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چکید ه
مقدمه: در سال های اخیر با توجه به تغییر نگرش دانشجویان پزشکی در فرایند یادگیری و ارزیابی، این فرایند از رویکرد 
سنتی به سمت دانشجو محوری سوق داده شده است. در این راستا باید از ابزار و روش های جدید یادگیری و ارزیابی 
جهت مشارکت فعال دانشجویان استفاده کرد. لذا، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر استفاده از کارپوشه در انگیزش و 

پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز صورت گرفته است.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع نیمه تجربی می باشد. جامعه آماری مطالعه، دانشجویان پزشکی سال شش دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز در سال تحصیلی 95-96 بودند که به روش سرشماری، 70 نفر از دانشجویان سال شش پزشکی وارد 
مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی و پایایی آن توسط اساتید و اعضای هیئت 
علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مورد تائید قرار گرفت )آلفای کرونباخ 0/8(. پرسشنامه در دو بخش، تأثیر کارپوشه را 
بر یادگیری و ارزیابی مورد بررسی قرار می داد. سپس داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 14 و با آزمون های آماری در 

سطح P≤ 0/05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: در این مطالعه اکثر )80%( دانشجویان در رده سنی 23 تا 26 سال قرار داشتند.70% نمونه ها زن بودند؛ که %70 
آن ها با کارپوشه آشنایی نداشتند. 75% دانشجویان موافقند که پورتفولیو سبب افزایش انگیزه برای یادگیری و شرکت 
در بحث های گروهی، افزایش کیفیت یادگیری و پایداری یادگیری دانشجویان می شود. 83/3% دانشجویان کاماًل بر این 
باورند که به کارگیری کارپوشه در فرایند ارزیابی سبب مشارکت دانشجو در ارزیابی خود و همچنین فراهم شدن فرصت 
.)P< 0/05( می شود. تفاوت معنی داری بین جنس و انگیزش یادگیری و یادگیری عمیق مشاهده شد )%خود ارزیابی )79/2

بحث و نتیجه گیری: از آنجا که پورتفولیو به عنوان یک ابزار خودارزیابی جهت اصالح یا بهبود روند یادگیری که منطبق 
بر یادگیری بزرگساالن است مورد استفاده قرار می گیرد، می تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند در امر یادگیری و ارزیابی 
دانشجویان بکار گرفته شود، لذا، بایستی اساتید تمهیدات الزم را جهت استفاده از این ابزار آموزشی با تمرکز بر یادگیری 

و ارزیابی فراگیران فراهم سازند.
كلمات كلیدی: ارزیابی، دانشجویان، کارپوشه.
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مقدمه
پزشکی  دانشجویان  نگرش  تغییر  به  توجه  با  اخیر  سال های  در 

