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Abstract
Introduction: Self-evaluation and peer as formative evaluation have an effect in increase students' 
learning. To introduce a more effective method, this study was done to Purpose comparison of two 
formative evaluation methods on satisfaction and learning of clinical skills in nursing students.
Methods: In this interventional study to crossover design, all one semester of bachelor nursing 
students of hamadan nursing and midwifery school entered the study to perform two suction and 
dressing procedures. Standard checklists were used to evaluate each procedure. Using the checklists, 
Simultaneous with the instructor evaluation, all 49 students by lottery were don one procedure by 
self- evaluation and the next procedure to a peer evaluation. Two weeks later, each student was 
reassessed by the instructor during the procedure. The final score was considered as the learning 
criterion. Students' satisfaction with evaluation methods was assessed using a researcher-made 
questionnaire. Data were analyzed by SPSS-16 with a significance level of 0.05.
Results: In the suction procedure, there was no difference between the final scores of the students 
in the two evaluation methods. In the dressing process, peer evaluation improves students' learning 
than the self-evaluation method (p<0.01). Peer evaluation led to higher satisfaction of students in the 
communication dimension and anxiety reduction (p<0.05).
Conclusions: Considering students 'satisfaction of peer evaluation and its positive impact on 
students' learning of clinical skills, it is recommended to use this method in teaching students to the 
educational authorities.
Keywords: Personal Satisfaction, Self-assessment, Student.
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چکيده
مقدمــه: ارزشــیابی خــود و همتــا بعنــوان ارزشــیابی هــای تکوينــی در افزايــش يادگیــري دانشــجويان تاثیــر دارنــد. بمنظــور معرفــی 
روش موثرتــر، پژوهــش حاضــر بــا هــدف مقايســه تاثیــر بکارگیــری ارزشــیابی خــود و همتــا بــر رضايتمنــدی و يادگیــري مهــارت بالینــي 

دانشــجويان پرســتاری انجــام شــد. 
روش کار: در ايــن مطالعــه نیمــه تجربــی بــا طــرح متقاطــع، کلیــه دانشــجويان تــرم يــک کارشناســی پرســتاری دانشــکده پرســتاری 
مامايــی همــدان جهــت انجــام دو پروســیجر ساکشــن و پانســمان وارد مطالعــه شــدند. از چــک لیســت اســتاندارد بــرای ارزشــیابی هــر 
پروســیجر اســتفاده گرديــد. بــا اســتفاده از چــک لیســتها، همزمــان بــا ارزشــیابی مربــی هــر 49 دانشــجو بــه صــورت قرعــه کشــی يکــی از 
پروســیجرها را  بــه روش خودارزشــیابی و پروســیجر بعــدی را بــه صــورت ارزشــیابی همتــا انجــام دادنــد. 2هفتــه بعــد مجــدد هــر دانشــجو 
در طــی انجــام پروســیجرها تحــت ارزشــیابی توســط مربــی قــرار گرفــت. نمــره نهايــی بــه عنــوان مــاک يادگیــری در نظــر گرفتــه شــد. 
رضايــت دانشــجويان از روشــهای ارزشــیابی بــا اســتفاده از پرسشــنامه محقــق ســاخته بررســی گرديــد. داده هــا بــا SPSS-16 و بــا ســطح 

معنــی داری 0/05 تجزيــه تحلیــل شــدند.
یافته هــا: در پروســیجر ساکشــن تفاوتــی بیــن نمــره نهايــی دانشــجويان در دو روش ارزشــیابی وجــود نداشــت. در پروســیجر پانســمان 
ارزشــیابی همتــا باعــث يادگیــری بهتــر در دانشــجويان نســبت بــه روش خودارزشــیابی شــد )p<0/01(. ارزشــیابی همتــا باعــث رضايــت 

 .)p<0/05( بیشــتر دانشــجويان در بعــد ارتبــاط و کاهــش اضطــراب گرديــد
نتیجــه گیــری: بــا توجــه رضايــت دانشــجويان از ارزشــیابی همتــا و تاثیــر مثبــت آن بــر يادگیــری مهارتهــای بالینــی دانشــجويان، 

اســتفاده از ايــن روش در امــر آمــوزش دانشــجويان بــه مســئوالن آموزشــی توصیــه مــی گــردد.
کلید واژه ها: دانشجو، رضايت، خود ارزشیابی.
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مقدمه
ــتغال در  ــرای اش ــدن ب ــاده ش ــال آم ــتاری در ح ــجويان پرس دانش
محیطهــای بالینــی هســتند کــه بــا گذشــت زمــان در حــال تغییــر 
ــی  ــوزش بالین ــتاري، آم ــه پرس ــوزش حرف ــند ]1[. در آم ــی باش م
ــت  ــد ]2[. اهمی ــی باش ــم م ــیار مه ــرا و بس ــی الزم االج بخش
ــی  ــای بالین ــطح مهارته ــا س ــب در ارتق ــی مناس ــوزش بالین آم
دانشــجويان پرســتاری را نمیتــوان انــکار نمــود و هرگونــه ضعــف 
ــرد دانشــجويان  ــت عملک ــد موجــب اف ــی میتوان ــوزش بالین در آم
پرســتاری گــردد ]3[. در امــر آمــوزش دانشــجويان بهبــود کیفیــت 
ــن ارزش نهادهــای دانشــگاهی  ــری از محوريتري ياددهــی و يادگی
اســت کــه جهــت ارتقــاء آن مــی تــوان از برنامــه هــای ارزشــیابی 
ــتفاده از  ــود ]4[. اس ــتفاده نم ــت اس ــا اهمی ــی ب ــوان بخش ــه عن ب
ارزشــیابی عنصــر اصلــی در بهبــود کیفیــت ياددهــی و يادگیــری 
اســت. ارزشــیابی فرصتــی را بــرای دانشــجويان ايجــاد مــی کنــد 
تــا خــود را مــورد پايــش قــرار داده و بازخــورد مناســب را دريافــت 
ــه  ــجويان ب ــدن دانش ــک ش ــث نزدي ــن باع ــد ]5[، همچنی نماين
يادگیــری مــی شــود ]6[. در ايــن میــان اســتفاده از تکنیــک هــای 
ارزشــیابی تکوينــی نقــش مهمــی در يادگیــری دانشــجويان دارنــد 
ــا  ــه ارزشــیابی هــای تکوينــی ارزشــیابی خــود و همت ]7[.  از جمل
مــی باشــد کــه بــه عنــوان روشــهای ارزشــیابی دانشــجو محــوری 
هســتند کــه مــی تواننــد تاثیــرات مثبتــی در پیشــرفت دانشــجويان 
داشــته باشــند ]8[ و مــی تواننــد يادگیــری پايــدار را در دانشــجويان 

