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در درس  يپرستار انيدانشجو يميبر خودتنظ يكيكارپوشه الكترون ريتأث
  يولوژيزيف

 
  *يخانيراحله سار، محمد زارع

  
 

  چكيده
 نيامروزه شده است. هدف از ا تيو ترب ميتعل ريناپذ ييجزء جدا يريادگي-ياددهي نديدر فرآ يكيالكترون يها ياستفاده از فناورمقدمه: 

 يولوژيزيدر درس ف يرشته پرستار انيدانشجو يميخودتنظ يريادگي يبر راهبردها يكيكارپوشه الكترون گيريكار به ريتأث يپژوهش بررس
  بود.

 انيدانشجو  هيپژوهش را كل يآمار  آزمون با گروه شاهد بود. جامعه پس-آزمون شيبا طرح پ تجربيشبه پژوهش از نوع نياها:  روش
نفر  30در دسترس شامل  يريگ با استفاده از نمونه، . نمونه پژوهشدادند  ليتشك 93-94 يليدر سال تحص ريشهر مال يدانشكده پرستار

از پرسشنامه ، يميخودتنظ يريادگي يراهبردها يريگ اندازه ي. براقرار گرفتند شيدر دو گروه شاهد و آزما يانتخاب و به صورت تصادف
 استفاده شد.، شده است تأييدايران روايي و پايايي آن  هاي قبلي در شكه در پژوه گروت يو د چينتريپ يميخودتنظ يريادگي يراهبردها

  ) مورد تحليل قرار گرفت.مستقل يآزمون ت استنباطي( آمار توصيفي وها با استفاده از داده
 يكيالكترون را با كارپوشه يولوژيزكه درس في يتجرب  گروه يها يآزمودن يميخودتنظ زانيم شياز افزا يپژوهش حاك يها افتهينتايج: 
  ).=t ،001/0p=58/4بود ( نسبت به گروه شاهد، بودند دهيآموزش د
، يولوژيزيدر درس ف انيدانشجو يميبر خودتنظ يكيكارپوشه الكترون كارگيري به يپژوهش و اثربخش يها افتهيبا توجه به گيري:  نتيجه

  .گردد يم هيتوص يدر آموزش پزشك يكيالكترون يورآفن نياستفاده از ا
  

  دانشجويان پرستاري، يولوژيزيدرس ف، يميخودتنظ، يكيكارپوشه الكترونهاي كليدي:  واژه
  137تا  131 ):13(16؛ 1395پزشكي/ آموزش در علوم مجله ايراني 

  
مقدمه  

 ميپارادا رييتغ، و آموزش يريادگي ديجد يها هيظهور نظر
رشد و  نيو همچن يمحور رندهيادگيبه  يمحور از معلم

را فراهم كرده  يا نهيزم يارتباط نينو ليتكامل وسا
، يكيالكترون نينو يها يو فناور نترنتي). ا1است(
آموزش اثربخش به  يرا برا يديجد يآموزش يها روش

 يكياز كارپوشه الكترون استفادهاند.  وجود آورده

                                                 
باشگاه ، ريواحد مال، يدانشگاه آزاد اسالم، يخانيراحله سارنويسنده مسؤول: *

  sarikhanieducation@gmail.com. رانيا ر؛يمال، پژوهشگران جوان و نخبگان
، اشگاه پژوهشگران جوان و نخبگانب، ريواحد مال يدانشگاه آزاد اسالم، زارع  محمد

  )zareeducation@gmail.com. (رانيا، ريمال
  15/12/94تاريخ پذيرش:، 2/12/94تاريخ اصالحيه: ، 15/9/94 مقاله: تاريخ دريافت

)Electronic Portfolio( ،يآموزش يها روش نياز ا يكي 
  است. 