به  سنتی  رویکرد  از  فرایند  این  ارزیابی،  و  یادگیری  فرایند  در 
سمت دانشجو محوری سوق داده شده است. در این راستا باید از 
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ابزار و روش های جدید یادگیری و ارزیابی جهت مشارکت فعال 
دانشجویان استفاده کرد. روش های نوین یادگیری و ارزیابی، مسیر 
حرکت به سمت یادگیری با انگیزه باال و یادگیری مادم العمر را 
میسر می سازند )1(. در عصر حاضر، تمرکز برنامه درسی از کسب 
یافته است.  تغییر   (Competence) تبحر  به سمت کسب  دانش 
تبحر به معنی استفاده عادتی از دانش، استدالل بالینی، مهارت های 
بالینی و تفکر عمیق در ارائه مراقبت به مددجویان و بهره مند کردن 
 (Portfolio) جامعه است. در 22 تا 24 سال گذشته روش کار پوشه
مستمر  آموزش های  تمامی  در  تبحر  ایجاد  روش  یک  عنوان  به 
از سال 2006، کارپوشه  ارائه و معرفی شده است )2(.  پزشکی 
جایگاه ویژه ای در ارتقاء مهارت های بالینی و ارزشیابی تکوینی و 
سازنده دانشجویان پزشکی سال یک و دو، کسب کرده است )3( 
و یکی از ابزارهای آموزش و ارزیابی بالینی است که در محیط 
کارپوشه   .)4( می پردازد  فراگیران  ارزیابی  و  آموزش  به  واقعی، 
به عنوان یک ابزاری که برای ثبت کارها، نمایش سیر یادگیری 
نمونه کارهای برجسته، چک لیست مهارت های  معلومات، ثبت 
بالینی، قابلیت های اکتسابی و کاًل تمامی مواردی که دانشجو آن 
را در آموزش خود مهم تلقی می کند، به کار برده می شود )1( و 
می توان آن را جهت تعیین میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان، 
پایان  در  و هم  تکوینی(  )ارزشیابی  هم در طول دوره تحصیلی 
دوره تحصیلی مورد استفاده قرار داد )5(. مطالعات مختلفی نشان 
داده اند که استفاده از کارپوشه باعث افزایش مهارت خود ارزیابی 
و یادگیری مستقل دانشجویان نسبت به سایر دانشجویان می شود 
گردآوری  در  مهمی  سهم  کارپوشه  از  استفاده  با  ارزیابی  و   )6(
اطالعات، ارزیابی امکانات و تجهیزات، انعطاف پذیر بودن اهداف و 
برنامه آموزشی و شناخت عوامل محیطی مثبت و منفی در فرایند 
ارزیابی دانشجویان دارد )7(. لطیفی در مطالعات خود بیان کرد که 
روش کارپوشه می تواند در برخی از زمینه ها به عنوان شیوه های 
نوین و فعال یادگیری و ارزشیابی مورد استقبال دانشجویان قرار 
گیرد ولی انجام تکالیف زیاد در یک دوره کوتاه مدت کارآموزی 
می تواند تأثیر منفی بر رضایتمندی دانشجویان داشته باشد )8(.

به اعتقاد برخی، کارپوشه ها فرصتی برای خود ارزشیابی، یادگیری 
خود تنظیمی، تأمل و رشد مهارت های فردی فراهم می سازند )9(. 
همچنین بازاندیشی توسط دانشجویان در پایان شیفت با استفاده 

از کارپوشه مفید است )10(. از طرفی درصد کمی از دانشجویان 
استفاده از کارپوشه را در یادگیری بالینی مورد تائید قرار دادند و 
آن را وقت گیر می دانند ولی مطالعات نشان می دهد که کارپوشه 
باعث حساس شدن دانشجو به مسائل بالینی می شود )11( و با 
افزایش مشارکت دانشجویان در فرایند یادگیری، در کاربرد اصول 
و مفاهیم تئوری در آموزش بالینی، موجب افزایش میزان یادگیری 
در آنان می شود )12(. لذا، با توجه به چالش های اخیر در شیوه های 
نوین ارزیابی و یادگیری و ضرورت یادگیری پایدار و عمیق در این 
مطالعه بر آن شدیم که بعد از یک دوره آموزشی کوتاه مدت در 
مورد آشنایی دانشجویان با نحوه به کارگیری و مزایای کارپوشه، 
تأثیر کارپوشه را در میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی 

تبریز مورد مطالعه قرار دهیم.

مواد و روش ها
این مطالعه یک مطالعه نیمه تجربی است که در سال 1395-96 
انجام شد. جامعه پژوهش این مطالعه، دانشجویان پزشکی سال 
شش دانشگاه علوم پزشکی تبریز بودند. معیارهای ورود به مطالعه 
دوره های  گذراندن  عدم  پزشکی،  در سال ششم  تحصیل  شامل 
آموزشی مشابه در حیطه کارپوشه و کاربرد آن و شرکت در کارگاه 
آموزشی آشنایی دانشجویان با نحوه به کارگیری کارپوشه و مزایای 
جهت  دانشجویان  تمایل  عدم  مطالعه،  از  خروج  معیار  بود.  آن 
شرکت در مطالعه در نظر گرفته شد. با روش سرشماری، 70 نفر 
از دانشجویان سال شش پزشکی وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری 
بخش،  که شامل سه  بود  محقق ساخته ای  پرسشنامه  اطالعات 
خصوصیات جمعیت شناختی و بخش دوم شامل سؤاالت تأثیر 
کارپوشه بر فرایند یادگیری )5 آیتم( و در بخش سوم، سؤاالت 
مربوط به فرایند ارزیابی )6 آیتم( طراحی شده بود. پاسخ ها در یک 
طیف لیکرتی شامل کاماًل موافقم، موافقم، مخالفم و کاماًل مخالفم 
قرار گرفتند. حداکثر امتیاز 4 و حداقل امتیاز برای هر آیتم 1 بود.
پایایی پرسشنامه توسط اساتید و اعضای هیئت علمی  روایی و 
تائید  تائید قرار گرفت. جهت  دانشگاه علوم پزشکی تبریز مورد 
روایی صوری از دو روش کمی و کیفی استفاده شد. جهت تعیین 
روایی کمی صوری پرسشنامه، از 10 نفر از افراد گروه هدف در 
حوزه های مورد نظر، درخواست شد با توجه به طیف لیکرتی 5 
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قسمتی )از کاماًل مهم است تا اصاًل مهم نیست( نظرات خود را 
اعالم نمایند. پس از تکمیل پرسشنامه توسط گروه هدف، با استفاده 
از فرمول روش تأثیر آیتم، روایی صوری هر سؤال محاسبه شد 

