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مقدمه
حضور دانشجويان پزشکي در مراکز بهداشتي -درماني،
رويکردي در آموزش پزشکي است که در آن نحوه مديريت و
سرپرستي مراکز بهداشتي -درماني ،شيوههاي ارزيابي جامعه،
آموزش مبتني بر جامعه و آشنايي با بيماريهاي شايع به
صورت مستقيم يا به صورت درگيري دانشجو در کارهاي
عملي جاري در مراکز بهداشتي -درماني آموزش داده ميشود
( .)2از سياستهاي مهم برنامه آموزش دانشجويان پزشکي،
آموزش خدمترساني به مردم در محيط واقعي است و حضور
در مراکز بهداشتي -درماني فرصتي را براي دانشجويان فراهم
ميآورد که ارتباط عوامل اقتصادي و اجتماعي مؤثر بر سالمت
را درک نمايند ( .)1 ،9ارايه مطالب آموزشي کاربردي و
جامعهنگر در دورههاي کارآموزي و کارورزي پزشکي
اجتماعي ميتواند گامي در جهت پاسخگو بودن آموزش
پزشکي باشد که البته ارزيابي فراگيري دانشجويان و بررسي
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کارپوشهها دو نوع عمده دارد .نوع اول آن شامل
فرآوردههاي نهايي و بهترين کارهاي انجام شده توسط فراگير
است و بر توليد نهايي تأکيد دارد .نوع دوم براي نشان دادن
رشد تحصيلي و پيشرفت يادگيري مورد استفاده قرار ميگيرد و
براي تشخيص مشکالت يادگيري و هدايت آموزش استفاده
ميگردد ( .)2محتواي کارپوشه بر مبناي برنامه آموزشي و
توسط استاد مسلط به برنامه آموزشي دوره و دانشجويان سطح
باالتر طراحي ميشود (.)24
در اين مطالعه مقدماتي به منظور بررسي امکان اجرايي بودن
روش ارزشيابي توسط کارپوشه و شناخت مشکالت موجود
براي ارزشيابي دانشجويان به اين شيوه ،دانشجويان پزشکي در
مراکز بهداشتي -درماني با استفاده از طراحي و اجراي روش
کارپوشه در سال  2924ارزشيابي شدند و نمرات آنان با نمرات
دانشجويان در دوره هاي مشابه گذشته که ارزشيابي آنها به
روش سنتي انجام شده بود ،مقايسه شد.

عملکرد آنان در طي گذراندن اين دوره آموزشي اقدام مهمي
است (.)2

روش کار

امروزه با توسعه فرهنگ ارزشيابي ،تمايل به استفاده از

براي اجراي مطالعه حاضر و پس از بررسي شيوههاي

کارپوشه به عنوان يک روش کارامد در ارزشيابي دانشجويان

ارزشيابي ،روش کارپوشه براي ارزشيابي دانشجويان پزشکي

مورد توجه ميباشد ( .)0همچنين تمايل به استفاده از اين

در طي حضور در مراکز بهداشتي -درماني در دوره پزشکي

روش براي ارزيابي حرفههاي مراقبت بهداشتي جهت فاصله

اجتماعي انتخاب گرديد .کارپوشه بر مبناي اهداف و حيطههاي

گرفتن از روش آموزش سنتي گسترش يافته است (.)5

آموزشي برنامه آموزشي دانشجويان و بر اساس برنامه آموزش

کارپوشه مجموعهاي هدفمند و اصولي جهت جمعآوري

پزشکي بخش پزشکي اجتماعي و نظرات استادان گروه تدوين

تکاليف و فعاليتهاي دانشجويي ميباشد .اين مجموعه متشکل

شد.

از نمونه کارهاي انجام شده توسط دانشجو در طول مدت

روايي محتوا و روايي صوري ،حيطهها و ليست فعاليتهاي

معين ،نشانگرهاي فعاليت دانشجو ،پروژه تحقيقاتي،

پوشه کار تدوين و توسط توسط سه متخصص پزشکي

گزارشهاي تصويري ،راهنماي باليني ،گواهي کار گروهي و

اجتماعي بررسي شد؛ مشکالت مشاهده در کارپوشه طراحي

حتي خودارزيابي دانشجو است و به عنوان معيار قضاوت در

شده در در جلسات بحث گروهي استادان بخش پزشکي

مورد کيفيت کار دانشجو به کار ميرود ( .)0-3کارپوشه با

اجتماعي مطرح شد .اين کارپوشه شامل گزارش تحقيق در

جمعآوري شواهد به بررسي عملکرد در محيط واقعي

سيستم سالمتي ،راهنماي باليني کارورزي ،گزارش ويزيت

ميپردازد .بنابراين ميتواند با کسب وروديهاي کافي در هر

بيماران سرپايي ،تعيين شاخصهاي بهداشتي ،ارايه مستندات،

حيطه براي قضاوت و ارزشيابي دانشجو به کار رود (.)3-6

نمره ارزشيابي سرپرست مرکز بهداشتي -درماني از کارورز و
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خودارزيابي کارورز از توانمندي و فعاليت در عرصه مرکز