 نديو سنجش فرآ يريادگيزار اب كي يكيكارپوشه الكترون
، يده سازمان، يساز رهيذخ تيبا قابل يريادگيو فرآورده 

 طيمح كيدر  انيارائه بازخورد و اصالح كار دانشجو
. بر خالف است انهيرا ايشبكه ، بر وب يمبتن تاليجيد

به كاربران  يكيالكترون يها كارپوشه، يكارپوشه كاغذ
 يو مكان يزمان تيمحدود چيتا بدون ه دهد يم ازهاج

كرده و در هر لحظه امكان  رهياطالعات خود را ذخ
ها را به  بتوانند آن نيهمچن، به آن داشته باشند يدسترس

 كي، يكيكارپوشه الكترون ني). همچن2(ندينما يروزرسان
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 يريادگي يها و فرآورده نديو سنجش فرآ يريادگيابزار 
، وردارائه بازخ، يده سازمان، يساز رهيذخ تيبا قابل

 تاليجيد طيدانشجو در مح يكارها ينياصالح و بازب
 انگرينما تواند ياست و م وتريكامپ ايشبكه ، بر وب يمبتن
خاص  نهيو مهارت دانشجو در زم شرفتيپ، رشد

  ).3باشد(
است كه  ييها تيشامل فعال يكيكارپوشه الكترون

در طول  رييرشد و تغ شيها را به منظور نما آن رندهيادگي
). 4(دهد يم شيو نما نشيگز، تأمل، يآور معزمان ج

كارپوشه  كارگيري بهنظران معتقدند كه  از صاحب ياريبس
برخط  يها در سنجش و آموزش در دوره يكيالكترون

)online( ،تواند يم )ني). همچن8تا5اثربخش باشد 
 يريادگي، يابيخود ارزش يبرارا  يها فرصت كارپوشه
فراهم ساخته  يفرد ياه تأمل و رشد مهارت، يميخودتنظ

باشد.  يريادگي يبرا يابزار مناسب تواند ي) و م9است(
 نديكارپوشه در فرآ كارگيري بهنظران معتقدند كه  صاحب

تا به طور  دهد يم ازهاج انيبه دانشجو يريادگي-ياددهي
فعال شوند و به  يريادگيدر ، فكر كنند يانتقاد

، خود يريادگيكننده  ميمستقل و خودتنظ رندگانيادگي
است كه  يكيكارپوشه الكترون يايمزا ني). هم10(نديدرآ

 ريسال اخ در چند يموضوع مهم پژوهش كيآن را به 
 ).14تا11ساخته است ( ليتبد

زش كه پژوهشگران در قالب آن يانگ هاي هياز نظر يكي
 چياست. پنتر يميخود تنظ رييادگي هينظر، مطالعه كردند

)Pintrich( ،يا افتهي فعال و سازمان نديرا فرآ يميخودتنظ 
 يريادگي يرا برا ياهداف رندگانيادگيآن  يكه ط داند يم

كنترل و نظارت بر ، ميدر تنظ يخود انتخاب و سع
به  يمي). خودتنظ16(ندينما يو رفتار م زشيانگ، شناخت

به طور فعال و  رندگانيادگيكه به موجب آن  ينديفرآ
را به نحو  انشيها رفتارها و تالش، ها مستمر شناخت

اشاره ، كنند يم تيبه اهداف هدا يابيدر جهت دست يمنظم
  ). 17دارد(

 يبر خدمات بهداشت  عالوه، يپزشك  علوم يها دانشگاه

ماهر و  يانسان يروين تيمهم ترب فهيوظ، به مردم يدرمان
مختلف جامعه را بر عهده  يها بخش ازيمتخصص مورد ن

به صورت است الزم  يآموزش پزشك نيدارند. بنابرا
در  ها يو با رفع كاست گيردقرار  يمداوم تحت بازنگر

  آن كوشش شود.  ارتقا
 يرهايعوامل و متغ ريتحت تأث يآموزش پزشك نديفرآ

، عرصه آموزش، استاد، قرار دارد. دانشجو يمتعدد
رشد  روند روبه، يمنابع آموزش، يآموزش يها روش

از جمله  يكيالكترون يريادگيو  يآموزش يها يتكنولوژ
روبه  راتييموقع به تغ به يده عوامل هستند. پاسخ نيا

 حيصح تيريو مد تيو هدا نينو يها يدر فناور ديتزا
در عصر اطالعات و ارتباطات  يآموزش يها برنامه

را  رانيروز بودن فراگ طرف موجبات به كياز  تواند يم
پزشك ماهر به  كيداشتن ، سو گريفراهم كند و از د

 يموجبات سالمت، يآموزش پزشك  نظام يعنوان خروج
 ني). بنابرا18جامعه را به دنبال خواهد داشت( تر بيش