.(Impact Score≥1/5)

جهت کسب روایی محتوایی کیفی پرسشنامه، 10 نفر از اساتید 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مطلع در این حوزه دیدگاه های خود 
نظرات  جمع آوری  از  پس  که  نمودند؛  ارائه  کتبی  صورت  به  را 
متخصصین، تغییرات الزم در ابزار اعمال شد. برای تعیین کمی 
 CVR (Content Validity روایی محتوا پرسشنامه از روش تعیین
مرحله  دو  در طی   CVI (Content Validity Index) و   Ratio)

اساتید  از  نفر   10 برای  پرسشنامه  مرحله  این  در  شد.  استفاده 
آنان درخواست شد که  از  ارسال و  دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
نظرات خود را به صورت کتبی در خصوص ضروری بودن، مربوط 
بودن، ساده بودن و واضح بودن هر یک از سؤال ها، ارائه نمایند و 
سؤاالت با CVR بیشتر یا مساوی 0/62 )بر اساس جدول الوشه( و 
CVI بیشتر یا مساوی 0/75 مورد تائید قرار گرفتند. جهت تعیین 

پایایی پرسشنامه از شیوه آزمون- آزمون مجدد و همسانی درونی 
استفاده شد )آلفای کرونباخ 0/8(.

پس از تدوین پرسشنامه، در یک کارگاه آموزشی کوتاه مدت )4 
ساعته( در مورد آشنایی دانشجویان با نحوه اهمیت کار پوشه، به 
کارگیری کارپوشه و مزایای آن بحث گردید. سپس دانشجویان 
در بخش های بالینی داخلی مردان و زنان به مدت 8 هفته مشغول 
کارآموزی، مستندات  و در طی گذراندن دوره  کارآموزی شدند 
مبتنی بر یادگیری خود را در کارپوشه قرار دادند. در انتهای دوره، 
اساتید بالینی، کارپوشه دانشجویان را مورد بررسی قرار دادند. از 
دانشجویان نیز تقاضا شد که پرسشنامه محقق ساخته را تکمیل 
نمایند. اخذ رضایت آگاهانه از دانشجویان، توجیه آنان در مورد 
مطالعه و روش و هدف از انجام پژوهش، رعایت اصل رازداری و 
محرمانه نگه داشتن اطالعات به دست آمده، آزادی نمونه ها در 
ترک مطالعه از جمله اصول اخالقی بودند که در این مطالعه رعایت 
 spss 14 شدند. بعد از جمع آوری داده ها، ابتدا داده ها وارد نرم افزار
از آزمون های  شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین، 
توصیفی و تحلیلی )آزمون دقیق فیشر، تی مستقل( جهت تحلیل 

داده ها )P≤ 0/05( استفاده شد.

یافته ها
در این مطالعه اکثر )80%( دانشجویان در رده سنی 24 تا 26 
نداشتند.  آشنایی  کارپوشه  با  آن ها   %70 که  داشتند  قرار  سال 
سایر مشخصات  بود.  نمونه ها 27 ± 15/38  اکثر  قبل  ترم  معدل 
فردی نمونه های پژوهش در جدول شماره 1 نشان داده شده است.

