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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 students יopinions score was 2.85±0.74 and it was
lower than the grand mean of the questionnaire. Teachers had the same status; their scores יmean
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  1398-1399انجــام شــد .کلیــه دانشــجویان
تــرم  3تــا  8مقطــع کارشناســی پرســتاری و کلیــه اســاتید پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز بــه روش سرشــماری وارد مطالعــه
شــدند .ابــزار گــردآوری داده هــا شــامل پرسشــنامه بررســی وضعیــت ارزشــیابی بالینــی بــه همــراه ســواالت مربــوط بــه اطالعــات
دموگرافیــک بــود کــه توســط دانشــجویان و اســاتید بــه صــورت غیرحضــوری (الکترونیکــی) تکمیــل شــد .داده هــای جمــع آوری شــده،
توســط نــرم افــزار  spssنســخه  26و آمــار توصیفــی ،مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتــه هــا :یافتــه هــا نشــان داد کــه میانگیــن نمــره نظــرات دانشــجویان برابــر  2/85±0/74و کمتــر از میانگیــن کل پرسشــنامه بــود.
اســاتید نیــز وضعیــت مشــابهی داشــته و میانگیــن نمــره نظــرات آنهــا در پرسشــنامه  2/90±0/68بــود .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  %65/2از اســاتید و  %57/1از 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 اصــاح 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

برگــزاری کارآمــوزی هــای بالینــی همــراه بــا اســتراتژی هــای
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 [ .]1ارزشــیابی ،عــاوه بــر نقــش
مهمــی کــه در غربالگــری دانشــجویان دارد ،ســبب افزایــش

انگیــزه آنــان بــرای یادگیــری نیــز مــی شــود [ .]2طبــق مطالعــه

 Bradshawو همــکاران ( ،)2012اســتفاده از یــک رویکــرد

مناســب جهــت ارزشــیابی ،مــی توانــد اســتفاده از مهــارت هــای

انتقــادی ،تحلیلــی ،حــل مســاله و تصمیم گیــری را در دانشــجویان
امــکان پذیــر نمایــد [ .]3بــه عبــارت دیگــر ،اســتفاده از روش
هــای ارزشــیابی مناســب اســت کــه مــی توانــد رویکردهــای
یادگیــری دانشــجویان پرســتاری را تحــت تأثیــر قــرار دهــد.

در مطالعــه  Leungو همــکاران ( ،)۲۰۰۸در مــورد تاثیــر شــيوه
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در فرآینــد ارزشــیابی ،نکتــه مهمــی کــه همــواره حائــز اهمیــت

