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Abstract
Introduction: It is essential to evaluate the present situation, make a plan, and do some structural and 
executive changes to improve the quality and quantity level of clinical evaluation. This study aimed 
to determine the clinical evaluation status of undergraduate nursing students from the viewpoints of 
students and teachers in Alborz University of Medical Sciences.
Methods: The present study is a descriptive cross-sectional study conducted in 2020. All 3rd 
to 8th semester undergraduate nursing students and all nursing teachers of Alborz University of 
Medical Sciences were enrolled in the study by the census method. Data collection tools included 
a questionnaire to assess the status of clinical evaluation, which were completed electronically by 
students and teachers. The collected data were analyzed by SPSS software version 26 and descriptive 
statistics.
Results: Findings showed that the mean of studentsי opinions score was 2.85±0.74 and it was 
lower than the grand mean of the questionnaire. Teachers had the same status; their scoresי mean 
was 2.90±0.68 in the questionnaire. Moreover, findings showed that the present method of clinical 
evaluation, which is based on the teacher-made checklists, does not have enough quality and 
acceptability from the viewpoints of 65.2% of teachers and 57.1% of students.
Conclusions: The results of this study showed that from the point of view of the students and teachers, 
the evaluation forms (scales) used were inadequate and non-standard. According to the results of 
this study, it is essential to modify and revision the forms and generally the process of the clinical 
evaluation to achieve the goals of clinical education and empower nursing students.
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چکیده
مقدمــه: ارتقــاء ســطح کیفــی و کمــی فرآینــد ارزشــیابی بالینــی، مســتلزم بررســی وضعیــت موجــود و ســپس برنامــه ریــزی جهــت ایجاد 
تغییــرات ســاختاری و اجرایــی الزم اســت. مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن وضعیــت ارزشــیابی بالینــی دانشــجویان کارشناســی پرســتاری 

از دیــدگاه دانشــجویان و اســاتید دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز انجــام شــد. 
روش کار: مطالعــه حاضــر، مطالعــه ای توصیفــی اســت کــه بــه صــورت مقطعــی و در ســال 1399-1398 انجــام شــد. کلیــه دانشــجویان 
تــرم 3 تــا 8 مقطــع کارشناســی پرســتاری و کلیــه اســاتید پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز بــه روش سرشــماری وارد مطالعــه 
ــات  ــه اطالع ــوط ب ــواالت مرب ــراه س ــه هم ــی ب ــیابی بالین ــت ارزش ــامل پرسشــنامه بررســی وضعی ــا ش ــردآوری داده ه ــزار گ ــدند. اب ش
دموگرافیــک بــود کــه توســط دانشــجویان و اســاتید بــه صــورت غیرحضــوری )الکترونیکــی( تکمیــل شــد. داده هــای جمــع آوری شــده، 

توســط نــرم افــزار spss نســخه 26 و آمــار توصیفــی، مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتــه هــا: یافتــه هــا نشــان داد کــه میانگیــن نمــره نظــرات دانشــجویان برابــر 0/74±2/85 و کمتــر از میانگیــن کل پرسشــنامه بــود. 
اســاتید نیــز وضعیــت مشــابهی داشــته و میانگیــن نمــره نظــرات آنهــا در پرسشــنامه 0/68±2/90 بــود. همچنیــن، یافتــه هــای پژوهــش 
حاضــر نشــان داد کــه نحــوه فعلــی ارزشــیابی بالینــی کــه بــر اســاس چــک لیســت هــای طراحی شــده توســط اســاتید صــورت مــی گیرد، 

از نظــر 65/2% از اســاتید و 57/1% از دانشــجویان شــرکت کننــده در مطالعــه، کیفیــت و مقبولیــت الزم را نــدارد.
نتیجــه گیــری: از دیــدگاه اســاتید و دانشــجویان شــرکت کننــده در ایــن مطالعــه، فــرم هــای ارزشــیابی فعلــی کــه مــورد اســتفاده قــرار 
مــی گیرنــد، نامناســب و غیــر اســتاندارد هســتند. بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه، ضــرورت اصــالح و بازنگــری فــرم هــا و بــه طــور کلــی 
فرآینــد ارزشــیابی بالینــی جهــت رســیدن بــه اهــداف آمــوزش بالینــی در راســتای توانمندســازی دانشــجویان پرســتاری احســاس مــی شــود. 

کلیدواژه ها: آموزش، ارزشیابی، بالینی، دانشجویان، اساتید، پرستاری.

مقدمه
ــای  ــتراتژی ه ــا اس ــراه ب ــی هم ــای بالین ــوزی ه ــزاری کارآم برگ
ارزشــیابی مناســب و اســتاندارد، بخــش مهمــی از فرآینــد آمــوزش 
دانشــجویان مقطــع کارشناســی پرســتاری را تشــکیل مــی دهــد. 
هــدف از ارزشــیابی، تعییــن و توصیــف توانایــی دانشــجویان 
پرســتاری در انجــام مهــارت هــای مــورد نیــاز بــر اســاس شــرح 
وظایــف شــغلی پرســتاری اســت ]1[. ارزشــیابی، عــالوه بــر نقــش 
مهمــی کــه در غربالگــری دانشــجویان دارد، ســبب افزایــش 

انگیــزه آنــان بــرای یادگیــری نیــز مــی شــود ]2[. طبــق مطالعــه
رویکــرد  یــک  از  اســتفاده   ،)2012( و همــکاران   Bradshaw

