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بررسي تأثير آموزش و ارزشيابي باليني به روش پورت فوليو بر ميزان 
  : يك مطالعه كارآزمايي بالينيرضايتمندي دانشجويان پرستاري

  
  1، پريسا شيني جابري1، سيد محمود لطيفي2، شايسته حقيقي*2، عبدالعلي شريعتي1حويزيان هال اسديش

  .دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران ن،مركز تحقيقات بيماري هاي مزم2دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور، اهواز، ايران؛ 1
  27/2/93 :پذيرشتاريخ     4/1/93  تاريخ دريافت:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه:
  به دليل مبتني بر آموزش در پرستاري امروزه 

افزون حجم اطالعات و  و توسعه روز عمل بودن اين حرفه
پرستاران، بيش از پيش مورد تكنيك هاي مراقبتي مورد نياز 

به طوري كه تأكيد آموزش پرستاري  )؛1( توجه مي باشد
بر تربيت پرستاراني است كه عالوه بر كسب دانش، داراي 

). اين نكته نمايانگر نقش 2مهارت هاي باليني باشند (
اساسي و مهم آموزش باليني در آموزش پرستاري 

زش پرستاري به بيش از نيمي از دوره آمو )؛ چنانچه2است(
). در دوره 3آموزش باليني اختصاص داده شده است (

آموزش باليني دانشجو در شرايط واقعي مهارت هاي باليني 
مي دهد تا خود را براي فعاليت در  ءرا فرا گرفته و ارتقا

). با اين حال، پيچيدگي 5 ،4محيط باليني آماده سازد (
حققين از تا م ،يادگيري در محيط بالين باعث شده است

  ابعاد مختلفي به بررسي آموزش باليني و ابداع 

  چكيده:
هاي آموزش و  و استفاده از روشهاي فعلي آموزش در پرستاري  لزوم بازنگري در روش :زمينه و هدف

اين مطالعه با هدف مقايسه لذا  ؛هاي اخير مورد توجه جدي قرار گرفته است ارزشيابي نوين در سال
پورت فوليو و روش روتين باليني كارگيري روش آموزش و ارزشيابي ه رضايتمندي دانشجويان پرستاري از ب

  صورت گرفت.
كارشناسي پرستاري دانشكده  6، كليه دانشجويان ترم بالينيكارآزمايي در اين پژوهش  :بررسيروش 

گروه تقسيم  4كه طبق برنامه ريزي دانشكده به دانشجو) 37(اهواز  شاپور جنديپرستاري و مامايي دانشگاه 
 ين صورتدب شدند. روش كار انتخاب و روتين فوليو جهت گذراندن كارآموزي به روش پورت شده بودند،

صورت روتين و واحد كارآموزي بعدي به شيوه پورت فوليو آموزش داده ه كارآموزي ب كه در يك واحدبود 
سنجي  رضايتمحقق ساخته از دو شيوه آموزشي با استفاده از پرسشنامه و ارزشيابي شدند. رضايت دانشجويان 

  .مقايسه گرديد
با تجربيات باليني مواجه  در موارد مشابه بودن موضوعات موجود در روش آموزش و فرم ارزشيابي :يافته ها

ها و ساير  شده، ايجاد عالقه و انگيزه براي مشاركت دانشجو در يادگيري، ايجاد انگيزه براي استفاده از كتاب
همسو بودن موضوعات موجود در روش  كمك به يافتن موارد نقص و جبران آن طي كارآموزي، ،منابع علمي

در روش پورت فوليو ميزان رضايتمندي  زشي و ميزان يادگيريارزشيابي به شيوه پورت فوليو با اهداف آمو
مندي دانشجويان از روش  رضايت . همچنين متوسط نمره كل)P>01/0( دار بودي دانشجويان بيشتر و معن

  ).P>01/0( بود) 89/27±06/3(بيشتر از روش متداول ) 83/29±25/2(پورت فوليو 
مؤيد مزاياي استفاده از  ،پورت فوليوشيوه آموزش زمينه ها از  نتيجه گيري: رضايت بيشتر دانشجويان در برخي

 ابي دانشجوشيعنوان يك روش تلفيقي از آموزش و ارزه اين روش آموزشي جديد مي باشد و مي توان آن را ب
  كار برد.ه محور ب

  
  .ارزشيابي، پورت فوليو، رضايتمندي، دانشجويان پرستاري،آموزش هاي كليدي: واژه
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 ،1نوآوري هايي در آموزش باليني دانشجويان بپردازند (
جهت نيل به اهداف آموزشي استفاده از ). به عنوان مثال، 6

راهبردهاي تفكر خالق، انتقادي و روش تحقيق در آموزش 
 عنوان اولويت اول مطرح شده است و نيز بره پرستاري ب

صورت تلفيقي از ه ضرورت ارائه برنامه هاي آموزشي ب
معلم محوري و دانشجو محوري، توجه به روش ها و فنون 

حل مشكل و و  جديد آموزش با تأكيد بر تفكر خالق
آموزش دانشجو محور در جهت تقويت خودآموزي و 

ست ا اين در حالي ).1( يادگيري مستمر تأكيد شده است
رضايت دانشجويان و اساتيد  ،دهكه طبق مطالعات انجام ش

از روش فعلي آموزش و ارزشيابي باليني كمتر از حد مورد 
نشان پور و همكارش مطالعه ايماني  نتايجانتظار مي باشد. 