هــای ارزشــيابی بــر يادگيــری دانشــجويان پرســتاری ،نتایــج

نشــان داد کــه شــیوه ارزشــیابی بــر یادگیــری تاثیــر گــذار بــوده

اســت ،لــزوم اســتفاده از ابزارهایــی معتبــر و پایــا بــرای ارزشــیابی

اینکــه دانشــجویان چــه چیزهایــی را بــه چــه روشــی بیاموزنــد،

ابــزاری درخــور کــه بتوانــد مهــارت هــای متفــاوت آنهــا را بــه

اســت .دانشــجویان حــق دارنــد از روش ارزشــیابی مناســب و

و مــی توانــد ســبب یادگیــری ســطحی یــا عمقــی شــود [.]4

طــور واضــح و شــفاف در محیــط بالیــن بررســی کنــد ،برخــوردار

بــه نحــوه ارزشــیابی آنهــا بســتگی دارد؛ از ایــن رو ارزشــیابی بایــد

باشــند [ .]12سیســتم ارزشــیابی بایــد معتبــر ،قابــل اعتمــاد ،پایــدار،

بــه ابــزاری اســتراتژیک بــرای یادگیــری در آمــوزش عالــی تبدیــل

عینــی ،عملــی و مقــرون بــه صرفــه باشــد و از نظــر ســطح و

شــود [ .]5ایــن درحالــی اســت کــه دانشــجویان شــرکت کننــده در

گســتره یادگیــری از دیــدگاه دانشــجویان و مربیــان ،قابــل قبــول

مطالعــه  Parsaو  ،)2011( Vaismoradiاظهــار داشــتند کــه روش

باشــد [ .]2از ســوی دیگــر ،در ارزشــیابی هــای بالینــی متناســب بــا

ارزشــیابی موجــود ،آنهــا را بــه یادگیــری بیشــتر از ســطح انتظــار

مربیــان ترغیــب نمــی کنــد و مهــارت تفکــر انتقــادی و خالقانــه

اهــداف آموزشــی ،بایــد از روش هــای مختلفــی اســتفاده شــود؛ چرا

همــکاران ( ،)1390دانشــجويان بــر لــزوم عملــي و کاربــردی بودن

و تعییــن همــه ویژگــی هــای مــورد نیــاز بــرای تبدیــل شــدن

کــه روش هــای منفــرد ارزشــیابی بــه تنهایــی قــادر بــه بررســی

آنهــا را از بیــن مــی بــرد [ .]6همچنیــن ،در مطالعــه خســروی و

ارزشــيابي تأكيــد داشــتند؛ امــا بــا ایــن وجــود ،نتایــج مطالعه نشــان

دانشــجو بــه یــک فــرد متخصــص و کارآمــد در زمینــه بهداشــت

نــه تنهــا دركارآمــوزي هــا تأكيــد بيــش از انــدازه اي بــر تكاليــف

کاظمــی ( ،)۱۳۹۵ارزشــیابی بــه روش  360درجــه ،جــو پویایــی

نیــز از جملــه موضوعــات مــورد بحــث دانشــجویان اســت [.]7

[ .]14در نتایــج مطالعــه اســدی و همــکاران ( ،)۱۳۹۳دانشــجویان

و درمــان نیســتند [ .]13بــر اســاس نتایــج مطالعــه صادقــی و

داد كــه بــه ايــن امــر توجــه چندانــي نمــي شــود؛ بطــوری کــه،

در کارآمــوزی ایجــاد کــرده و یادگیــری فعــال را بــه همــراه دارد

نوشــتاري وجــود دارد؛ بلکــه نامشــخص بــودن چگونگی ارزشــیابی

از روش ارزشــیابی پــورت فولیــو در یافتــن مــوارد نقــص و جبــران

يافتــه هــاي پژوهــش ایمانــی پــور و جلیلــی ( )1391در زمینــه

آن طــی کارآمــوزی خــود ،نســبت بــه روش متــداول ،رضایــت

ارزشــيابي باليني دانشــجويان كارشناســي پرســتاري دانشــگاه علوم

بیشــتری داشــتند [ .]15طبــق نتایــج حاصــل از مطالعــه جاســمی

پزشــکی تهــران نیــز نشــان داد كــه نحــوه فعلــي ارزشــيابي بالينــي

و همــکاران ( ،)۱۳۹۷روش ارزشــیابی داپــس نســبت بــه روش

دانشــجويان پرســتاري كــه تنهــا مبتنــي بــر نظــر مربــي بالينــي و

ارزشــیابی ســنتی ،مهــارت بالینــی را تــا حــد چشــمگیری ارتقــاء

فــرم هــاي ارزشــيابي كلــي طراحــي شــده توســط دانشــكده اســت،

مــی دهــد و یکــی از روش هایــی اســت کــه باالتریــن اثــرات

از نظــر اكثريــت دانشــجويان و اســاتيد ،مقبوليــت الزم را نــدارد؛

آموزشــی را دارد؛ همچنیــن دانشــجو محــور بــودن ،عینــی بــودن

چــرا كــه قــادر نیســت دانــش علمــی ،مهــارت هــاي عملــی و

و ارائــه بازخــورد مناســب از محاســن ایــن روش محســوب مــی

رفتــار حرفــه ای دانشــجويان را بــه درســتي ارزيابــي نمایــد [.]8

شــود [ .]16نتایــج مطالعــه بیرانونــد و همــکاران ( )۱۳۹۶نشــان

در مطالعــه نــوروزی و مقــدم ( )1395در اظهــارات دانشــجویان،

داد کــه دانشــجویان درک و بازخــورد مثبتــی درمــورد ارزشــیابی

همــه جنبــه هــای ارزشــیابی مــورد بحــث بــوده و نشــان از اهمیت
موضــوع از جانــب دانشــجویان اســت .از نظــر دانشــجویان ،نــوع

بــا آزمــون بالینــی ســاختارمند عینــی (Objective Structured

ارزشــیابی کــه در بالیــن صــورت مــی گیــرد در غالــب مــوارد از

 )Clinical Examination :OSCEداشــته و ایــن آزمــون یــک

نــوع تئــوری بــوده و بــه مــوارد بالیــن اهمیــت چندانــی داده نمــی

ابــزار بالینــی عادالنــه و مفیــد بــرای ســنجش عملکــرد بالینــی

شــود [ .]9از ســوی دیگــر ،ارزشــیابی بــه همــراه ارایــه بازخــورد

دانشــجویان اســت کــه مــی توانــد ســطح وســیعی از اطالعــات

مناســب و بــه موقــع اســت کــه مــی توانــد افزایــش مهــارت و

را بپوشــاند [ .]17در مطالعــه  Smithو همــکاران ( ،)۲۰۱۲بــا

یادگیــری دانشــجویان را بــه همــراه داشــته باشــد [ .]10در مطالعــه

تمرکــز بــر آزمــون بالینــی ســاختارمند عینــی بــه عنــوان یــک

دار تاکیــد شــده اســت؛ چــرا کــه در صــورت عــدم بازخــورد پــس از

از روش هــای ارزشــیابی بــه تنهایــی بــرای کســب آگاهــی و اطالع

محیــط کار منتقــل شــود [.]11

نیســتند .در همیــن راســتا ،روش آزمــون بالینــی ســاختارمند عینــی

 Shipmanو همــکاران ( )2012نیــز بــر بازخــورد ثابــت و معنــی

شــیوه ارزشــیابی صالحیــت بالینــی ،نتایــج نشــان داد هیــچ کــدام

از کمیــت و کیفیــت آموختــه هــای بالینــی دانشــجویان ،مناســب

ارزشــیابی ،عملکــرد غیــر قابــل قبــول دانشــجویان ،مــی توانــد بــه
15

نشریه آموزش پرستاری ،دوره  ،10شماره  ،1فروردین و اردیبهشت 1400

نیــز زمانــی کــه در کنــار ســایر روش هــا بــکار گرفتــه شــود ،تبدیل

روش کار

پاســخگوی پیچیدگــی ارزشــیابی بالینــی مــی شــود [.]18

طــی نیمســال دوم ســال تحصیلــی  1398-1399در دانشــکده

بــه یــک اســتراتژی ارزشــمند شــده و کارایــی بیشــتری داشــته و

پژوهــش حاضــر از نــوع توصیفــی  -مقطعــی اســت کــه در

در کنــار لــزوم بــه کارگیــری انــواع مختلــف روش هــای ارزشــیابی،

پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز انجــام شــد .از 170

بــر فرآینــد ارزشــیابی اســت [ .]7تحقیقــات نشــان مــی دهنــد

پرسشــنامه را تکمیــل کردنــد و میــزان پاســخ دهــی  %90/58بــود.

عملکــرد دانشــجویان در کارآمــوزی هــا ثبــت مــی کننــد ،آنهــا را

علمــی و مربیــان حــق التدریــس) 31 ،نفــر پرسشــنامه را تکمیــل

ســنتی ،وابســته بــه نظــر و ســلیقه شــخصی اســتاد بــوده و نمــی

مطالعــه بــرای دانشــجویان شــامل گذرانــدن حداقــل یــک واحــد

[ .]8,9در مطالعــه  DeBrewو  )2014( Lewallenتجربیــات

بالیــن و تمایــل بــه شــرکت در مطالعــه بــود .ایــن معیارهــا بــرای

همــواره یکــی از چالــش هــای ارزشــیابی ،تاثیــر ذهنیــت ارزیــاب

دانشــجوی مقطــع کارشناســی پرســتاری تــرم  154 ،8 – 3نفــر

کــه اکثــر مربیــان بــر اســاس مشــاهدات خــود و نکاتــی کــه از

همچنیــن از از  38اســتاد دانشــکده پرســتاری (اعضــای هیــات

مــورد ارزشــیابی قــرار مــی دهنــد .بــه نظــر مــی رســد ایــن روش

کردنــد و میــزان پاســخ دهــی  %81/57بــود .معیارهــای ورود بــه

توانــد مهــارت هــای دانشــجویان را بــه درســتی ارزیابــی نمایــد

کارآمــوزی حضــوری و داشــتن تجربــه ارزشــیابی شــدن در محیــط

گذشــته ،برداشــت هــای شــخصی و احساســات مربیــان پرســتاری،

اســاتید شــامل داشــتن حداقــل یکســال تجربــه کاری بــه عنــوان

اســت [ .]19طبــق نتایــج مطالعــه ســبزواری و همــکاران (،)1392

در مطالعــه بــود .دانشــجویان تــرم  1بــه دلیــل عــدم گذرانــدن

گونــه ای کــه ارزشــیابی حالــت صــوری دارد و بیشــتر بــا توجــه بــه

ارزشــیابی شــدن و ثبــت نمــره نهایــی واحــد هــای کارآمــوزی تازه

بــا توجــه بــه اهمیــت ارزشــیابی بالینــی در فرآیندهــای آموزشــی،

کــه روش ارزشــیابی بالینــی فعلــی دانشــکده مبتنــی بــر چــک

از صحــت عملکــرد دانشــجویان و دســتیابی بــه اهــداف آمــوزش

طراحــی شــده بــود .بــه عبــارت دیگــر ،در یــک واحــد کارآمــوزی،

مناســب ارزشــیابی ،الزم اســت نحــوه ارزشــیابی فعلــی ،بررســی

انجــام مــی شــد .چــک لیســت هــا بــه طــور کلــی شــامل دو

انجــام شــده در ایــن زمینــه ،محققــان پیشــنهاد داشــتند تــا

ای ،پوشــش و ارتباطــات) و آیتــم هــای اختصاصــی (دانــش

بررســی فرآیندهــای ارزشــیابی بالینــی بــه عنــوان یکــی از چالــش

کارآمــوزی) بودنــد.