ايجــاد نماينــد ]9[.
خودارزشــیابي توانايــی دانشــجويان برای ارزشــیابی عملکــرد بالینی 
خــود و شناســايی قســمتهايی اســت کــه نیــاز بــه يادگیــری بیشــتر 
دارنــد ]10[. خــود ارزشــیابی باعــث مــی شــود دانشــجويان بینــش 
عمیــق و دقیقــی نســبت بــه خــود بدســت آورنــد و بــر اســاس ايــن 
بینــش بتواننــد انتظــارات واقــع بینانــه تر از سیاســتگذاران آموزشــی 
داشــته باشــند، خــود ارزشــیابی نقــش مهمــی در فهــم هدفهــای 
يادگیــری و توســعه حرفــه ای ايجــاد میکنــد ]11[. همچنیــن خــود 
ارزشــیابی منجــر بــه افزايــش انگیــزه و افزايــش اعتمــاد بــه نفــس 
در دانشــجويان شــده و ســبب میشــود تــا مدرســان بتواننــد اثــرات 

تاشــهای خــود را در امــر تدريــس دقیقتــر ارزيابــی کننــد ]12[.
ارزشــیابی همتــا را میتــوان بــه عنــوان فراينــدی در نظــر گرفــت 
کــه بــه موجــب آن دانشــجو توســط ســاير همتايــان خــود 
ارزشــیابی مــی شــود ]13[. زمانــی کــه دانشــجويان بــه وســیله ی 
ــنهادات و  ــع پیش ــه موق ــر و ب ــکل معتب ــه ش ــان ب همکاسیهايش

امتیازهــای منطقــی را بــه همــراه حمايــت مــدرس بالینــی دريافــت 
ــه ســزايی در پیشــرفت آنهــا داشــته  ــر ب ــد تاثی ــد، میتوان مــی کنن

ــد ]14[.  باش
در ايــن راســتا مطالعاتــی صــورت گرفتــه اســت کــه نتايــج آنهــا 
ــر  ــری بهت ــر يادگی ــن دو روش ب ــری اي ــر بکارگی ــی از تاثی حاک
دانشــجويان مــی باشــد بديــن صــورت کــه  Colthart و همــکاران 
ــود  ــی خ ــن اثربخش ــدف تعیی ــا ه ــه ب ــه ای ک )2008( درمطالع
ارزشــیابی در شناســايی نیازهــای يادگیرنــده، فعالیــت يادگیرنــده و 
تأثیــر آن بــر روی عملکــرد بالینــی دانشــجويان انجــام دادنــد بــه 
ايــن نتیجــه رســیدند کــه خــود ارزشــیابی باعــث بهبــود يادگیــری 
ــود ]Tayem .]15 و  ــی ش ــجويان م ــی در دانش ــای بالین و مهارته
همــکاران )2015( بــه ايــن نتیجــه رســیدند کــه ارزشــیابی همتــا 
منجــر بــه افزايــش يادگیــری و مهــارت در دانشــجويان پزشــکی 
مــی شــود ]16[. همچنیــن صالحــی و همــکاران )2016( در مطالعه 
خــود نشــان دادنــد کــه همتايــان در يادگیــري مهارتهــاي بالینــي 
و همچنیــن ارتقــاء ســطح آمــوزش بالینــي دانشــجويان پرســتاری 

موثــر هســتند ]17[.   
ــد  ــی توان ــده، م ــر ش ــای ذک ــیابی ه ــر دو روش ارزش ــن ه بنابراي
ــاری  ــجويان ي ــری دانش ــان از يادگی ــت اطمین ــتادان جه ــه اس ب
ــردن دقــت  ــاال ب ــه منظــور ب ــه مــی شــود ب ــب توصی ــد. اغل نماي
و احســاس مســؤولیت دانشــجويان و نیــز توســعه تفکــر انتقــادی، 
بهبــود مهارت هــای ارتباطــی، خودآمــوزی و احتــرام بــه ديگــران، 
خودارزشــیابی و ارزشــیابی از همتايــان بــه عنــوان يکــی از 
فعالیت هــای بالینــی دانشــجويان مدنظــر قــرار گیــرد ]18[، 
ــود فرمهــای ارزشــیابی و  ــود وقــت، نب ــل کمب ــه دلی ــب ب ــا اغل ام
دشــواری رعايــت اصــول خودارزشــیابی يــا ارزشــیابی همتــا ايــن 
کار امکانپذيــر نیســت. بــه همیــن دلیــل معرفــی روش ارزشــیابی 
ــر                                                                                         ــه نظ ــروری ب ــجويان الزم و ض ــری دانش ــر يادگی ــر ب موثرت
ــن دو روش  ــه اي ــه مقايس ــه ب ــت ک ــن درحالیس ــد. اي ــی رس م
آموزشــی در بحــث يادگیــری دانشــجويان پرداختــه نشــده اســت. 
ــری  ــکار گی ــر ب ــه تاثی ــدف مقايس ــا ه ــر ب ــش حاض ــذا پژوه ل
خودارزشــیابی و ارزشــیابی همتــا بعنــوان دو روش ارزشــیابی 
تکوينــی بــر رضايتمنــدی و يادگیــري مهــارت بالینــي دانشــجويان 

ــد. ــام ش ــتاری انج پرس

روش کار
پژوهــش حاضــر يــک مطالعــه نیمــه تجربــی، بــا طــرح متقاطــع 
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ــر روی  ــه صــورت سرشــماری ب مــی باشــد کــه در ســال 1398ب
49 دانشــجوی پرســتاری تــرم يــک دانشــکده پرســتاری مامايــی 
همــدان انجــام گرديــد. بــه منظــور محاســبه حجــم نمونــه از رابطه 

