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 كي: ويكارگيري پورت فول پرستاران پس از به يشيبازاند يها تكامل مهارت
  يفيمطالعه ك

  
  يزدانخواه فرد محمدرضا  ي،شريف شريف ،اكابريان شرافت مرضيه معطري، ،شهامت شهرهي، سعود بحرينم

  
  چكيده
و اتصال دانش  يشيبازاند رينظ يو اختصاص يعموم يها در ارتقاء و تكامل مهارت ديمف يبه عنوان ابزار وياستفاده از پورت فول: مقدمه

انجام  فوليودر مورد استفاده از پورت به تجارب و ادراكات پرستاران يابيبا هدف دستحاضر مطالعه . در حال گسترش است يبه عمل ينظر
  .شد

 نيبد. در بوشهر انجام شد يدانشگاه يمارستانيمحتوا و در ب ليبه روش تحل 1388 -1389 يها در سال يفيمطالعه ك نيا: ها روش
در عملكرد  سال كياي كه آنها به مدت  پرستاران فراهم شد به گونه يبرا ويبر پورت فول يمبتن كرديبا رو ييآشنا طيمنظور، ابتدا شرا

ها،  آوري داده منظور جمع به. مند انتخاب شدند گيري هدف و شش پرستار به روش نمونه ستيب ت،يدر نها. دخود از آن استفاده كردن ينيبال
و  افتيها ادامه  به اشباع داده دنيها تا زمان رس مصاحبه. شد يسيها ضبط و كلمه به كلمه رونو مصاحبه. سه مصاحبه گروه مدار انجام شد

  .ها استخراج شدند مايه درون تيدر نها
 رندهيكه در بر گ »يشيپلكان تكامل بازاند«مايه  كننده، درون حاصل از تجارب و درك پرستاران شركت يها داده ليمتعاقب تحل: نتايج

و  يريادگيو  ،يساز يدرون رش،يكاهش اضطراب و پذ ،يگانگيدر پرستاران و شامل چهار مرحله احساس ب يشيمراحل تكامل بازاند
  .ديگرد يكاربرد است معرف

حال،  نيبا ا. بود ويبا پورت فول ييآشنا يانش پرستاران در ابتداد يدهنده سطح ناكاف نشان يشيمراحل تكامل مهارت بازاند: گيري نتيجه
 نيكارگيري ا گردد به مي شنهاديپرستاران تأكيد داشت؛ لذا پ يشيبر تكامل مهارت بازاند ويمطالعه بر تأثير مثبت استفاده از پورت فول جينتا

  .رديمورد توجه قرار گ ديبا ينيبال يابزار در پرستار
  

  يفيمطالعه ك و،يپورت فول ،يپرستار ،يشيبازاند: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 
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، دانشكده كارشناس ارشد ،اكابريان شرافتmoattarm@sums.ac.ir); (.ايران
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 تياهم ،ينياز تجارب بال يريادگي يبه معنا يشيبازاند
پرستاران  ينيبال يها اي در توسعه دانش و مهارت ژهيو

مورد استفاده  يها آشكار ساختن دانش و مهارت. دارد
ارتقا،  ازمندين يها طهيح ييشناسا زيو ن ينيدر عملكرد بال
مداوم و  يريادگياست كه  يشيبازاند ياياز جمله مزا

 ن،يهمچن). 1(اي پرستاران را به دنبال دارد حرفه هتوسع
عملكرد  يتفكر درباره چگونگ كيتحر قياز طر يشيبازاند

منجر  ،عملكرد مرتبط با آن يو مطالعه دانش نظر ينيبال

                                                                              
  17/11/90: ، تاريخ پذيرش15/11/90: ، تاريخ اصالحيه10/9/90: تاريخ دريافت مقاله
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 ريشود و فراگ و عملكرد مي يتئور نيبه كاهش شكاف ب
البته كسب ). 2(دهد مداوم قرار مي يريادگيرا در چرخه 

مندي از آن  و بهره ي،مستلزم صرف زمان كاف ارتمه نيا
  .انتقال از مراحل مختلف است ازمندين
و ) Meleis( يزبار توسط مل نيانتقال كه نخست دهيپد

به طور گسترده مورد  يدر پرستار ،شده يمعرفهمكاران 
مهارت  يجيدر اكتساب تدر. استفاده قرار گرفته است

. مورد توجه قرار گرفته است دهيپد نيا زين يشيبازاند
انتقال،  عتيانتقال عبارتند از طب دهيپد ياصل ميمفاه
 يها كننده ليموانع و تسه رندهيكه در برگ( قالانت طيشرا

 ميمفاه نياز ا كيهر . پاسخ يالگوها زيو ن ،)انتقال است
طبقات نوع، الگو،  رياست كه ز يطبقات ريز يخود دارا

 نيتر از مهم نديبرآ يارهايو مع ندآيفر يارهايمع ،يژگيو
 نيتوان با استفاده از ا اساس مي نيبر ا). 3(آنها هستند

 يانتقال ينديدر پرستاران را فرا يشيتكامل بازاند م،يمفاه
قرار  ليانتقال مورد تحل هينظر ميو منطبق بر مفاه دانست

  .داد
 يخاص يآموزش يها ابزار ،يشيبازاند ليمنظور تسه به

. است ويها پورت فول ابزار نياز ا يكياند كه  شده يطراح
 ينگهدار يبرا يفيك«را  ويآكسفورد پورت فول يكشنريد