موافق  کاماًل   )%66/7( دانشجویان  اکثریت  که  داد  نشان  نتایج 
بودند که پورتفولیو سبب افزایش انگیزه برای یادگیری و شرکت 
در بحث های گروهی، افزایش کیفیت یادگیری و پایداری یادگیری 
دانشجویان می شود.16/7% دانشجویان مخالف افزایش یادگیری 
بودند.  کارپوشه  توسط  دانشجویان  مستقل  یادگیری  و  عمیق 

)جدول 2(
مشخص  فراگیران  ارزیابی  فرایند  بر  کارپوشه  تأثیر  بررسی  در 
به کارگیری  که  باورند  این  بر  کاماًل  دانشجویان   %83/3 که  شد 
کارپوشه در فرایند ارزیابی سبب مشارکت دانشجو در ارزیابی خود 
ارزیابی )79/2%( می شود.  و همچنین فراهم شدن فرصت خود 
کارپوشه،  از  استفاده  که  بودند  موافق  نیز  دانشجویان  اکثریت 
پیشرفت تحصیلی دانشجویان را در طول دوره کارآموزی را نشان 
می دهد. سایر اطالعات پرسشنامه در حیطه ارزیابی، در جدول 3 

نشان داده شده است.
بین متغیرهای  را  تفاوت معنی داری  پیرسون  آزمون همبستگی 
دموگرافیک و پیشرفت تحصیلی را نشان نداد )P> 0/05(. آزمون 
اسپیرمن تفاوت معنی داری بین وضعیت تأهل و پیشرفت تحصیلی 

  درصد  تعداد  مشخصات فردي

  سن
23<  12  10  
23-26  56  80  

26>  12  10  

  جنس
  70  49  زن
  30  21  مرد

  تأهل
  30  21  متأهل
  70  49  مجرد

  آشنايي با پورتفوليو
  30  21  بلي
  70  49  خير

  معدل ترم قبل دانشجويان
14-16  45  65  

16>  25  35  
 

جدول 1- مشخصات فردی نمونه های پژوهش
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)r= 0/674 ،P= 0/05(، جنس و پیشرفت تحصیلی را نشان نداد 
یادگیری  انگیزش  و  جنس  بین  ولی   .)r= 0/300  ،P= 0/184(
 ،P= 0/04( شد  مشاهده  معنی داری  تفاوت  عمیق  یادگیری  و 

.)r= 0/01

بحث و نتیجه گیری
مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر استفاده از کارپوشه در انگیزش 
و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز صورت 
گرفت. با توجه به نتایج برآمده از محاسبات آماری، به کارگیری 
انگیزه برای مشارکت دانشجو  کارپوشه در زمینه ایجاد عالقه و 
در یادگیری، میزان توافق دانشجویان از روش پورت فولیو بیشتر 

به  و همکارش که  کریمان  پژوهش  با  که  بود؛  متداول  از روش 
بررسی تأثیر روش پورت فولیو بر یادگیری و رضایت دانشجویان 
مامایی اراک پرداختند )12( و همچنین با نتایج مطالعه اسدی و 
همکارانش که تأثیر آموزش و ارزشیابی بالینی به روش پورتفولیو بر 
رضایتمندی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری جندی شاپور 
اهواز )13( را مورد بررسی قرار دادند و مطالعه کوین (Kevin) با 
عنوان نقش پورتفولیو در انگیزش دانشجویان )14( همخوانی دارد. 
از آنجا که کارپوشه هم یک روش آموزشی وهم یک روش ارزشیابی 
است و دانشجویان در طی گذراندن یک کارآموزی، مجموعه ای 
از کارها و مستندات خود را جمع آوری می کنند، به نقاط قوت و 
ضعف خود پی می برند و سعی در رفع نقاط ضعف خود کرده و 

عالقه و انگیزه آن ها برای یادگیری افزایش می یابد.
در مطالعه حاضر پورتفولیو سبب افزایش کیفیت و عمق یادگیری 
دانشجویان شده بود. با توجه به این نکته که دانشجویان مبتنی 
بر اهداف آموزشی، مجموعه ای از کارهای خود را فراهم می کنند 
و به طور مداوم در پی افزایش مستندات خود هستند و از استاد 
خود بازخورد دریافت می کنند، عمق یادگیریشان افزایش می یابد. 