ــد اســتفاده از مهــارت هــای  مناســب جهــت ارزشــیابی، مــی توان
انتقــادی، تحلیلــی، حــل مســاله و تصمیم گیــری را در دانشــجویان 
ــتفاده از روش  ــر، اس ــارت دیگ ــه عب ــد ]3[. ب ــر نمای ــکان پذی ام
ــای  ــد رویکرده ــی توان ــه م ــت ک ــب اس ــیابی مناس ــای ارزش ه
ــد.  ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــتاری را تح ــجویان پرس ــری دانش یادگی
ــیوه  ــر ش ــورد تاثی ــکاران )2008(، در م ــه Leung و هم در مطالع
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ــج  ــتاری، نتای ــجویان پرس ــری دانش ــر یادگی ــیابی ب ــای ارزش ه
ــوده  ــر گــذار ب ــر یادگیــری تاثی نشــان داد کــه شــیوه ارزشــیابی ب
ــود ]4[.  ــی ش ــا عمق ــطحی ی ــری س ــبب یادگی ــد س ــی توان و م
ــد،  ــه روشــی بیاموزن ــه چ ــی را ب اینکــه دانشــجویان چــه چیزهای
بــه نحــوه ارزشــیابی آنهــا بســتگی دارد؛ از ایــن رو ارزشــیابی بایــد 
بــه ابــزاری اســتراتژیک بــرای یادگیــری در آمــوزش عالــی تبدیــل 
شــود ]5[. ایــن درحالــی اســت کــه دانشــجویان شــرکت کننــده در 
مطالعــه Parsa  و Vaismoradi )2011(، اظهــار داشــتند کــه روش 
ارزشــیابی موجــود، آنهــا را بــه یادگیــری بیشــتر از ســطح انتظــار 
مربیــان ترغیــب نمــی کنــد و مهــارت تفکــر انتقــادی و خالقانــه 
ــه خســروی و  ــن، در مطالع ــرد ]6[. همچنی ــی ب ــن م ــا را از بی آنه
همــکاران )1390(، دانشــجویان بــر لــزوم عملــي و کاربــردی بودن 
ارزشــیابي تأکیــد داشــتند؛ امــا بــا ایــن وجــود، نتایــج مطالعه نشــان 
ــي نمــي شــود؛ بطــوری کــه،  ــه ایــن امــر توجــه چندان داد کــه ب
نــه تنهــا درکارآمــوزي هــا تأکیــد بیــش از انــدازه اي بــر تکالیــف 
نوشــتاري وجــود دارد؛ بلکــه نامشــخص بــودن چگونگی ارزشــیابی 
ــت ]7[.  ــجویان اس ــث دانش ــورد بح ــات م ــه موضوع ــز از جمل نی
ــه  ــی )1391( در زمین ــور و جلیل ــی پ ــش ایمان ــاي پژوه ــه ه یافت
ارزشــیابي بالیني دانشــجویان کارشناســي پرســتاري دانشــگاه علوم 
پزشــکی تهــران نیــز نشــان داد کــه نحــوه فعلــي ارزشــیابي بالینــي 
دانشــجویان پرســتاري کــه تنهــا مبتنــي بــر نظــر مربــي بالینــي و 
فــرم هــاي ارزشــیابي کلــي طراحــي شــده توســط دانشــکده اســت، 
ــدارد؛  ــت الزم را ن ــاتید، مقبولی ــت دانشــجویان و اس از نظــر اکثری
ــی و  ــاي عمل ــارت ه ــی، مه ــش علم ــادر نیســت دان ــه ق ــرا ک چ
ــد ]8[.  ــي نمای ــه درســتي ارزیاب ــه ای دانشــجویان را ب ــار حرف رفت
ــجویان،  ــارات دانش ــدم )1395( در اظه ــوروزی و مق ــه ن در مطالع
همــه جنبــه هــای ارزشــیابی مــورد بحــث بــوده و نشــان از اهمیت 
ــوع  ــب دانشــجویان اســت. از نظــر دانشــجویان، ن موضــوع از جان
ــوارد از  ــب م ــرد در غال ــی گی ــن صــورت م ــه در بالی ــیابی ک ارزش
نــوع تئــوری بــوده و بــه مــوارد بالیــن اهمیــت چندانــی داده نمــی 
ــه بازخــورد  ــه همــراه ارای شــود ]9[. از ســوی دیگــر، ارزشــیابی ب
ــارت و  ــش مه ــد افزای ــی توان ــه م ــع اســت ک ــه موق مناســب و ب
یادگیــری دانشــجویان را بــه همــراه داشــته باشــد ]10[. در مطالعــه 
ــت و معنــی  ــر بازخــورد ثاب ــز ب Shipman و همــکاران )2012( نی

دار تاکیــد شــده اســت؛ چــرا کــه در صــورت عــدم بازخــورد پــس از 
ارزشــیابی، عملکــرد غیــر قابــل قبــول دانشــجویان، مــی توانــد بــه 

ــط کار منتقــل شــود ]11[.  محی

ــت  ــز اهمی ــواره حائ ــه هم ــی ک ــه مهم ــیابی، نکت ــد ارزش در فرآین
اســت، لــزوم اســتفاده از ابزارهایــی معتبــر و پایــا بــرای ارزشــیابی 
ــب و  ــیابی مناس ــد از روش ارزش ــق دارن ــجویان ح ــت. دانش اس
ــه  ــا را ب ــاوت آنه ــای متف ــارت ه ــد مه ــه بتوان ــور ک ــزاری درخ اب
طــور واضــح و شــفاف در محیــط بالیــن بررســی کنــد، برخــوردار 
باشــند ]12[. سیســتم ارزشــیابی بایــد معتبــر، قابــل اعتمــاد، پایــدار، 
ــطح و  ــر س ــد و از نظ ــه باش ــه صرف ــرون ب ــی و مق ــی، عمل عین
گســتره یادگیــری از دیــدگاه دانشــجویان و مربیــان، قابــل قبــول 
باشــد ]2[. از ســوی دیگــر، در ارزشــیابی هــای بالینــی متناســب بــا 
اهــداف آموزشــی، بایــد از روش هــای مختلفــی اســتفاده شــود؛ چرا 
کــه روش هــای منفــرد ارزشــیابی بــه تنهایــی قــادر بــه بررســی 
ــدن  ــل ش ــرای تبدی ــاز ب ــورد نی ــای م ــی ه ــه ویژگ ــن هم و تعیی
دانشــجو بــه یــک فــرد متخصــص و کارآمــد در زمینــه بهداشــت 
ــی و  ــه صادق ــج مطالع ــاس نتای ــر اس ــتند ]13[. ب ــان نیس و درم
ــی  ــو پویای ــه، ج ــه روش 360 درج ــیابی ب ــی )1395(، ارزش کاظم
ــه همــراه دارد  ــال را ب ــری فع در کارآمــوزی ایجــاد کــرده و یادگی
]14[. در نتایــج مطالعــه اســدی و همــکاران )1393(، دانشــجویان 
از روش ارزشــیابی پــورت فولیــو در یافتــن مــوارد نقــص و جبــران 
ــت  ــداول، رضای ــه روش مت ــبت ب ــود، نس ــوزی خ ــی کارآم آن ط
بیشــتری داشــتند ]15[. طبــق نتایــج حاصــل از مطالعــه جاســمی 
ــه روش  ــبت ب ــس نس ــیابی داپ ــکاران )1397(، روش ارزش و هم
ــا حــد چشــمگیری ارتقــاء  ارزشــیابی ســنتی، مهــارت بالینــی را ت
ــرات  ــن اث ــه باالتری ــت ک ــی اس ــی از روش های ــد و یک ــی ده م
آموزشــی را دارد؛ همچنیــن دانشــجو محــور بــودن، عینــی بــودن 
ــی  ــن روش محســوب م ــورد مناســب از محاســن ای ــه بازخ و ارائ
ــان  ــکاران )1396( نش ــد و هم ــه بیرانون ــج مطالع ــود ]16[. نتای ش
ــیابی  ــورد ارزش ــی درم ــورد مثبت ــجویان درک و بازخ ــه دانش داد ک
 Objective Structured( ــی ــاختارمند عین ــی س ــون بالین ــا آزم ب
ــک  ــون ی ــن آزم Clinical Examination :OSCE(  داشــته و ای

ــی  ــرد بالین ــرای ســنجش عملک ــد ب ــه و مفی ــی عادالن ــزار بالین اب
ــد ســطح وســیعی از اطالعــات  ــی توان ــه م دانشــجویان اســت ک
را بپوشــاند ]17[. در مطالعــه Smith و همــکاران )2012(، بــا 
ــک  ــوان ی ــه عن ــی ب ــاختارمند عین ــی س ــون بالین ــر آزم ــز ب تمرک
شــیوه ارزشــیابی صالحیــت بالینــی، نتایــج نشــان داد هیــچ کــدام 
از روش هــای ارزشــیابی بــه تنهایــی بــرای کســب آگاهــی و اطالع 
از کمیــت و کیفیــت آموختــه هــای بالینــی دانشــجویان، مناســب 
نیســتند. در همیــن راســتا، روش آزمــون بالینــی ســاختارمند عینــی 
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نیــز زمانــی کــه در کنــار ســایر روش هــا بــکار گرفتــه شــود، تبدیل 
بــه یــک اســتراتژی ارزشــمند شــده و کارایــی بیشــتری داشــته و 