نتایــج آن هــا ،نســبت بــه ارتقــاء ســطح کیفــی و کمــی این نــوع از

متناســب بــا اهــداف مطالعــه ،از یــک پرسشــنامه بــه همــراه

صــورت گیــرد .از آنجــا که بررســی دیــدگاه دانشــجویان پرســتاری

بــرای دانشــجویان مــواردی همچــون ســن ،جنــس ،وضعیــت

مــورد کمیــت و کیفیــت فرآینــد ارزشــیابی بالینــی و روش اجــرای

هــای گذرانــده شــده و تــرم تحصیلــی را شــامل مــی شــد .ایــن

مطالعــه حاضــر بــه منظــور تعییــن وضعیــت ارزشــیابی بالینــی

کار ،مــدرک تحصیلــی ،مرتبــه علمــی و موقعیــت شــغلی بــود.

دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز در ســال  ،1398-1399انجــام شــد.

بالینــی دانشــجویان کارشناســی پرســتاری ،شــامل  10ســوال برای

بــه عنــوان عوامــل تاثیــر گــذار در ارزشــیابی بالینــی مطــرح شــده

عضــو هیــات علمــی و یــا مربــی و همچنیــن تمایــل بــه شــرکت

در ارزشــیابی ،بیشــتر دیــدگاه ســطحی نگــری وجــود دارد؛ بــه

دوره حضــوری کارآمــوزی و دانشــجویان تــرم  2بــه دلیــل عــدم

ظاهــر دانشــجو و ویژگــی هــای فــردی ،انجــام مــی شــود [.]20

اخــذ شــده ،از لیســت پژوهــش حــذف شــدند .الزم بــه ذکــر اســت

اســتفاده از روش مناســب از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت تــا

لیســت هایــی بــود کــه توســط اســتاد بــرای هــر واحــد کارآمــوزی

بالینــی اطمینــان حاصــل شــود [ .]8بــرای دســتیابی بــه روش

ارزشــیابی دانشــجویان بــر اســاس چــک لیســت اختصاصــی اســتاد

و نقــاط قــوت و ضعــف آن مشــخص شــود .بــا وجــود مطالعــات

بخــش :آیتــم هــای عمومــی (نظــم ،کار گروهــی ،اخــاق حرفــه

مطالعــات بیشــتری در دانشــگاه هــای مختلــف کشــور بــه منظــور

نظــری و مهــارت هــای عملــی مربــوط بــه هــر واحــد تخصصــی

هــای مهــم آمــوزش بالینــی انجــام شــود []21؛ تــا بــا توجــه بــه

ابــزار گــرداوری داده هــا در ایــن پژوهــش ،پرسشــنامه بــود.

ارزشــیابی هــا ،برنامــه ریــزی و تغییــرات ســاختاری و اجرایــی الزم

اطالعــات دموگرافیــک اســتفاده شــد .اطالعــات دموگرافیــک

و اســاتید بــه عنــوان دو عضــو مهــم درگیــر در فرآینــد آمــوزش در

تاهــل ،ســال ورود بــه دانشــگاه ،بومــی بــودن ،تعــداد واحــد

آن مــی توانــد بــر فرآینــد یاددهــی یادگیــری موثــر باشــد []22؛

مــوارد بــرای اســاتید شــامل ســن ،جنــس ،وضعیــت تاهــل ،ســابقه

دانشــجویان کارشناســی پرســتاری از دیدگاه دانشــجویان و اســاتید

پرسشــنامه مــورد اســتفاده جهــت بررســی وضعیــت ارزشــیابی
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اســاتید و  8ســوال بــرای دانشــجویان بــود کــه در طیــف الیکــرت

اطالعــات محرمانــه خواهنــد مانــد .تکمیــل و ارســال پرسشــنامه،

و بــه ترتيــب بــا امتيازهــاي  1تــا  5امتيازبنــدي شــدند .مجمــوع

حاضــر برگرفتــه از پژوهــش مصــوب در شــورای تخصصــی

بهعنــوان رضایــت مشــارکت در مطالعــه تلقــی گردیــد .مقالــه

پنــج قســمتی از بســیار مخالفــم تــا بســیار موافقــم رتبــه بنــدی
دو گزینــه موافقــم بــا امتیــاز ( )4و بســیار موافقــم بــا امتیــاز (،)5

پژوهشــی کمیتــه تحقیقــات دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی

گزینــه مخالفــم بــا امتیــاز ( )2و بســیار مخالفــم بــا امتیــاز ( ،)1بــه

علــوم پزشــکی البــرز مــورخ  98/9/6بــه کــد اخــاق شــماره

البــرز مــورخ  98/8/20و کمیتــه اخــاق پزشــکی دانشــگاه

بــه عنــوان درصــد موافقــت اســاتید و دانشــجویان و مجمــوع دو

 IR.ABZUMS.REC.1398.177مــی باشــد.

عنــوان درصــد مخالفــت ایشــان محســوب شــد؛ بــر ایــن اســاس،

میانگیــن کمتــر از ( )3بیــان گــر وضعیــت نامطلــوب و میانگیــن

اطالعــات جمــع آوری شــده از پرسشــنامه هــا ،بــا اســتفاده از نــرم

بیشــتر از ( )3بیــان گــر وضعیــت مطلــوب بــود؛ همچنیــن ایــن

افــزار  SPSSنســخه  26و بــا بــه کارگیــری شــاخص هــای آمــار

پرسشــنامه شــامل  3ســوال بــاز پاســخ (آیــا زمــان و نحــوه تکمیــل

توصیفــی (فراوانــی ،درصــد فراوانــی ،میانگیــن و انحــراف معیــار)

فــرم هــای ارزشــیابی (الگ بوک) توســط اســاتید مناســب اســت؟/

تجزیــه و تحلیــل شــدند.

از نظــر شــما بزرگتریــن ایــراد (چالش ،اشــکال) سیســتم ارزشــیابی

یافته ها

بالینــی فعلــی دانشــکده چیســت؟ /پیشــنهاد شــما بــرای ارتقــای

کیفیــت سیســتم ارزشــیابی بالینــی فعلــی دانشــکده چیســت؟) بود.

از  154دانشــجویی کــه پرسشــنامه را تکمیــل کردنــد66 ،نفــر

ایــن پرسشــنامه توســط ایمانــی پــور و جلیلــی ( )1391طراحــی و

( )%42/9مذکــر 140 ،نفــر ( )%90/9مجــرد و  68نفــر ()%44/2

روایــی و پایایــی آن در مطالعــه ای کــه در دانشــکده پرســتاری

بومــی بودنــد .میانگیــن ســنی دانشــجویان شــرکت کننــده

دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــا حجــم نمونــه  197دانشــجو

 22/44±2/93بــود (جــدول  .)1از  31عضــو هیــات علمــی و

و  29عضــو هیــات علمــی ،انجــام دادنــد؛ بررســی و تاییــد شــد.