  مخالف كامالً  مخالف  موافق  موافق كامالً  حيطه فرايند ارزيابي  رديف
  -  7/16  2/29  50  شوديمي ارزيابي ترعيوسسطح   1
  -  7/16  7/41  5/37  شوديمي از دانشجو انجام ترقيعمارزيابي   2
  -  3/8  3/33  2/54  شوديمفراهم  دانشجو امكان ارزيابي مداوم   3
  -  3/8  3/8  2/79  شوديمامكان خود ارزيابي از دانشجو فراهم   4
  -  3/8  2/4  3/83  سازديمفراهم  خود را امكان مشاركت دانشجو در ارزيابي   5
  -  -  2/54  7/41  دهديمنشان  پيشرفت تحصيلي دانشجويان را در طول دوره  6

 

جدول 3- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش حیطه فرایند ارزیابی

  P  همبستگي  مشخصات فردي
  068/0  309/0  سن

  114/0  300/0  آشنايي با پورتفوليو
  980/0  015/0  معدل ترم قبل دانشجويان

 

جدول 4- همبستگی بین متغیرهای دموگرافیک و انگیرش یادگیری و یادگیری 
عمیق

  مخالف كامالً مخالف موافق  موافق كامالً  حيطه فرايند يادگيري رديف
  -  -  2/29  7/66  سازديمي گروهي فراهم هابحثانگيزه براي يادگيري و شركت در   1
  -  -  7/41  50  سازديمموقعيتي براي بازانديشي مطالب مهم باليني فراهم  يك  2
  -  7/16  8/45  3/33  .شوديميان يادگيري مستقل در دانشجو باعث يادگيري عميق و  3
 به عنوان يك پروژه جامعه نگر باشد توانديمكه  كارهاي مهمي توانيم با استفاده از آن  4

  كرد. ترجسته بر
7/16  8/45  3/33  -  

  -  -  2/29  7/66  برديمرا باال  كيفيت يادگيري دانشجويان  5
  -  =  2/29  7/66  .شوديمتر دانشجويان  مؤثرباعث يادگيري پايدارتر و   6
  -  7/16  3/33  8/45  .سازديمفراهم  فرصت براي ابتكار و نوآوري  7
 

جدول 2- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش حیطه فرایند یادگیری
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نیز  (Buckley) و همکارانش )15(  بوکلی  با پژوهش  نتایج  این 
همسو می باشد. نتایج مطالعه کریمان نیز نشان داد که پورتفولیو 
سبب افزایش یادگیری در کارآموزی بخش زنان شده است )12(. 
مطالعه ولی زاده و همکاران نیز با عنوان مقایسه تأثیر آموزش و 
ارزیابی بالینی به روش مجموعه کار با روش تلفیقی، بر یادگیری 
شناختی دانشجویان پرستاری در محیط های بالینی )16( نشان داد 
که کارپوشه سبب افزایش یادگیری شناختی دانشجویان می شود. 
براون (Brown) نیز در مطالعه خود به این نتایج دست یافت که به 
کارگیری پورتفولیو سبب افزایش یادگیری شناختی دانشجویان، 
تغییر درک فراگیران از زندگی حرفه ای و آموزشی خود، افزایش 