از  يكيالكترون نينو يها وهيش كارگيري بهلزوم توجه و 
مشخص  يدر آموزش پزشك يكيجمله كارپوشه الكترون

كارپوشه  كارگيري به نهيدر زم ي. تا حال پژوهشگردد يم
 نيبنابرا، انجام نشده است يدر آموزش پزشك يكيالكترون

 ازمنديكه ن يپژوهش در علوم پزشك نيضرورت انجام ا
 يريادگي-ياددهي نديدر فرآ ديجد يها روش كارگيري به

چند پژوهش در  يروشن است. در ادامه به بررس، است
در آموزش  يكياستفاده از كارپوشه الكترون نهيزم
  . ميپرداز يم

استفاده از  ريتأث يبه بررس يدر پژوهش ييرضا
و  شرفتيپ زهيانگ، بر نگرش يكيكارپوشه الكترون

 يكيمركز آموزش الكترون انيدانشجو يليتحص شرفتيپ
 جينتا، پرداخت يطوس نيالد رينص  خواجه يدانشگاه صنعت
، بر نگرش يكيمثبت كارپوشه الكترون ريپژوهش تأث

  ). 2را نشان داد( يليتحص  شرفتيو پ شرفتيپ  زهيانگ
 كارگيري به ريتأث يبه بررس يدر پژوهش، همزرع دانا

 يميخودتنظ يريادگي يبر راهبردها يكيكارپوشه الكترون
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مثبت  رياز تأث يپژوهش حاك جينتا، پرداخت انيدانشجو
 يميخودتنظ يريادگي يبر راهبردها يكيكارپوشه الكترون

 يولوژيزيدرس ف ي). الزم به ذكر است كه محتوا17(بود
كامالً متفاوت است و لزوم ، يتيرببا دروس رشته علوم ت

الزم به نظر  يانجام پژوهش در حوزه علوم پزشك
  .رسد يم
 ريتأث يبه بررس ي) در پژوهشChi-chang( چانگ يچ

به  يكيسنجش كارپوشه الكترون ستميس يابيخودارزش
نشان  جيپرداخت. نتا انيدانشجو زشيسطوح متفاوت انگ

 يريادگيي ارتقايبرا يكيداد كه كارپوشه الكترون
نسبت به  نييپا زشيبا انگ انيدانشجو يابيخودارز
  ). 19(است تر و اثربخش دتريباال مف زهيبا انگ انيدانشجو

نشان دادند كه استفاده  يدر پژوهش زيو همكاران ن يبدل
موجب كاهش اضطراب امتحان و  يكيالكترون  از كارپوشه

  ).3(شود يم انينفس دانشجو عزت شيافزا
 كارگيري به ريتأث يبررسحاضر ش هدف از پژوه
 يميخودتنظ يريادگي يبر راهبردها يكيكارپوشه الكترون

  بود. يولوژيزيدر درس ف يپرستار انيدانشجو
  

   ها روش
- آزمون شيبا طرح پ يتجرب پژوهش از نوع شبه نيا

پژوهش  يآمار آزمون با گروه شاهد بود. جامعه پس
ده دانشك يرشته پرستار انيدانشجو هيكلشامل 
. از بود )نفر 79( 93-94 يليدر سال تحص ريمال يپرستار

در دسترس  يريگ نهنفر به روش نمو 30جامعه تعداد  نيا
ساده  يتصادفبه عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به طور 

قرار نفر)  15( ينفر) و تجرب 15در دو گروه شاهد (
  . گرفتند

داشتن به شركت در  ليورود به پژوهش تما اريمع
 يدرس يدر واحدها يولوژيزيش و داشتن درس فپژوه

 يها يالزم به ذكر است كه آزمودنبود. نيمسال تحصيلي 
در پژوهش شركت  تيو رضا ليهر دو گروه با تما

 يپرسشنامه راهبردها آزمون شيدر ابتدا پ. كردند

از هر دو ، )20(گروت يو د چيپترو يميتنظخود يريادگي
درس  يمحتوا يگروه تجرب، گروه گرفته شد. سپس

آموزش  يكيكارپوشه الكترون قيرا از طر يولوژيزيف
گروپ و در كنار آن از  منظور از گوگل نيا يبراديدند. 