ــی مــی شــود ]18[.  پاســخگوی پیچیدگــی ارزشــیابی بالین
در کنــار لــزوم بــه کارگیــری انــواع مختلــف روش هــای ارزشــیابی، 
همــواره یکــی از چالــش هــای ارزشــیابی، تاثیــر ذهنیــت ارزیــاب 
ــد  ــی دهن ــان م ــات نش ــت ]7[. تحقیق ــیابی اس ــد ارزش ــر فرآین ب
ــی کــه از  ــر اســاس مشــاهدات خــود و نکات ــان ب ــر مربی کــه اکث
عملکــرد دانشــجویان در کارآمــوزی هــا ثبــت مــی کننــد، آنهــا را 
مــورد ارزشــیابی قــرار مــی دهنــد. بــه نظــر مــی رســد ایــن روش 
ســنتی، وابســته بــه نظــر و ســلیقه شــخصی اســتاد بــوده و نمــی 
ــد  ــی نمای ــه درســتی ارزیاب ــد مهــارت هــای دانشــجویان را ب توان
تجربیــات   )2014(  Lewallen و   DeBrew مطالعــه  در   .]8,9[
گذشــته، برداشــت هــای شــخصی و احساســات مربیــان پرســتاری، 
بــه عنــوان عوامــل تاثیــر گــذار در ارزشــیابی بالینــی مطــرح شــده 
اســت ]19[. طبــق نتایــج مطالعــه ســبزواری و همــکاران )1392(، 
ــه  ــود دارد؛ ب ــری وج ــطحی نگ ــدگاه س ــتر دی ــیابی، بیش در ارزش
گونــه ای کــه ارزشــیابی حالــت صــوری دارد و بیشــتر بــا توجــه بــه 
ظاهــر دانشــجو و ویژگــی هــای فــردی، انجــام مــی شــود ]20[. 
بــا توجــه بــه اهمیــت ارزشــیابی بالینــی در فرآیندهــای آموزشــی، 
اســتفاده از روش مناســب از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت تــا 
از صحــت عملکــرد دانشــجویان و دســتیابی بــه اهــداف آمــوزش 
ــه روش  ــتیابی ب ــرای دس ــود ]8[. ب ــل ش ــان حاص ــی اطمین بالین
ــی، بررســی  مناســب ارزشــیابی، الزم اســت نحــوه ارزشــیابی فعل
ــا وجــود مطالعــات  و نقــاط قــوت و ضعــف آن مشــخص شــود. ب
ــا  ــتند ت ــنهاد داش ــان پیش ــه، محقق ــن زمین ــده در ای ــام ش انج
مطالعــات بیشــتری در دانشــگاه هــای مختلــف کشــور بــه منظــور 
بررســی فرآیندهــای ارزشــیابی بالینــی بــه عنــوان یکــی از چالــش 
هــای مهــم آمــوزش بالینــی انجــام شــود ]21[؛ تــا بــا توجــه بــه 
نتایــج آن هــا، نســبت بــه ارتقــاء ســطح کیفــی و کمــی این نــوع از 
ارزشــیابی هــا، برنامــه ریــزی و تغییــرات ســاختاری و اجرایــی الزم 
صــورت گیــرد. از آنجــا که بررســی دیــدگاه دانشــجویان پرســتاری 
و اســاتید بــه عنــوان دو عضــو مهــم درگیــر در فرآینــد آمــوزش در 
مــورد کمیــت و کیفیــت فرآینــد ارزشــیابی بالینــی و روش اجــرای 
ــر باشــد ]22[؛  ــری موث ــد یاددهــی یادگی ــر فرآین ــد ب آن مــی توان
ــی  ــیابی بالین ــت ارزش ــن وضعی ــور تعیی ــه منظ ــر ب ــه حاض مطالع
دانشــجویان کارشناســی پرســتاری از دیدگاه دانشــجویان و اســاتید 
دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز در ســال 1399-1398، انجــام شــد. 

روش کار
پژوهــش حاضــر از نــوع توصیفــی - مقطعــی اســت کــه در 
ــکده  ــی 1399-1398 در دانش ــال تحصیل ــال دوم س ــی نیمس ط
ــد. از 170  ــام ش ــرز انج ــکی الب ــوم پزش ــگاه عل ــتاری دانش پرس
ــر  ــرم 3 – 8، 154 نف ــتاری ت دانشــجوی مقطــع کارشناســی پرس
پرسشــنامه را تکمیــل کردنــد و میــزان پاســخ دهــی 90/58% بــود. 
ــات  ــای هی ــتاری )اعض ــکده پرس ــتاد دانش ــن از از 38 اس همچنی
علمــی و مربیــان حــق التدریــس(، 31 نفــر پرسشــنامه را تکمیــل 
کردنــد و میــزان پاســخ دهــی 81/57% بــود. معیارهــای ورود بــه 
مطالعــه بــرای دانشــجویان شــامل گذرانــدن حداقــل یــک واحــد 
کارآمــوزی حضــوری و داشــتن تجربــه ارزشــیابی شــدن در محیــط 
بالیــن و تمایــل بــه شــرکت در مطالعــه بــود. ایــن معیارهــا بــرای 
اســاتید شــامل داشــتن حداقــل یکســال تجربــه کاری بــه عنــوان 
عضــو هیــات علمــی و یــا مربــی و همچنیــن تمایــل بــه شــرکت 
ــدن  ــدم گذران ــل ع ــه دلی ــرم 1 ب ــجویان ت ــود. دانش ــه ب در مطالع
ــه دلیــل عــدم  ــرم 2 ب دوره حضــوری کارآمــوزی و دانشــجویان ت
ارزشــیابی شــدن و ثبــت نمــره نهایــی واحــد هــای کارآمــوزی تازه 
اخــذ شــده، از لیســت پژوهــش حــذف شــدند. الزم بــه ذکــر اســت 
ــک  ــر چ ــی ب ــکده مبتن ــی دانش ــی فعل ــیابی بالین ــه روش ارزش ک
لیســت هایــی بــود کــه توســط اســتاد بــرای هــر واحــد کارآمــوزی 
طراحــی شــده بــود. بــه عبــارت دیگــر، در یــک واحــد کارآمــوزی، 
ارزشــیابی دانشــجویان بــر اســاس چــک لیســت اختصاصــی اســتاد 
ــامل دو  ــی ش ــور کل ــه ط ــا ب ــت ه ــک لیس ــد. چ ــی ش ــام م انج
بخــش: آیتــم هــای عمومــی )نظــم، کار گروهــی، اخــالق حرفــه 
ای، پوشــش و ارتباطــات( و آیتــم هــای اختصاصــی )دانــش 
نظــری و مهــارت هــای عملــی مربــوط بــه هــر واحــد تخصصــی 