مربیــان حــق التدریــس کــه پرسشــنامه را تکمیــل کردنــد 21 ،نفــر

اعتمــاد علمــی ابــزار بــه روش آزمــون مجــدد بــا فاصلــه ده روزه و

( )%67/7مونــث و  25نفــر ( )%80/6متاهــل بودنــد .میانگین ســنی

بــر روی یــک گــروه  10نفــره از دانشــجویان و  5نفــره از اســاتید

اســاتید شــرکت کننــده  37/06±7/47و میانگیــن ســابقه ســال

تعییــن شــد ( .]8[ ) r=0/82در مطالعــه حاضــر نیــز ،ضریــب پایایی

هــای کاری اســاتید  12/33±7/35بــود (جــدول .)2

پرسشــنامه از طریــق محاســبه آلفــای کرونبــاخ بــرای پرسشــنامه

نتایــج حاصــل از پرسشــنامه بررســی وضعیــت ارزشــیابی بالینــی

اســاتید ( )α =0/85و بــرای پرسشــنامه دانشــجویان ()α =0/85

دانشــجویان کارشناســی پرســتاری نشــان داد که  %65/2از اســاتید

محاســبه و تاییــد شــد.

و  %57/1از دانشــجویان ،وضعیــت ارزشــیابی بالینــی فعلــی را

در ایــن پژوهــش جمــع آوری داده هــا بــه صــورت سرشــماری

نامناســب دانســته و بــا آن مخالــف هســتند .میانگیــن نمــره نظرات

لیســت دانشــجویان هــر دوره (تــرم  3تــا  ،)8پرسشــنامه ها توســط

( )3بــود .اســاتید نیــز وضعیــت مشــابهی داشــته و میانگیــن نمــره

انجــام شــد .پــس از کســب مجوزهــای قانونــی الزم و از طریــق

دانشــجویان برابــر  2/85±0/74و کمتــر از میانگین کل پرسشــنامه

دو پژوهشــگر در بــازه زمانــی (بهمــن مــاه  - 1398اردیبهشــت

نظــرات آنهــا در پرسشــنامه  2/90±0/68بــود ،کــه حاکــی از عــدم

اســاتید واجــد شــرایط ورود بــه مطالعــه قــرار گرفتنــد .پــس از

فعلــی اســت (جــدول .)3

مــاه  )1399بــه صــورت الکترونیــک در اختیــار دانشــجویان و

موافقــت آنهــا در مــورد مناســب بــودن وضعیــت ارزشــیابی بالینــی

توضیــح روش و اهــداف مطالعــه ،از مشــارکت کننــدگان خواســته

نتایــج حاصــل از بررســی ســواالت بــاز پاســخ نیــز در (جــدول ) 4

شــد تــا پرسشــنامه هــا را تکمیــل نماینــد.

ارایــه شــده اســت.

بــه منظــور رعایــت مالحظــات اخالقــی ،پرسشــنامه هــا بــدون

نــام جمــع آوری شــد و بــه دانشــجویان اطمینــان داده شــد کــه
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جدول  : 1اطالعات دموگرافیک دانشجویان شرکت کننده در مطالعه
متغیر
جنس
وضعیت تاهل

ترم تحصیلی

سال ورود به دانشگاه
بومی بودن

واحدهای کار آموزی و
کارورزی گذرانده شده

سن

سطوح متغیر

فراوانی

درصد

مونث

88

57/1

مجرد

140

90/9

متاهل

14

9/1

3

32

20/8

4

34

22/1

6

46

29/9

8

42

27/3

1395

42

27/3

1396

46

29/9

1397

66

42/9

بله

68

44/2

خیر

86

55/8

2

32

20/8

6

34

22/1

14

46

29/9

27

42

27/3

کمترین

بیشترین

میانگین±انحراف معیار

19

43

22/44±2/93

66

مذکر

42/9

جدول  : 2اطالعات دموگرافیک اساتید شرکت کننده در مطالعه
متغیر
جنس
وضعیت تاهل
مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

موقعیت شغلی

سن
سابقه کار به سال

سطوح متغیر

فراوانی

درصد

مونث

21

67/7

مجرد

6

19/4

متاهل

25

80/6

کارشناسی ارشد

25

80/6

دکتری

6

19/4

مربی

25

80/6

استادیار

5

16/1

دانشیار

1

3/2

طرحی

3

9/7

استخدام پیمانی

15

45/2

استخدام رسمی

7

22/6

حق التدریس

6

19/4

قراردادی

1

3/2

کمترین

بیشترین

میانگین±انحراف معیار

24/0

54/0

37/06±7/47

1/5

28/0

12/33±7/35

10

مذکر

18

32/3

مهسا خدمتی زارع و همکاران
جدول  : 3نظرات اساتید و دانشجویان در مورد وضعیت ارزشیابی بالینی دانشکده پرستاری بر اساس سواالت پرسشنامه
دانشجویان

اساتید
ردیف

عبارت

1

نحوه ارزشيابي باليني فعلي مي تواند
دانش علمی دانشجويان را دقيق و درست
ارزيابي كند.

53/3

2

نحوه ارزشيابي باليني فعلي مي تواند
مهارت هاي عملي دانشجويان را دقيق و
درست ارزيابي كند.

57/1

42/9

3

نحوه ارزشيابي باليني فعلي می تواند رفتار
و عملكرد حرفه ای دانشجويان را دقيق و
درست ارزيابي كند.

44/4

55/6

3/00±1/09

4

نحوه ارزشيابي باليني فعلي می تواند بين
دانشجويان با عملكردهاي باليني متفاوت،
تمايز قايل شود.

56/7

43/3

3/09±1/02

55/9

5

در سيستم ارزشيابي باليني فعلي ،نمره
دانشجو تحت تاثير نظرات شخصي
مربيان نيست.

23/1

76/9

2/54±1/02

31/4

68/4

6

نحوه ارزشيابي بالینی فعلی براي ارزيابي
كليه اهداف و توانمنديهاي باليني
ضروري ،كفايت الزم را دارد.

25/9

74/1

2/54±0/99

25/8

74/2

2/53±1/01

7

آيتم هاي سيستم ارزشيابي باليني فعلي،
واضح و صريح هستند.

60/0

40/0

3/16±1/09

51/5

48/5

2/98±1/00

8

ارزشيابي باليني دانشجويان بر اساس
سيستم ارزشيابي فعلي ،سهل و آسان
است.

62/1

37/9

3/29±1/13

___

___

___

9

نحوه ارزشيابي باليني فعلی براي ارزیابی
عملكرد باليني دانشجويان در تمام بخش
هاي باليني ،مناسب است.