 ويپورت فول). 4(كرده است فيتعر »مدارك و نمونه كارها
آوري مستندات  جمع يبرا يبه عنوان ابزار نيهمچن

از توسعه  يريشده است كه تصو فيتوص يريادگي
صورت فرد  نيدر ا). 5(دهد اي فرد ارائه مي و حرفه يفرد
ارائه مستندات مربوط به  يابزار برا نيتواند از ا مي
 يخود برا تيها و تجارب گذشته و اثبات صالح يريادگي

 ديشغل جد ايباالتر و  يليتحص يها ورود به دوره
فقط  وهاياست كه پورت فول نيا قتياما حق. استفاده كند

آوري مدارك و مستندات  جمع يابزار ساده برا كي
به  ويبلكه امروزه استفاده از پورت فول ستند؛ين يريادگي

و  يعموم يها مهارت تيدر جهت تقو ديمف يعنوان ابزار
، اتصال )6(يشيو بازاند يتفكر انتقاد رينظ ياختصاص
حال گسترش  درو توسعه دانش  ،)7(يبه عمل يدانش نظر

به عنوان منبع  شتريها ب ويهر چند پورت فول). 8(است
كمك به  يابزار برا نيروند، اما از ا به كار مي يابيارز

استفاده  زيتجارب خود ن تأمل در يكاربران برا
بر  يمبتن ويپورت فول كرديرو ينظر يانمب). 9(شود مي

 ليتكم نديدر فرا ليدل نيبه هم. است يتجرب يريادگيمدل 
كلب، به عنوان چهارچوب  يريادگيچرخه  و،يپورت فول

 ،يريادگيكلب تأكيد دارد كه . مطرح است يريادگيارتقاء 
اساس، در  نيبر هم. و تجربه است يتعامل تئور جهينت

بر عملكرد با  يشينداكه باز يكلب، هنگام يريادگيچرخه 
 ريفراگ كرددر عمل رييشود منجر به تغ بيترك يدانش نظر

  ).10(شود مي
 ويپورت فول نهيبر مطالعات انجام شده در زم يمرور

در ارتباط  يقابل توجه يايابزار مزا نيدهد كه ا نشان مي
مطالعه . دهد كاربران خود قرار مي اريدر اخت يشيبا بازاند

ادراك  يهمكاران با بررسو ) Williams( امزيليو
و  ،ويو مدرسان آنها در باره پورت فول انيدانشجو

 نييتع قيو همكاران از طر) Driessen( سنيمطالعه در
از  يشيبازاند كيدر تحر وهايپورت فول تيموفق طيشرا

و ) Davis( سيويد). 12و11(مطالعات هستند نيجمله ا
انجام اي كه در طول چهار سال  با مطالعه زيهمكاران ن
 ييتوانا ويكه پورت فول دنديرس جهينت نيدادند به ا

همه،  نيبا ا). 13(بخشد را ارتقا مي انيدانشجو يشيبازاند
بر توسعه  ينيتواند تضم ها نمي وياستفاده از پورت فول

در ) McMullan(مك موالن . باشد يشيبازاند يها مهارت
 دگاهيو د ويكارگيري پورت فول آثار به ،ياي كم مطالعه
قرار  يدر مورد آن را مورد بررس يپرستار انيدانشجو

 يشيداد كه رشد مهارت بازاند انمطالعه نش نيا جينتا. داد
قرار داشته  يفيتوص يشيها در سطح بازاند در نمونه

 نيا رغميعل). 14(شود محسوب مي ينيياست كه سطح پا
بر ارزش  يمبن ياندك يمطالعات، هم اكنون شواهد علم

 يشناخت يها مهارت يبه عنوان ابزار ارتقا ويپورت فول
 يابيابزار ارز وانبه عن شتريابزار ب نيدر دست است و ا

مطالعات ). 15(مورد استفاده و مطالعه قرار گرفته است
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از جمله ) Ryan( انيو را ،و همكاران )Admiral( راليادم
ابزار  به عنوان ويمطالعات هستند كه بر پورت فول نيا

مطالعات  زين رانيدر ا). 17و16(اند متمركز شده يابيارز
 يابيو عموما بر ارز دكان اريبس ويمرتبط با پورت فول

 انيآن هم در دانشجو ويپورت فول يمثبت و منف جينتا
اي كه به  و مطالعه ؛)20تا18(متمركز هستند يپرستار

كارگيري  به يدر پ يشيبازاند يها موضوع تكامل مهارت
پرداخته باشد  ينياي در پرستاران بال حرفه يويپورت فول

  .نشد افتي
 و،يبا تعداد اندك مطالعات مرتبط با پورت فول متناسب

-پورت زيكشور ن يمتاسفانه در نظام آموزش پرستار

اي كه  اند به گونه كمتر مورد استفاده قرار گرفته وهايفول
در طول  ،يپرستارآموختگان رشته  از دانش ياريبس

 دهيرا نشن يشيو بازاند ويخود مفهوم پورت فول ليتحص
 نيا. رنديگ آن را به كار نمي زيخود ن ينيبال دو در عملكر

 يآموزش نينو يها كارگيري روش است كه به يدر حال
 ينيبال يتواند در كاهش خطاها مي يشيبر بازاند يمبتن

 گر،يد ييواز س). 21(دينما فايا ييپرستاران نقش بسزا
 ياغلب به صورت كم زين يمطالعات اندك داخل نيهم

 يمطالعات تجارب واقع نيا جيان نتاياند و در ب انجام شده
در ). 20تا18(منعكس نشده است ويكاربران پورت فول