روش  ،اساتيد %9/75دانشجويان و  %6/73 ه است كهداد
فعلي ارزشيابي باليني را نامناسب دانسته و با آن مخالف 

ارزشيابي فعلي  ،ويان اعتقاد داشتنددانشج %6/79هستند؛ و 
بيانگر نظر شخصي استاد است و نشان دهنده صالحيت 

). همچنين ابوطالبي و همكاران در 2(نيست  باليني دانشجو
وضعيت كلي آموزش كه مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند 

) قرار دارد و 92/50 طور ميانگينه باليني در حد مرزي (ب
حي سيستم آموزش و ارزشيابي تمهيدات الزم جهت طرا

  ).3(است مناسب الزم 
از جمله معايب آموزش و ارزشيابي به شيوه سنتي، 
به كارگيري يكسان آن براي تمام عرصه هاي كارورزي و 
ترم هاي تحصيلي است؛ بنابراين مطابق با تجربه باليني 

نحوه اعالم نتايج ارزشيابي به  ثانياًدانشجويان نمي باشد. 
  ست كه دانشجو فقط از نمره نهايي خود مطلع گونه اي ا

مي شود و متوجه نقاط ضعف و قوت خود نمي شود. 
چنانچه طرح ارزشيابي عالوه بر اينكه بايد با اهداف 
آموزشي هماهنگ بوده و عملكرد فرد را در راستاي 
اهداف آموزشي ارزيابي كند، الزم است مستمر و با 

بنابراين انتخاب و . )4بازخورد به دانشجو همراه باشد (
استفاده از يك سيستم آموزش و ارزشيابي مناسب اهميت 

. صاحبنظران حوزه آموزش و خود را نشان مي دهد
ارزشيابي معتقدند طرح آموزش و ارزشيابي بايد همگام با 
برنامه ريزي هاي آموزشي، شفاف، بي طرفانه، هماهنگ با 

مستمر  استانداردها و اهداف آموزشي، ارزيابي كننده
عملكرد فرد در راستاي اهداف آموزشي و با بازخورد به 

  ).2دانشجو همراه باشد (
خش، سيستمي بسيستم آموزش و ارزشيابي اثر

است كه سبب تحريك خالقيت افراد شود؛ توانايي هاي 
افراد را با توجه به تفاوت هاي فردي بسنجد؛ سبب شناسايي 

ق فراگيران اشتباهات دانشجويان به خودشان شود؛ مشو
براي بحث و تفكر انتقادي باشد و باعث رشد اعتماد به 

گيري آگاهانه و  نفس آن ها شود. همچنين فرصت تصميم
مستند كردن تجريبات شخصي و اصالح اشتباهات را به 
فراگيران بدهد و سبب جلب مشاركت فراگير و حمايت از 
 اهداف برنامه آموزشي و ارتباط مناسب معلم و متعلم شود

 :مي نويسد Van Dyrvalyton. ارفعي به نقل از )7 ،5 ،2(
يكي از معيارهاي مفيد بودن ابزار ارزشيابي، پذيرفته شدن 
آن از ديد فراگيران و مدرسين است و از جمله راه هاي 
بررسي ميزان پذيرفته شدن يك روش يا ابزار ارزشيابي از 
جانب مصرف كنندگان آن در جهت تعيين سطح رضايت 

  ).8از روش مورد نظر است ( افراد
يكي از ابزارهاي تلفيقي از آموزش و ارزشيابي كه 
تمام محاسن ذكر شده جهت يك آموزش و ارزشيابي 

پورت فوليو ). 7- 9خوب را دارد، روش پورت فوليو است (
كه داستان است جمع آوري هدفمند كارهاي دانشجويان 

را بيان  شده ئهدستيابي به موضوع ارا وتالش ها، پيشرفت 
بر استقالل فرد دانشجو محور بوده و مي كند. اين مجموعه 

در كشف مفهوم فردي از تجربه يادگيري تأكيد دارد. اين 
راهكار، توانايي خطر، نترسيدن و جرأت پذيرش اشتباه را به 
فراگيران داده و به اين ترتيب فراگيران را در فرآيند 

  آنان ايجاد  آموزش سهيم مي سازد و اعتماد به نفس در
كند تا جايي كه ارزشيابي را نوعي آموزش تلقي كنند  مي

پورت فوليو سبب ). 10- 13ند (اي نداشته باش و از آن واهمه
جلب مشاركت دانشجو در برنامه آموزشي، ايجاد خالقيت، 
پشتكار و حوصله اصالح خطاها، كنجكاوي، دقت در كار، 

 ي مي شودگروه توانايي طرح مسأله و هماهنگي در كار
هنوز روش  ،با وجود تمام مزاياي ذكر شده). 9 ،1(

