
  )نشريه پرستاري ايران(نشريه مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران
 ٧١- ٧٧، ١٣٩١، ارديبهشت ماه ٧٥، شماره ٢٥دوره 

 
  
  

  مامايي  ديدگاه دانشجويان پرستاري واز  ارزشيابي آموزش باليني اولويت هاي
 

 1کتايون ارفعي*

  
  چکیده
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 .شود

  
  دانشجو، پرستاري، مامايي، ديدگاه، باليني ارزشيابي :کلید واژه ها

  
  12/1/91 :تاريخ دريافت
  28/3/91 :تاريخ پذيرش

                                                 
  09126083900: تلفن) نويسنده مسئول(*يران ، دانشگاه آزاد سمنان، سمنان، ابهداشت باروري، دانشجوي دكتراي مربي گروه مامايي ١

Email: k.arfaie@yahoo.com 



 ١٣٩١ارديبهشت ماه / ٧٥شماره/ ٢٥دوره     نشريه پرستاري ايران
 

٧٢  
 

  مقدمه
د گيري يا محيط باليني، محيطي ايده آل براي آموزش و

 آموزد تئوري را بالين مكاني است كه دانشجو مي .)1(است
اي از آموزش  لذا سهم عمده )2( عمل تلفيق كند با

دانشجويان پرستاري و مامايي به اين امر اختصاص 
آموزش باليني به عنوان قلب تحصيالت حرفه اي،  .)3(دارد
، ي پرستاران و ماماييسزايي در نظام آموزشه هميت بااز 
ويك فرصت بي نظير را در آماده  دنيا برخوردار است در

سازي فراگيران براي احراز هويت حرفه اي فراهم 
كه براي انجام مراقبتهاي ايمن داشتن دانش  چرا. كند مي

 بنابر اين نياز به تجهيزات و. )4(به تنهايي كافي نيست
امكانات مكفي براي برقراري روابط صحيح، برنامه ريزي 

از مهمترين اجزاء . )1(ركات آموزشي داردتدا دقيق و
آموزش در بالين ميتوان به مواردي چون خصوصيات 

محيط آموزش، برنامه ريزي و  فردي فراگير، مدرس،
 ارزشيابي آموزش باليني ركن و. )5(ارزشيابي اشاره كرد
ارزشيابي به معناي . هاي آموزشي است اساس برنامه ريزي

 ازنده اي در كارآيي مربي ودريافت بازخورد بوده و اثر س
تدريس بر يكديگر  زيرا ارزشيابي و .)6(دانشجو دارد 

كند كه  مطرح مي )6( Raisler. )7( اثراتي متقابل دارند
 دانشجويان و ارزشيابي عملكرد اساتيد و ارائه بازخورد و

ميزان تحقق اهداف آموزشي از اجزاء اساسي مهارتهاي 
ديدگاه بيشتر دست چرا كه از . تدريس باليني است
ارزشيابي فرايندي  برنامه ريزي و اندركاران آموزش،

بعضي از محققان، دانشجويان، دانش . مكمل اند
كارفرمايان و  آموختگان، موسسات ارائه خدمات باليني،

هاي اصلي ارزشيابي برنامه هاي آموزش  اساتيد را از گزينه
هستند  كه در اين ميان دانشجويان در نقطه اي. دانند مي

كه اين مسئله با  .)8(ترين مولفه محسوب ميشوند  كه مهم
بودن سيستم آموزش در مورد ارزشيابي از  روند پاسخگو

ديدگاه دانشجويان به عنوان مشتريان اصلي نظام آموزش 
با اين وجود اكثر دانشجويان معتقدند . )4(در رابطه است
عددي اي بوده و نواقص مت هاي موجود سليقه كه ارزشيابي

در اين رابطه مطالعات متعددي صورت گرفته . )9(دارد

بهترين ركن در يادگيري  )Rao )10در پژوهش . است
مهمترين نكته  شركت فعال فراگيران در فرايند آموزش و
در پژوهش  .در ارزشيابي ارائه باز خورد به آنان بود

Zahraee )11(  مقطعي نبودن ارزشيابي و وجود نظام
هاي ارزشيابي  ترين مولفه بي از مهمهماهنگ ارزشيا
  .محسوب شدند

