزارش و زریسوپروا به گزارش و حیصح یسینو گزارش

 انیدانشجو به و میتنظ قبل از که بود بخش ییاجرا مشکالت

 خود مستندات یتمام بودند موظف انیدانشجو .دیگرد لیتحو

 همکار .دهند لیتحو پژوهشگر همکار به مکتوب شکل به را

 کار پوشه عرصه، در یکارورز آخر هفته دو انیپا در پژوهشگر

 برگهشامل  ساخته  پژوهشگر یابزارها اساس بر را انیدانشجو

 برگه و (شاخص 22) یداخل عرصه در یکارورز یابیارزش

 یمبتن یارهایمع با و (شاخص 21) یپرستار تیریمد یابیرزشا

 و 3 = خوب ،1 = متوسط ،2 = فیضع) کرتیل اسیمق بر

 دانشکده همکاران از نفر 4 یهمکار با آن ییروا که (4 = یعال

 دانشجو 24 عملکرد یابیارزش با آن یدرون یهمسان و یپرستار

 یابیارز ،(α = 92/2) بود شده دهیسنج لوت،یپا مطالعه كی یط

 مربوط، یمرب یقبل نمره با نمره نیا سپس .داد نمره و نمود

  .دیگرد سهیمقا

 کار پوشه روش بخش اثر یریادگی یبررس منظور به نیهمچن

 هدف كی عنوان به تیریمد و یداخل عرصه در یکارورز نیح

 یط در اثربخش یریادگی درباره انیدانشجو دگاهید ،یفرع

 ساخته پژوهشگر یسنج دگاهید فرم كی با عرصه در یکاروز

 اسیمق بر یمبتن و (اثربخش یریادگی با مرتبط تمیآ 12 یدارا)

 ییروا که (مخالف کامل به طور تا موافق کاملبه طور ) کرتیل

 یهمسان و یپرستار دانشکده همکاران از نفر 4 یهمکار با آن

 مطالعه كی یط دانشجو 24 عملکرد یابیارزش با آن یدرون
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 عرصه در یکارورز در ،(α = 92/2)شد دهیسنج لوت،یپا

 دو به عرصه در یکارورز ماه دو انیپا در تیریمد و یداخل

  .شدند سهیمقا و دهیسنج و،یفول پورت و معمول روش

 اخالقی مالحظات

 دانشگاه یپزشک یها پژوهش در اخالق تهیکم در طرح نیا

 ریسا تیرعا منظور به .دیگرد دیأیت اراک یپزشک علوم

 طرح یاجرا از هدف ابتدا دانشجو هر یبرا ،یاخالق مالحظات

 .دیگرد یادآوری مطالعه به ورود بودن یاریاخت آنان به و نییتب

 هک شد گوشزد یشفاه صورت به انیدانشجو به نیهمچن

 از و دهند انصراف طرح در شرکت از مرحله، هر در توانند می

 شرکت جهت یکتب ی نامه تیرضا اجرا، از قبل ها آن از كیهر

 هیکل نمرات ترم انیپا در) دیگرد اخذ مذکور طرح در

 یمبتن یابیارزش و مربوط بخش یمرب نمره اساس بر انیدانشجو

 (.دیگرد اعالم دانشکده معمول روش بر

 

 

 

 ها یافته
 یسن نیانگیبا م( دختر 27پسر و  24)دانشجو  32تعداد 

معدل ترم  نیانگیم. شرکت کردند مطالعه در سال 6/11 ± 1/2

ها به رشته  آن یعالقمند زانیو م 26 انیگذشته دانشجو

 32)نفر  9در حد متوسط، ( درصد 3/43)نفر  27 یپرستار

. بود ادیدر حد ز( درصد 6/27)نفر  4در حد کم و ( درصد

1 یآزمون آمار جینتا
χ رتبه حاصل  نیب یدار آمار یارتباط معن

متوسط،  ف،یضع) انیدانشجو ویپورت فول یابیاز نمرات ارزش

 یریادگیها نسبت به  آن دگاهید نیو همچن( یخوب و عال

با  یپرستار تیریو مد یدر عرصه داخل یاثربخش در کارورز

 یو عالقمند ینمره کارورز نینمره ترم قبل، آخر نیانگیم

 نیا. ، نشان نداد(یخود اظهار) یبه رشته پرستار انیودانشج

 یمانند نمره کارورز یمطالعه عوامل نیاست که در ا یبدان معن

با  یشته پرستاربه ر انیدانشجو یعالقمند زانیترم قبل و م

 تیپوشه کار و در نها وهیبه ش شانیا یابیکسب نمره ارزش

 .ها ارتباط نداشته است ن آ یریادگی

 
  (آخر هفته دو) فولیو پورت و (اول هفته دو) معمول روش به داخلی عرصه در کارورزی ارزشیابی از حاصل نمرات یانگینم. 2جدول 