و رضايتمندي  در آموزش پرستاري ويبكارگيري پورت فول
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در مقطع كارشناسي در  دانشجويان از اين شيوه آموزشي
قرار دارد و مطالعات انجام شده در اين زمينه ابهام نقطه 

 و همكاران، در مطالعه لطيفي). 14- 17مي باشد (محدود 
در روش و  سه حيطه همسو بودن موضوعات موجود در

باليني، ايجاد عالقه و  فرم ارزشيابي با اهداف كارآموزي
انگيزه براي مشاركت در يادگيري و ايجاد انگيزه براي 

رضايت دانشجويان استفاده از كتاب ها و ساير منابع علمي 
گروه روتين رضايت روش پورت فوليو بيشتر بود، ولي  از

فوليو  فانه بودن روش ارزشيابي بيشتر از گروه پورتاز منص
گزارش شد؛ زيرا گروه پورت فوليو به دليل تالش بيشتر 

 McMullun. در مطالعه )1(انتظار نمره بيشتري را داشتند 
دانشجويان كارشناسي پرستاري اظهار داشتند پورت فوليو 

در توسعه خودآگاهي و يادگيري مستقل كمك ان به آن
در ارزيابي مهارت باليني و ادغام تئوري با  اما ؛كرده است

در ديگر مطالعه  .)17( عمل به اندازه كافي مؤثر نبوده است
نظر دانشجويان كارشناسي پرستاري نسبت به پورت فوليو 

اما  گزارش شده؛عنوان يك ابزار يادگيري مثبت ه ب
چگونگي توسعه آن توسط اساتيد و مربيان باليني مبهم باقي 

و همكاران نيز كه به  Cook. نتايج مطالعه )18(است ه ماند
بررسي كاربرد و ارزيابي دانشجويان پرستاري از پورت 
فوليو در پيشرفت باليني پراخته است نشان داده كه پورت 
فوليو يك ابزار آموزشي و ارتباطي مفيد است كه راهنمايي 
هاي الزم براي رسيدن به حداكثر فرصت هاي يادگيري را 

اهم مي سازد؛ اما دستورالعمل بهبود يافته آن مورد نياز فر
). در ديگر مطالعه در اين زمينه نيز واضح و روشن 19است (
دستورالعمل پركردن محتواي پورت فوليو از جمله  نبودن

علت هاي عدم رضايت دانشجويان بر شمرده شده است و 
ست راه هاي زيادي براي بهبود فرآيند آن الزم دانسته شده ا

  نتايج اين مطالعات بيانگر نياز به ). در مجموع 14(
كاربرد روش پورت  چگونگيپژوهش هاي بيشتر در زمينه 

  .فوليو در آموزش و ارزشيابي دانشجويان پرستاري است
در جهت رضايت مطالعه از آنجا كه در كشور ما 

به صورت سنجي دانشجويان پرستاري از روش پورت فوليو 
و هنوز اين شيوه كاربرد عملي پيدا  محدودي انجام شده

تعيين "، بنابراين بر آن شديم پژوهشي با هدف نكرده است

يابي شرضايت دانشجويان پرستاري از روش آموزش و ارز
تا تأثير پورت فوليو را بر  انجام دهيم "به شيوه پورت فوليو

سيستم خاص آموزشي كشورمان با كمك نظرسنجي 
م اين شيوه آموزشي را تجربه دانشجويان كه به طور مستقي

  .مي نمايند، بسنجيم
  

  :روش بررسي
  يك پژوهش  كارآزمايي باليني، اين مطالعه

بود كه با هدف بررسي رضايتمندي دانشجويان  نيمه تجربي
پرستاري از روش آموزش و ارزشيابي باليني به شيوه پورت 

 37فوليو انجام شد. نمونه هاي پژوهش شامل كليه 
مقطع كارشناسي پرستاري شاغل به  6 دانشجوي ترم

تحصيل در دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم 
پزشكي جندي شاپور اهواز بودند كه دوره كارآموزي 

   1392- 3خود را در نيمسال اول سال تحصيلي 
  مي گذراندند. پس از تنظيم برنامه كارآموزي شامل 

ر چهار (تقسيم بندي دانشجويان ددانشجويان گروه بندي 
نفر  7نفر، گروه سوم  9 نفر، گروه دوم  8گروه؛ گروه اول 

كارآموزي توسط  واحدهاي و تعييننفر)  8و گروه چهارم 
آموزش و مدير گروه پرستاري دانشكده و نيز اخذ رضايت 
 - از دانشجويان و مربيان آن ها، دو واحد كارآموزي داخلي

يني) روز كارآموزي به ازاي هر واحد بال 10جراحي (
انتخاب شد. بدين صورت كه ابتدا در يك واحد 
كارآموزي، روش متداول آموزش و ارزشيابي براي همه 
گروه ها توسط مربيان مربوطه انجام شد. سپس آموزش و 
ارزشيابي باليني دانشجويان در واحد بعدي كارآموزي به 
شيوه پورت فوليو توسط محققان اجرا گرديد. در گروه 