زيــر اســتفاده گرديــد:
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بنابرايــن بــا لحــاظ کــردن ســطح اطمینــان آزمــون  %95                       
ــه  ــا اســتناد ب ــر 95%  و ب ــوان آزمــون براب 1( و ت 0.95α− = (
مطالعــات مشــابه ]17[، بــا در نظــر گرفتــن انحــراف معیار مشــترک 
4/4 بــرای نمــره مهــارت بالینــی و در نظــر گرفتن 5 واحــد اختاف 
معنــی دار بیــن دو گــروه و10 درصــد ريــزش احتمالــی نمونــه هــا، 
حجــم نمونــه در هــر گــروه حداقــل برابــر 23 نفــر و در مجمــوع 
46 نفــر بــرآورد گرديــد. بنابرايــن تمــام 49 دانشــجوی تــرم يــک 
دانشــکده پرســتاری مامايــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان وارد 
مطالعــه گرديدنــد. معیارهــای ورود بــه مطالعــه شــامل دانشــجويان 
ــدن درس  ــال گذران ــه در ح ــتاری ک ــی پرس ــک کارشناس ــرم ي ت
ــدن دوره بهیــاری  ــد، عــدم گذران اصــول و فنــون پرســتاری  بودن
يــا دوره هــای هــال احمــر از قبــل و حاضــر بــودن در آمــوزش 
نظــری و عملــی پروســیجرهای ساکشــن و پانســمان در طــول ترم 
بــود. در صــورت عــدم حضــور در جلســات ارزشــیابی دو پروســیجر 
مــورد  پژوهــش يــا تکمیــل ناقــص خــود ارزشــیابی يــا ارزشــیابی 

همتــا از مطالعــه خــارج مــی شــدند.
ــه شــرح زيــر تهیــه  ــزار گــرد آوری داده هــا در چهــار بخــش ب اب
ــا  ــاط ب ــد بخــش اول شــامل اطاعــات دموگرافیــک در ارتب گردي
ســن، جنــس، وضعیــت تاهــل، محــل ســکونت، انتقالــی از رشــته 
ديگــر بــه پرســتاری، رضايــت از تحصیــل در رشــته پرســتاری بود. 
ــیجر   ــام پروس ــارت انج ــیابی مه ــت ارزش ــک لیس ــش دوم چ بخ
ــت  ــن چــک لیســت توســط اعضــای هیئ ــه اي ــود ک پانســمان ب
علمــی پرســتاری دانشــکده پرســتاری و مامايــی همــدان براســاس 
ــن  ــت. اي ــده اس ــن ش ــع  lynn و Taylor ]19[ تدوي ــاب مرج کت
چــک لیســت حــاوی 26 آيتــم اســت کــه در صــورت انجــام هــر 
يــک از آيتــم هــا؛ بلــی معــادل 1 نمــره و در صــورت عــدم انجــام، 
ــن اســاس  ــر اي ــی شــد. ب ــره احتســاب م ــر نم ــادل صف ــر مع خی
ــره 20( در  ــادل نم ــره 26 )مع ــر نم ــر و حداکث ــره صف ــل نم حداق
نظــر گرفتــه شــد.  کســب نمــره باالتــر نشــان دهنــده ارزشــیابی 
بهتــر بــود. بخــش ســوم شــامل چــک لیســت ارزشــیابی مهــارت 

ــن چــک لیســت توســط  ــه اي ــود ک انجــام پروســیجر ساکشــن ب
اعضــای هیئــت علمــی پرســتاری دانشــکده پرســتاری و مامايــی 
ــن  ــع lynn و Taylor ]19[ تدوي ــاب مرج ــاس کت ــدان براس هم
شــده اســت.  ايــن چــک لیســت حــاوی 15 آيتــم اســت کــه در 
صــورت انجــام هــر يــک از آيتــم هــا؛ بلــی معــادل 1 نمــره و در 
صــورت عــدم انجــام، خیــر معــادل صفــر نمــره احتســاب می شــد. 
بــر ايــن اســاس حداقــل نمــره صفــر و حداکثــر نمــره 15 )معــادل 
نمــره 20( در نظــر گرفتــه شــد.  کســب نمــره باالتــر نشــاندهنده 
ــود. الزم بذکــر اســت چــک لیســت ارزشــیابی  ــر ب ارزشــیابی بهت
مهــارت انجــام هــر يــک از پروســیجرها بــرای خــود ارزشــیابی و 

ارزشــیابی همتــا و مربیــان يکســان تدويــن شــده بودنــد.
 بخــش چهــارم پرسشــنامه رضايتمنــدی دانشــجويان از بکارگیــری 
ــنامه  ــی آن از پرسش ــت طراح ــه جه ــود ک ــیابی ب ــهای ارزش روش
کرمپوريــان و همــکاران کمــک گرفتــه شــد ]20[.  اين پرسشــنامه 
حــاوی 17ســوال در ارتبــاط بــا رضايــت دانشــجويان از بکارگیــری 
هــر يــک از روشــهای ارزشــیابی بــود. بــر ايــن اســاس هــر کــدام 
از روش هــای ارزشــیابی کــه باعــث دســتیابی بهتــر دانشــجو بــه 
اهــداف مــورد نظــر شــده بــود گزينــه خــود ارزشــیابی، ارزشــیابی 
همتــا يــا هــر دو روش مناســب بــود انتخــاب می شــد. هر کــدام از 
روشــها کــه بیشــتر توســط دانشــجويان انتخــاب شــده بــود نشــان 