23/1

76/9

2/35±1/01

___

___

___

10

نظر كلي شما در مورد مناسب بودن روش
ارزشيابي باليني فعلي چيست؟

34/8

65/2

2/74±0/89

42/9

57/1

2/83±99/0

درصد
موافقت*

درصد
مخالفت**

میانگین±انحراف
معیار

درصد
موافقت*

درصد
مخالفت**

میانگین±انحراف
معیار

46/7

3/12±1/08

54/1

45/9

3/04±1/13

3/19±1/04

45/1

54/9

2/88±1/10

48/3

51/7

2/96±1/05

44/1

3/08±1/10
2/54±1/12

2/90±0/68

میانگین و انحراف معیار جمع نظرات

2/86±0/74

*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  : 4نظرات اساتید و دانشجویان در مورد وضعیت ارزشیابی بالینی دانشکده پرستاری بر اساس سواالت باز پاسخ
آیا زمان و نحوه تکمیل فرم های ارزشیابی (الگ بوک) توسط اساتید مناسب است؟
نسبتا مناسب است.

دانشجویان
درصد (تعداد)
)7( %6/08

اساتید
درصد (تعداد)

فرم های ارزشیابی در روز آخر تکمیل می شوند ،نه در طول دوره.

)4( %3/47

)3( %11/11

فرم های ارزشیابی در کارآموزی های بسیار محدودی تکمیل شده و معموال ارزشیابی سلیقه ای صورت می گیرد.

)32( %27/82

)2( %7/4

فرم های ارزشیابی مناسب دوره نبوده ،رسمیت نداشته و به صورت فرمالیته هستند.

)11( %9/56

)1( %3/7

از نظر شما بزرگترین ایراد ( چالش ،اشکال) سیستم ارزشیابی بالینی فعلی دانشکده چیست؟

دانشجویان

اساتید

عدم کفایت الگ بوک های موجود

)2( %1/73

)5( %18/51

تعداد زیاد دانشجویان و کمبود کیس های بالینی برای تمام افراد هر گروه ،فرصت ارزشیابی را کاهش می دهد.

)6( %5/21

)12( %44/44

تئوریک بودن ارزشیابی واحد کارآموزی در اغلب موارد و تاکید زیاد اساتید بر تکالیف نوشتاری و ارائه کنفرانس در
کارآموزی ها

)24( %24/34

)2( %7/4
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عدم تطابق بخش بیمارستانی انتخاب شده با اهداف کارآموزی در برخی کارآموزی ها

)3( %2/6

)0( %0

متفاوت بودن اساتید کارآموزی در گروه های مختلف برای یک واحد کارآموزی مشخص و متفاوت بودن سطح
انتظارت این اساتید

)3( %2/6

)2( %7/4

ارزشیابی سلیقه ای و تفاوت رفتاری اساتید با دانشجویان که سبب اختالف طیف آموزشی و انگیزشی شده و باعث
ایجاد نظر شخصی استاد در ارزشیابی دانشجو می شود

)38( %04/33

)7( %25/92

تخصص متفاوت اساتید با واحد کارآموزی و عدم تجربه برخی اساتید در کارآموزی مشخص

)3( %2/6

)0( %0

واضح و مشخص نبودن آیتم های ارزشیابی و نبود خط مشی ثابت ارزشیابی برای تمام اساتید

)24( %24/34

)6( %22/22

زمان نامناسب ارزشیابی که عموما به پایان کارآموزی و در برخی موارد به پایان ترم موکول می شود

)8( %6/95

)3( %11/11

عدم نظارت دانشکده بر کاراموزی ها و روند ارزشیابی

)1( %0/86

)4( %14/81

عدم هماهنی دانشکده با بخش

)2( %1/73

)1( %3/7

کمبود اساتید مجرب ،متعده ،حرفه ای ،باسابقه و سواد بالینی کافی

)10( %8/69

)1( %3/7

هدفمند نبودن کارآموزی ها

)7( %6/08

)2( %7/4

پیشنهاد شما برای ارتقای کیفیت سیستم ارزشیابی بالینی فعلی دانشکده چیست؟

انتخاب اساتید ثابت و مناسب براي برگزاري هركارآموزی که تجربه ،سواد الزم و سابقه کار در بخش مورد نظر را
داشته باشد

دانشجویان

اساتید

)14( %12/17

)7( %25/92

بالینی بودن (کیس محور بودن) ارزشیابی یا برگزاری آزمون  osceدر پایان هر کارآموزی و دوری از ارزشیابی
تئوریک

)20( %17/39

)9( %33/33

تهیه الگ بوک و یا چک لیست معتبر و اختصاصی هر کارآموزی با آیتم های قابل اجرا در بالین جهت یکسان
سازی و دوری از تبعیض در فرآیند ارزشیابی و سنجش عملکرد بالینی دانشجو

)25( %21/73

)12( %44/44

ارزشیابی در طول دوره کارآموزی و اجتناب از ارزشیابی در روز آخر کارآموزی و یا پایان ترم

)6( %5/21

)2( %7/4

استفاده از خود ارزشیابی توسط دانشجویان در کنار ارزشیابی اساتید

)2( %1/73

)3( %11/11

دادن بازخورد موثر توسط استاد در مورد نقاط ضعف یا قوت دانشجو برای بهبود عملکرد بالینی دانشجو