وز اول كارآموزي، اطالعات مورد نياز، در رپورت فوليو 
  جزوه  و طرح درس باليني دوره كارآموزي شامل

در اختيار دانشجويان قرار  فوليوروش پورت  تشريح كننده
طرح درس ارائه شده  طبق شدخواست گرفت و از آنان در

و اهداف آموزشي واحد كارآموزي، در زمينه هايي كه از 
قصي دارند، نيازها و لحاظ تئوري يا مهارت عملي نوا

صورت ه اهداف يادگيري خود را به ترتيب اولويت ب
رفتاري تعيين نموده و كليه فعاليت ها و راه هاي دستيابي به 
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مطالب تئوري مربوط به موضوعات  بنويسند؛اين اهداف را 
انتخاب شده را با توجه به نيازها و اهداف تعيين شده و با 

از طريق منابع علمي  تأكيد بر مراقبت هاي پرستاري،
و در پايان هفته  كتابخانه اي و اينترنتي جمع آوري نمايند

اول كارآموزي به عنوان گزارش اول پورت فوليو جهت 
دريافت بازخورد به مربي خود تحويل دهند. در پايان هفته 
دوم دانشجويان مي بايست فعاليت عملي مربوط به اهداف 

ه اند، به صورت خود را كه با كمك مربي انجام داد
گزارش كار نوشته و به مربي براي رفع نواقص و دريافت 
بازخورد تحويل دهند. در روز آخر كارآموزي نيز تمام 
مطالب نوشته شده به صورت منسجم و در قالب دفترچه 
كه شامل عنوان، فهرست مطالب، ارزشيابي از خود در آخر 

ايت هر مطلب، ميزان تحقق هدف، فهرست منابع و در نه
ارزشيابي تمام دوره كارآموزي بود جهت ارزشيابي و نمره 
دهي به مربي تحويل داده مي شد. دانشجوياني كه گزارش 
  اول پورت فوليو را تحويل ندادند از مطالعه حذف 

  مي شدند.
در گروه متداول، آموزش باليني به صورت متداول 
توسط مربي انجام شد. در روز اول كارآموزي كه جلسه 

  رفه بود، اهداف و تكاليف واحد آموزشي توضيح معا
داده شده و سپس مباحث درسي در ارتباط با آن واحد 

ه كنفرانس بين دانشجويان تقسيم شد. ئكارآموزي جهت ارا
روزانه يك ساعت جهت كنفرانس و بحث گروهي و 
دريافت بازخورد از مربي اختصاص داده شد؛ همچنين 

ام روش هاي درماني و دانشجويان با كمك مربي به انج
مراقبت پرستاري از بيماران در بخش پرداختند و در نهايت 
ارزشيابي بر اساس فرم هاي متداول دانشكده انجام شد. در 
پايان دوره هاي كارآموزي، رضايتمندي دانشجويان در 
ارتباط با هر دو روش آموزش و ارزشيابي متداول و پورت 

  فوليو سنجيده شد.
رفته شده جهت جمع آوري و ابزار به كار گ

ارزيابي داده ها پرسشنامه اي دو قسمتي بود كه قسمت اول 
 حاويآن جهت جمع آوري اطالعات دموگرافيك (

تحصيلي، معدل ترم قبل،  ترم جنس، سن، درباره سئواالتي
كارآموزي، عالقه به پرستاري و آشنايي احتمالي با  محل

ه محقق ) و قسمت دوم آن پرسشنامروش پورت فوليو
ساخته جهت سنجش رضايت دانشجويان از به كارگيري 
دو روش آموزش و ارزشيابي متداول و پورت فوليو بود. 

سؤال در  10شامل سنجش رضايت دانشجويان پرسشنامه 
زمينه مشابه بودن موضوعات موجود در روش آموزش و 
فرم ارزشيابي با تجربيات باليني مواجه شده در كارآموزي، 

قه و انگيزه براي مشاركت دانشجو در يادگيري، ايجاد عال
دريافت بازخورد از مربي در مورد كارهاي خود، توجه به 
جنبه هاي مختلف كارآموزي و نه تك بعدي بودن آن، 
كمك به يافتن موارد نقص و جبران آن طي كارآموزي، 
ايجاد انگيزه براي استفاده از كتاب ها و ساير منابع علمي، 

يشرفت دانشجو و نه وضعيت نهايي، همسو توجه به سير پ
بودن موضوعات موجود در روش ارزشيابي با اهداف 
كارآموزي باليني، منصفانه بودن ارزشيابي در هر شيوه 
آموزشي و رضايت از شيوه آموزشي بود. پاسخ سؤاالت 

صورت مقياس ليكرت سه گزينه اي ه اين پرسشنامه ب
ايت كامل رض و (رضايت ندارم، رضايت نسبي دارم

اين پرسشنامه قبال در مطالعه  . اعتباردارم) تنظيم شده بود
 تأييد شده بودو همكاران با روش اعتبار محتوي لطيفي 

جهت تأييد اعتبار علمي پرسشنامه به ده نفر  ) و مجددا1ً(
از اساتيد دانشكده پرستاري اهواز داده شد. پايايي 