دهنــده رضايــت بیشــتر دانشــجويان از آن روش ارزشــیابی بــود.
ــي پرسشــنامه اطاعــات دموگرافیــک، چــک  ــن رواي ــراي تعیی  ب
لیســت ارزشــیابی مهــارت انجــام پروســیجر پانســمان و ساکشــن 
و پرسشــنامه رضايتمنــدی دانشــجويان از روش روايــي صــوری و 
ــا اســتفاده از پنــل 10 متخصــص از  ــه صــورت کیفــی ب محتــوا ب
ــي دانشــگاه  ــأت علمــي دانشــکده پرســتاري و ماماي اعضــاي هی
ــزار  ــي اب ــرای پاياي ــت. ب ــورت گرف ــدان ص ــکي هم ــوم پزش عل

ــد.  ــاخ 0/72 محاســبه گردي ــاي کرونب ــب آلف ضري
جهــت مداخلــه، ابتــدا تیــم پژوهــش، بــه صــورت قرعــه کشــی، از 
بیــن ســرفصل درس مهــارت هــای بالینی پرســتاری، دو پروســیجر 
ــد. از چــک لیســت هــای  ساکشــن و پانســمان را انتخــاب نمودن
ايــن دو پروســیجر جهــت ارزشــیابی اســتفاده شــد. همچنیــن تیــم 
تحقیــق بــه  دو مربــی جهــت ارزشــیابی دانشــجويان در زمینــه اين 
ــد. از  ــوزش دادن ــمان( آم ــن و پانس ــیجر ساکش ــارت )پروس دو مه
ايــن دو مربــی خواســته شــد کــه همزمــان حداقــل 10 دانشــجوی 
ــد را در  ــه هــای پژوهــش نبودن پرســتاری مشــابه کــه جــزء نمون
حیــن انجــام ايــن دو پروســیجر، ارزشــیابی نماينــد. بعــد از اتمــام 
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ارزشــیابی هــر دانشــجو، هــر دو مربــی نتايــج ارزشــیابی خــود را بــا 
يکديگــر مقايســه نمــوده  و اختــاف نظرهــا مــورد مذاکــره قــرار 

مــی گرفــت تــا در نهايــت ارزشــیابی دو مربــی همســان گرديــد.
پژوهشــگر، جهــت اطمینــان از آمــوزش تئــوری و عملــی دو 
پروســیجر ساکشــن و پانســمان، دو هفتــه مانــده بــه پايــان 
ــا  ــه ب ــن صــورت ک ــود. بدي ــه انجــام پژوهــش نم ــرم شــروع ب ت
ــه  ــش ب ــکان پژوه ــان و م ــجويان، زم ــده دانش ــی نماين هماهنگ
اطــاع دانشــجويان رســانده شــد. ســپس پژوهشــگر بــه محیــط 
پژوهــش مراجعــه  نمــود و هــدف از انجــام پژوهــش را بــه  اطــاع 
دانشــجويان دارای معیــار ورود  رســانده  و رضايــت آنهــا را بــرای 

ــود.  ــب نم ــه جل ــرکت در مطالع ش
طــی يــک جلســه گروهــی، بــرای کلیــه دانشــجويان واجد شــرايط، 
اصــول و نحــوه خــود ارزشــیابی و ارزشــیابی بــا همتــای نظیــر کــه 
ــود دانشــجويان انتخــاب  ــی از همکاســی خ ــه صــورت تصادف ب
مــی شــدند آمــوزش داده شــد. همچنیــن دانشــجوها توجیــه شــدند 
کــه در حیــن ارزشــیابی هــر کــدام از پروســیجرها، اجــازه صحبــت  
بــا همتــا و مربــی ارزيــاب را نداشــتند ولــی بعــد از اتمــام ارزشــیابی 

از همتايــان خــود بازخــورد دريافــت مــی نمودنــد.
جهــت جلوگیــری از تــورش ناشــی از تقــدم و تاخــر انجــام 
پروســیجرها، هرچنــد کــه ايــن دو پروســیجر دارای شــباهت 
ــاده  ــی، آم ــايل محافظت ــتفاده از وس ــت، اس ــتن دس ــی )شس هاي
کــردن وســايل و ...( مــی باشــند، در برخــی از گام هــای اجرايــی 
بــا يکديگــر اختــاف دارنــد، لــذا پروســیجرها بــه صــورت قرعــه 
کشــی انتخــاب شــد. بديــن ترتیــب کــه پروســیجر انتخابــی اول، 
در روش خودارزشــیابی و پروســیجر بعــدی در روش ارزشــیابی همتا 
اجــرا گرديــد. بديــن ترتیــب، زيــر نظــر پژوهشــگر، هــر دانشــجوی 
دارای معیــار ورود بــه پژوهــش بــه صــورت قرعــه کشــی از بین دو 
پروســیجر، يکــی را جهــت انجــام انتخــاب نمــود ســپس دانشــجو 
شــروع بــه انجــام پروســیجر نمــود پــس از پايــان انجام پروســیجر، 
دانشــجو چــک لیســت ارزشــیابی مهــارت انجــام پروســیجر را بــه 
صــورت خود-ارزشــیابی تکمیــل نمــود. ســپس همــان دانشــجو، 
شــروع بــه انجــام پروســیجر بعــدی نمــود. منتهــی ايــن بار توســط 
يکــی از همتايــان کــه بــه صــورت تصادفــی از بیــن همکاســی 
ــک  ــتفاده از چ ــا اس ــود، ب ــده ب ــاب ش ــجو انتخ ــود دانش ــای خ ه
لیســت ارزشــیابی مهــارت انجــام پروســیجر مــورد ارزشــیابی قــرار 