 ارزشیابی روش

 ارزشیابی نمره

 فولیو پورت روش معمول روش
 Wilcoxon آزمون

 معیار انحراف میانگین  معیار انحراف میانگین

 مدیریت عرصه در کارورزی نمره

 پرستاری
4/29 47/2 4/27 24/2 

13/4- = Z 

2222/2= P 

 64/2 3/27 31/2 22/29 داخلی عرصه در کارورزی نمره
12/4- = Z 

2222/2= P 

 

 نمرات نیانگیم ،شود می مالحظه 2همان طور که در جدول 

 به یمرب توسط تیریمد عرصه در یکارورز شده داده

 (4/29) (دانشکده در معمول فرم) معمول روش به انیدانشجو

 فرم) ویفول پورت روش به انیدانشجو نیهم یابیارزش نمره با

 نیا و شتدا یا نمره  سه تفاوت (4/27) (ساخته پژوهشگر

 شود می مشاهده ،یطرف از .بود (P < 222/2) دار یمعن تفاوت

 توسط یداخل عرصه در یکارورز شده داده نمرات نیانگیم که

 (دانشکده در معمول فرم) معمول روش به انیدانشجو به یمرب

 پورت روش به انیدانشجو نیهم یابیارزش نمره با (22/29)

 شتدا یا نمره سه تفاوت (3/27) (ساخته پژوهشگر فرم) ویفول

 .بود (P < 222/2) ردا یمعن زین تفاوت نیا و
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 به دانشجویان مدیریت عرصه در کارورزی نمرات فراوانی توزیع .2شکل 

 کار پوشه و معمول روش

 تیریمد عرصه در یکارورز نمرات نرمال عیتوز یمنحن

 یپراکندگ دهد می نشان (2شکل ) معمول روش به انیدانشجو

 نرمال عیتوز یمنحن که یحال در بود، باال به 29 از نمرات

 پوشه روش به انیدانشجو تیریمد عرصه در یکارورز نمرات

 .دبو 26 و 27 نمره سطح در نمرات یپراکندگ انگریب کار

 
به  انیدانشجو یدر عرصه داخل ینمرات کارورز یفراوان عیتوز. 1 شکل

 روش معمول و پوشه کار

 

 یداخل عرصه در یکارورز نمرات نرمال عیتوز یمنحن

 یپراکندگ دهد می نشان (1شکل ) معمول روش به انیدانشجو

 نرمال عیتوز یمنحن که یحال در ،دبو 29 نمره حد در نمرات

 پوشه روش به انیدانشجو یداخل عرصه در یکارورز نمرات

  .دبو 27 نمره سطح در نمرات یپراکندگ انگریب کار

1 آزمون جهینت
χ یسنج دگاهید از حاصل کل ازاتیامت نیب 

 ماه دو انیپا در خشباثر یریادگی به نسبت انیدانشجو

 به ماه كی و مرسوم روش به ماه كی) عرصه در یکارورز

 به .داد نشان (P < 222/2)ی دار یمعن تفاوت (کار پوشه روش

 یریادگی به نسبت انیدانشجو درصد 12 از شیب ،گرید عبارت

 عرصه در یکارورز نیح در ویفول پورت وهیش به اثربخش

شکل ) بودند موافق کاملبه طور  ،یپرستار تیریمد و یداخل

3.) 

 
 روش به اثربخش یریادگی به نسبت انیدانشجو دگاهید یفراوان .3شکل 

به طور کامل ) عرصه در یکارورز یمتوال ماه دو یط کار پوشه و معمول

 مخالف کاملبه طور  ،1 = مخالف ،3 = ندارم ینظر ،4 = موافق ،4 =موافق 

= 2.) 

 

 یموارد درباره انیدانشجو دگاهید داد نشان جینتا نیهمچن

 توسعه ،یاثربخش ینیبال یریادگی عمل، به یتئور لیتبد چون

 نفس، به اعتماد شیافزا ،یانتقاد تفکر تیتقو ،تیولؤمس حس

 ،یسینو گزارش مهارت شیافزا ،ینیبال یها مهارت یارتقا

 تر مثبت ویفول پورت روش با ماریب به آموزش مهارت شیافزا

 .شد

 