)5( %4/34

)1( %3/7

استفاده از  procedure bookبرای کارآموزی ها

)0( %0

)1( %3/7

رصد دانش علمی اساتید به صورت مداوم

)1( %0/86

)3( %11/11

تطابق سطح آموزش بالینی و ارزشیابی توسط استاد مربوط

)2( %1/73

)1( %3/7

برنامه ریزی و توجه به اهداف کارآموزی و نیاز های بالینی

)10( %8/69

)3( %11/11

تطابق بخش انتخاب شده برای کارآموزی با اهداف واحد کارآموزی

)1( %0/86

)2( %7/4

بحث
مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن وضعیــت ارزشــیابی بالینــی
دانشــجویان کارشناســی پرســتاری از دیدگاه دانشــجویان و اســاتید
دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز در ســال  1398-1399انجــام
شــد .یافتــه هــای پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه نحــوه فعلــی
ارزشــیابی بالینــی کــه بــر اســاس چــک لیســت هــای طراحــی
شــده توســط اســاتید صــورت مــی گیــرد ،از نظــر  %65/2از اســاتید
و  %57/1از دانشــجویان شــرکت کننــده در مطالعــه ،کیفیــت و
مقبولیــت الزم را نــدارد؛ چــرا کــه در آن نمــره دانشــجو تحــت
تاثیــر نظــرات شــخصی اســاتید بــوده و بــرای ارزیابــی کلیــه
اهــداف و توانمنــدی هــای بالینــی ضــروری ،کفایــت الزم را
نــدارد .بســیاری از دانشــجویان عــدم اســتفاده اســاتید از الگ
بــوک هــا را در ارزشــیابی مطــرح کردنــد و در همیــن راســتا از
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 ( )1391نیــز اکثریــت دانشــجویان
و اســاتید ،وضعیــت ارزشــیابی بالینــی را نامناســب دانســته و بــا
آن مخالــف بودنــد [ .]8دانشــجویان شــرکت کننــده در مطالعــه
نــوروزی و مقــدم ( )1395معتقــد بودنــد کــه ارزشــیابی بــر اســاس
ســلیقه شــخصی و دیــدگاه قبلــی اســاتید بــا تبعیــض در گــروه
هــا صــورت مــی گیــرد و ارزشــیابی بیشــتر بــر اســاس ظاهــر
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 [ .]9در پژوهــش صالــح آبــادی و همــکاران (%100 ،)1392
مربیــان و  %6/77دانشــجویان بــا شــیوه ارزشــیابی بالینــی موافــق
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تئــوری بــوده و آمــوزش و ارزشــیابی بــه صــورت بالینــی کمتــر
مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد .در ایــن بــاره مطالعــات اشــاره مــی
کننــد کــه ارزشــیابی دانشــجو ،عــاوه 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 [ .]8از 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
تکالیــف جهــت ارزشــیابی ،عــاوه بــر عــدم کارایــی ،کارآمــوزی
را از شــکل عملــی خــارج کــرده و بــه ســمت تئــوری و تکــرار
مطالــب نظــری گذرانــده شــده در تــرم هــای گذشــته پیــش مــی
بــرد .مطالعــات نیــز مویــد ایــن موضــوع اســت کــه ارزشــیابی بــر
اســاس تکالیــف نوشــتاری یــا آزمــون شــفاهی و کتبــی ،روشــی
بســیار ضعیــف بــوده و قــادر نیســت توانایــی هــای عملــی
دانشــجویان را بــه طــور درســتی ارزیابــی نمایــد [ .]8در مطالعــه
 Rafieeو همــکاران ( ،)2011یکــی از تکالیفــی کــه در ارزیابــی
درنظــر گرفتــه مــی شــد ،ارائــه ســخنرانی بــه صــورت کنفرانــس
توســط دانشــجویان بــود .از دیــدگاه دانشــجویان ایــن مطالعــه،
مباحــث ســخنرانی کنفرانــس بالینــی ،ناکارآمــد و تکــراری بــوده
و دانشــجویان از انجــام ایــن کار بــه عنــوان یــک تکلیــف بالینــی
شــکایت داشــتند [.]29
از دیگــر موضوعاتــی کــه دانشــجویان در مطالعــه حاضــر بــه آن
اشــاره نمودنــد ،مشــخص نبــودن ســطح انتظــارات اســاتید و عــدم
وجــود تناســب ســطح انتظــارات اســاتید گــروه هــای مختلــف
کارآمــوزی در یــک واحــد درســی بــود .در مطالعــه Takashima
و همــکاران ( ،)2019نیــز مطــرح شــده اســت کــه از مــوارد مهــم
در ارزشــیابی بالینــی وجــود تناســب در مــورد ســطح انتظــارات
مربیــان اســت تــا ارزشــیابی بــه درســتی صــورت گیــرد .ایــن
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
شــود تــا وضــوح ســطح انتظــارات افزایــش یابــد و بــرای بهینــه
ســازی عملکــرد دانشــجویان پرســتاری ،یــک فرآینــد ارزشــیابی
سیســتماتیک و اســتاندارد از تمــام دانشــجویان پایــه ریــزی
شــود [ .]30در ایــن زمینــه مطالعــات انجــام شــده ،بیانگــر ایــن
موضــوع هســتند کــه ارزشــیابی بالینــی شــامل چالــش هایــی از
جملــه یکســان نبــودن فرآینــد ارزشــیابی ،نقــص در ارزشــیابی
عینــی ،تفــاوت در روش هــای ارزشــیابی مربیــان و ثبــات نداشــتن

نبودنــد؛ چراکــه ارزشــیابی از دیــدگاه ایشــان ،ســلیقه ای بــوده و
فــرم مخصوصــی جهــت ارزشــیابی بــرای هــر بخــش وجــود
نداشــت [ .]23حقانــی و حجــت ( ،)1392یکــی از چالــش هــای
آمــوزش بالینــی در نظــام ســامت را عــدم اســتفاده از روش هــای
مناســب ارزشــیابی بیــان کــرده انــد [ .]24در مطالعــه  Parsaو
 ،)2011( Vaismoradiدانشــجویان وجــود تبعیــض در ارزشــیابی را
مطــرح مــی کردنــد و ادعــا داشــتند کــه هیــچ ارتباطــی بیــن نمــره
حاصــل از ارزشــیابی و مهــارت و توانمنــدی بالینــی آنهــا وجــود
نــدارد؛ چــرا کــه در هنــگام مراقبــت از بیمــار ،مــورد ارزشــیابی قرار
نگرفتــه و توســط مربــی ،مشــاهده نشــده انــد [ .]6طبــق نتایــج
مطالعــه  Jaliliو  ،)2016( Imanipourسیســتم ارزشــیابی طراحی
شــده کــه تکوینــی و چنــد بعــدی بــوده و همچنیــن بازخــورده
ســازنده ای داشــته باشــد ،از دیــدگاه دانشــجویان و مربیــان تاثیــر
مثبــت آموزشــی در پــی خواهــد داشــت [ .]25مطالعــات همچنیــن
بــر اســتفاده از ابــزار مناســب ارزشــیابی در کنــار ســایر روش هــای
ارزشــیابی تاکیــد داشــته انــد ،)2010( McCutchan .در مطالعــه
خــود ،ابهامــات و کاســتی هــای موجــود در ابزارهــای ارزشــیابی را
مدنظــر قــرار داده و ضــرورت پژوهــش در ایــن زمینــه را مطــرح
کــرده اســت [ .]26دانشــجویان در مطالعــه ســبزواری و همــکاران
( ،)1392معتقــد بودنــد کــه ابــزاری بــا پایایــی و روایــی تاییــد شــده
بــرای ارزشــیابی موجــود نیســت ،در حالــی کــه بــرای کاهــش
مشــکالت و اعتراضــات بــه وجــود ابــزاری معتبــر و یکدســت
بــرای ارزشــیابی نیــاز اســت [ .]20همچنیــن دانشــجویان شــرکت
کننــده در مطالعــه فرضــی و همــکاران ( ،)1395نبــود معیــار
ارزشــیابی مشــخص و یکســان کــه بــه صــورت یکپارچــه مــورد
اســتفاده تمــام اســاتید قــرار بگیــرد را بــه عنــوان یکــی از چالــش
هــای ارزشــیابی بالینــی مطــرح کردنــد [ .]27در مطالعــه  Walshو
همــکاران ( ،)2010در ســنجش عملکــرد دانشــجویان کارشناســی
پرســتاری ،لــزوم وجــود یــک ابــزار ارزشــیابی کارآمــد ،ضــروری
دانســته شــده و مطــرح شــده اســت کــه ایــن ابــزار بایــد بــدون
ابهــام ،مختصــر و برگرفتــه از طیــف گســترده ای از تجربیــات
بالینــی اســاتید باشــد [.]28
نظــرات اســاتید و دانشــجویان در مــورد وضعیــت ارزشــیابی بالینی،
بــه جــز یــک مــورد ،در تمــام گویــه هــا ،همســو بــود؛ %54/9
از دانشــجویان بــر خــاف اســاتید ( )%57/1معتقــد بودنــد نحــوه
ارزشــيابي بالينــي فعلــي قــادر نیســت ،مهــارت هــاي عملــي
دانشــجويان را دقيــق و درســت ارزيابــي كنــد .ایــن تفــاوت احتما ًال
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
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آوری اطالعــات تکمیلــی در ایــن زمینــه اســتفاده شــود.