گرفــت. 
ــن انجــام دو پروســیجر توســط دانشــجويان کــه  همزمــان در حی
پروســیجر اول بــه روش خــود ارزشــیابی و پروســیجر دوم بــه روش 
ارزشــیابی همتــا ســنجش مــی شــد جهــت دقت بهتــر دانشــجويان 
در امــر نمــره دهــی، هــر دانشــجو توســط يکــی از مربیــان آموزش 
ــارت انجــام   ــیابی مه ــتفاده از چــک لیســتهای ارزش ــا اس ــده ب دي
ــه  ــن مرحل ــه در اي ــت ک ــرار گرف ــیابی ق ــورد ارزش ــیجر م پروس
ــا و  ــیابی همت ــیابی، ارش ــود ارش ــط خ ــده توس ــب ش ــرات کس نم
مربــی بــه عنــوان نمــرات پايــه در نظــر گرفتــه شــدند. در نهايــت 
بــه فاصلــه 2 هفتــه بعــد، جهــت تعییــن نمــره ارزشــیابی نهايی هر 
دانشــجو موظــف بــود کــه هــر دو پروســیجر را انجــام دهــد کــه 
نحــوه انجــام پروســیجرها توســط يکــی از مربیــان آمــوزش ديــده 
ارزشــیابی گرديــد. کســب نمــره ارزشــیابی نهايــی باالتــر نســبت به 
نمــره پايــه بعنــوان مــاک يادگیــری بهتــر دانشــجو در نظــر گرفته 
شــد. پــس از  ارزشــیابی نهايــی، هــر دانشــجو فــرم رضايتمنــدی 
خــود را در مــورد  بکارگیــری هــر يــک از روشــهای خود ارزشــیابی 
و ارزشــیابی همتــا براســاس پرسشــنامه رضايتمنــدی تعییــن نمــود.
بـــه منظـــور رعايـــت ماحظـــات اخاقی از دانشجويان رضايـت 
نامـــه کتبـــی کســـب شـــد و به دانشــجويان اطمینـــان داده شــد 
کــه اطاعــات آنهــا محرمانــه باقــی خواهــد مانــد. مقالـــه حاضـــر 
برگرفتـــه از طــرح تحقیقاتــی مــی باشــد کــه در کمیتــه اخــاق در 
پژوهــش دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان بــا شناســه اختصاصــي 

ــت. ــده اس ــب گردي IR.UMSHA.REC.1396.663 تصوي

اطاعــات جمــع اوری شــده بــا اســتفاده از در نــرم افــزار                        
SPSS 16 مــورد تجزيــه و تحلیــل قــرار گرفــت. بــرای مقايســه 

ــتقل و  ــی مس ــون ت ــیابی از آزم ــف ارزش ــهای مختل ــرات روش نم
ــد.  ــدازه گیــری هــای مکــرر اســتفاده گردي ــا ان آنالیــز واريانــس ب
بــرای بررســی ارتبــاط بیــن میــزان رضايــت منــدی بــا ارزشــیابی 
ــا و خــود ارزشــیابی از آزمــون نســبت يــک جامعــه اســتفاده  همت

شــد.

يافته ها 
يافتــه هــای پژوهــش نشــان داد بیشــتر دانشــجويان آقــا )%57/1(، 
مجــرد )98%( و بــا میانگیــن ســنی  1/8±19/97 در مطالعــه 

ــدول1(. ــد )ج شــرکت نمودن
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 جدول 1. توزيع میانگین و فراوانی مطلق و نسبی دانشجويان پرستاری برحسب مشخصات دموگرافیک

تعداد دانشجویان)درصد( متغیر

 28 )57/1( مرد
جنس

21)42/9( زن
48)98( مجرد

وضعیت تاهل
1)2( متاهل

33)70/2( خوابگاه
)4/3(2محل سکونت منزل دانشجويی

12)25/5( همراه خانواده
2)4/2( بله

انتقالی از رشته ديگر به پرستاری
46)95/8( خیر
7)17/1( خیلی زياد

)56/1(23رضايت از تحصیل در رشته پرستاری زياد
10)24/4( متوسط
1)2/4( کم

میانگین± انحراف معیار حداکثر حداقل متغیر
19/97±1/8 27 18 سن

جهــت اطمینــان از دقــت کافــی دانشــجويان در امــر نمــره دهــی، 
مقايســه نمــرات دانشــجويان )خــود ارزشــیابی و ارزشــیابی همتــا( 
بــا نمــرات مربــی صــورت گرفــت.  بــر ايــن اســاس نتیجــه آنالیــز 
واريانــس بــا انــدازه گیــری هــای مکــرر نشــان داد بیــن میانگیــن 

ــا )16/11±2/42(  ــود )2/30±15/94(، همت ــیابی خ ــرات  ارزش نم
و مربــی )1/91±15/52( تفــاوت معنــی داری وجــود نداشــت 

ــدول2(. )p<0/05( )ج
 

جدول2. مقايسه میانگین نمرات بین ارزشیابی خود، همتا و مربی در دانشجويان پرستاری

نمرات کل ارزشیابی )از 20 نمره(
F درجه آزادی آماره آزمون

صورت
درجه آزادی 

مخرج
p

میانگین ± انحراف معیار 

نمره همتا
2/42±16/11)ساکشن و پانسمان(

2/131/4067/550/14 نمره خود
2/30±15/94)ساکشن و پانسمان(

نمره مربی
1/91±15/52)ساکشن و پانسمان(

ــره خــود ارزشــیابی دانشــجويان  ــدا نم در پروســیجر پانســمان ابت
ــه در  ــه(، در حالیک ــره پاي ــود )نم ــن 2/13±16/29ب ــور میانگی بط
ــش  ــه 2/17±16/22کاه ــجويان ب ــره دانش ــی نم ــیابی نهاي ارزش
ــی زوجــی ايــن کاهــش معنــی  ــر اســاس آزمــون ت يافــت کــه ب

 .)p<0/05( دار نبــود
ــره 16/35±2/35  ــدا نم ــا ابت دانشــجويان در روش ارزشــیابی همت
ــره  ــی نم ــیابی نهاي ــه در ارزش ــه( ک ــره پاي ــد )نم ــب نمودن را کس
ــر اســاس  ــی ب ــت ول ــش ياف ــه 2/14±17/17 افزاي دانشــجويان ب

 .)p<0/05( ــود ــی دار نب ــاوت معن ــن تف ــی زوجــی اي ــون ت آزم

در ايــن پروســیجر ابتــدا کلیــه دانشــجويان توســط مربــی تحــت 
ارزشــیابی قــرار گرفتنــد که بطــور میانگیــن نمــره  1/98±15/99 را 
کســب نمودنــد )نمــره پايــه(، گرچــه در ارزشــیابی نهايــی افزايــش 
چشــمگیری در نمــره کلیــه دانشــجويان )2/13±16/61( مشــاهده 
شــد ولــی آزمــون تــی زوجــی تفــاوت معنــی داری را نشــان نــداد 