 گیری نتیجه و بحث
 نیانگیم ،یبررس مورد یدانشجو نفر 32 از داد نشان جینتا

 به یمرب توسط تیریمد عرصه در یکارورز شده داده نمرات

 انیدانشجو نیهم یابیارزش نمره با معمول روش به انیدانشجو

 از .داشت دار یمعن یا نمره سهتفاوت  ویفول پورت روش به

 در یکارورز شده داده نمرات نیانگیم که دش مشاهده یطرف

 با معمول روش به انیدانشجو به یمرب توسط یداخل عرصه

نیز  ویفول پورت روش به انیدانشجو نیهم یابیارزش نمره
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 نمره که داد نشان جینتا نیا .داشتدار  معنی یا نمره سه تفاوت

 یها فرم اساس بر و معمول وهیش به یابیارزش بر یمبتن

 یواقع تواند ینم یپرستار یها دانشکده در موجود یکارورز

 الزم، مستندات بدون و یمرب اتیذهن اساس برکه  را؛ چباشد

 دارد یذهن حالت شتریب و ردیگ می رارق یابیارز مورد دانشجو

 نیا در شده انجام مطالعات یها افتهی ریسا با افتهی نیا .ینیع تا

 نمره به نسبت ویفول پورت نمره (.1-22) دارد یخوان هم نهیزم

 لیتکم یکارورزپایان  در که یابیارزش یها برگه از حاصل

 مکتوب شواهد اساس برکه  راچ ؛است تر یواقع ،شوند می

(Written evidence) بر یمبتن نمره که یحال در ،باشد می 

 .است یذهن شتریب ،معمول روش

 جهینت نیا به خود مطالعه در همکاران و یفیلط رابطه نیا در

 درها  زمینه برخی در انیدانشجو بیشتر یمندرضایت که دندیرس

 از دانشجویان استقبال دهنده نشان تواند می فولیو، پورت روش

 بنابراین .باشد ارزشیابی و یادگیری فعال و نوین ایه هشیو

 بهترین از یکی عنوان به فولیو تپور روش تا گردد می پیشنهاد

 توجه مورد پرستاری در بالینی عملکرد ارزشیابی یها روش

 ضروری زمینه این در تر گسترده یها پژوهش انجام .گیرد قرار

 (.24)سد ر به نظر می

 از حاصل کل ازاتیامت نیب داد نشان جینتا سوی دیگر، از

 انیپا در بخش اثر یریادگی به نسبت انیدانشجو یسنج دگاهید

 ماه كی و مرسوم روش به ماه كی) عرصه در یکارورز ماه دو

 عبارت به .داشت وجودی دار یمعن تفاوت (کار پوشه روش به

 یریادگی به نسبت انیدانشجو درصد 12 از شیب ،گرید

 عرصه در یکارورز نیح در ویفول پورت وهیش به بخشراث

 .بودند موافق به طور کامل ،یپرستار تیریمد و یداخل

 انیدانشجو یابیارزش نمرات چه اگر دهند می نشان جینتا نیا

 یریادگی با یول ،است کمتر ویفول پورت وهیش اساس بر

 اکثر که ینحو به ؛است بوده همراه داریپا و اثربخش

 ریسا جینتا با افتهی نیا .بودند موافق وهیش نیا با انیدانشجو

  .رددا یخوان هم زین (23، 24، 21-12) کشور از خارج مطالعات

 و نهیهز بدون ساده، لیدل به ویفول پورت وهیش ایدن تمام در

 مطالعه نیا جینتا (.12-14) دارد اجرا تیقابل بودن، یکاربرد

 ویفول پورت وهیش به یابیارزش و یریادگی روش داد نشان هم

 مختلف یها بخش در یحت و اراک یپزشک علوم دانشگاه در

 یاجرا از پس که داد نشان جینتا رابطه، نیا در .دارد کاربرد

 طیمح در (درصد 6/77) انیدانشجو از نفر 12 کار، پوشه وهیش

 طیمح در (درصد 3/93) نفر 11 و یداخل عرصه در یکارورز

 یها مارستانیب یها بخش یتمام) تیریمد عرصه در یکارورز

 اذعان خود ینیبال مهارت زانیم شیافزا به ،(مطالعه مورد

  .ندینما

 نمودن مستند دهند می شانن متعدد مطالعات از حاصل جینتا

 بر عالوه ،یلیتحص ترم طول در کار پوشه درها  یریادگی

 بدون و ینیبال یها طیمح همه در اجرا تیقابل بودن، یکاربرد

 یریادگی -2 :گردد ریز موارد به منجر تواند می بودن، نهیهز

 که یسینو گزارش مهارت تیتقو -1، داریپا و اثربخش

 ماریب پرونده و یکار نوبت هر در یا حرفه تیفعال نیتر مهم