ضريب آلفا  پرسشنامه بعد از اعمال تغييرات با محاسبه
  دست آمد.ه ب 7/0كرونباخ 

در نهايت، داده هاي جمع آوري شده در نرم افزار 
و با استفاده از آزمون هاي آمار توصيفي و  SPSSآماري 

كمتر از  Pاستنباطي شامل تي زوجي در سطح معني داري 
  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. 05/0

  
  :يافته ها

) در گروه %6/94( در اين مطالعه اكثر دانشجويان
آن ها با روش پورت  %2/89سال بودند كه  23تا  20سني 

فوليو آشنايي نداشتند. بيش از نيمي از آن ها از روش 
آموزش متداول و همچنين از رشته پرستاري رضايت 

بود.  14- 17نداشتند و معدل ترم قبل اكثر افراد در محدوده 
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دول ساير ويژگي هاي فردي نمونه هاي پژوهش در ج
  نشان داده شده است. 1شماره 

  
  پژوهشمورد  يواحدهافردي مشخصات  :1جدول شماره 

درصد تعداد مشخصات فردي
 فراواني

 8/37 14 20-21 سن
 23-22 21 8/56 
 23> 2 4/5 

 4/78 29 مؤنث  جنس
 6/21 8 مذكر 

 2/89 33 مجرد  تأهل
 8/10 4 متأهل 

 2/62 23 بله  عالقه به پرستاري
 8/37 14 خير 

 8/37 14 بله  كارآموزي قبلي رضايت از
 2/62 23 خير 

 5/59 22 14-17  معدل دانشجو در ترم قبل
 17> 15 5/40 

 8/10 4 بله  آشنايي قبلي با پورت فوليو
 2/89 33 خير 

ميانگين ميزان رضايت دانشجويان از دو با محاسبه 
وجي، ز tروش آموزشي و مقايسه آن از طريق آزمون 

ايج به اين صورت بود كه در موارد: مشابه بودن نت
موضوعات موجود در روش آموزش و فرم ارزشيابي با 
تجربيات باليني مواجه شده، ايجاد عالقه و انگيزه براي 
مشاركت دانشجو در يادگيري، ايجاد انگيزه براي استفاده 
از كتاب ها و ساير منابع علمي، كمك به يافتن موارد 

طي كارآموزي، همسو بودن  نقص و جبران آن
موضوعات موجود در روش ارزشيابي به شيوه پورت 
فوليو با اهداف آموزشي و ميزان يادگيري در روش 

  به طور ميزان رضايتمندي دانشجويان  ،پورت فوليو
ولي در ؛ )>05/0P( بوداز روش متداول بيشتر داري ي معن

، توجه به سير پيشرفت دانشجو و نه وضعيت نهايي حيطه
منصفانه بودن روش ارزشيابي، رضايت كلي از 
كارآموزي، موافقت جهت اجراي اين شيوه آموزشي و 
رضايت از مراقبت هاي پرستاري اختالف آماري بين دو 

  ).2 شماره (جدولروش مشاهده نشد 

  
  مقايسه نمرات رضايت مندي در دو روش تحت مطالعه با استفاده از آزمون تي زوجي :2جدول شماره 

 P  انحراف معيار±ميانگين تغييراتگروه هاي تحت مطالعه وضوعات آموزش و ارزشيابي بالينيم
 پورت فوليو متداول

  انحراف معيار±ميانگين انحراف معيار±ميانگين
تشابه موضوعات در روش آموزش و

 ارزشيابي با تجارب باليني 
44/0±16/249/0±37/2 58/0±21/0 030/0 

انگيزه براي مشاركت ايجاد عالقه و
 دانشجو در يادگيري

62/0±21/249/0±59/2 86/0±37/0 011/0 

 324/0 - 13/0±24/2 82/0±37/259/0±59/0توجه به جنبه هاي مختلف كارآموزي
ايجاد انگيزه براي استفاده از كتاب ها

 و ساير منابع علمي
53/0±86/149/0±62/2 79/0±75/0 001/0<  

دانشجو و نه توجه به سير پيشرفت
 وضعيت نهايي

56/0±10/264/0±24/2 85/0±13/0 343/0 

دريافت بازخورد از مربي درمورد
 كارهاي خود

57/0±29/265/0±27/2 79/0±02/0 - 838/0 

كمك به يافتن موارد نقص و جبران
 آن طي كارآموزي

57/0±94/150/0±48/2 76/0±54/0 001/0<  

همسويي موضوعات روش ارزشيابي
اهداف آموزشي در كارآموزيبا

62/0±78/150/0±51/2 73/0±72/0 001/0<  

 571/0 - 08/0±10/2 86/0±18/269/0±51/0منصفانه بودن روش ارزشيابي
رضايت كلي از كارآموزي باليني

 خود با اين روش
48/0±13/257/0±32/2 81/0±18/0 164/0 

  002/0  70/0±30/1  37/2±82/0 08/3±79/0 ميزان يادگيري باليني با اين روش
موافقت با استفاده از اين روش در