ــد.  کارآمــوزی( بودن
ابــزار گــرداوری داده هــا در ایــن پژوهــش، پرسشــنامه بــود. 
ــراه  ــه هم ــنامه ب ــک پرسش ــه، از ی ــداف مطالع ــا اه ــب ب متناس
ــک  ــات دموگرافی ــد. اطالع ــتفاده ش ــک اس ــات دموگرافی اطالع
ــت  ــس، وضعی ــن، جن ــون س ــواردی همچ ــجویان م ــرای دانش ب
ــد  ــداد واح ــودن، تع ــی ب ــگاه، بوم ــه دانش ــال ورود ب ــل، س تاه
هــای گذرانــده شــده و تــرم تحصیلــی را شــامل مــی شــد. ایــن 
مــوارد بــرای اســاتید شــامل ســن، جنــس، وضعیــت تاهــل، ســابقه 
ــود.  ــغلی ب ــت ش ــی و موقعی ــه علم ــی، مرتب ــدرک تحصیل کار، م
ــیابی  ــت ارزش ــی وضعی ــت بررس ــتفاده جه ــورد اس ــنامه م پرسش
بالینــی دانشــجویان کارشناســی پرســتاری، شــامل 10 ســوال برای 
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اســاتید و 8 ســوال بــرای دانشــجویان بــود کــه در طیــف الیکــرت 
ــه بنــدی  ــا بســیار موافقــم رتب پنــج قســمتی از بســیار مخالفــم ت
ــا امتیازهــاي 1 تــا 5 امتیازبنــدي شــدند. مجمــوع  و بــه ترتیــب ب
ــا امتیــاز )5(،  ــا امتیــاز )4( و بســیار موافقــم ب دو گزینــه موافقــم ب
ــوان درصــد موافقــت اســاتید و دانشــجویان و مجمــوع دو  ــه عن ب
گزینــه مخالفــم بــا امتیــاز )2( و بســیار مخالفــم بــا امتیــاز )1(، بــه 
عنــوان درصــد مخالفــت ایشــان محســوب شــد؛ بــر ایــن اســاس، 
ــن  ــوب و میانگی ــت نامطل ــان گــر وضعی ــر از )3( بی ــن کمت میانگی
ــن  ــن ای ــود؛ همچنی ــوب ب ــت مطل ــر وضعی ــان گ بیشــتر از )3( بی
پرسشــنامه شــامل 3 ســوال بــاز پاســخ )آیــا زمــان و نحــوه تکمیــل 
فــرم هــای ارزشــیابی )الگ بوک( توســط اســاتید مناســب اســت؟/ 
از نظــر شــما بزرگتریــن ایــراد )چالش، اشــکال( سیســتم ارزشــیابی 
بالینــی فعلــی دانشــکده چیســت؟/ پیشــنهاد شــما بــرای ارتقــای 
کیفیــت سیســتم ارزشــیابی بالینــی فعلــی دانشــکده چیســت؟( بود. 
ایــن پرسشــنامه توســط ایمانــی پــور و جلیلــی )1391( طراحــی و 
ــتاری  ــکده پرس ــه در دانش ــه ای ک ــی آن در مطالع ــی و پایای روای
ــه 197 دانشــجو  ــا حجــم نمون ــوم پزشــکی تهــران ب دانشــگاه عل
ــد شــد.  ــد؛ بررســی و تایی ــات علمــی، انجــام دادن و 29 عضــو هی
اعتمــاد علمــی ابــزار بــه روش آزمــون مجــدد بــا فاصلــه ده روزه و 
بــر روی یــک گــروه 10 نفــره از دانشــجویان و 5 نفــره از اســاتید 
تعییــن شــد )r=0/82 ( ]8[. در مطالعــه حاضــر نیــز، ضریــب پایایی 
پرسشــنامه از طریــق محاســبه آلفــای کرونبــاخ بــرای پرسشــنامه 
 )α =0/85( ــجویان ــنامه دانش ــرای پرسش ــاتید )α =0/85( و ب اس

محاســبه و تاییــد شــد. 
ــماری  ــورت سرش ــه ص ــا ب ــع آوری داده ه ــش جم ــن پژوه در ای
انجــام شــد. پــس از کســب مجوزهــای قانونــی الزم و از طریــق 
لیســت دانشــجویان هــر دوره )تــرم 3 تــا 8(، پرسشــنامه ها توســط 
ــاه 1398 -  اردیبهشــت  ــی )بهمــن م ــازه زمان دو پژوهشــگر در ب
ــجویان و  ــار دانش ــک در اختی ــورت الکترونی ــه ص ــاه 1399( ب م
ــس از  ــد. پ ــرار گرفتن ــه ق ــه مطالع ــرایط ورود ب ــد ش ــاتید واج اس
توضیــح روش و اهــداف مطالعــه، از مشــارکت کننــدگان خواســته 

شــد تــا پرسشــنامه هــا را تکمیــل نماینــد.
ــدون  ــه منظــور رعایــت مالحظــات اخالقــی، پرسشــنامه هــا ب  ب
ــان داده شــد کــه  ــه دانشــجویان اطمین ــام جمــع آوری شــد و ب ن

اطالعــات محرمانــه خواهنــد مانــد. تکمیــل و ارســال پرسشــنامه، 
ــه  ــد. مقال ــی گردی ــه تلق ــارکت در مطالع ــت مش ــوان رضای به عن
حاضــر برگرفتــه از پژوهــش مصــوب در شــورای تخصصــی 
پژوهشــی کمیتــه تحقیقــات دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
البــرز مــورخ 98/8/20 و کمیتــه اخــالق پزشــکی دانشــگاه 
ــماره  ــالق ش ــد اخ ــه ک ــورخ 98/9/6 ب ــرز م ــکی الب ــوم پزش عل

باشــد. مــی   IR.ABZUMS.REC.1398.177

 اطالعــات جمــع آوری شــده از پرسشــنامه هــا، بــا اســتفاده از نــرم 
افــزار SPSS نســخه 26 و بــا بــه کارگیــری شــاخص هــای آمــار 
توصیفــی )فراوانــی، درصــد فراوانــی، میانگیــن و انحــراف معیــار( 

تجزیــه و تحلیــل شــدند. 

یافته ها
ــر  ــد، 66نف ــل کردن ــنامه را تکمی ــه پرسش ــجویی ک از 154 دانش
ــر )%44/2(  ــرد و 68 نف ــر )90/9%( مج ــر، 140 نف )42/9%( مذک
بومــی بودنــد. میانگیــن ســنی دانشــجویان شــرکت کننــده 
2/93±22/44 بــود )جــدول 1(. از 31 عضــو هیــات علمــی و 
مربیــان حــق التدریــس کــه پرسشــنامه را تکمیــل کردنــد، 21 نفــر 
)67/7%( مونــث و 25 نفــر )80/6%( متاهــل بودنــد. میانگین ســنی 
ــال  ــابقه س ــن س ــده 7/47±37/06 و میانگی ــرکت کنن ــاتید ش اس

ــدول 2(. ــود )ج ــاتید 7/35±12/33 ب ــای کاری اس ه
نتایــج حاصــل از پرسشــنامه بررســی وضعیــت ارزشــیابی بالینــی 
دانشــجویان کارشناســی پرســتاری نشــان داد که 65/2% از اســاتید 
و 57/1% از دانشــجویان، وضعیــت ارزشــیابی بالینــی فعلــی را 
نامناســب دانســته و بــا آن مخالــف هســتند. میانگیــن نمــره نظرات 
دانشــجویان برابــر 0/74±2/85 و کمتــر از میانگین کل پرسشــنامه 
)3( بــود. اســاتید نیــز وضعیــت مشــابهی داشــته و میانگیــن نمــره 
نظــرات آنهــا در پرسشــنامه 0/68±2/90 بــود، کــه حاکــی از عــدم 
موافقــت آنهــا در مــورد مناســب بــودن وضعیــت ارزشــیابی بالینــی 