حس نوآوری و افزایش مهارت های ارتباطی می شود )17(.
امکان  و  ارزیابی  خود  افزایش  سبب  کارپوشه  مطالعه،  این  در 
مشارکت دانشجو در فرایند ارزیابی شده است که با مطالعه بوکلی 
)15( و مطالعه براون و مطالعه کومار و همکارانش در هند و مطالعه 
اسدی )13( مطابقت دارد. اکثریت فراگیران شرکت کننده در این 
مطالعه موافق بودند که استفاده از کارپوشه در فرایند ارزیابی سبب 
می شود که پیشرفت تحصیلی دانشجویان در طول دوره بهتر نشان 
داده شود که در پژوهش اسدی )13( رضایت دانشجویان از توجه 
به سیر پیشرفت دانشجو و نه وضعیت نهایی و نیز دریافت بازخورد 
از مربی، در شیوه پورت فولیو بیشتر از شیوه متداول بود؛ ولی این 
اختالف از لحاظ آماری معنی دار نبود. پژوهش زارعی )18( با عنوان 
تأثیر استفاده از کارپوشه الکترونیکی بر نگرش، انگیزه و پیشرفت 
الکترونیکی دانشگاه صنعتی  آموزش  تحصیلی دانشجویان مرکز 
خواجه نصیرالدین طوسی نیز نشان داد که کارپوشه الکترونیکی 
سبب پیشرفت تحصیلی فراگیران می شود. با توجه به نقش فعال 
دانشجو در جمع آوری اطالعات، سیر پیشرفت دانشجو مشخص 
نهایت  در  و  می کند  تغییر  دانشجو  یادگیری  انگیزه  و  می شود 
دانشجو می تواند نقش فعال در ارزیابی خود داشته باشد. با توجه 

اساتید،  بازخورد  بر  با تمرکز  ارزیابی و  نتیجه خود  ارزیابی و  به 
دانشجویان می توانند سیر یادگیری خود را پایش کنند. در مطالعه 
حاضر بین جنس زن و یادگیری عمیق تفاوت معنی داری مشاهده 
شد که در مطالعات مشابه این نتیجه کسب نشده است. از آنجا که 
پورتفولیو در صورت سازماندهی مناسب بر اساس اهداف یادگیری 
دانشجویان می تواند حتی بهتر از یک وب سایت اختصاصی رشته 
پزشکی مورد استفاده قرار گیرد و زمینه را برای انجام پروژه های به 
روز و مورد نیاز جامعه پزشکی بر اساس یادداشت های دانشجویان 
فراهم سازد و با توجه به اینکه از آن می توان به عنوان یک ابزار 
بر  یادگیری که منطبق  یا بهبود روند  خودارزیابی جهت اصالح 
اصول یادگیری بزرگساالن است استفاده کرد، می تواند به عنوان 
یک ابزار قدرتمند در امر یادگیری و ارزیابی دانشجویان در بالین 
بایستی  لذا،  گیرد،  قرار  استفاده  مورد  فراگیران  تبحر  افزایش  و 
با  آموزشی  ابزار  این  از  استفاده  را جهت  الزم  تمهیدات  اساتید 
همچنین  سازند.  فراهم  فراگیران  ارزیابی  و  یادگیری  بر  تمرکز 
پیشنهاد می شود که کاربرد کارپوشه در فرایند یادگیری، انگیزش 
مورد  پزشکی،  علوم  رشته های  سایر  دانشجویان  و خودتنظیمی 

بررسی قرار گرفته شود.
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The Effect of Portfolio on Motivation and Academic 
Achievement of Students of Tabriz University 

of Medical Sciences
Fata. L1, Hazrati. H2, Mohammadzadeh. M3, *Habibi. H4

Abstract

Introduction:  In recent years, the attitude of medical students toward learning and evaluation processes is changed.  

In this regard,  new methods of  learning and evaluation should be used to actively involve them in such processes.

Objectives:  The current study investigated the effect of portfolio on the motivation  and academic achievement  of 

students of Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

Material and Methods:  The current survey of the six-year medical students of Tabriz University of Medical Sciences 

was conducted on 20 subjects selected by  the simple sampling method. The  data collection tool  was a valid and reliable 

questionnaire with Cronbach’s alpha = 0.8. The questionnaire consisted of 2 parts, the impact of portfolio on learning and 

evaluation. The data were analyzed with SPSS version 14 using statistical tests.

Results: About 80% of the students were within the age range of 23 to 26 years, and 70% were not familiar with 

the portfolio. Most students believed that the portfolio increased their motivation to learn and participate in group 

discussions, and enhanced the quality of learning and learning sustain ability. Also, 83.3% of the participants believed 

that using  portfolio  can provide opportunities to attempt self-evaluation. Using the Spearman test, a significant difference 

was observed between the gender, and motivational learning and deep learning (P<0.05)

 Discussion and Conclusion: Portfolio is a self-evaluation tool using to modify or improve the learning process. 

Hence, it  can be used as a powerful tool in learning and evaluation of students.

Keywords: Evaluation Tools, Portfolio, Students.
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