هاي پويا، همه  جنبه يكه مطالعه كيفي با بررس يصورت
جانبه و فردي تجربيات انسان در متن شرايط طبيعي و از 

را  يفرصت نياند چن ديدگاه افرادي كه آنها را تجربه كرده
اطالعات عميق و ژرفي  بهگذارد و منجر  مي يرو شيپ

هاي پيچيده را  تواند ابعاد گوناگون پديده شود كه مي مي
با هدف  يفيمطالعه ك نيا ل،يدل نيبه هم). 22(روشن نمايند

ها و تجارب پرستاران  دگاهيد قيو دق قيعم نييدرك و تب
در  يدانشگاه يمارستانيدر ب ويكننده از پورت فول استفاده

تجارب  نيحاصل از ا جينتا. ديو اجرا گرد يبوشهر طراح
در مهارت  يتكامل نديفرآ يها به وجود نوع دگاهيو د

 ليپرستاران داللت داشت كه ضمن مراحل تحل يشيبازاند
  .ديگرد ييشناسا

  
  ها روش

 كرديمحتوا و با رو ليبه روش تحل يفيمطالعه ك نيا
محتوا  ليتحل. انجام شد 1388-1389 يها مرسوم در سال

كه هدف  رود يبه كار م يبه روش مرسوم، در مطالعات
 كيمحيط پژوهش، ). 23(است دهيپد كي فيآنها توص

وابسته به دانشگاه علوم  يدرمان يبيمارستان آموزش
 انياز م. بود بستريبخش  16بوشهر با  يپزشك

و شش پرستار به روش  ستيها، ب بخش نيپرستاران ا
ورود به مطالعه شامل  اريمع. مند انتخاب شدند هدف

مورد  مارستانيدر ب ياشتغال به كار در حرفه پرستار
 يدر پرستار ويپورت فولكارگيري  و تجربه به ،مطالعه

به مشاركت در  ليعدم تما .بود ريسال اخ كيدر  ينيبال
قبل  كساليكه از  ييويپورت فول ليعدم تكم ايمطالعه و 

به عنوان شرايط  پرستاران قرار گرفته بود اريدر اخت
  .وارد نشدن به مطالعه درنظر گرفته شد

 پرستاران و كسب ييآشنا طيمطالعه، ابتدا شرا نيا در
كارگاه  يبرگزار قياز طر ويتجربه كار با پورت فول

 نيسپس ا. آنها فراهم شد يبرا ويبا پورت فول ييآشنا
سال  كيپرستاران قرار گرفت تا به مدت  اريابزار در اخت

پس از آن و . اي خود از آن استفاده كنند در عملكرد حرفه
سه جلسه  يها، با طراح آوري داده جمع نظوربه م

پرستاران در خصوص  دگاهيمصاحبه گروه مدار، د
استفاده از  يدر پ يشيتكامل مهارت بازاند يچگونگ

. قرار گرفت يمورد بررس ويبر پورت فول يمبتن كرديرو
بدين . ريزي دقيق انجام شد براي انجام مصاحبه برنامه

آمده و روز پيش از  عمللحاظ از افراد دعوت قبلي به 
طول مدت . ديگرد مجددا يادآوري ميتشكيل گروه 

. متفاوت بود قهيدق 75 -90 نيسه گروه ب يمصاحبه برا
مصاحبه  يبا كسب اجازه از مصاحبه شوندگان، صدا

پس از . دي، ضبط گردژهيدستگاه و لهيشوندگان به وس
برگزار  يهر مصاحبه، جلسات بعد ليو تحل هيتجز
در . بود فتهايساختار  مهيها از نوع ن مصاحبه. ديگرد مي
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كنندگان تأكيد  مشاركت نيطول مصاحبه بر تعامل ب
شد و از همه آنان خواسته شد تا فعاالنه در مباحث  مي

با هدف ثبت و ضبط دقيق تعامالت كالمي و . شركت كنند
كنندگان، عالوه بر پژوهشگر، يك  غير كالمي مشاركت

 يبرخ. تجربه نيز در جلسه حضور داشت اگر ب مشاهده
  :ها عبارت بودند از از سؤاالت مطرح شده در گروه

 ويبا پورت فول هيشما در برخورد اول ياحساس كل. 1
  چگونه بود؟

استفاده و به مرور  نيدر ح ه،ياحساس اول نيا ايآ. 2
  كرد؟ رييزمان تغ

ارتقاء شما  يرا برا نهيچگونه زم ويپورت فول ليتكم. 3
  كرد؟ فراهم مي

پورت  ليتكم نيشما در ح يصشخ اتياز تجرب يبرخ. 4
  چگونه بود؟ ويفول

موانع و  و،يكارگيري پورت فول با توجه به تجربه به. 5
   ست؟ياستفاده از آن چ يايمزا

شده  شنهاديها، از روش پداده يفيك يمحتوا ليتحل جهت
) Graneheim & Lundman(و الندمن  ميتوسط گرانه
- روش، پس از هر مصاحبه، داده نيدر ا). 24(استفاده شد

شدند و  ليشده و به متن تبد يسيها كلمه به كلمه رونو
 نييتع ليدر ادامه، واحد تحل. بار مرور شد نيمتن چند

به  ميها با تقس متن مصاحبه ،يبعد مدر گا. ديگرد
 ييهر واحد معنا. دنديخالصه گرد ييمعنا يها واحد

است كه شامل  ييها پاراگراف ايعبارت از كلمات، جمالت 
). 24(محتوا و بستر است قيجوانب مرتبط با هم، از طر