( .)P = 4/49بين ميانگين نمرات دانشجويان بر حسب جنسيت

بهداشتي -درماني بود .محتوا و فعاليتهاي کارپوشه

تفاوت معنيداري مشاهده نشد (.)P = 4/20

حيطهبندي شد و نمره هر حيطه مشخص گرديد و در الگوي
نمرهدهي کارورزان تغيير صورت گرفت.

طي اجراي مطالعه و بررسي نظرات دانشجويان و استادان
براي بهبود کيفيت و روايي محتواي کارپوشه ،مشخص شد که

پس از تأييد محتواي کارپوشه طراحي شده ،شيوه ارزشيابي

در استفاده از کارپوشه الزم نيست هر فعاليتي ثبت شود و نبايد

و نحوه تکميل کارپوشه در ابتداي هر دوره آموزشي و قبل از

تمام جزييات يک فعاليت و مستندات غير ضروري قرار گيرد؛

ورود به مراکز بهداشتي -درماني به دانشجو ارايه گرديد.

چرا که در اين صورت کارايي کارپوشه کاهش مييابد و

کارپوشه تکميل شده در پايان دوره از دانشجويان دريافت شد

مديريت دادههاي آن مشکل خواهد شد .همچنين بايد با

و به عنوان شاهدي بر مجموعه فعاليتهاي دانشجويان در

استفاده از گزارشگيري بازخوردي ،حيطههاي کارپوشه و

ارزشيابي آنان به کار رفت .پس از هر ماه اجرا ،نظرات

محتواي آن پايش گردد و به روز نگه داشته شود.

دانشجويان و استادان درگير آموزش و ارزشيابي دانشجويان
بررسي شد.

طي  24ماه اجرا ،نمرات نهايي دانشجويان پس از گذراندن
دوره آموزشي در مراکز بهداشتي -درماني و همچنين نمره
ارزشيابي سرپرستان مراکز بهداشتي -درماني از دانشجويان با
نمرات نهايي و نمره ارزشيابي سرپرستان در دوره مشابه در
سال گذشته مقايسه شد .دادهها توسط نرمافزار  SPSSنسخه
 )version 11.5, SPSS Inc., Chicago, IL( 22/5و به
کمک شاخصهاي توصيفي و آزمون  tمورد بررسي قرار
گرفت .سطح معنيداري دادهها کمتر از  4/45لحاظ شد.

بحث و نتیجهگیری
مقايسه نمرات آموزشي دانشجويان دوره مشابه با
دانشجوياني که به روش کارپوشه ارزشيابي شده بودند ،نشانگر
افزايش ميانگين نمره عملکرد دانشجويان بود .بيشتر دانشجويان
اطالعات کمي در مورد آن چه از آن مورد ارزشيابي قرار
ميگيرند ،داشتند .اما با به کارگيري کارپوشه زمينه براي بررسي
تالش مطلوب و درگيري دانشجويان در توسعه و بهبود
معيارهاي مناسب براي ارزشيابي عملکردشان ايجاد ميشود
(.)3 ،22
با وجودي که در مطالعه حاضر افزايش نمرات دانشجويان

یافتهها

در شيوه کارپوشه مشاهده شد ،اما برخي مطالعات نمرات

در مطالعه مقدماتي حاضر تمام دانشجويان با گذراندن

پايينتر را گزارش کردهاند و در مقابل به جنبههاي ديگري از

جلسه توجيهي بدو ورود به مراکز بهداشتي -درماني و

نقاط قوت کارپوشه اشاره نمودند .به طور مثال ،در مطالعهاي

همکاري سرپرستان مراکز بهداشتي -درماني و استادان گروه

که به مقايسه تأثير ارزشيابي باليني به روش کارپوشه و

پزشکي اجتماعي ،کارپوشه را تکميل کردند و اين ابزار جهت

روشهاي متداول ارزشيابي بر ميزان رضايتمندي دانشجويان

ارزشيابي به کار گرفته شد.