با اين حال با وجود نقش تعيين كننده ارزشيابي، نواقص 
وبه  )12،13(و مشكالت متعددي در اين عرصه وجود دارد 

و  نظر ميرسد روند ارزشيابي در بيشتر موارد مناسب نبوده
لذا از آن جا كه امروزه . )9(داراي ابهامات زيادي است 

جويان، به عنوان مهم ترين دريافت كنندگان خدمات دانش
آموزشي كه حضور و تعاملي بي واسطه در اين حيطه 

ترين منبع براي شناسايي مسائل و  دارند، شاخص
و با  )4(مشكالت مختلف اين فرايند محسوب مي شوند 

 محقق پژوهش فوق را با در نظر داشتن چالشهاي موجود،
پرستاري و مامايي  ديدگاه دانشجويانهدف تعيين 

فرايند  اولويت هايدانشگاه آزاد سمنان در رابطه با 
  .انجام داد 1387در سال  ارزشيابي آموزش باليني

  

  روش بررسی
توصيفي بود كه مقطعي از نوع پژوهش حاضر يك مطالعه 

 1387در سال  نامه دانشجويي پايان هايي از از بخش
 وستاري دانشجوي پر 160 جامعه پژوهش. استخراج شد

كه بودند مامايي كارشناسي پيوسته دانشگاه آزاد سمنان 
لذا . باشندتعدادي از واحدهاي آموزش باليني را گذرانده 

تا عرصه به  ترم سوم مونه گيري كليه دانشجويانندر 
كه با روش  پژوهش در نظر گرفته شدند عنوان نمونه

ها  ابزار گردآوري داده. سرشماري وارد مطالعه شدند
محقق ساخته بود كه پس از مطالعه منابع  ايسشنامه پر

مه ها، ترجمه مقاالت مرتبط با جمله پايان نا مختلف از
در اين . د ارزشيابي و نظرات اساتيد تهيه شدرون

مشخصات فردي دانشجويان  سوال در مورد 16پرسشنامه 
سن، ترم، رشته تحصيلي، وضعيت تاهل، سطح ( شامل

ونت، محل سكل والدين، مادر، شغ تحصيالت پدر و
ده، ميزان درآمد خانوامعدل ديپلم، اولويت انتخاب رشته، 
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رتبه آزمون، نوع ديپلم، عالقمندي به رشته تحصيلي، 
گزينه در رابطه با عوامل  8و..) وضعيت سكونت فعلي 

ه به توج آگاهي از اهداف،( ارزشيابي مرتبط با فرايند
ر دانشجو د شركت دادنارزيابي استاد توسط دانشجو، 

در مورد ميزان دستيابي نظر سنجي ودن، بفرايند، مقطعي ن
نظر سنجي از به اهداف، نظر سنجي از كاركنان بخش، 

در رتبه بندي گزينه ها از مقياس ليكرت . بود )بيماران 
 رتا پاسخ بسيا هيچ با رتبه صفر از استفاده شد پاسخها

 5/1- 0متياز پاسخهاي با ا. طبقه بندي شدند 4زياد با رتبه 
 ،متوسطاهميت  با 3-5/1پاسخهاي با امتياز  ،اهميت فاقد
و گرديدند  تلقي مياهميت  پر 4- 3پاسخهاي با امتياز  و

 .در نظر گرفته شد 32نهايت امتياز هر پرسشنامه نمره در 
بود اعتبار اين پرسشنامه با استفاده از اعتبار محتوا  تعيين

 نظر خواهي از اساتيد كه پس از تطابق با منابع موجود و
از روش  پاياييين در تع .فن صحت آن تاييد گرديد

Internal reliability )استفاده شد كه  )آلفا كرونباخ
براي  α)/.=9(  پس از بررسي هاي آماري مرتبط ضريب

پس از كسب مجوز كميته اخالق  محقق. محاسبه شدآن 
براي نمونه گيري در دانشجويان ترم هاي  دانشگاه

به كليه دانشكده ها و مراكز كار آموزي تحصيلي تلف مخ
ها را در اختيار  باليني مراجعه نموده و پرسشنامه

وچنان چه دانشجو براي شركت  مي داد دانشجويان قرار
شد  داده مي نمود پرسشنامه به او در مطالعه ابراز تمايل مي

پس از اخذ پاسخ كه معموال زماني در حدود ده تا  و
مالحظات اخالقي  .كرديدبود جمع آوري ميبيست دقيه 