معنا با توجه به بستر، به  يدر مرحله بعد، واحدها
. ، خالصه شدند)آشكار يمحتوا(با متن  يهم معن يعبارات
ها با  بر اساس تشابهات و تفاوت ياستخراج يكدها

 ت،يدر نها. دادند ليشدند و طبقات را تشك سهيمقا گريكدي
 ديگرد انيها ب مايه ها در قالب درون پنهان طبقه يمحتوا

چهار  يفيك يها سنجش صحت داده يبرا). 1جدول (
پذيري  و انتقال يريدپذيياعتماد، تا تيقابل ت،يمقبول اريمع

منظور پيش از مطالعه،  نيبد. مورد توجه قرار گرفت

هاي محقق در زمينه تجربيات پرستاران از  پنداشت
پورت فوليو نوشته شده و در طول پژوهش  بكارگيري

ها از  از طريق ضبط مصاحبه. شد نيز اين كار تكرار مي
هاي  داده. شد تورش مربوط به يادآوري جلوگيري مي

ضبط شده در همان روز عينا از روي نوار پياده شده و 
از طريق بازخواني . گرفت بالفاصله مورد تحليل قرار مي

از تناسب و تشابه  ،دومها توسط نفر  مستقل نسخه
ها و  نوشتهدست. شد ها اطمينان حاصل  تفاسير و تحليل

تا از همساني  ديرس كنندگان مي ها به رويت مشاركت يافته
مباني اخالقي . آنها با تجارب خود اطمينان حاصل شود

مورد توجه در اين مطالعه مبتني بر اصول اساسي حق 
  .ي كافي بودرسان انتخاب، رضايت آگاهانه و اطالع

  
  نتايج

 نيانگيم. كنندگان خانم بودند مشاركت هينفر، بق كيجز 
سابقه كار به عنوان  نيانگسال، مي 41/31±2/7سن آنها 
سابقه كار در بخش  نيانگسال، و مي88/8±6/0پرستار 

همه پرستاران دانش آموخته . سال بود 39/3±4/1 يفعل
  .بودند يدر مقطع كارشناس رشته پرستاري

كد  382كنندگان در قالب  مصاحبه با مشاركت يها داده
و  »يسيدگرد«مايه  منجر به استخراج دو درون هياول

 جينتامقاله  نيكه در ا ديگرد »يشيپلكان تكامل بازاند«
ارائه  »يشيپلكان تكامل بازاند«مايه  مربوط به درون

  .است دهيگرد
 طبقه ريچهار ز يدارا يشيپلكان تكامل بازاند مايه درون

در  يشيتكامل بازاند رياست كه مراحل چهارگانه س
طبقه  ريچهار ز نيا) 1شكل (دهد  پرستاران را نشان مي
: مرحله دوم ،يگانگياحساس ب: عبارتند از مرحله اول
سازي و  يدرون: مرحله سوم رش،يكاهش اضطراب و پذ

 نييو تب ليتحل ريمس. و كاربرد يريادگي: ارممرحله چه
نشان ) 1(طبقات در جدول  ريطبقات و ز ليها و تشك افتهي

  .داده شده است
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  طبقات آن ريو ز يشيپلكان تكامل بازاند هيما درون يريگ و شكل يفيك يها داده لياز روند تحل يا نمونه :1جدول 

  طبقه  )ايتفسير زمينه (واحد معنايي خالصه شده   )توصيف متن(واحد معنايي خالصه شده 

احساس بيگانگي و اضطراب   احساس منفي نسبت به بازانديشي   كمبود دانش پرستاران و تجربه منفي آنان از سختي شروع  بازانديشي
  ترس و ابهام در ابتدا  احساس وحشت، ابهام و سختي در آغاز كار  آغازين

  كاهش اضطراب و پذيرش  آشنايي و ادراك سطحي از بازانديشي  جايگزيني احساس منفي اوليه به يك فهم و درك سطحي از بازانديشي 
تغيير نگرش سطحي اوليه به يك احساس مثبت نسبت به بازانديشي و 

  آثار مثبت آن
  دروني سازي  تغيير نگرش پرستاران نسبت به بازانديشي

توجه به تجارب گذشته به عنوان يك منبع يادگيري و استفاده عملي از 
  حاضربازانديشي در حال 

  يادگيري و كاربرد  كارگيري عملي بازانديشي به

  

  
  

  در پرستاران يشيتكامل بازاند) پلكان(مراحل  :1شكل 
  

  يگانگياحساس ب: اول مرحله
با  يياگر چه در هنگام ورود به مطالعه و آشنا پرستاران
آنها ابراز  شتريداشتند اما ب يادراكات متفاوت ويپورت فول

 ويبا پورت فول يقبل ييآشنا گونه چيه هكردند ك مي
كامال نسبت به موضوع  ليدل نياند و به هم نداشته

از  يكي نهيزم نيدر ا. كردند مي يگانگياحساس ب
احساس و تجربه خود در هنگام  حيپرستاران در توض

: گفت نيچن يشيو بازاند ويبا پورت فول هياول ييآشنا
چه  دميفهم اصال نمي يكيمن . شروعش سخت بود«

  ).6پ (»!ديگفت مي
را مطرح  ويپورت فول يدگيچياز پرستاران هم پ گريد يكي

به  ميشروع كن ميخواست كه مي يموقع«: كرد و گفت
است و سخت است كه حاال  دهيچيكال پ ميديد يشيبازاند