فعلــی اســت )جــدول 3(. 
نتایــج حاصــل از بررســی ســواالت بــاز پاســخ نیــز در )جــدول 4 (

ارایــه شــده اســت. 
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جدول 1 : اطالعات دموگرافیک دانشجویان شرکت کننده در مطالعه

درصدفراوانیسطوح متغیرمتغیر

جنس
6642/9مذکر
8857/1مونث

وضعیت تاهل
14090/9مجرد
149/1متاهل

ترم تحصیلی

33220/8
43422/1
64629/9
84227/3

سال ورود به دانشگاه
13954227/3
13964629/9
13976642/9

6844/2بلهبومی بودن
8655/8خیر

واحدهای کار آموزی و 
کارورزی گذرانده شده

23220/8
63422/1
144629/9
274227/3

سن
میانگین±انحراف معیاربیشترینکمترین

194322/44±2/93

 جدول 2 : اطالعات دموگرافیک اساتید شرکت کننده در مطالعه

درصدفراوانیسطوح متغیرمتغیر

جنس
1032/3مذکر
2167/7مونث

وضعیت تاهل
619/4مجرد
2580/6متاهل

مدرک تحصیلی
2580/6کارشناسی ارشد

619/4دکتری

مرتبه علمی
2580/6مربی

516/1استادیار
13/2دانشیار

موقعیت شغلی

39/7طرحی
1545/2استخدام پیمانی
722/6استخدام رسمی
619/4حق التدریس

13/2قراردادی

سن
میانگین±انحراف معیاربیشترینکمترین
24/054/037/06±7/47

7/35±1/528/012/33سابقه کار به سال
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جدول 3 : نظرات اساتید و دانشجویان در مورد وضعیت ارزشیابی بالینی دانشکده پرستاری بر اساس سواالت پرسشنامه

عبارتردیف
دانشجویاناساتید

درصد 
موافقت*

درصد 
مخالفت**

میانگین±انحراف 
معیار

درصد 
موافقت*

درصد 
مخالفت**

میانگین±انحراف 
معیار

1
نحوه ارزشیابي بالیني فعلي مي تواند 

دانش علمی دانشجویان را دقیق و درست 
ارزیابي کند.

53/346/73/12±1/0854/145/93/04±1/13

2
نحوه ارزشیابي بالیني فعلي مي تواند 

مهارت هاي عملي دانشجویان را دقیق و 
درست ارزیابي کند.

57/142/93/19±1/0445/154/92/88±1/10

3
نحوه ارزشیابي بالیني فعلي می تواند رفتار 
و عملکرد حرفه ای دانشجویان را دقیق و 

درست ارزیابي کند.
44/455/63/00±1/0948/351/72/96±1/05

4
نحوه ارزشیابي بالیني فعلي می تواند بین 
دانشجویان با عملکردهاي بالیني متفاوت، 

تمایز قایل شود.
56/743/33/09±1/0255/944/13/08±1/10

5
در سیستم ارزشیابي بالیني فعلي، نمره 
دانشجو تحت تاثیر نظرات شخصي 

مربیان نیست.
23/176/92/54±1/0231/468/42/54±1/12

6
نحوه ارزشیابي بالینی فعلی براي ارزیابي 

کلیه اهداف و توانمندیهاي بالیني 
ضروري، کفایت الزم را دارد.

25/974/12/54±0/9925/874/22/53±1/01

آیتم هاي سیستم ارزشیابي بالیني فعلي، 7
1/00±1/0951/548/52/98±60/040/03/16واضح و صریح هستند.

8
ارزشیابي بالیني دانشجویان بر اساس 
سیستم ارزشیابي فعلي، سهل و آسان 

است.
62/137/93/29±1/13_________

9
نحوه ارزشیابي بالیني فعلی براي ارزیابی 
عملکرد بالیني دانشجویان در تمام بخش 

هاي بالیني، مناسب است.
23/176/92/35±1/01_________

نظر کلي شما در مورد مناسب بودن روش 10
99/0±0/8942/957/12/83±34/865/22/74ارزشیابي بالیني فعلي چیست؟

0/74±0/682/86±2/90میانگین و انحراف معیار جمع نظرات
*منظور از درصد موافقت مجموع دو گزینه موافقم و بسیار موافقم است.

**منظور از درصد مخالفت مجموع دو گزینه مخالفم و بسیار مخالفم است.

جدول 4 : نظرات اساتید و دانشجویان در مورد وضعیت ارزشیابی بالینی دانشکده پرستاری بر اساس سواالت باز پاسخ

دانشجویان آیا زمان و نحوه تکمیل فرم های ارزشیابی )الگ بوک( توسط اساتید مناسب است؟
درصد )تعداد(

اساتید
درصد  )تعداد(

11/11% )3(6/08% )7(نسبتا مناسب است.
11/11% )3(3/47% )4(فرم های ارزشیابی در روز آخر تکمیل می شوند،  نه در طول دوره.

7/4% )2(27/82% )32(فرم های ارزشیابی در کارآموزی های بسیار محدودی تکمیل شده و معموال ارزشیابی سلیقه ای صورت می گیرد.
3/7% )1(9/56% )11(فرم های ارزشیابی مناسب دوره نبوده، رسمیت نداشته و به صورت فرمالیته هستند.

اساتیددانشجویاناز نظر شما بزرگترین ایراد ) چالش، اشکال( سیستم ارزشیابی بالینی فعلی دانشکده چیست؟
18/51% )5(1/73% )2(عدم کفایت الگ بوک های موجود

44/44% )12(5/21% )6(تعداد زیاد دانشجویان و کمبود کیس های بالینی برای تمام افراد هر گروه، فرصت ارزشیابی را کاهش می دهد.
تئوریک بودن ارزشیابی واحد کارآموزی در اغلب موارد و تاکید زیاد اساتید بر تکالیف نوشتاری و ارائه کنفرانس در 

7/4% )2(24/34% )24(کارآموزی ها
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0% )0(2/6% )3(عدم تطابق بخش بیمارستانی انتخاب شده با اهداف کارآموزی در برخی کارآموزی ها
متفاوت بودن اساتید کارآموزی در گروه های مختلف برای یک واحد کارآموزی مشخص و متفاوت بودن سطح 

7/4% )2(2/6% )3(انتظارت این اساتید

ارزشیابی سلیقه ای و تفاوت رفتاری اساتید با دانشجویان که سبب اختالف طیف آموزشی و انگیزشی شده و باعث 
25/92% )7(04/33% )38(ایجاد نظر شخصی استاد در ارزشیابی دانشجو می شود

0% )0(2/6% )3(تخصص متفاوت اساتید با واحد کارآموزی و عدم تجربه برخی اساتید در کارآموزی مشخص
22/22% )6(24/34% )24(واضح و مشخص نبودن آیتم های ارزشیابی و نبود خط مشی ثابت ارزشیابی برای تمام اساتید

11/11% )3(6/95% )8(زمان نامناسب ارزشیابی که عموما به پایان کارآموزی و در برخی موارد به پایان ترم موکول می شود
14/81% )4(0/86% )1(عدم نظارت دانشکده بر کاراموزی ها و روند ارزشیابی