 رعايت شده در اين پژوهش شامل عدم لزوم ذكر نام و
مطلع كردن نمونه ها از  نام خانوادگي در پرسشنامه ها،

در . اختياري بودن شركت درمطالعه بود واهداف پژوهش 
نمونه گيري پاسخها استخراج  نهايت بعد از بيست روز

جداول فراواني از آمار  براي شاخصهاي مركزي و. شد
تحليل داده ها از آمار استنباطي  براي تجزيه و توصيفي و

 SPPS.13نرم افزار  و )آناليز واريانس  آزمون تي و(
  .استفاده شـد

  

 یافته ها
دموگرافيک  برخي از مهمترين ويژگيهاي :۱جدول شماره 

  )n=۱۶۰(پرستاري ومامايي دانشگاه آزاد سمنان  انيدانشجو
  درصد  تعداد  دامنه متغيرها  موارد

  رشته تحصيلي
  58  93  مامايي

  42  67  پرستاري

  ترم
  50  80 سوم
  75/18  30 پنجم
  25/31  50  عرصه

  تاهل
  77  123 مجرد
  23  37 متاهل

  سن
18-21  30  75/24  
21-23  90  25/56  
  16  10  باالترو 25

اولويت انتخاب 
  رشته

  70  112 اول
  18.75  30 دوم

  5/17  28  بيشتر سوم يا

  نوع ديپلم
  10  26  غير تجربي

  90  144  تجربي
ارزشيابي   های تياولومامايي دانشگاه آزاد سمنان در رابطه با  ان پرستاري ويار ديدگاه دانشجوين و انحراف معيانگيم :۲جدول شماره

  )n=۱۶۰( آموزش باليني
  ميانگين±انحراف معيار موارد  رديف

  71/3±/.59 اف ونحوه ارزشيابي آموزش بالينيآگاهي دانشجو از اهد  1
  63/3 ±/.6 توجه به ارزشيابي استاد توسط دانشجو  2
  62/3 ±6/0  شركت دادن دانشجو در فرايند ارزشيابي  توسط استاد  3
  59/3±67/0 نظر سنجي از كاركنان بخش  جهت ارزشيابي دانشجو  4
  59/3±67/0 مقطعي نبودن ارزشيابي از مدرسين ودانشجويان  5
  57/3±73/0  نظر سنجي از دانشجويان واساتيد در مورد دستيابي به اهداف آموزش  6
  56/3 ±81/0  نظر سنجي از بيمارا ن در مورد كيفيت مراقبت جهت ارزشيابي دانشجو  7
  46/3±87/0 ارائه باز خورد و تالش جهت رفع اشكاالت  8
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رين نحوه ارزشيابي مهت گاهي از اهداف وٱمطابق جدول 
آخرين اولويت ارزشيابي باليني  دارائه باز خور اولويت و

  .بود
  

مشخصات فردي  برخيارتباط بررسي : ۳جدول شماره
مامايي دانشگاه آزاد سمنان با  پرستاري و انيدانشجو

  )n=۱۶۰(ارزشيابي آموزش باليني 

 ارزشيابي آموزش باليني  موارد

 p>./.4  سن
NS 

 p>./3  رشته تحصيلي
NS 

 p>./5  تاهل
NS 

 p>./8  ترم
NS 

  
با آزمون تي (تاهل  رشته تحصيلي، مطابق جدول بين ترم،

ارزشيابي  و )با آناليز واريانس( ترم وسن  و )مستقل
  .آموزش باليني ارتباطي ديده نشد

بين  و.اكثريت دانشجويان به آموزش باليني عالقمند بودند
ل نظرات دانشجويان پرستاري ومامايي در رابطه با عوام

ارتباطي  )(p> 0.05تي  نبا استفاده از آزموارزشيابي 
 .نشدديده 

  
  یبحث ونتیجه گیر

يافته ها نشان داد كه از نظر دانشجويان، آگاهي از اهداف 
 يباليننحوه ارزشيابي مهمترين ويژگي فرايند ارزشيابي  و

اين يافته نتيجه اي مشابه نتايج مطالعات مختلف بود كه 
وجود نظام  )11( Zahraee هشپژو در .)17-14(است

ارزشيابي مدون در دانشكده مهمترين عامل تاثير گذار در 
نويسد  مي )Rao )10. فرايند ارزشيابي آموزش باليني بود