  ).8پ(».ميكن ليو تحل هيتجز ميبخواه
مطالعه  يبه صراحت از احساس خود در ابتدا يگريد

 »مبهم بود ميبودم و برا جيمن هم اول اصال گ«: گفت مي
  ).21پ(

 ويبودن مفهوم پورت فول ديدر مورد جد يپرستار
 ميبود دهينشن اصالً. بود يديواقعاً اصطالح جد«: گفت مي

شروع كردن آن هم . بود بيعج يلياسم آن خ. تا حاال
  ).12پ(»آور بود سخت و اضطراب مانيبرا
  

  رشيكاهش اضطراب و پذ: دوم مرحله
 يو با برطرف شدن نسب يپس از گذشت مدت پرستاران

در  يشيبازاند ياصل ميها و شكل گرفتن مفاه ابهام
 دايپ يشتريب ييآشنا يشيبا بازاند جياذهان آنها، به تدر

. كاستند خود در برابر آن هياول يها مقاومتاز  كردند و
- همشكالت را ب يطرح برخ يمقاومت در اوائل اجرا نيا

 ياز پرستاران تا مدت يمثال برخ يبرا. وجود آورد
 يبرا يانجام نداده بودند و وقت يشيهيچ گونه بازاند

و  هياول يبازخوان يآنها برا يها ويبار پورت فول نياول
محقق فراخوان شد، محقق با  يارائه بازخورد از سو

اما با ارائه ! مواجه شد يخال يها ويپورت فول
رو، رودر ساتجل يمناسب و برخ يها بازخورد

. پرستاران قرار گرفت رشيمورد پذ يشيبازاند
مشكالت مواجه  يبا برخ زيمرحله ن نيپرستاران در ا

 احساس بيگانگي و اضطراب.1

 كاهش اضطراب و پذيرش. 2

 دروني سازي. 3

 يادگيري و كاربرد.4
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نتوانسته بودند بر همه  ديبودند و هنوز آنچنان كه با
  .ابنديتسلط  يشيجوانب بازاند

بودن  يخود را در باره ساختار دگاهياز پرستاران د يكي
 نيآنچه او در ا. داد حيتوض ويدر پورت فول يشيبازاند

 يجياست از تكامل تدر يفيكرد توص انيب نهيزم
 رييو تغ ويكارگيري پورت فول در اوائل به يشيبازاند

گذشت شروع  يمدت نكهيبعد از ا«: هياول يگانگياحساس ب
آن را باز  ميكم كم برا. كردن حبتها ص كردم با بچه

اما . مقدار سخت بود كي يساختار يشيبازاند. كردند
كه كم كم از آن حالت خارج  ميخوشحال هست

  ).23پ(»ميشد
با  ييآشنا(مرحله  نيكنندگان در ا مشاركت اناتيب البته

آنها از  يدهنده ادراك سطح همچنان نشان) يشيبازاند
است كه از  نيگفتم كه حداقل ا من مي«: بود ويپورت فول

 ويه پورت فولاز ما سؤال كند ك يبه بعد اگر كس نيا
بعد كم . مييبه او بگو ميتوان مي ست،يچ يشيبازاند ست،يچ
خودمان  يها انگار همان تجربه يشيكه بازاند دميفهم مك

 يفكر كي د،يفقط ثبت كن دييگو مي) محقق(است كه شما 
  ).14پ(»!نهايو ا ديآن بكن يهم رو
خود نسبت  دگاهيد يجيتدر رييبر تغ زين يگريد پرستار

خب دور  ياولش سخت بود ول«: گفت مي يشيبه بازاند
مقدار  كي ديو تذكرات را داد ديبعد كه شما چك كرد

  )23پ(».تر شد نوشتن آن راحت
  يساز يدرون: سوم مرحله

 يشيپرستاران بر بازاند يمرور زمان تسلط نسب به
كارگيري پورت  حاصل به نديفرا نيا. گشت آشكار مي

ارائه شده به پرستاران  يو با توجه به بازخوردها ويفول
خود پرستاران بود كه  يگروه يمشاركت و همكار زيو ن
 رنديبگ اديرا بهتر  يشيكردند به كمك هم، بازاند مي يسع

مربوط به ماه  يمرحله از نظر زمان نيا. دهندو بهتر انجام 
. بود ويكارگيري پورت فول طرح و به يدوم و سوم اجرا

 ويپرستاران نسبت به پورت فول دگاهينگرش و د جيبه تدر
احساس «كرد و احساس آنها از  مي رييتغ يشيو بازاند

از  يناش »احساس قرابت«به  ،ييابتدا »غرابت
  .افتي رييمفهوم تغ يساز  يدرون
 يشيبازاند يتكامل ندياز پرستاران، فرا يكي نهيزم نيا در

در «: داد شرح مي نيسازي چن يخود را تا مرحله درون
خواستم آن را پر كنم،  هم كه مي يموقع يحتابتدا 
دقت  ايام كم بود  دانستم چون تجربه آن را نمي يها روش

خصوص ه كند ب آدم دقت مي يخب وقت ينكرده بودم ول
طور  نيو هم ديآ مي شيپ شيكه برا يلبا مسائ

 شتريكند و ب آن دقت مي يرو ند،يب كه مي ييبازخوردها
  ).9پ(».فهمد مي
) مرحله اول( يگانگيپرستاران در مرحله ب رشتيچه ب اگر

، از )رشيكاهش اضطراب و پذ(در مرحله دوم  يو حت
 ريو نظ »ترس«، »ييناآشنا«، »يسخت«همچون  ييها واژه