از خدمات  يكيگروپ كه  تلگرام استفاده شد. در گوگل
خود را  يمحتوا توانستند يم انيدانشجو، گوگل است

و  انيدانشجو گريبا د، ندينما رهيآن را ذخ، كنندارسال 
نحوه كار در يك جلسه  ستاد خود تعامل داشته باشند.ا

بازخورد از نحوه  يبرا توجيهي آموزش داده شد.
از تلگرام استفاده شد. با استفاده از  زين كار شرفتيپ

در هر زمان  توانستند يم انيدانشجو يكيالكترون  كارپوشه
ند و يمراجعه نما يكيبه كارپوشه الكترون يو در هر مكان

كنند. اطالعات ارائه  دايپ يدسترس يآموزش يبه محتوا
 يا چندرسانه يو محتوا لميف، ريتصو، شامل متن، شده
  .بود

درس  ي(محتوا يگروه شاهد همان محتوا را به روش سنت
و به  يكيالكترون يها بدون استفاده از روش يولوژيزيف

 انيتوسط استاد درس مربوط به دانشجو يروش سخنران
، . سپس دنديآموزش د يليترم تحص كي يشد) در ط رائها

 يآزمون پرسشنامه راهبردها از هر دو گروه پس
  گرفته شد.  يميخودتنظ يريادگي

پژوهش پرسشنامه  نيابزار مورد استفاده در ا
، گروت يو د چيپترو يميخودتنظ يريادگي يراهبردها

و  كرتيل اسيدر مق هيگو 47 يپرسشنامه دارا نيبود؛ ا
، )2مخالفم (ارزش، )1الفم (به ارزش درجه كامالً مخ 5در 
و كامالً موافقم ، )4موافقم (ارزش، )3ندارم (ارزش ينظر

در دو بخش  هيگو 47پرسشنامه با  ني. ااست )5(ارزش
 ي(شامل راهبردها يميخودتنظ يريادگي يراهبردها
 يمنابع) و باورها تيريو مد يو فراشناخت يشناخت

، هدف يريگ جهت، ي(شامل خودكارآمد يزشيانگ
شده است.  ميو اضطراب امتحان) تنظ يدرون يگذار ارزش

تكرار و  نهيدر زم هيگو 13 يدارا يشناخت يراهبردها
، )هيگو2( يسينو خالصه، )هيگو1بسط (، )هيگو3مرور (
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. است )هيگو2) و درك مطلب (هيگو5( يده سازمان
 هيگو 9 يدارا زيمنابع ن تيريو مد يفراشناخت يراهبردها

، )هيگو4نظارت و كنترل (، )هيگو2( يزير برنامه نه؛يدر زم
 تي) و فعالهيگو2شامل تالش و پشتكار ( يده نظم
 يبخش مربوط به باورها ني. همچناست )هيگو1( يده نظم
 يريگ جهت، )هيگو9 ي(دارا يشامل خودكارآمد يزشيانگ

 راب) و اضطهيگو4( يدرون يگذار ارزش، )هيگو5هدف (
 ني. ااست هيگو 25 يدارا در مجموع) هيگو7امتحان (

 ييايشده و پا تأييد يصور ييروا يپرسشنامه دارا
 يكرونباخ برا يآلفا قيگزارش شده از طر

 يگذار ارزش، )85/0( يخودكارآمد يها اسيمق خرده
استفاده از ، )77/0اضطراب امتحان (، )86/0( يدرون

 يفراشناخت يردها) و راهب84/0( يشناخت يراهبردها
  ). 20و17شده است( ) محاسبه78/0(

با توزيع نرمال  تأييدپس از آمده  به دست يها داده
مورد استفاده  ي(زمان مستقل يت ياستفاده از آزمون آمار

 سهيدو جامعه را مقا نيانگيم ميكه بخواه رديگ يقرار م
شود) و با كمك  جامعه برابر فرض  انسيو وار ميكن

  گرفت.  ارقر ليمورد تحل SPSS-18افزار  نرم
  

  نتايج
نفر از دانشجويان مقطع  30در اين پژوهش در مجموع 

كارشناسي رشته پرستاري در پژوهش شركت داشتند. از 
نفر در گروه  15نفر در گروه شاهد و  15اين تعداد 