بهترين روش براي يادگيري آموزش باليني در حد تسلط 
استفاده از روشي است كه دانشجو در امر يادگيري فعال 

راگيران با اهداف نايي فسايه آش اين امر جز در باشد و
با اين . دريافت باز خورد محقق نخواهد شد و يآموزش

بديهي است كه چنانچه دانشجويان از ابتداي اوصاف 
انتظاراتي كه جهت  كارآموزي در رابطه با شرح وظايف و

نان وجود دارد بيشتر توجيه ايفاي نقش حرفه اي آتي آ
شتري كسب مهارت انگيزه بي ، براي يادگيري وشوند

در همين راستا با رويكرد ارزشيابي آشنايي بهتري  داشته و
يج آن متعرض خواهند كرد و نه تنها نسبت به نتا پيدا

تر تالش بيشتري  كسب نتايج مطلوبنيستند، بلكه براي 
  .خواهند كرد

توجه به ارزشيابي استاد توسط دانشجو دومين عامل مهم 
ه يافته اي مشابه در ارزشيابي از ديدگاه دانشجويان بود ك

وي در همين  .است )12(وهمكاران  Hamdyپژوهش 
دانشجويان معتقدند كه مهمترين عامل  ،نويسد راستا مي

ارائه نتايج  بهبود عملكرد مدرسين باليني ارزشيابي آنان و
معتقد بود كه  )Raisler)6  همچنين. گاه استآن به دانش

ي ارزشيابي از عملكرد اساتيد از مهمترين اجزا
در توجيه اين . هاي آموزش باليني اثر بخش است رتمها

چنانچه اساتيد بدانند بديهي است كه  مطلب بايد گفت،
مورد قضاوت واقع  آنان، تحت ارزيابي بوده و عملكرد

 ونمندي آموزشي توااء خواهد شد، در راستاي ارتق
مسير آموزش هموار نمودن  رفع نقايص و واي خود  حرفه

از ديگر فوايد . تري مبذول خواهند داشتباليني سعي بيش
يران به متقابل بودن روند اين مسئله، توجه دادن فراگ

محترم قلمداد كردن حقوق آنان از نظر  وآموزش 
نتايج اين امر، افزايش اعتماد  مسلماً ومسئولين است 

ارتقاء رغبت آموزشي  دانشجويان به سيستم آموزش و
  .خواهد بود

شركت دادن دانشجو در فرايند ارزشيابي توسط اساتيد 
گاه دانشجويان بود مين ويژگي ارزشيابي موثر از ديدسو

در نظر با . بود )Zahedi )18كه يافته اي مشابه مطالعه 
 كه حاكي )4،3،10(ساير مطالعات  داشتن نتايج اين مطالعه و

به آموزش از عالقه مندي اكثريت دانشجويان نسبت 
 و در عين حال عدم رضايت از فرايند ارزشيابي و باليني

رسد  ، به نظر مي)6،10(پر اشكال قلمداد كردن آن بود 
مربيان باليني با شركت دادن بيشتر دانشجويان در روند 

ضعف عملكرد  قوت وگوشزد نمودن نقاط  ارزشيابي و
به تبع آن از را براي پذيرش بهتر نتايج هموار و ، راه آنان
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انگيزش  حس تبعيض و كاهش عالقه و ضايتي وميزان نار
 تحصيليشان كاسته و ميزان بهره وري از آموزش باليني را

  .مضاعف خواهند نمود
نظر خواهي از كاركنان بخش در ارزشيابي دانشجويان از 
ديگر موارد داراي اهميت در اين پژوهش بود كه يافته اي 

 )11( Zahraeeبر خالف پژوهش  و )3،10(مشابه مطالعات 
رسد دانشجويان نظر خواهي از كاركنان  بود كه به نظر مي

از نزديك ، ه جهت اينكه در بسياري از مواردبخش را ب
، خصوصĤ در مواقعي كه مربي شاهد عملكرد دانشجويان

دانشجويان قادر به حضور  تعدد به واسطه اشتغال و
بوطه نيست، مثبت ارزيابي كرده و در موقعيت مرمستقيم 
  .تلقي نموده اند ع تر شدن ارزشيابي مثمر ثمردر جام
زخورد در اين پژوهش آخرين عامل نقش آفرين ارائه با