كردند تا بتوانند احساسات خود را در  استفاده مي نهايا
 يكنند اما در مرحله درون فيتوص يشيباره بازاند

چون  ييها احساسات خود، از واژه انيب يراآنها ب ،يساز
مثال  يبرا. كردند استفاده مي »خوب«و » مؤثر«، »جالب«

از  يليخ يخالصه بعد از مدت«: گفت مي يپرستار
 نجوريخواست هم دلم مي. خوشم آمده بود يشيبازاند

سال ادامه بدهم و  انيمن باشد، سال شيپ ويپورت فول
 يليو به خ) يشيبازاند( نيمن خوشم آمد از ا..... سميبنو
  ).20پ(»كردم دايها دست پ زيچ

اشاره  يتمنديبه موضوع احساس رضا يگريد پرستار
به  يتمندياحساس رضا كيكند كه  آدم احساس مي«: كرد

 يگريد). 13پ.(»يهست ياز كار خود راض. دهد او مي
را  يكه چه دوران ميكرد مي ياحساس خوشحال«: گفت مي

احساساتش در  فيهم در توص يارپرست). 7پ(»ميگذراند
خوب بود، من  يليخ بود،خوب «: گفت مرحله مي نيا

  ).16پ(»دوست داشتم
  

  و كاربرد يريادگي: چهارم مرحله
 يمرحله از رشد و تكامل پلكان نيمرحله كه آخر نيا در

با  يدر پرستاران بود، پرستاران به خوب يشيبازاند
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 يآن خو گرفته بودند و سع نديو فرا يشيساختار بازاند
 ريو غ ينيكردند آن را در حل معضالت و مشكالت بال مي
. رنديبه كار گ) خود يشخص يزندگ يو حت(بخش  ينيبال

واقف شده  ويپورت فول يايبه مزا گريد پرستاران حاال
از  يكيمثال  يبرا. كردند مي تيبودند و از آن حما

پرستاران به جنبه مستند كردن مكتوب تجارب در پورت 
آن  تيتوجه نشان داده بود و در مورد مز يبه خوب ويفول

 يوقت. كند فرق مي يليتجربه خ يثبت كتب«: كرد بحث مي
 سدينو مي يآدم وقت. شود مي اوتمتف يكن آن را مستند مي
همان  ميتوان ما مي. شود دهي تفكرش مي منجر به سازمان

ما  يوقت يول. ميو عوامل را بشناس ميبندي كن جا طبقه
 نجايممكن است كه به ا ميزن با هم حرف مي يجور نيهم

فهمم كه مستند كردن  و به هر حال من حاال مي مينرس
  ).29پ(»مهم است يليخ

 شتريكردند هر چه ب مي يمرحله سع نيدر ا پرستاران
و در طول  رنديبه كار گ ينيبال طيرا در مح يشيبازاند

خود، موارد  ينيتجارب بال يبا ذكر برخ زيها ن مصاحبه
 نهيزم نيدر ا. دادند مي حيرا توض يشيكاربرد بازاند

واقعاً  نيا«: اظهار داشته است نياز پرستاران چن يكي
گذشته خود  يها است كه از تجربه يارزشمند زيچ

ن هم كه طرح شما تمام شده اال نيما هم. مياستفاده كن
و ثبت  ميسينو مي ميافتد، دار مي مانيكه برا ياتفاقات

از آنها استفاده  يعلم زيچ كيشود و به عنوان  مي
  )18پ(.»ميكن مي

تر  قيكمك كرد به ما كه عم يليخ«: گفت هم مي يپرستار
 نيا ديدان مي. كه علت هر مسأله چه بوده مينيو بب ميفكر كن

بود كه  نياز ا يناش ميدانست كه مثالً علت آن را نمي
مطالعه داشته  نهيزم نيدر ا شتريب ديبا. مطالعه ما كم بود

  ).3پ(»ميباش
 يمرحله به طور كل نيو ادراكات پرستاران در ا تجارب

 يمتفاوت از گذشته بود و پس از عبور از مراحل تكامل
 وياز پورت فول يخود را به استفاده عمل ليتما نكيا ،يقبل

  .دادند نشان مي

  
  بحث

به تجارب و ادراكات  يابيمطالعه با هدف دست نيا
استفاده كرده  ويانجام شد كه از پورت فول يپرستاران

مراحل تكامل  ييمطالعه منجر به شناسا جينتا. بودند
كارگيري پورت  به يپرستاران در پ يشيمهارت بازاند

به  يشيتكامل بازاند نديكه فرا نيبا توجه به ا. ديگرد ويفول
 گريمرحله به مرحله د كيانتقال از  اي رييتغ نديعنوان فرا

 زيانتقال مل هيدر بحث، نظر ل،يدل نيمطرح است، به هم
)Meleis (نيدر ا. و همكاران مورد توجه قرار گرفته است 

 ييها يژگيبا و گريمرحله به مرحله د كيانتقال از  هينظر
زمان مند بودن، و وجود  ر،ييشدن، تغ ريدرگ ،يآگاه رينظ
در مطالعه ). 25(شوند مي فيتوص يو نقاط بحران عيوقا

ورود به مطالعه، پرستاران فاقد دانش  يحاضر و در ابتدا
بودند  ويو پورت فول يشينسبت به بازاند يو شناخت كاف

مرحله اول مرحله احساس  ي،ژگيو نيكه به واسطه هم
مسأله باعث شده بود تا پرستاران  نيا. نام گرفت يگانگيب