)p<0/05( )جــدول3(. 
ــیابی دانشــجويان  ــود ارزش ــره خ ــدا نم ــیجر ساکشــن ابت در پروس
ــه در  ــه(، در حالیک ــره پاي ــود )نم ــن 2/58±15/57ب ــور میانگی بط
ــش  ــه 2/14±17/25افزاي ــجويان ب ــره دانش ــی نم ــیابی نهاي ارزش
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ــی  ــش معن ــن افزاي ــی زوجــی نشــان داد اي ــون ت ــه آزم ــت ک ياف
ــی باشــد )p<0/05(. نمــره دانشــجويان در روش ارزشــیابی  دار م
ــه در  ــه(  ک ــره پاي ــد )نم ــزارش ش ــدا 2/60±15/91گ ــا ابت همت
ــش  ــه 1/74±17/57 افزاي ــره دانشــجويان ب ــی نم ــیابی نهاي ارزش
ــی  ــاوت معن ــن تف ــی زوجــی اي ــون ت ــر اســاس آزم ــه ب ــت ک ياف
ــجويان  ــه دانش ــدا کلی ــن ابت ــد )p<0/05(.  همچنی ــی باش دار م

توســط مربــی تحــت ارزشــیابی قــرار گرفتنــد کــه بطــور میانگیــن 
نمــره  2/54±15/16را کســب نمودنــد )نمــره پايــه( در حالیکــه در 
ارزشــیابی نهايــی افزايــش چشــمگیری در نمــره کلیــه دانشــجويان 
)1/90±17/43( مشــاهده شــد کــه نتیجــه آزمــون تــی زوجــی اين 

ــدول3(. ــود )p<0/001( )ج ــزارش نم ــی دار گ ــش را معن افزاي

 جدول 3. مقايسه نمره ارزشیابی خود، همتا و مربی  با نمره نهايی دانشجويان پرستاری در پروسیجر پانسمان و ساکشن

ساکشنپانسمان

مربیهمتاخود مربیهمتاخود 

2/54±2/6015/16±2/5815/91±1/9815/57±2/3515/99±2/1316/35±16/29نمره ارزشیابی پايه )از 20 نمره(
1/90±1/7417/43±2/1417/57±2/1317/25±2/1416/61±2/1717/17±16/22نمره نهايی )از 20 نمره(

t**0/13-1/33-1/78-2/33-2/54-4/86
p0/890/200/080/030/02<0/001

ــود  ــی دانشــجويان در روش خ ــره نهاي ــیجر ساکشــن نم در پروس
ارزشــیابی 2/14±17/25 و در روش ارزشــیابی همتا  17/57±1/74 
ــاف  ــی مســتقل اخت ــون ت ــر اســاس آزم ــه ب ــد ک ــزارش گردي گ
معنــی داری بیــن ايــن دو روش وجــود نداشــت )p<0/05(.  ايــن 
در حالیســت کــه در پروســیجر پانســمان نمــره نهايــی دانشــجويان 
در روش ارزشــیابی همتــا  2/14±17/17 و در روش خــود ارزشــیابی 

ــان  ــتقل نش ــی مس ــون ت ــه آزم ــه نتیج ــود ک 2/17±16/22 ب
داد تفــاوت معنــی داری بیــن دو روش ارزشــیابی وجــود دارد 
)p<0/01(. بنابرايــن در پروســیجر پانســمان ارزشــیابی همتــا بهتــر 
از خــود ارزشــیابی باعــث افزايــش يادگیــری در دانشــجويان شــد 

)جــدول 4(.

 جدول 4. مقايسه تاثیر به کار گیری ارزشیابی همتا و خودارزشیابی بر يادگیری مهارت پانسمان و ساکشن در دانشجويان پرستاری

میانگین نمرات

پانسمانساکشن

2/17±2/1416/22±17/25نمره نهايی ارزشیابی خود )از 20 نمره(
2/14±1/7417/17±17/57نمره نهايی ارزشیابی همتا )از 20 نمره(

0/5673/25آماره آزمون تی مستقل دو گروهی
p0/5730/002

در ايــن مطالعــه بیشــتر دانشــجويان )58%( از بکارگیری ارزشــیابی 
ــا 36% از دانشــجويان از  ــت داشــتند در حالیکــه تنه ــا رضاي همت
ــون  ــاس آزم ــر اس ــتندکه در کل ب ــت داش ــیابی رضاي ــود ارزش خ
ــدی از  ــی داری در رضايتمن ــاوت معن ــه تف ــک جامع ــبت ي نس
بــکار گیــری  دو روش ارزشــیابی وجــود نداشــت )p<0/05(. در 

ــتند  ــار داش ــا، دانشــجويان اظه ــم ه ــک آيت ــک ت مقايســه ای ت
کــه ارزشــیابی همتــا بطــور معنــی داری بیشــتر از خــود ارزشــیابی 
باعــث رضايــت دانشــجويان در بعــد ارتبــاط )p<0/001( و 

ــدول5(. ــود )p<0/001( )ج ــی ش ــراب م ــش اضط کاه
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جدول 5. فراوانی مطلق و نسبی رضايت دانشجويان پرستاری ازبکارگیری ارزشیابی خود و همتا

کدامیک از دو روش ارزشیابی بیشتر سبب شد تا ..............