 23آزمايش حضور داشتند. از اين تعداد از نظر جنسيت 
نفر  15 كليه) بودند. 33/23نفر مرد ( 7) و 6/76نفر زن (
در  مطالعه يتا انتها، تجربينفر گروه  15اهد و گروه ش

كردند  ليپژوهش شركت نمودند و پرسشنامه را تكم
  ). %100 دهي(درصد پاسخ

دو گروه در  آزمون شينمرات پ نيب يتفاوتها يافته
 نياما ب نشان نداد؛ يميخودتنظ يريادگي يراهبردها

در دو  يميخودتنظ يريادگي يآزمون راهبردها نمرات پس
هر  يآزمون برا نمرات پس نيانگي. منشان دادروه تفاوت گ

نمرات گروه  نيانگياما م، است افتهي شيادو گروه افز
  .)1جدول ( داشته است يتر بيش شيافزا يتجرب

  
 راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي در دو گروه تجربي و شاهد مستقل يمعيار نمرات و آزمون ت  انحراف، ميانگين :1جدول

 Df T P  ها اختالف ميانگين  ميانگين و انحراف معيار گروه شاهد  نگين و انحراف معيار گروه تجربيميا  گروه

  689/0  12/3  28  50/1 92±25/3  50/93±54/3 آزمونپيش
  001/0  58/4  28  30/70 120±67/3  70/189±34/3 پس آزمون

T 13/4  39/3 33/11   -   -   -  
P-value 001/0  718/0 001/0   -   -   -  

 

  بحث
كارپوشه  كارگيري بهريتأث يپژوهش بررس نيهدف از ا

 يميخودتنظ يريادگي يبر راهبردها يكيالكترون
بود.  يولوژيزيدر درس ف يرشته پرستار انيدانشجو

كارپوشه  كارگيري بهپژوهش نشان داد كه  جينتا
در درس  يريادگي-ياددهي نديدر فرآ يكيالكترون

 يميتنظخود شيموجب افزا، يرشته پرستار يولوژيزيف
پژوهش با  نيا افتهي. شود يدرس م نيدر ا انيدانشجو

و  يو بدل چانگ يچ، دانامزرعه، ييرضا يها پژوهش جينتا
در پژوهش ، يي. رضا)19و17و3و2(ستسو همهمكاران 

بر  يكياستفاده از كارپوشه الكترون ريخود با عنوان تأث
 انيدانشجو يليتحص  شرفتيو پ شرفتيپ زشيانگ، نگرش
كه  افتيدست  جهينت نيبه ا، يكيالكترون موزشآ مركز

به نفع گروه  يدو گروه تفاوت معنادار يها نيانگيم نيب
كه تحت سنجش به  يانيدانشجو يعنيوجود دارد؛  يتجرب
 انيوجد نسبت به دانشنبود يكيكارپوشه الكترون وهيش



  يميبر خودتنظ يكيكارپوشه الكترون ريتأث  و همكار محمد زارع
 

http://ijme. mui. ac. ir  / 135/  )13( 16: 1395مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

نگرش به  يها در آزمون، متداول وهيگروه سنجش به ش
نمرات  تحصيلي  پيشرفتو  شرفتيپ  زشيانگ، امتحان
نشان ، دانامزرعههاي يافته). 2اند( را كسب نموده يباالتر

گروه  انيدانشجو يميخودتنظ راهبردهاي يادگيريداد كه 
 يبا گروه شاهد به طور معنادار سهيدر مقا يتجرب
كرد كه  يريگ جهيپژوهش نت نياز ا ياست. و افتهي شيافزا

و  يريادگي، ياددهي يابزارها از يكي يكيالكترون  كارپوشه
 تر بيش تيبه فعال رندگانيادگيسنجش است كه در آن 

در  يتر بيش يها تيبه موفق تيشده و در نها بيترغ
). 17(شوند يمربوط به آن نائل م يها و مهارت يريادگي
 ريتأث يبه بررس يدر پژوهش زين )Chi-chang( چانگ يچ

به  يكيونسنجش كارپوشه الكتر ستميس يابيخودارزش
 جيپرداخت. نتا انيدانشجو زشيسطوح متفاوت انگ