، و )Jones( جونز. ار دچار اضطراب شوندك يدر ابتدا
اند كه در  گزارش كرده زيو همكاران ن) Ross(راس 

احساس اضطراب  ويمطالعه آنها اكثر كاربران پورت فول
مطالعات عوامل  ياحساس، برخ نيا حيدر توض. اند داشته
 يدگيچيكاربران را كمبود اطالعات و پ ينگران ياصل

مطابق با ). 27و26(اند كرده زارشگ ويساختار پورت فول
 اريمرحله بس نيا يها يژگياز و يگاهآمستندات،  يبرخ

تواند آثار مثبت پورت  به آنها مي يتوجه يمهم است و ب
به عنوان مثال در مطالعه . را تحت تأثير قرار دهد ويفول
كه از  يديو همكاران اضطراب شد) Hrisos( سوسيهر
ه بود، موجب شد زارشگ ويكاربران پورت فول يسو

. شده بود ويآنها در استفاده از پورت فول زشيكاهش انگ
 ،ينيب شيآمد قابل پيپ كيآنها معتقد بودند كه به عنوان 
 ريدرگ ويپورت فول نديفرد مضطرب كمتر در فرا

 جاديدر ا ياضطراب نقش مهم ن،يبنابرا). 28(شود مي
در . ددار وينسبت به پورت فول ياحساس و تجربه منف
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از  يناش كه اضطراب فوق عمدتاً نيحال با توجه به ا نيع
 يشيو بازاند ويدانش اندك پرستاران درباره پورت فول

الزم و ارائه دانش  ريرسد با اتخاذ تداب است، به نظر مي
پرستاران در ارتباط با پورت  ازيمورد ن يو عمل ينظر
كاهش اضطراب را  نهيتوان زم مي ،يشيو بازاند ويفول

  .ردآو فراهم
در  لياز قب ييارهايو همكاران، مع) Meleis( زينظر مل از

اطالعات بودن، استفاده از افراد الگو و  يجستجو
 نيتر مهم د،ينقش جد رشيبه منظور پذ ييها تيفعال
شدن در  ريدرگ يژگيدهنده و هستند كه نشان ييها اريمع
در مطالعه حاضر و در ). 25(هستند رييانتقال و تغ نديفرا
 ،يشيتكامل بازاند نديمرحله از فرا نيو سوم نيدوم

آنها به . فوق را به تناسب نشان دادند يارهايپرستاران مع
به دنبال كسب  و،يبا پورت فول ييو پس از آشنا جيتدر

 اناتيدر ب. خود بودند يريادگي يها ازياطالعات در باره ن
همكاران  ريآنها از سا يرياز پرستاران، نحوه الگوگ يبرخ
 زياز آنها ن يبعض يها خورد و در گفته مي شمبه چ

 يفرد نينقش، روابط ب يفايمحسوس در نحوه ا راتييتغ
آنها  يشناخت يها و مهارت) مارانيبا همكاران و ب(

در مطالعه خود به  زيزاده و همكاران ن يول. مشهود بود
سودمند و مؤثر  يروش ويكه پورت فول دنديرس جهينت نيا

). 20(است يشناخت يها ها و مهارت يريادگي شيافزا يبرا
 يو همكاران بر رو يفيتوسط لط راياي كه اخ در مطالعه
انجام شده است تأثير استفاده از  يپرستار انيدانشجو

 يها كمتر از روش يبر مهارت تفكر انتقاد ويپورت فول
 نيمحقق نيهر چند ا). 19(بوده است يابيمتداول ارزش

، كوتاه بودن زمان مطالعه ها همچون كمبود نمونه يليدال
 جينتا حيتوض يمربوطه را برا يتجربه اندك مرب يو حت

رسد  اند اما به نظر مي متناقض مطالعه خود مطرح نموده
توجه و  ازمندين ويشناخت همه ابعاد و آثار پورت فول

  .باشد يشتريانجام مطالعات ب
نظارت و  ت،يپرستاران به هدا ازيمطالعه حاضر، ن در

توان از آن  اي كه مي كسب بازخورد مشهود بود به گونه

تكامل مهارت  ليضرورت به منظور تسه كيبه عنوان 
از عوامل  يكيدر واقع، . پرستاران نام برد يشيبازاند

انتقال،  نديپرستاران در فرا شتريشدن ب ريمؤثر بر درگ
ز امر ا نيا. است ينيبال طيدر مح تيت و هدايبه حما ازين

 يها افتهيكه  رديمورد توجه قرار گ شتريب ديآن جهت با
 ينيبال طيدهد كه مح مطالعات موجود نشان مي يبرخ
وعملكرد مؤثر  يريادگي يمطلوب برا يطيمح شهيهم
 جيمسأله و بر اساس نتا نياز هم تيدر حما). 29(ستين

 اريبس) Turner & Beddoes(مطالعه ترنر و بدوس 
و  ويپورت فول ياست كه در هنگام معرف يضرور
 ياز سو يكاف تيآن حما يو در طول اجرا يشيبازاند

به منظور  يشيو مسلط بر بازاند تيافراد صاحب صالح
به عمل  يكاهش مشكالت و پاسخ به سؤاالت احتمال

  ).30(ديآ
توسط پرستاران را  يشيارتقا و بازاند تيمسؤول رشيپذ
 يشيتكامل بازاند ندياز نقاط عطف در فرا يكيتوان  مي