  دانشكده پرستاري
81/0±94/1 70/0±70/1  01/1±24/0  125/0  

مراقبت هاي پرستاري ئهرضايت از ارا
  به بيماران

82/0±78/1 68/0±97/1  10/1±18/0  303/0  
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رضايتمندي دانشجويان از  متوسط نمره كل
در و  89/27±06/3 در گروه متداول يروش آموزش

بود كه از لحاظ آماري  83/29±25/2 گروه پورت فوليو
  ).=003/0P( داشتند تفاوت معني داري با هم

داري را ني آزمون همبستگي پيرسون تفاوت مع
ميان مشخصات دموگرافيك عددي با رضايتمندي از دو 

؛ جدول P<05/0روش متداول و پورت فوليو نشان نداد (
ميزان ارتباط ررسي ). همچنين جهت ب3شماره 

رضايتمندي از دو روش متداول و پورت فوليو با 
در گروه متداول و  =185/0r= ،272/0Pوضعيت تأهل (

182/0r= ،281/0P=  در گروه پورت فوليو) و جنس
)046/0r= ،785/0P=  357/0در گروه متداول وr= ،

060/0P=  در گروه پورت فوليو) از آزمون اسپيرمن
  .الف معني داري مشاهده نشداستفاده شد كه اخت

  
همبستگي ميان مشخصات دموگرافيك و  :3جدول شماره 

  رضايتمندي دانشجويان از دو روش متداول و پورت فوليو

  
  :بحث

با توجه به نتايج برآمده از محاسبات آماري، در 
زمينه مشابه بودن موضوعات موجود در روش آموزش و 

بيات باليني مواجه شده در كارآموزي، ارزشيابي با تجر
رضايت گروه پورت فوليو بيشتر از گروه متداول بود كه 
با نتيجه حاصل در پژوهش لطيفي و همكاران مشابه بود 

)1 .(Buckley  كه به ر مطالعه خود دو همكاران نيز
بررسي بهترين شواهد از تأثير پورتفوليو در آموزش 

رداخت، به اين نتيجه دوره كارشناسي در انگليستان پ
رسيد كه ميزان همخواني و سازگاري روش پورت فوليو 
با تجارب باليني دانشجويان نسبت به روش متداول بيشتر 

در زمينه ايجاد عالقه و انگيزه براي مشاركت  ).20است (
دانشجو در يادگيري ميزان رضايت از روش پورت فوليو 

ريميان و بيشتر از روش متداول بود؛ كه با پژوهش ك
 همكارش كه به بررسي تأثير روش پورت فوليو بر
يادگيري و رضايت دانشجويان مامايي اراك پرداختند 

و همكاران كه بر روي ميزان  Komar) و نيز با مطالعه 9(
ارزيابي  يادگيري و توانايي دانشجويان پرستاري در خود

)، همخواني 21به روش پورت فوليو انجام شده بود (
چنين نتايج ديگر مطالعه كه بر روي درك هم دارد.

دانشجويان از محيط باليني انجام شد، نشان داد كه 
آموزش به شيوه پورت فوليو موجب افزايش بيشتر 
درك دانشجويان از محيط باليني نسبت به گروه تحت 
آموزش با روش مرسوم شده و بيشترين تغيير را در حيطه 

كه اين  )22(رد ديدگاه دانشجو از يادگيري در پي دا
  يافته ها با مطالعه حاضر همخواني دارد.

در اين مطالعه در زمينه توجه به جنبه هاي 
مختلف كارآموزي و نه تك بعدي بودن آن، ميزان 

يكسان بود كه با  رضايت از دو شيوه آموزشي تقريباً
) و 1(نتايج پژوهش لطيفي و همكاران همخواني دارد 

هنده توجه به ابعاد مختلف كارآموزي در دو شيوه نشاند
همچنين در مطالعه حاضر رضايت . آموزشي است

دانشجويان از توجه به سير پيشرفت دانشجو و نه وضعيت 
نهايي و نيز دريافت بازخورد از مربي، در شيوه پورت 
فوليو بيشتر از شيوه متداول بود؛ ولي اين اختالف از 

ود. در ديگر پژوهش نيز ميزان لحاظ آماري معني دار نب
يكسان بود كه  رضايت دو گروه در اين زمينه تقريباً
ه مطالب توسط ئدليل آن ناكافي بودن وقت، تأخير در ارا

 ه بازخوردها عنوانائدانشجويان و كمبود فرصت براي ار
و همكاران  Buckley). متضاد با اين نتايج، 1شده است (

ارزيابي و  توانايي خود گزارش كرده اند كه پورت فوليو
انديشي دانشجويان را افزايش مي دهد و سبب بهبود  باز

 Hafflingهمچنين، . )20رابطه دانشجو با مربي مي شود (

مشخصات 
  دموگرافيك

 گروه متداول گروه پورت فوليو

 P همبستگي P همبستگي 
 390/0 -145/0 069/0  - 360/0 سن

 705/0 -064/0 064/0  307/0  عالقه
ندي از يتمرضا

كارآموزي هاي 
 قبلي

182/0  281/0 046/0- 785/0 

 639/0 -080/0 950/0  011/0  معدل ترم قبل
آشنايي با روش 

  پورت فوليو
209/0  214/0 070/0- 680/0 
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و همكاران كه به تأثير پورت فوليو در يادگيري و 
رضايت دانشجويان پزشكي پرداخته اند، به اين نتيجه 