 شواهد اساس بر دانشجو یابیارزش شدن تر یواقع -3 و است

 (.12-14) مستدل

 عرصه در یکارورز در وهیش نیا داد نشان جینتا البته

 سرپرستار نظر ریز مستقل طوره ب انیدانشجو که تیریمد

 را ها آن زریسوپروا عنوان به یمرب كی و نندیب می آموزش

 كی نظر ریز و یداخل بخش از شتریب ،کند می نظارت و تیهدا

 ها آن ینیبال یها مهارت شیافزا سبب و داشته کاربرد ،یمرب

 ها آن دگاهید و انیدانشجو توسط شده  کسب نمرات .است شده

 .رود می شمار به یدیجد نکته که است مطلب نیا دیؤم زین

 ادی یزیچ چه که نیا درباره دنیشیاندو  ویفول پورت یمحتوا

 است ویفول پورت كی هیته از یمهم بخش ،است شده  گرفته

 یزندگ در یدیکل یندهایافر و رخدادها از یبازتاب واقع در که

 یابیارزش یبرا هم روش نیا از نیبنابرا .باشد می فرد یا حرفه

 صورت آن نیتدو انیجر در که  یشیبازاند به توجه با) هم و

 ویفول پورت (.14، 14) شود می استفاده یریادگی یبرا (ردیگ یم

 بر دال شواهد یآور جمع منظوره ب را یریپذ انعطاف ابزار
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 فراهم یزمان دوره كی یط در فرد تیصالح در تیموفق

 یا افتهی ساختار یابزارها Log book که یحال در آورد، می

 نیهم به .است داده رخ یریادگی تیفعال نمودن مستند یبرا

 كیت تنها نه است یریادگی یاثربخش انگریب ویفول پورت لیدل

 صرف ازمندینها  یریادگی نمودن مستند .تیفعال یك انجام زدن

 منابع از زمان هم استفاده اساس بر و نگارش در دقت و وقت

 از (درصد 9/41) نفر 23 تعداد لیدل نیهم به است، یعلم

 ها آن از یادیز وقت ندیافر نیا نگارش که نیا از انیدانشجو

 یاجرا در تیمحدود عنوان به موضوع نیا .کردند گله ردیگ می

 رتصو نیبد آن رفع راهکار که شود می قلمداد روش نیا

 الزم مستندات جیتدره ب و ترم طول در ریفراگ دیبا که است

 قرارکار  پوشه در وکند  هیته را خود یریادگی شواهد بر ینتمب

 یتمام ارائه به اقدام فشرده زمان كی در که نیا نه دهد،

 .دینما مستندات

 هاشنهادیپ و یریگ جهینت

 شدن تر یواقعکه با وجود  داد نشان جینتا مطالعه نیا در

 انیدانشجو هیکل دانشجو، کار پوشه یمبنا بر یابیارزش نمرات

 یکارورز معمول وهیش به نسبت روش نیا اثربخش یریادگی به

 یریادگی با تا شود می گذاشته آزاد بخش درطی آن  دانشجو که

 اتفاق به بیقر اکثر .ندینما اذعان سازد، توانمند را خود فعال

 ادامه زهیانگ و یریادگی به لیتما یکارشناس مقطع انیدانشجو

 جهت در فرصت نیا از توان می که ،دارند یفراوان لیتحص

 یها طیمح یتمام در کار پوشه هیته وها  یریادگی یمستندساز

 .کرد استفاده ،ینیبال اثربخش یریادگی جادیا و ینیبال یریادگی

 ویفول پورت یمستندساز و نگارش در نابجا یریگ سخت

 انیدانشجو یتوانمندساز عدم نیهمچن و ناآگاه یمرب توسط

 به منجر تواند می مداخله، از قبل ویفول پورت ارائه نحوه درباره

 یاجرا به نسبت یمنف دگاهید که یحد تا شود ها آن یدلزدگ

 اریبس وهیش نیا از استقبال عدم به منجر و کنند دایپ روش نیا

 روش كی ویفول پورت وهیش .گردد ،یتیخودهدا یریادگی آسان

 ریسا یاهویه در سفانهأمت که است دسترس در یریادگی

ه ب نیبنابرا .است گرفته قرار غفلت مورد یریادگی یها وهیش

 یکارورز ژهیوه ب یکارآموز مقاطع هیکل در روش نیا یریکارگ

 روش عنوان به هم و سیتدر وهیش عنوان به هم عرصه در

 .گردد می شنهادیپ ،یابیارزش

 

 سپاسگزاری
 انیدانشجو هیکل از داند می الزم خود بر پژوهشگر

 و آموزش محترم معاونت و همکار انیمرب کننده، شرکت

 .دینما تشکر مانهیصم اراک، یپزشک علوم دانشگاه قاتیتحق
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