هر دو روش ارزشیابی همتاخود ارزشیابی
مناسب بود

P آزمون* 

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

1-کدامیک از دو روش ارزشیابی بیشتر سبب شد تا به اهداف اصول و مهارتهای 
22442448120/140/89  بالینی بهتر آگاهی يابید؟

2- کدامیک از دو روش ارزشیابی بیشتر سبب شد تا به تعداد اهداف عملی که بايد 
0/430/67-2448224412رسید آگاهی يابید

3- کدامیک از دو روش ارزشیابی بیشتر سبب شد تا اهداف مهارتهای بالینی  قابل 
0/140/89-2040234648درک گردد

4- کدامیک از دو روش ارزشیابی بیشتر سبب شد تا با نیازهای آموزشی بیشتر آشنا 
0/430/67-2244224436شويد

0/730/47-52652214200- کدامیک از دو روش ارزشیابی بیشتر سبب شد تا توانايی يادگیری ارتقا يابد
6- کدامیک از دو روش ارزشیابی بیشتر سبب شد تا در ارزشیابی بیشتر مشارکت 

16322856361/320/19داشته باشید 

7- کدامیک از دو روش ارزشیابی بیشتر سبب شد تا ارتباط بهتری با سايردانشجويان 
483978485/950/00داشته باشید 

8132629585101/630/11- کدامیک از دو روش ارزشیابی بیشتر سبب شد تا ارتباط با مدرس بالینی بهتر شود
9- کدامیک از دو روش ارزشیابی بیشتر سبب شد تا در انجام مهارتها عاقه بیشتری 

1/950/06-2754173436نشان دهید

10 کدامیک از دو روش ارزشیابی بیشتر سبب شد تا مشکات محیط مهارتهای 
1/320/19-19381938918بالینی کمتر به نظر آيد

11- کدامیک از دو روش ارزشیابی بیشتر سبب شد تا با توجه به اهداف به مطالعه 
1/020/31-2550204024بیشتر ترغیب شويد

12- کدامیک از دو روش ارزشیابی بیشتر سبب شد تا زمانبندی انجام مهارتهای 
15302856481/320/19بالینی بیشتر رعايت شود

13- کدامیک از دو روش ارزشیابی بیشتر سبب شد تا به محیط مهارتهای بالینی 
173425505100/430/67بیشتر عاقمند شويد

14- کدامیک از دو روش ارزشیابی بیشتر سبب شد تا بین تئوری و بالین ارتباط موثر 
0/140/89-2040234648برقرار گردد

15- کدامیک از دو روش ارزشیابی بیشتر سبب شد تا تفکر نقادانه در شما ايجاد 
0/590/56-2346214224گردد

16- کدامیک از دو روش ارزشیابی بیشتر سبب شد تا با آمادگی بیشتر در امتحان 
0/730/47-2448214224آسکی حضور يابید

17 -کدامیک از دو روش ارزشیابی بیشتر سبب شد تا اضطراب  برای حضور در 
13263060362/140/04امتحان نهايی کاهش يابد 

18362958361/690/09میانگین

*آزمون نسبت يک جامعه

بحث 
ــری دو روش  ــکار گی ــر ب ــا هــدف مقايســه تاثی ــه حاضــر ب مطالع
ارزشــیابی تکوينــی بــر رضايتمنــدی و يادگیــري مهارتهــای 
ــر  ــه تاثی ــا مقايس ــاط ب ــد. در ارتب ــام ش ــجويان انج ــي دانش بالین
ــری  ــر يادگی ــیابی ب ــا و خودارزش ــیابی همت ــری ارزش ــه کار گی ب

ــه در پروســیجر  ــج نشــان داد ک ــی دانشــجويان نتاي ــارت بالین مه
ساکشــن نمــره نهايــی دانشــجويان در روش ارزشــیابی همتــا بــه 
صــورت مختصــری باالتــر از روش ارزشــیابی خــود بــود کــه  ايــن 
ــل باشــد کــه چــون از  ــن دلی ــه اي ــد ب تفــاوت مختصــر مــی توان
ــدا دانشــجويان در هــر دو روش در انجــام پروســیجر ساکشــن  ابت
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ضعیــف عمــل نمودنــد لــذا  عاقــه زيــادی بــه بــر طــرف نمــودن 
نقــاط ضعــف خــود و يادگیــری داشــتند بنابرايــن در نهايــت نمــره 
نهايــی در هــر دو روش افزايــش يافــت. امــا در پروســیجر پانســمان 
چــون از ابتــدا دانشــجويان بــه نســبت در هــر دو روش در انجــام 
پروســیجر بهتــر عمــل نمــوده بودنــد، لــذا انگیــزه بهتــر يادگیــری 
ــی  ــره نهاي ــه نم ــد، بطوريک ــان ش ــا نماي ــیابی همت در روش ارزش
دانشــجويان در روش ارزشــیابی همتــا بصــورت معنــی داری باالتــر 
ــا  ــن در روش ارزشــیابی همت ــود. بنابراي از روش ارزشــیابی خــود ب
دانشــجويان از همتايــان خــود در ارتبــاط بــا پروســیجر انجــام داده 
فیدبــک دريافــت نمــوده و بــه نقــاط ضعــف خــود پــی بــرده و ايــن 
امــر منجــر بــه افزايــش انگیــزه يادگیــری در دانشــجويان گرديــد. 
در ايــن راســتا نتايــج مطالعــه Zhang و همــکاران )2015( نشــان 
داد بکارگیــری آزمــون هــاي تکوينــی چهارگزينــه اي بــا بحــث در 
مــورد پاســخ ســؤاالت پــس از اتمــام هــر آزمــون توانســت باعــث 
ــن  ــه اي ــردد ]21[.  نتیج ــجويان گ ــی دانش ــرات نهاي ــود نم بهب
مطالعــه ماننــد مطالعــه حاضــر حاکــی از آنســت کــه در ارزشــیابی 
هــای تکوينــی کــه بــا بحــث و تبــادل نظــر و دريافــت فیدبــک از 
دانشــجويان ديگــر همــراه اســت، باعــث ارتقــاء  بهتــر يادگیــری در 
دانشــجويان مــی شــود.  ايــن در حالیســت کــه مطالعــه ابوترابــی 
ــی  ــاي تکوين ــون ه ــتفاده از آزم ــه اس ــان داد ک ــکاران نش و هم
ــدي در  ــر مفی ــا تاثی ــه تنه ــه ای ن ــای چهارگزين ــل آزمونه از قبی
بهبــود يادگیــري فراگیــران نــدارد، بلکــه باعــث کاهــش معنــا دار 
ــات  ــاوت در مطالع ــود ]22[. تف ــی ش ــا م ــري آنه ــرات و يادگی نم
صــورت گرفتــه و مطالعــه حاضــر مربــوط بــه بکارگیــری بحــث و 
دريافــت فیدبــک در ارزشــیابی هــای تکوينــی بــکار گرفتــه شــده 
مــی باشــد. در مطالعــه حاضــر بحــث نمــودن و دادن فیدبــک بــه 
دانشــجويان در جهــت پــی بــردن بــه نواقــص و رفــع آن توانســت 
تاثیــر بســزايی در افزايــش يادگیــری دانشــجويان شــود در حالیکــه 
ــک  ــی و همــکاران چــون بحــث و ايجــاد فیدب ــه ابوتراب در مطالع
ــه  ــکار گرفت ــی ب ــذا ارزشــیابی تکوين ــه وجــود نداشــت ل در مطالع
نتوانســت منجــر بــه بهبــود نمــرات دانشــجويان و ارتقــاء يادگیــری 