ابزارهــای مــورد اســتفاده مــی باشــد [ .]31در مطالعــه  Rafieeو
همــکاران ( ،)2011نیــز دانشــجویان شــکایت داشــتند کــه تمامــی
مربیــان پرســتاری از آئیــن نامــه آموزشــی مشــابهی پیــروی نکــرده
و نگــران عــدم هماهنگــی موجــود در بیــن مربیــان بودنــد [.]29
طبــق نتایــج مطالعــه حاضــر ،از دیــدگاه دانشــجویان ،زمــان ارزیابی
از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و ارزیابــی نبایــد بــه پایــان
دوره کارآمــوزی و یــا پایــان تــرم تحصیلــی موکــول شــود ،بلکــه
الزم اســت ارزشــیابی در طــول دوره انجــام شــده و بــا بازخــورد بــه
دانشــجو همــراه باشــد .در مطالعــه  Perezو همــکاران (،)2020
محدودیــت هــای درک شــده توســط اســاتید ،بیشــتر مربــوط
بــه مناســب بــودن ارزشــیابی بــه ویــژه صحــت ارزشــیابی و
جامعیــت بــود ،در حالــی کــه محدودیــت هــای درک شــده توســط
دانشــجویان ،شــامل ســایر مــوارد مربــوط بــه مناســب بــودن مثــل
عــدم تطابــق بــا اهــداف دوره ،میــزان ،ســرعت و زمــان بنــدی
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،
حجــم و کاربــرد (اهــداف یادگیــری) تمرکــز داشــت [.]32
طبــق نتایــج مطالعــه حاضر ،بیــش از نیمی از اســاتید بیان داشــتند
کــه نحــوه ارزشــيابي بالينــي فعلی بــراي ارزشــیابی عملكــرد باليني
دانشــجويان در تمــام بخــش هــاي بالينــي ،مناســب نیســت کــه
ایــن یافتــه بــا مطالعــه ایمانــی پــور و جلیلی ( )1391همســو اســت
[ .]8نتایــج 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
[ .]33بــا عنایــت بــه نتایــج ایــن پژوهــش ،بــه نظــر می رســد الزم
اســت در تدویــن فــرم هــای ارزشــیابی ،ویژگــی هــای متفــاوت هر
بخــش در نظــر گرفتــه شــده و متناســب بــا اهــداف کارآمــوزی،
فــرم هــای ارزشــیابی بــا قابلیــت اســتفاده در بالیــن همــگام بــا
نظــرات اســاتید مربــوط و همچنیــن دانشــجویان ،بــه عنــوان
افــراد درگیــر بــا فرآینــد ارزشــیابی ،طراحــی شــود .از محدودیــت
هــای ایــن مطالعــه مــی تــوان بــه تاثیــر حــاالت و احساســات
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

نتیجه گیری
از دیــدگاه اســاتید و دانشــجویان شــرکت کننــده در مطالعــه حاضر،
وضعیــت فعلــی ارزشــیابی بالینــی ،مناســب نبــود .بــه عبــارت
دیگــر ،تنهــا اســتفاده از فــرم هــای ارزشــیابی کــه غالب ًا کلــی و غیر
اســتاندارد هســتند ،کفایــت الزم برای ارزشــیابی واقعی دانشــجویان
در محیــط هــای بالینــی را نــدارد .بــر این اســاس ،ضــرورت اصالح
و بازنگــری فــرم هــا ،الگ بــوگ هــا و بــه طــور کلــی فرآینــد
ارزشــیابی بالینــی جهــت رســیدن بــه اهــداف آمــوزش بالینــی
در راســتای توانمندســازی دانشــجویان پرســتاری احســاس مــی
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
بــه ناکامــل بــودن هــر یــک از روش هــای ارزشــیابی ســنتی
بــه صــورت منفــرد ،مناســب اســت کــه از روش هــای مختلــف
ارزشــیابی ،همچــون ارزشــیابی بــه روش  360درجــه ،آزمــون
آســکی یــا پــورت فولیــو نیــز اســتفاده شــود .برگــزاری کارگاه
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،
و نیــز بررســی و مقایســه میــزان اثربخشــی ایــن روش هــا در
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 )۳۴۸۶
را بــر عهــده داشــته و کلیــه همــکاران و دانشــجویان عزیــز و
بزرگــواری کــه در مطالعــه حاضــر شــرکت نمودنــد ،اعــام مــی
دارد.
تضاد منافع
هیــچ گونــه تعــارض منافعــی توســط نویســندگان بیــان نشــده
اســت.

22

مهسا خدمتی زارع و همکاران
References
1. Helminen K, Coco K, Johnson M, Turunen
H, Tossavainen K. Summative assessment
of clinical practice of student nurses: A
review of the literature. International Journal
of Nursing Studies. 2016; 53: 308-319.
https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2015.09.014
2. Rafii F, Ghezeljeh TN, Nasrollah S. Design
and implementation of clinical competency
evaluation system for nursing students in
medical-surgical wards. Journal of family
medicine and primary care. 2019; 8: 1408-1413.
https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_47_19
3. Bradshaw C, O’Connor M, Egan G, Tierney
K, Butler MP, Fahy A, Tuohy D, Cassidy I,
Quillinan B, McNamara MC. Nursing students’
views of clinical competence assessment. British
Journal of Nursing. 2012; 21(15): 923-927.
https://doi.org/10.12968/bjon.2012.21.15.923
4. Leung SF, Mok E, Wong D. The impact
of assessment methods on the learning
of nursing students. Journal of Nurse
Education
Today.
2008;28(6):711-719.
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2007.11.004
5. Preston R, Gratani M, Owens K, Roche P,
Zimanyi M & Malau-Aduli B. Exploring the
impact of assessment on medical students’
learning, assessment & evaluation in higher
education. Journal of Assessment & Evaluation
in Higher Education. . 2020; 45(1): 109-124.
https://doi.org/10.1080/02602938.2019.1614145
6. Vaismoradi M, Parsa-Yekta Z. Iranian nursing
students’ comprehension and experiences
regarding evaluation process: a thematic
analysis study. Scandinavian journal of
caring sciences. 2011; 25(1): 151-159.
https://doi.org/10.1111/j.14716712.2010.00805.x
7. Khosrsvi S, Pazargadi M, Ashktorab T. Nursing
student’s viewpoints on challenges of students
assessment in clinical setting: A qualitative
study. Iran Journal of Medical Education. 2012;
11(7): 735-749. [in Persian].
8. Imanipour M, Jalili M. Nursing students’ clinical
evaluation in students and teachers views. Iran
Journal of Nursing Research. 2012; 7(25): 17-26.
[in Persian].
9. Norozi S, Moghadam F. Exploring Experiences
of Nursing student’s clinical evaluation: a
qualitative content analysis. Journal of Medical