3/7% )1(1/73% )2(عدم هماهنی دانشکده با بخش
3/7% )1(8/69% )10(کمبود اساتید مجرب، متعده، حرفه ای، باسابقه و سواد بالینی کافی

7/4% )2(6/08% )7(هدفمند نبودن کارآموزی ها 

اساتیددانشجویانپیشنهاد شما برای ارتقای کیفیت سیستم ارزشیابی بالینی فعلی دانشکده چیست؟
انتخاب اساتید ثابت و مناسب براي برگزاري هرکارآموزی که تجربه، سواد الزم و سابقه کار در بخش مورد نظر را 

25/92% )7(12/17% )14(داشته باشد

بالینی بودن )کیس محور بودن( ارزشیابی یا برگزاری آزمون osce در پایان هر کارآموزی و دوری از ارزشیابی 
33/33% )9(17/39% )20(تئوریک

تهیه الگ بوک و یا چک لیست معتبر و اختصاصی هر کارآموزی با آیتم های قابل اجرا در بالین جهت یکسان 
44/44% )12(21/73% )25(سازی و دوری از تبعیض در فرآیند ارزشیابی و سنجش عملکرد بالینی دانشجو 

7/4% )2(5/21% )6(ارزشیابی در طول دوره کارآموزی و اجتناب از ارزشیابی در روز آخر کارآموزی و یا پایان ترم
11/11% )3(1/73% )2(استفاده از خود ارزشیابی توسط دانشجویان در کنار ارزشیابی اساتید

3/7% )1(4/34% )5(دادن بازخورد موثر توسط استاد در مورد نقاط ضعف یا قوت دانشجو برای بهبود عملکرد بالینی دانشجو
3/7% )1(0% )0(استفاده از procedure book برای کارآموزی ها

11/11% )3(0/86% )1(رصد دانش علمی اساتید به صورت مداوم 
3/7% )1(1/73% )2(تطابق سطح آموزش بالینی و ارزشیابی توسط استاد مربوط
11/11% )3(8/69% )10(برنامه ریزی و توجه به اهداف کارآموزی و نیاز های بالینی

7/4% )2(0/86% )1(تطابق بخش انتخاب شده برای کارآموزی با اهداف واحد کارآموزی

بحث
ــی  ــیابی بالین ــت ارزش ــن وضعی ــدف تعیی ــا ه ــر ب ــه حاض مطالع
دانشــجویان کارشناســی پرســتاری از دیدگاه دانشــجویان و اســاتید 
ــام  ــال 1399-1398 انج ــرز در س ــکی الب ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــی  ــه هــای پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه نحــوه فعل شــد. یافت
ــای طراحــی  ــر اســاس چــک لیســت ه ــه ب ــی ک ارزشــیابی بالین
شــده توســط اســاتید صــورت مــی گیــرد، از نظــر 65/2% از اســاتید 
ــت و  ــه، کیفی ــده در مطالع ــرکت کنن ــجویان ش و 57/1% از دانش
ــت  ــجو تح ــره دانش ــه در آن نم ــرا ک ــدارد؛ چ ــت الزم را ن مقبولی
ــه  ــی کلی ــرای ارزیاب ــوده و ب ــاتید ب ــخصی اس ــرات ش ــر نظ تاثی
اهــداف و توانمنــدی هــای بالینــی ضــروری، کفایــت الزم را 
ــاتید از الگ  ــتفاده اس ــدم اس ــجویان ع ــیاری از دانش ــدارد. بس ن
ــتا از  ــن راس ــد و در همی ــرح کردن ــیابی مط ــا را در ارزش ــوک ه ب
دیــد اســاتید شــرکت کننــده در مطالعــه، الگ بــوک هــا بــه جهــت 

اســتاندارد نبــودن و عــدم تناســب آنهــا بــا مــوارد واقعــی موجــود 
در بالیــن، قابلیــت اســتفاده در ارزشــیابی بالینــی را نداشــتند. ایــن 
نتایــج بــا یافتــه هــای ســایر مطالعــات همســو اســت؛ از جملــه در 
مطالعــه ایمانــی پــور و جلیلــی )1391( نیــز اکثریــت دانشــجویان 
ــا  ــته و ب ــب دانس ــی را نامناس ــیابی بالین ــت ارزش ــاتید، وضعی و اس
ــه  ــده در مطالع ــرکت کنن ــجویان ش ــد ]8[. دانش ــف بودن آن مخال
نــوروزی و مقــدم )1395( معتقــد بودنــد کــه ارزشــیابی بــر اســاس 
ــروه  ــض در گ ــا تبعی ــاتید ب ــی اس ــدگاه قبل ــلیقه شــخصی و دی س
ــر  ــاس ظاه ــر اس ــتر ب ــیابی بیش ــرد و ارزش ــی گی ــورت م ــا ص ه
اســت، نــه شایســتگی دانشــجویان، چــون کــه قوانیــن مشــخصی 
بــرای ارزشــیابی وجــود نــدارد و مربیــان بــر اســاس نظــر خــود در 
کارآمــوزی هــا، روی نــوع یادگیــری )نظــری و بالینــی( تمرکــز می 
کننــد ]9[. در پژوهــش صالــح آبــادی و همــکاران )1392(، %100 
مربیــان و 6/77% دانشــجویان بــا شــیوه ارزشــیابی بالینــی موافــق 
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ــوده و  ــدگاه ایشــان، ســلیقه ای ب ــه ارزشــیابی از دی ــد؛ چراک نبودن
ــود  ــش وج ــر بخ ــرای ه ــیابی ب ــت ارزش ــی جه ــرم مخصوص ف
ــای  ــش ه ــی از چال ــت )1392(، یک ــی و حج ــت ]23[. حقان نداش
آمــوزش بالینــی در نظــام ســالمت را عــدم اســتفاده از روش هــای 
ــه Parsa  و   ــد ]24[. در مطالع ــرده ان ــان ک ــیابی بی ــب ارزش مناس
Vaismoradi )2011(، دانشــجویان وجــود تبعیــض در ارزشــیابی را 