پرستاري پرداخت ،عنوان شد که دانشجويان در روش

نتايج مطالعه حاضر نشان داد که ميانگين نمرات ارزشيابي

ارزشيابي با کارپوشه از گروه متداول ارزشيابي نمرات کمتري

عملکرد آموزشي کاروزان در مقايسه با قبل از اجراي فرايند از

کسب کرده بودند و اين امر احتمال دارد به دليل عدم آشنايي

 )1.5( 25به  )1( 26تغيير يافت ( .)P = 4/41همچنين ميانگين

کامل دانشجويان با اجراي اين شيوه باشد ،اما رضايتمندي

نمرات ارزشيابي سرپرستان مراکز بهداشتي -درماني کارورزان

دانشجويان در برخي زمينهها مانند همسو بودن موضوعات

معرفي شده به اين مراکز از 27به  26/5افزايش نشان داد

موجود در روش ارزشيابي با اهداف کارآموزي باليني در گروه
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نمرهدهي کارپوشه و بررسي عملکردهاي متفاوت با

کارپوشه و ايجاد عالقه و انگيزه براي مشارکت دانشجويان در

 قضاوت استاد و ميزان تکميل،شيوههايي مانند مقياس رتبهاي

يادگيري و ايجاد انگيزه براي استفاده از منابع علمي بيش از

کارپوشه ميتواند مسأله قابليت اطمينان و پايايي نمرهدهي را

.)5( گروه متداول ارزشيابي بود

 گرچه اين موضوع يکي از محدوديتهاي.)2-22( کاهش دهد

در مطالعه ديگري که به بررسي تأثير ارزشيابي باليني به

 اما با يکسان سازي روش،ارزشيابي به روش کارپوشه است

روش کارپوشه و روشهاي سنتي بر يادگيري شناختي

نمرهدهي بر اساس تدوين دستورالعمل نمرهدهي و

 گزارش گرديد که روش،دانشجويان پرستاري پرداخت

شاخصهاي مورد بررسي کارپوشه و همچنين تعيين تعداد

کارپوشه يادگيري شناختي را بيشتر از روش تلفيقي ارتقا

 ميتوان از اين مسأله،افراد محدود براي نمرهدهي کارپوشهها

.)6( ميدهد و دانشجويان نمرات باالتري را کسب کرده بودند

.پيشگيري نمود

استفاده از روش کارپوشه براي ارزشيابي دانشجويان پزشکي

روش کارپوشه براي ارزشيابي دانشجويان باليني که

 درماني روش مناسبي از نظر-در دوره آموزشي مراکز بهداشتي

دورههاي کارورزي خود را در عرصههايي دور از نظارت هر

تعيين نوع و محتواي تکليف قابل انتظار براي دانشجو و

روزه استادان آموزشي هستند يا دورههايي که دانشجو بايد در

همچنين آگاهي دانشجو از معيارهاي قضاوت فعاليت او

دوره مشخص يک سري آموزشهاي خاصي را ببيند و تکاليف

 البته جمعآوري دادهها و تکاليف دانشجويان کار.ميباشد

. ميتواند به خوبي به کار گرفته شود،معيني را انجام دهد

،گستردهاي است و نياز به مديريت قوي و تخصيص زمان دارد
بنابراين ايجاد يک شيوه مديريت منظم براي ارزشيابي
.)22( پوشههاي کار امري دشوار اما بسيار ضروري است
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Background & Objective: The desire for portfolio application, as a suitable method for evaluation
of clinical students, has recently expanded. This study investigated the implementation of portfolio
in the evaluation of medical students.
Methods: In the current study, medical students in their educational rotations in health centers in
Mashhad, Iran, in 2011 were evaluated by using portfolio. The scores of medical students'
performance and health centers supervisors' evaluation of them were assessed during 10 months and
compared with scores from a similar period in the past. Data were analyzed using t-test and SPSS
software.
Results: Portfolios were completed by all medical students during their rotation in health centers
and and evaluation of student was done based on portfolio scoring. Mean performance scores of
medical students and health center supervisors' evaluation of them had increased compared of them
by portfolio evaluation had increased compared with traditional students' evaluation method in
similar past period.
Conclusion: Using portfolios for evaluation of medical students' performance in community
educational fields is proposed as a performance-based approach.
Key Words: Portfolio, Evaluation, Medical students, Health centers
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