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

23

Education and Development. 2016; 11(2): 134145. [in Persian].
Najari F, Najari D. Comparing short clinical
evaluation exercise and direct observation
of procedural skills with the traditional
evaluation approach on the clinical skills of
forensic medicine residents. International
Journal
of
Medical
Toxicology
and
Forensic
Medicine.
2020;
10(1):27118.
https://doi.org/10.32598/ijmtfm.v10i1.27118
Shipman D, Roa M, Hooten J, Wang ZJ. Using
the analytic rubric as an evaluation tool in nursing
education: the positive and the negative. Journal
of Nurse Education. 2012; 32(3): 246-249.
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2011.04.007
Shirazian Sh, Nikzad Jamnani S, Memarian
M, Shaghi H. Designing and comparing
psychometric properties of the checklist for
clinical skills assessment of dental students
in complete denture course and evaluation of
raters’ and students’ satisfaction. Journal of
Dental Medicine-Tehran University of Medical
Sciences. 2020; 33(1): 32-37. [in Persian].
Norcini J, Anderson MB, Bollela V, Burch
V, Costa MJ, Duvivier R, Hays R, Palacios
Mackay MF, Roberts T, Swanson D. 2018
Consensus framework for good assessment.
Medical Teacher. 2018; 40(11): 1102-1109.
https://doi.org/10.1080/0142159X.2018.1500016
Sadeghi T, Kazemi M. Nursing student’s
viewpoints and experiences about clinical
evaluation by 360 degree approach. Journal of
Qualitative Research in Health Sciences. 2016;
5(3): 273-282. [in Persian].
Assadi-Hoveizian SH, Shariati AA, Haghighi
SH, Latifi SM, Sheini-Jaberi P. Effects of clinical
education and evaluation with portfolio method
on nursing students’ satisfaction: a clinical trial.
Journal of Clinical Nursing and Midwifery.
2014; 3(3): 70-79. [in Persian].
Jasemi M, Ahangarzadeh Rezae S I, Hemmati
M, Madadipoor N, Cheraghi R. Evaluation of the
effect of evaluation using the direct observation
skills (DOPS) and traditional methods on nursing
students’ clinical skills learning, 2016. Razi
Journal of Medical Sciences. 2019; 25 (10) :1-9.
[in Persian].
Beiranvand S, Hosseinabadi R, ghacemi F, Anbari
K. An assessment of nursing and midwifery
student viewpoint, performance, and feedback

1400  فروردین و اردیبهشت،1  شماره،10  دوره،نشریه آموزش پرستاری

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

with an objective structured clinical examination
(OSCE). Journal of Nursing Education. 2017;
6(1): 63-70. [in Persian].
Smith V, Muldoon K, Biesty L. The objective
structured clinical examination (OSCE) as
a strategy for assessing clinical competence
in midwifery education in Ireland: a critical
review. Journal of Nurse Education Practice.
2012;12(5):242-247. https://doi.org/10.1016/j.
nepr.2012.04.012
DeBrew JK, Lewallen LP. To pass or to
fail? understanding the factors considered
by faculty in the clinical evaluation
of nursing students. Journal of Nurse
Education Today. 2014 Apr; 34(4): 631-636.
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2013.05.014
Sabzevari S, Abbas Zadeh A, Borhani F.
Understanding nursing teachers ‘challenges to
students’ clinical evaluation: a qualitative study.
Journal of Developmental Steps in Medical
Education. 2014; 10(3): 267-279. [in Persian].
Arfaie K. Priorities of clinical education
evaluation from nursing and midwifery students’
perspective. Iran Journal of Nursing. 2012;
25(75):71-77. [in Persian].
Ghana S, Sanagu A, Jouybari L. How would the
students evaluate themselves in clinical settings:
Results of a study. Jentashapir Journal of Health
Research. 2012; 3(1): 227-236. [in Persian].
Saleh Abadi S, Golafrooz Shahri M, Nasrollahi S,
Akbarzadeh M, Mirchouli N. Clinical education
problems and ways of enhancing its quality from
the perspective of clinical instructors and students
of nursing and midwifery at Sabzevar University
medical sciences in 2008. Quarterly Journal of
Sabzevar University of Medical Sciences. 2013;
20(4): 2013-2014. [in Persian]
Haghani F, Hojat M. Challenges of clinical
education in health system. Journal of Education
and Ethics in Nursing. 2013; 2(3): 9-19. [in
Persian]
Imanipour M, Jalili M. Development of
a
comprehensive
clinical
performance
assessment system for nursing students:
A programmatic approach. Japan Journal
of Nursing Science. 2016; 13(1): 46-54.
https://doi.org/10.1111/jjns.12085
McCutchan JA. The experience of baccalaureate
degree seeking nursing students undergoing

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

24

the process of clinical evaluation appraisal.
Indiana State University, ProQuest Dissertations
Publishing, 2010. 3404448. http://hdl.handle.
net/10484/8130
Farzi S, Haghani F. The challenges of clinical
evaluation and the approaches to improve it from
the nursing students’ perspective: A qualitative
study. Journal of Education and Ethics in
Nursing. 2016; 5(1): 27-33. [in Persian]
Walsh T, Jairath N, Paterson MA, Grandjean
C. Quality and safety education for nurses
clinical evaluation tool. Journal of Nurse
Education. 2010; 49(9): 517-522. https://doi.
org/10.3928/01484834-20100630-06
Rafiee G, Moattari M, Nikbakht AN, Kojuri
J, Mousavinasab M. Problems and challenges
of nursing students’ clinical evaluation: A
qualitative study. Iranian Journal of Nursing and
Midwifery Research. 2014 Jan; 19(1): 41-49.
Takashima M, Burmeister E, Ossenberg Ch,
Henderson A. Assessment of the clinical
performance of nursing students in the
workplace: Exploring the role of benchmarking
using the Australian Standards Assessment
Tool (ANSAT). Journal of the Royal College
of Nursing Australia. 2019; 26(4): 502-506.
https://doi.org/10.1016/j.colegn.2019.01.005
Rasouli N, Sharifirad Ghr, Parvizi F. The viewpoint
of senior nursing students of Qom Branch of
Islamic Azad University about clinical training
problems. Journal of Qom University of Medical
Sciences. 2019;13(Suppl 1): 31-38. [in Persian]
https://doi.org/10.29252/qums.13.1.S1.31
Perez, A, Green, JL, Starchuk, C, et al.
Dental faculty and student views of didactic
and clinical assessment: A qualitative
description study. European Journal of
Dental Education. 2020; 24: 628- 636.
https://doi.org/10.1111/eje.12541
Immonen K, Oikarainen A, Tomietto M,
Kääriäinen M, Tuomikoski AM, Kaučič
BM, Filej B, Riklikiene O, Flores VizcayaMoreno M, Perez-Cañaveras RM, De Raeve
P, Mikkonen K. Assessment of nursing
students’ competence in clinical practice: A
systematic review of reviews. International
Journal of Nursing Studies. 2019; 100:103414.
https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.103414