مطــرح مــی کردنــد و ادعــا داشــتند کــه هیــچ ارتباطــی بیــن نمــره 
ــود  ــا وج ــی آنه ــدی بالین ــارت و توانمن ــیابی و مه حاصــل از ارزش
نــدارد؛ چــرا کــه در هنــگام مراقبــت از بیمــار، مــورد ارزشــیابی قرار 
ــج  ــق نتای ــد ]6[. طب ــی، مشــاهده نشــده ان ــه و توســط مرب نگرفت
مطالعــه Jalili  و Imanipour )2016(، سیســتم ارزشــیابی طراحی 
ــورده  ــن بازخ ــوده و همچنی ــدی ب ــد بع ــی و چن ــه تکوین ــده ک ش
ســازنده ای داشــته باشــد، از دیــدگاه دانشــجویان و مربیــان تاثیــر 
مثبــت آموزشــی در پــی خواهــد داشــت ]25[. مطالعــات همچنیــن 
بــر اســتفاده از ابــزار مناســب ارزشــیابی در کنــار ســایر روش هــای 
ارزشــیابی تاکیــد داشــته انــد. McCutchan  )2010(، در مطالعــه 
خــود، ابهامــات و کاســتی هــای موجــود در ابزارهــای ارزشــیابی را 
ــه را مطــرح  ــن زمین ــرار داده و ضــرورت پژوهــش در ای مدنظــر ق
کــرده اســت ]26[. دانشــجویان در مطالعــه ســبزواری و همــکاران 
)1392(، معتقــد بودنــد کــه ابــزاری بــا پایایــی و روایــی تاییــد شــده 
ــش  ــرای کاه ــه ب ــی ک ــت، در حال ــود نیس ــیابی موج ــرای ارزش ب
ــت  ــر و یکدس ــزاری معتب ــود اب ــه وج ــات ب ــکالت و اعتراض مش
بــرای ارزشــیابی نیــاز اســت ]20[. همچنیــن دانشــجویان شــرکت 
کننــده در مطالعــه فرضــی و همــکاران )1395(، نبــود معیــار 
ــه صــورت یکپارچــه مــورد  ارزشــیابی مشــخص و یکســان کــه ب
اســتفاده تمــام اســاتید قــرار بگیــرد را بــه عنــوان یکــی از چالــش 
هــای ارزشــیابی بالینــی مطــرح کردنــد ]27[. در مطالعــه Walsh  و 
همــکاران )2010(، در ســنجش عملکــرد دانشــجویان کارشناســی 
ــزار ارزشــیابی کارآمــد، ضــروری  ــزوم وجــود یــک اب پرســتاری، ل
ــدون  ــزار بایــد ب دانســته شــده و مطــرح شــده اســت کــه ایــن اب
ــات  ــترده ای از تجربی ــف گس ــه از طی ــر و برگرفت ــام، مختص ابه

بالینــی اســاتید باشــد ]28[.
نظــرات اســاتید و دانشــجویان در مــورد وضعیــت ارزشــیابی بالینی، 
ــود؛ %54/9  ــو ب ــا، همس ــه ه ــام گوی ــورد، در تم ــک م ــز ی ــه ج ب
ــد نحــوه  ــر خــالف اســاتید )57/1%( معتقــد بودن از دانشــجویان ب
ــي  ــاي عمل ــارت ه ــت، مه ــادر نیس ــي ق ــي فعل ــیابي بالین ارزش
دانشــجویان را دقیــق و درســت ارزیابــي کنــد. ایــن تفــاوت احتمااًل 
بــا گذرانــدن واحــد هــای مختلــف کارآمــوزی توســط دانشــجویان 
در ارتبــاط اســت؛ چــرا کــه دانشــجویان شــرکت کننــده در مطالعــه 
حاضــر اذعــان داشــتند کــه بیشــتر کارآمــوزی هــا بــر پایــه دانــش 

ــر  ــی کمت ــه صــورت بالین ــوزش و ارزشــیابی ب ــوده و آم ــوری ب تئ
مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد. در ایــن بــاره مطالعــات اشــاره مــی 
کننــد کــه  ارزشــیابی دانشــجو، عــالوه بــر اینکــه بایــد متناســب با 
اهــداف آموزشــی مــورد انتظــار باشــد، الزم اســت عملکــرد فــرد 
را در راســتای دســتیابی بــه اهــداف آمــوزش بالینــی نیــز مدنظــر 
قــرار دهــد ]8[. از دیگــر مــوارد مطــرح شــده توســط دانشــجویان، 
تاکیــد بســیار اســاتید بــر تکالیــف نوشــتاری و ارائــه کنفرانــس در 
کارآمــوزی هــا بــود؛ دانشــجویان معتقــد بودنــد واحــد کارآمــوزی 
بــا تاکیــد بــر ایــن گونــه تکالیــف و در نظــر گرفتــن نمــره بــرای 
ــر عــدم کارایــی، کارآمــوزی  تکالیــف جهــت ارزشــیابی، عــالوه ب
ــرار  ــوری و تک ــمت تئ ــه س ــرده و ب ــارج ک ــی خ ــکل عمل را از ش
مطالــب نظــری گذرانــده شــده در تــرم هــای گذشــته پیــش مــی 
بــرد. مطالعــات نیــز مویــد ایــن موضــوع اســت کــه ارزشــیابی بــر 
ــا آزمــون شــفاهی و کتبــی، روشــی  اســاس تکالیــف نوشــتاری ی
بســیار ضعیــف بــوده و قــادر نیســت توانایــی هــای عملــی 
ــه  ــد ]8[. در مطالع ــی نمای ــه طــور درســتی ارزیاب دانشــجویان را ب
ــی  ــه در ارزیاب ــی ک Rafiee  و همــکاران )2011(، یکــی از تکالیف

درنظــر گرفتــه مــی شــد، ارائــه ســخنرانی بــه صــورت کنفرانــس 
ــه،  ــن مطالع ــجویان ای ــدگاه دانش ــود. از دی ــجویان ب ــط دانش توس
ــوده  مباحــث ســخنرانی کنفرانــس بالینــی، ناکارآمــد و تکــراری ب
و دانشــجویان از انجــام ایــن کار بــه عنــوان یــک تکلیــف بالینــی 

شــکایت داشــتند ]29[. 
ــه آن  از دیگــر موضوعاتــی کــه دانشــجویان در مطالعــه حاضــر ب
اشــاره نمودنــد، مشــخص نبــودن ســطح انتظــارات اســاتید و عــدم 
ــف  ــای مختل ــروه ه ــاتید گ ــارات اس ــطح انتظ ــب س ــود تناس وج
  Takashima ــه ــود. در مطالع کارآمــوزی در یــک واحــد درســی ب
و همــکاران )2019(، نیــز مطــرح شــده اســت کــه از مــوارد مهــم 
ــارات  ــطح انتظ ــورد س ــب در م ــود تناس ــی وج ــیابی بالین در ارزش
ــن  ــرد. ای ــورت گی ــتی ص ــه درس ــیابی ب ــا ارزش ــت ت ــان اس مربی
مــورد بــه عنــوان یــک مشــکل کلــی در تمــام انــواع ارزشــیابی هــا 
وجــود دارد و اســتراتژی الزم جهــت کاهــش ایــن عــدم تناســب، 
آمــوزش مربیــان درمــورد ابــزار و فرآینــد ارزشــیابی بالینــی اســت. 
در ایــن رابطــه بایــد ارتبــاط فعــال بیــن مدرســان بالینــی ایجــاد 
ــرای بهینــه  ــد و ب ــا وضــوح ســطح انتظــارات افزایــش یاب شــود ت
ــد ارزشــیابی  ســازی عملکــرد دانشــجویان پرســتاری، یــک فرآین
سیســتماتیک و اســتاندارد از تمــام دانشــجویان پایــه ریــزی 
ــن  ــات انجــام شــده، بیانگــر ای ــه مطالع ــن زمین شــود ]30[. در ای
موضــوع هســتند کــه ارزشــیابی بالینــی شــامل چالــش هایــی از 
ــیابی  ــص در ارزش ــیابی، نق ــد ارزش ــودن فرآین ــان نب ــه یکس جمل
عینــی، تفــاوت در روش هــای ارزشــیابی مربیــان و ثبــات نداشــتن 
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ابزارهــای مــورد اســتفاده مــی باشــد ]31[. در مطالعــه Rafiee  و 
همــکاران )2011(، نیــز دانشــجویان شــکایت داشــتند کــه تمامــی 
مربیــان پرســتاری از آئیــن نامــه آموزشــی مشــابهی پیــروی نکــرده 
ــد ]29[.   ــان بودن و نگــران عــدم هماهنگــی موجــود در بیــن مربی
طبــق نتایــج مطالعــه حاضــر، از دیــدگاه دانشــجویان، زمــان ارزیابی 
ــان  ــه پای ــد ب ــی نبای ــژه ای برخــوردار اســت و ارزیاب از اهمیــت وی
دوره کارآمــوزی و یــا پایــان تــرم تحصیلــی موکــول شــود، بلکــه 
الزم اســت ارزشــیابی در طــول دوره انجــام شــده و بــا بازخــورد بــه 
ــکاران )2020(،  ــه Perez  و هم ــد. در مطالع ــراه باش دانشــجو هم
ــوط  ــتر مرب ــاتید، بیش ــط اس ــده توس ــای درک ش ــت ه محدودی
ــیابی و  ــت ارزش ــژه صح ــه وی ــیابی ب ــودن ارزش ــب ب ــه مناس ب
جامعیــت بــود، در حالــی کــه محدودیــت هــای درک شــده توســط 
دانشــجویان، شــامل ســایر مــوارد مربــوط بــه مناســب بــودن مثــل 
ــدی  ــان بن ــرعت و زم ــزان، س ــداف دوره، می ــا اه ــق ب ــدم تطاب ع
در ارزشــیابی بــود. همچنیــن توصیــه اعضــای هیــات علمــی بــر 
افزایــش ارزشــیابی صالحیــت هــای بالینــی متمرکــز بــود، در حالی 
کــه توصیــه دانشــجویان بــه بهبــود برنامــه ریــزی در ارزشــیابی، 