محدود  رسيده اند كه پورت فوليو در يك مدت زمان
فرصت فراواني براي انعكاس مسائل حرفه اي داشته و 
باعث مي شود دانشجويان به عمق بازتاب ها و دريافت 

. البته اين مطلب را مي توان به )23بازخورد پي ببرند (
زمان كم و باركاري مربي در گروه پورت فوليو كه اين 

  روش را براي اولين بار آموزش مي داد نسبت داد.
تايج مطالعه حاكي از آن بود كه همچنين ن

دانشجويان از روش پورت فوليو در يافتن موارد نقص 
و جبران آن طي كارآموزي خود نسبت به روش 
متداول رضايت بيشتري داشتند؛ به طوري كه يكي از 
دانشجويان در پورت فوليوي خود در قسمت ارزيابي 

كارگيري روش پورت فوليو ه از كل دوره، نوشت با ب
نسته بهتر به نقاط ضعف و قوت خود پي ببرد؛ توا

ريزبينانه تر خود را مورد قضاوت قرار دهد و با 
اشتياق بيشتري به دنبال يادگيري مطالبي كه هر روزه 

اما توجهي به آن ها نمي شد،  ،با آن ها رو به رو بوده
برود. وي اعتقاد داشت اگر اين طرح را مبناي 

ي آينده اش قرار ارزشيابي فردي در كارآموزي ها
پيشرفت شگرفي در زمينه يادگيري اموري كه  ،دهد

  .براي حرفه كاريش حياتي است خواهد داشت
در مورد پورت و همكاران  Komarمطالعه 

فوليو نيز نشان داد ميزان يادگيري و توانايي 
ارزيابي به طور معني داري نسبت  دانشجويان در خود

). در مطالعه 21( به روش هاي متداول افزايش مي يابد
حاضر همچنين در زمينه همسو بودن موضوعات 
موجود در روش ارزشيابي با اهداف آموزش در 
كارآموزي باليني رضايت دانشجويان از شيوه پورت 
فوليو بيشتر بود كه هم راستا با يافته هاي برخي ديگر 

) و بيانگر آن است كه 10، 9 ،1از مطالعات مي باشد (
راه براي دستيابي به اهداف  پورت فوليو بهترين

كارآموزي باليني و اهداف عملكردي است و 
ارزشيابي آن ابزاري مؤثر براي بررسي و ثبت دستيابي 

  به اهداف برنامه هاي آموزشي مي باشد.

بر اساس نتايج كسب شده در زمينه منصفانه 
بودن روش ارزشيابي، دانشجويان از روش متداول 

دست آمده در ديگر ه نتايج ب رضايت بيشتر داشتند كه با
). علت آن را مي توان به نداشتن 1مطالعه مطابقت دارد (

آمادگي قبلي توسط دانشجويان براي انجام تكاليف 
پورت فوليو و انتظار نمره بيشتر از طرف دانشجويان 
نسبت داد. در مطالعه حبيب زاده و همكاران نيز نمرات 

در شيوه پورت ارزشيابي باليني دانشجويان پرستاري 
فوليو كمتر از شيوه متداول بود؛ ولي درك دانشجويان 
از محيط باليني و يادگيري آن ها در شيوه پورت فوليو 
بيش از متداول شده بود كه بيانگر عيني تر بودن 

). همچنين 12( ارزشيابي در شيوه پورت فوليو مي باشد
در زمينه ارتقاء يادگيري باليني، رضايت در روش پورت 
فوليو بيشتر بود كه با نتايج برخي ديگر از مطالعات در 

  ).9،24همخواني دارد (اين زمينه 
در مطالعه حاضر در كل دانشجويان از روش 
پورت فوليو رضايت داشتند و ميانگين رضايت از اين 
روش باالتر از روش متداول بود. در زمينه موافقت 

ن ها جهت اجراي طرح پورت فوليو نيز اختالف ميانگي
دار نبود كه علت آن را به بديع بودن اين طرح و ني مع

عدم آشنايي قبلي دانشجويان با آن كه باعث ايجاد ترس 
و دلهره در آن ها جهت انجام تكاليف مي شد نسبت 

چه دانشجويان اظهار داشتند تكاليف آن ها نداد؛ چنا
نسبت به روش متداول بيشتر بود و گاهي دچار خستگي 

وزي مي شدند. از ديگر سو، روشي كه در طي كارآم
براي اولين بار توسط مربي اجرا شود، در اكثر مواقع با 
نواقصي در اجرا همراه مي باشد كه با رفع آن ها ممكن 
است نتيجه رضايتمندي دانشجويان تغيير كند. در ديگر 
مطالعات نيز رضايت دانشجويان از دو شيوه آموزشي 

گزارش شده است كه با پورت فوليو و متداول يكسان 
  .)10، 9 ،1نتايج مطالعه حاضر همسو مي باشد (