آنــان گــردد.
در راســتای مقايســه تاثیــر بــه کارگیــری ارزشــیابی همتــا و 
ــج  ــتاری نتاي ــجويان پرس ــدی دانش ــر رضايتمن ــیابی ب خودارزش
ــی داری  ــورت معن ــا بص ــیابی همت ــه ارزش ــان داد ک ــه نش مطالع
باعــث کاهــش اضطــراب دانشــجويان و ارتبــاط بهتــر آنهــا 
ــج نشــان مــی دهــد  ــن راســتا نتاي ــا يکديگــر مــی شــود. در اي ب
ــان                                                                                                ــیابي همتاي ــتفاده از ارزش ــا اس ــجويان ب ــوزش دانش ــه آم ک

ــردد ]23[.  ــجويان گ ــراب دانش ــش اضط ــث کاه ــد باع ــی توان م
بنابرايــن نتیجــه ايــن مطالعه ماننــد مطالعــه حاضر حاکی از آنســت 
کــه اســتفاده از روشــهای خــاق در امــوزش پرســتاری بــا افزايــش 
مهارتهــای ارتباطــی باعــث کاهــش اضطــراب دانشــجويان مــی 
شــود. همچنیــن در ايــن راســتا نتايــج مطالعــه ديگــری نشــان داد 
آمــوزش بــر اســاس برنامــه گــروه همتايــان باعــث کاهــش عوامل                                                                                          
ــود  ــی ش ــتاري م ــي در دانشــجويان پرس ــط بالین ــش زاي محی تن
ــا اســتفاده از  ــج نشــان مــی دهــد کــه ب ــن نتاي ــن اي ]24[. بنابراي
همتايــان مــی تــوان اســترس را کــه نتیجــه منفــی در يادگیــری 
دانشــجويان دارد را کاهــش داد. ايــن درحالیســت کــه نتايــج 
ــتفاده از  ــه اس ــان داد ک ــکولی )1392( نش ــرداری کش ــه س مطالع
همتايــان نمــی توانــد باعــث کاهــش عوامــل تنــش زاي محیــط 
بالینــي در دانشــجويان پرســتاري شــود ]25[. ايــن نتیجــه متفــاوت 
مــی توانــد بــه روش کار و محیــط پژوهش متفــاوت باشــد. بنابراين 
جهــت تعمیــم بهتــر نتايــج نیــاز اســت تــا مطالعــات بیشــتری در 

ــرد. ــه صــورت گی ــن زمین اي
از محدوديــت هــای پژوهــش مــی تــوان به تعــداد کم دانشــجويان 
شــرکت کننــده در مطالعــه و اجــرای آن تنهــا در دانشــجويان تــرم 
يــک اشــاره نمــود لــذا پیشــنهاد مــی شــود کــه در پژوهــش هــای 
ــداد  ــا تع ــی ب ــف تحصیل ــای مختل ــدی از دانشــجويان در ترمه بع
نمونــه هــای بیشــتر اســتفاده گــردد. همچنیــن بــا توجــه بــه  ايــن 
ــوص  ــدي در خص ــات مفی ــي، اطاع ــای تکوين ــیابي ه ــه ارزش ک
اشــکاالت آموزشــي در ارتبــاط بــا هــدف هــا، روش هــا، اســتفاده از 
وســايل کمــک آموزشــي در اختیــار اســاتید قــرار مــی دهنــد، لــذا 
پیشــنهاد مــي شــود در پژوهــش هــاي بعــدی ســاير کارکردهــاي 
ايــن نــوع ارزشــیابي هــا در دروس تئــوری مــورد بررســي قــرار گیرد.

نتيجه گيری
بــا توجــه بــه  اينکــه ارزشــیابی همتــا باعــث کاهــش اضطــراب و 
ارتبــاط بهتــر بیــن دانشــجويان و ارتقــاء يادگیــری در آنهــا نســبت 
ــا  ــا ب ــیابی همت ــن ارزش ــد. بنابراي ــیابی گردي ــود ارزش ــه روش خ ب
ــای  ــوزش مهارته ــر آم ــجويان در ام ــال دانش ــارکت دادن فع مش
ــوت  ــف و ق ــاط ضع ــا نق ــاط ب ــک در ارتب ــا دادن فیدب ــی و ب بالین
ــجويان                          ــری در دانش ــاء يادگی ــث ارتق ــود، باع ــاالن خ ــه همس ب
ــری آن، اســتفاده  ــه ســهولت بکارگی ــا توجــه ب ــذا ب مــی گــردد. ل
از ايــن روش در امــر آمــوزش دانشــجويان بــه مســئوالن آموزشــی 

توصیــه مــی گــردد. 
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سپاسگزاری
ــه در شــورای  ــی اســت ک ــه، حاصــل طــرح تحقیقات ــن مطالع اي
معاونــت تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان   
ID:9910266859 تصويــب شــده اســت لــذا نويســندگان مقالــه 

ــی  ــت مال ــل حماي ــه دلی ــدان ب ــکی هم ــوم پزش ــگاه عل از دانش

ــش،  ــده در پژوه ــرکت کنن ــجويان ش ــن دانش ــرح و همچنی ط
ــد. ــی نماين ــی م تشــکر و قدردان

تضاد منافع
هیچ گونه تضاد منافعی در اين مطالعه وجود ندارد.
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