ــرد )اهــداف یادگیــری( تمرکــز داشــت ]32[.      حجــم و کارب
طبــق نتایــج مطالعــه حاضر، بیــش از نیمی از  اســاتید بیان داشــتند 
کــه نحــوه ارزشــیابي بالینــي فعلی بــراي ارزشــیابی عملکــرد بالیني 
دانشــجویان در تمــام بخــش هــاي بالینــي، مناســب نیســت کــه 
ایــن یافتــه بــا مطالعــه ایمانــی پــور و جلیلی )1391( همســو اســت 
]8[. نتایــج بررســی متــون نشــان مــی دهــد کــه ارزشــیابی مهارت 
هــای بالینــی دانشــجویان از دیــدگاه مربیــان، همــواره موضوعــی 
چالــش برانگیــز تلقــی مــی شــود؛ از ایــن رو، متخصصــان حــوزه 
آمــوزش پزشــکی بــر اهمیــت ارزشــیابی واضــح، آمــوزش مــداوم و 
حمایــت مربیــان پرســتاری در زمینــه ارزشــیابی تاکیــد شــده اســت 
]33[. بــا عنایــت بــه نتایــج ایــن پژوهــش، بــه نظــر می رســد الزم 
اســت در تدویــن فــرم هــای ارزشــیابی، ویژگــی هــای متفــاوت هر 
ــا اهــداف کارآمــوزی،  ــه شــده و متناســب ب بخــش در نظــر گرفت
ــا  ــن همــگام ب ــت اســتفاده در بالی ــا قابلی ــرم هــای ارزشــیابی ب ف
ــوان  ــه عن ــجویان، ب ــن دانش ــوط و همچنی ــاتید مرب ــرات اس نظ
ــا فرآینــد ارزشــیابی، طراحــی شــود. از محدودیــت  افــراد درگیــر ب
ــات  ــاالت و احساس ــر ح ــه تاثی ــوان ب ــی ت ــه م ــن مطالع ــای ای ه
فــردی دانشــجویان بــه واســطه رفتــار متفــاوت اســاتید در                                                                                            
کارآمــوزی هــای اخیرشــان، در هنــگام پاســخ دهــی بــه ســواالت 
پرسشــنامه اشــاره کــرد؛ بــه همیــن منظــور پیشــنهاد مــی شــود در 
پژوهــش هــای بعــدی از روش هــای تحقیــق کیفــی جهــت جمــع 

آوری اطالعــات تکمیلــی در ایــن زمینــه اســتفاده شــود.

نتیجه گیری
از دیــدگاه اســاتید و دانشــجویان شــرکت کننــده در مطالعــه حاضر، 
ــارت  ــه عب ــود. ب ــب نب ــی، مناس ــیابی بالین ــی ارزش ــت فعل وضعی
دیگــر، تنهــا اســتفاده از فــرم هــای ارزشــیابی کــه غالباً کلــی و غیر 
اســتاندارد هســتند، کفایــت الزم برای ارزشــیابی واقعی دانشــجویان 
در محیــط هــای بالینــی را نــدارد. بــر این اســاس، ضــرورت اصالح 
ــد  ــی فرآین ــه طــور کل ــا و ب ــوگ ه ــا، الگ ب ــرم ه و بازنگــری ف
ــی  ــوزش بالین ــداف آم ــه اه ــیدن ب ــت رس ــی جه ــیابی بالین ارزش
ــی  ــاس م ــتاری احس ــجویان پرس ــازی دانش ــتای توانمندس در راس
شــود. ضــروری اســت مســووالن دانشــکده هــا توجــه بیشــتری 
بــه موضــوع ارزشــیابی بالینــی داشــته و از روش هــای اســتاندارد 
بــه جــای روش هــای ســنتی، اســتفاده نماینــد. همچنیــن بــا توجه 
ــنتی  ــیابی س ــای ارزش ــک از روش ه ــر ی ــودن ه ــل ب ــه ناکام ب
ــف  ــه از روش هــای مختل ــرد، مناســب اســت ک ــه صــورت منف ب
ــون  ــه، آزم ــه روش 360 درج ــیابی ب ــون ارزش ــیابی، همچ ارزش
ــزاری کارگاه  ــود. برگ ــتفاده ش ــز اس ــو نی ــورت فولی ــا پ ــکی ی آس
هــای آموزشــی و توجیهــی درخصــوص اصــول و انــواع روش های 
ارزشــیابی بــرای مربیــان بالینــی کــه بــه صــورت حــق التدریــس 
همــکاری دارنــد، بــا هــدف یکســان ســازی و اجــرای عدالــت در 
فرآینــد ارزشــیابی دانشــجویان، توصیــه مــی شــود. بــا توجــه بــه 
نتایــج بــه دســت آمــده، پیشــنهاد مــی شــود کــه پژوهــش هایــی 
بــا هــدف طراحــی ابزارهــا و روش هــای معتبــر ارزشــیابی بالینــی، 
ــا در  ــن روش ه ــی ای ــزان اثربخش ــه می ــی و مقایس ــز بررس و نی

دانشــجویان پرســتاری، انجــام شــود.  

سپاسگزاری
پژوهشــگر مراتــب ســپاس و قدردانــي خــود را از کمیتــه تحقیقــات 
دانشــجویی و معاونــت پژوهشــی و فناوری دانشــگاه علوم پزشــکی 
البــرز کــه حمایــت مالــی ایــن پژوهــش )بــا کــد پژوهشــی 3486( 
ــز و  ــجویان عزی ــکاران و دانش ــه هم ــته و کلی ــده داش ــر عه را ب
ــد، اعــالم مــی  بزرگــواری کــه در مطالعــه حاضــر شــرکت نمودن

دارد.
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