در ادراك  رييتغ نيرسد ا به نظر مي). 25(دانست
 ،يشيبازاند يها و روش ميسازي مفاه يپرستاران و درون

 يشيتكامل بازاند ندينقطه در فرا نيو حساس تر نيتر مهم
تكامل  ريبود كه مس رييتغ نيباشد؛ چرا كه پس از ا

در مطالعه  رييتغ نيا. وار شددر پرستاران هم يشيبازاند
در  يشيكه روند تكامل بازاند زين) Glaze( زيگل

را مورد مطالعه قرار داده است مستند شده  انيدانشجو
  ).31(است

نوع  نيمترتب بر ا يها تيمحدود يدارا يفيمطالعه ك نيا
نوع  نيا يذهن تيآنها ماه نيتر از مطالعات بود كه از مهم

پذيري آنها  ميتعم تيبودن قابل نييپا زياز مطالعات و ن
 نيفوق، انجام ا كيمتدولوژ يها تيعالوه بر محدود. است

از  يدر بخش خاص يپژوهش طيمطالعه محدود به مح
 يها طيمطالعه در مح نيتكرار ا. است ودهكشور ب
كشور ممكن  يها مارستانيب ريمتفاوت در سا يپژوهش

ط قوت و از نقا يگريد يها جنبه يياست منجر به شناسا
  .گردد ويضعف پورت فول

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  پرستاران يشيبازاند يها مهارت  مسعود بحريني و همكاران
 

  http://journals.mui.ac.ir )2(21؛ 1391ارديبهشت /مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /      128

  
  گيري نتيجه

پرستاران، توسعه  يمطالعه نشان داد كه برا نيا
. است يو انتقال دهيچيپ ينديفرا يشيبازاند يها ييتوانا

 ويدانش پرستاران در ارتباط با پورت فول يسطح ناكاف
و  يابيارز ديجد يها آنها با ابزار ييدهنده نا آشنا نشان

و  تيعامل هدا نديفرا نيدر ا نياي بود؛ بنابرا ارتقاء حرفه
 يها ييتوسعه توانا. مهم دارد اريبس ينقش يياهنمار

پرستاران فراهم كرد تا به  يامكان را برا نيا يشيبازاند
دهنده  تر بنگرند و به عوامل شكل قيخود عم ينيتجارب بال

 نيآنها را به ا ييتوانا نيا. ببرند يتجارب پ نيو مؤثر بر ا
 ينيبال كردتفكر كنند و عمل گرياي د باور رساند كه به گونه

 شنهاديپ نهيزم نيدر هم. نديتر ارائه نما را مؤثر شيخو
 لهيوس نياز ا يبا استفاده عمل يپرستار رانيشود مد مي

 يرا برا نهيزم ،ينيكار بال يواقع يها طيبا ارزش در مح
وزش مداوم و توسعه تر آم ديجد يها استفاده از روش

شود  مي شنهادپي نيهمچن. اي پرستاران فراهم كنند حرفه
و بر  يپرستار يها با انجام مطالعات مشابه در دانشكده

 ويكارگيري پورت فول آثار به ،يپرستار انيدانشجو يرو
. رديقرار گ يمورد بررس زين كيآكادم يها يريادگيبر 

 لهيوس كيذاتا  وياز آنجا كه پورت فول نيعالوه بر ا
مطالعات  يتوان با طراح شود مي محسوب مي يابيارز
 يمثبت و منف يها جنبه يبررس يرا برا نهياي، زم سهيمقا
به  انيدانشجو يها يريادگي يابيارز يبرا لهيوس نيا

در  يو كارآموز يكارآموز يها خصوص در برنامه
  .عرصه فراهم كرد

  
  قدرداني

 يپژوهش تيريمد يو معنو يماد تيمطالعه با حما نيا
 نيبوشهر انجام شده است كه بد يدانشگاه علوم پزشك

از  نيهمچن. گردد مي يقدردان ربط يذ نياز مسؤول لهيوس
  .ديآ تشكر به عمل مي زيپرستاران عز
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Development of Reflective Skills among Nurses through Portfolio: A 
Qualitative Study 

 
Masoud Bahreini1, Shohreh Shahamat2,Marzieh Moattari3,Sherafat Akaberian4, Sharif 

Sharifi5, Mohammadreza Yazdankhah Fard6 
 

Abstract 
 
Introduction: Use of portfolio is growing as a functional tool in promotion and development of general and 
specific skills such as reflection and making link from theory to practice. This study aimed to explore nurses' 
perceptions and experiences of using portfolio. 
Methods: This qualitative study was conducted during years of 2009-2010 through qualitative content 
analysis method in a university hospital in Bushehr. At first, portfolio was introduced to nurses and they used 
portfolio in their clinical performance for a year. Finally 26 nurses were selected through purposeful 
sampling. Three focus group discussions were run for data collection. Interviews were recorded and 
transcribed verbatim. Interviews were continued until data saturation and then themes were extracted. 
Results: Subsequent to data analysis of participating nurses’ perceptions and experiences, theme of "ladder 
of reflective development" was derived from interviews. This theme encompasses steps of reflection 
development in nurses and four steps of feeling strange, anxiety reduction and acceptance, internalization, 
and learning and application was introduced. 
Conclusion: Steps of reflective thinking skills development indicated an inadequate knowledge level among 
nurses about portfolios and reflection. However, portfolio left a positive impact on reflective thinking skills 
of nurses and use of portfolio. Therefore, use of this tool is recommended to be considered in clinical 
nursing. 
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