 يبرا يكينشان داد كه كارپوشه الكترون زين يپژوهش و
 نييپا زشيبا انگ انيدانشجو يابيخودارز يريادگيارتقاي 

 تر و اثربخش دتريباال مف زهيبا انگ انينسبت به دانشجو
، و همكاران يپژوهش بدل هايافتهي ني). همچن19(است
موجب  يكيكارپوشه الكترون كارگيري بهكه ن داد نشا

ان يعزت نفس دانشجو شيكاهش اضطراب امتحان و افزا
كارپوشه  كارگيري به ريتأث لي). در واقع دل3شود( يم

پژوهش و  نيدر ا يميخودتنظ يبر راهبردها يكيالكترون
روش  نيا ديتأك توان يمرور شده را م يها پژوهش

حدود نبودن به زمان و م، يفرد يريادگيآموزش بر 
- ياددهي نديدر فرآ رندهيادگيفعال بودن ، مكان خاص

روش  نيبودن ا يتعامل و در كل مبتن نداشت، يريادگي
  دانست.  انهيگرا سازنده كرديبر رو يآموزش

ي مطالعه مي توان به استفاده از ها محدوديت از

 اشاره نمودو حجم محدود نمونه  در دسترس يريگ نمونه
پژوهش را با مشكل  يها افتهي يريپذ  مياست تعم كه ممكن

در  يگريد يها انجام پژوهش نيرو سازد. بنابرا روبه
در آموزش  يكيروش كارپوشه الكترون كارگيري به نهيزم

و استفاده از  تر بيش يبا تعداد نمونه آمار يپزشك
  خواهد بود. ديمف يتصادف يريگ نمونه

  
  گيري نتيجه

استفاده از كارپوشه ، داد نشان حاضر پژوهش جينتا
 انيدانشجو يميخودتنظ زانيم شيموجب افزا يكيالكترون

كارپوشه  ريتأث ليد. دلوشمي يولوژيزيدر درس ف
در درس  يپرستار انيدانشجو يميبر خودتنظ يكيالكترون

عنوان كرد كه با ارائه  نيچن توان يرا م يولوژيزيف
 ارياخت انيدانشجو يكينالكترو  كارپوشه قيآموزش از طر

و در واقع ، رنديبگ اديكه بخواهند  يداشتند كه در هر زمان
 شيافزا زين  وي يريادگي، فعال باشد رندهيادگيكه  يزمان

 نديدر فرآ ييگرا ساختن دگاهيهمان د نيا ابد؛ي يم
  است.  يريادگي-ياددهي
تا  شود يم شنهاديپ ياندركاران آموزش پزشك دست به
روش  نيآموزش با ا نايدر آشنا ساختن مجر يسع

و  يآموزش يها و در قالب كارگاه ندينما يآموزش
  روش بپردازند. نيبه آموزش ا سيتدر يراهنما

 هيتوص يآموزش در حوزه آموزش پزشك انيمجر به
تا ، آشنا شوند  يكيبا روش كارپوشه الكترون شود يم

آموزش استفاده  طهيدر ح يروش آموزش نيبتوانند از ا
  .ندينما
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The Effect of Electronic Portfolio on Nursing Students’ Self-regulation 
in Physiology Course 
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Abstract 
 
Introduction: The use of electronic technologies in teaching-learning process has become the integral part 
of education. The aim of this study was to explore the effect of using electronic portfolio on self-regulation 
strategies of nursing students in the physiology course. 
Methods: This paper is a quasi-experimental study with a pretest-posttest design and a control group. The 
statistical population consisted of all students of the nursing school of Malayer City in 2014-15 academic 
years. Thirty students were selected by means of convenient sampling method, and then randomly assigned 
into control and experimental groups. In order to measure self-regulated learning strategies, Pintrich and 
De Groot’s self-regulated learning strategies questionnaire whose validity and reliability was confirmed in 
previous studies was used. The collected data were analyzed by descriptive and inferential statistics 
(independent t-test). 
Results: Findings showed the improvement of self-regulation in the experimental group who learned the 
physiology course through electronic portfolio, as opposed to the control group who received routine 
teachings (t=4.58, p=0.001). 
Conclusion: Given the findings of the present study and effectiveness of using electronic portfolio in 
improving students’ self-regulation in the physiology course, it is recommended to implement this electronic 
technology in medical education. 
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