الف نتايج فرايند ارزشيابي بود كه اين نتيجه بر خ در
در همين زمينه  )6( Raisler بود )1،6(مطالعات  برخي
رين از جمله مهمت نويسد ارزشيابي و ارائه بازخورد، مي

 )Rao. )10به اعتقاد .در بالين استويژگيهاي آموزش 
بازخورد فاقد كارآيي الزم بوده و بي ارزشيابي بدون ارائه 

خواهد ن منجر به عدم تحقق اهداف آموزش توجهي به آ
اين متغير از نظر  بودن لذا بايد علت كم اهميت .شد

ارائه بازخورد از  دانشجويان مورد بررسي واقع شده و
رتقا يادگيري و بهبود عملكرد نقش آن در ا طرف اساتيد و

  .باليني دانشجويان گوشزد شود
به طور كلي با توجه به يكسان بودن نظرات دانشجويان 

رسد كه عمده  رشته به نظر مي دو ترمهاي مختلف در هر
 تبعيض و نگراني ها در رابطه با فرايند ارزشيابي، ترس از

 ،بودن آن بوده است كه اين يافتهتصنعي  و عدالتي بي
 )19،9،5(متناسب با نتايج اكثر مطالعات موجود اي  يافته

لذا عواملي كه به نحوي دانشجويان را در اين امر . است
. دخيل نموده اند از نظر آنها پر اهميت تلقي شده است

شود مربيان براي رفع اين معضل  بدين جهت پيشنهاد مي
 دانشجويان را مستقيما دخيل نموده و تعامل بيشتري را با

  .آنان برقرار سازند
 )18(يادگيري  همچنين با توجه به رابطه بين ارزشيابي و

ضروري است همه مربيان آموزش باليني ضمن توجيه 
اجراي كامل  كامل دانشجويان در مورد انتظارات موجود و

مبتني بر را تا حد امكان  ارزيابي آموزش و ،طرح درس
اضطراب تحصيلي  ميزان تنش و تا نمايند هدف

تالش بيشتر براي  موجباتو  هش يافتهدانشجويان كا
در  ارتقاء انگيزه يادگيرينهايتا  كسب امتيازات بهتر و

بديهي است  .بخش فراهم گرددآموزش باليني اثرجهت 
تواند جهت شناخت نواقص امر  وهش ميژكه نتايج اين پ

ارزشيابي در اختيار كليه اساتيد و مسئولين امر آموزش 
 .قع شودوادر تسهيل اين امر موثر  فته وبالين قرار گر

شود مطالعات مشابهي در ساير  همچنين پيشنهاد مي
دانشگاه هاي كشور براي شناخت بيشتر از روند ارزشيابي 

هاي آموزش  چالشهاي موجود به منظور رفع يكي از 
  .باليني انجام شود

  
  و تشکر ریقدت

مسئولين واحد آموزش، دانشكده  در پايان ازكليه،
سمنان و دانشجويان كه ما دانشگاه آزاد  پرستاري و مامايي

را در انجام پژوهش ياري نمودند تشكر و قدردانــــــي 
  . نماييم مي
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Abstract 
Background & Aims: Evaluation of clinical education is a fundamental part of educational planning. Students’ 
perspective is one of the most important factors in educational evaluation. This study aims to determine the 
priorities of clinical education evaluation from the view points of nursing and midwifery students in Azad 
University of Semnan.  
Material and Methods: It was a descriptive cross- sectional study. One hundred and sixty nursing and 
midwifery students of Islamic Azad University of Semnan were recruited by census. Data was collected by a 
researcher made questionnaire (α=0.9) and analyzed using descriptive and inferential statistics by SPSS-PC 
(v.13). 
Results: The findings revealed that the students’ knowledge of evaluation aims and its methods (3/71±./59) was 

the most important factor and receiving feedback (3/46±./71)was the least important factor in clinical evaluation 
from the students’ perspective. There were no relationship between the students’ perspective about clinical 
evaluation and their age, marital status, discipline, and also the semester of education. 
Conclusion: Giving information about the process and purposes of clinical education evaluation and 
considering the students’ viewpoints in this regard from the beginning of clinical placement is recommended. 
Students’ understanding of   evaluation goals and processes would facilitate accepting the results and   promote 
their motivation for effective learning.  
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