از نقاط قوت اين پژوهش مي توان به استقبال 
دانشجويان از روش هاي جديد آموزشي در كارآموزي 
اشاره كرد؛ هر چند براي دانشجو به كارگيري يك 
روش جديد ممكن است با دشواري هايي همراه باشد. با 
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ان از اين شيوه آموزشي و ارزشيابي اين وجود، دانشجوي
راضي بودند و خواستار استمرار آن براي دوره هاي 

ارزيابي خود از  همه در فرم خود بعدي شدند و تقريباً
اين كه روش آموزشي جديدي را تجربه مي كنند كه در 
آن خودشان مسئول يادگيري و ارزشيابي خود هستند، 

  اظهار رضايت كرده بودند.
داراي محدوديت هايي نيز مي باشد.  اين مطالعه

نخست آن كه گروه ها از قبل توسط آموزش دانشكده 
تقسيم شده بودند و محقق دخالتي در تقسيم گروه ها 
نداشت؛ جلب رضايت دانشجويان براي انجام تكاليف 
  كمي دشوار بود و بسياري از دانشجويان اظهار 

اد روزه زي 10مي كردند اين تكاليف براي يك دوره 
مي باشد. همچنين محقق براي اولين بار اين روش 
آموزشي را اجرا مي كرد و كم تجربگي در اين زمينه 

  ممكن بود در شيوه اجراي طرح مؤثر بوده باشد.
  

  :نتيجه گيري
با توجه به يافته ها، رضايت بيشتر دانشجويان در 

مشابه بودن موضوعات موجود در روش زمينه هاي 
بي با تجربيات باليني مواجه شده، آموزش و فرم ارزشيا

ايجاد عالقه و انگيزه براي مشاركت دانشجو در 
يادگيري، ايجاد انگيزه براي استفاده از كتاب ها و ساير 
منابع علمي، كمك به يافتن موارد نقص و جبران آن طي 
كارآموزي، همسو بودن موضوعات موجود در روش 

موزشي و ارزشيابي به شيوه پورت فوليو با اهداف آ
مؤيد مزاياي  ميزان يادگيري در روش پورت فوليو

  استفاده از اين روش آموزشي جديد مي باشد كه 
مي توان آن را به عنوان يك روش تلفيقي آموزش و 
ارزشيابي و نيز دانشجو محور به كار برد. همچنين 
پيشنهاد مي شود در پژوهش هاي آتي رضايت مربيان 

آموزشي در بالين مورد باليني از كاربرد اين روش 
  بررسي قرار گيرد.

  
  ي پژوهش در بالين:كاربرد يافته ها

از نتايج اين پژوهش مي توان به عنوان پايه اي 
براي تحقيقات بيشتر در زمينه روش هاي نوين آموزشي 
و سنجش رضايت دانشجويان از كاربرد آن ها استفاده 

جهت  به عنوان روشي مؤثر و مفيد كرد و از پورت فوليو
پيشبرد اهداف آموزشي در راستاي بهينه كردن كيفيت و 
كميت آموزش باليني و ايجاد انگيزه بيشتر در 

  .دانشجويان براي خودآموزي بهره برد
  

  و قدرداني: تشكر
اين مطالعه بخشي از پايان نامه كارشناسي ارشد 
رشته پرستاري دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 

له از دانشگاه علوم پزشكي جندي مي باشد. بدينوسي
شاپور جهت حمايت مالي، گروه پرستاري، مربيان و 
دانشجوياني كه در اين طرح شركت كرده و به ما در 
انجام اين پروژه ياري رساندند، صميمانه تشكر و 

  قدرداني مي نمائيم.
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Background and aims: In recent years, the need to revise current methods and using new 
methods of education and evaluation has been seriously considered. Aim of this study was 
comparing nursing students' satisfaction towards using portfolio and routine education and 
evaluation methods in clinical training. 
Methods: In this clinical trial study, all of 6th semester nursing students of Jundishapour 
University of Medical Sciences of Ahvaz have been classified into 4 groups according to the 
department planning. They have been selected by the portfolio and routine method to course of 
apprenticeship. They have been trained with a routine method in a setting and with portfolio 
method in another setting and then they have been evaluated. Then, the level of satisfaction of 
two above-mentioned educational methods has been tested by satisfaction questionnaire made by 
researcher which had verified reliability and validity. 
Results: In cases which were similarity of existing subjects in education method and evaluation 
sheets with encountered clinical experiences, making interest and motivating for students 
partnership in learning, making motivation for using the books and other scientific resources, 
helping to find deficiencies and their compensating during apprenticeship, being the alignment of 
subjects in portfolio method with educational objectives, and learning degree, the rate of 
satisfaction in portfolio method was higher and significant (P<0.01). The score average of 
satisfaction in portfolio method (29.83±2.25) was higher than common method (27.89±3.06), and 
was significant (P<0.01). 
Conclusion: More satisfaction of students in some aspects of portfolio method shows the 
advantages of this new method and can use it as a combined training-evaluation student-centered 
method. 
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