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Background and Aims: Self-assessment is the lost ring of all educational system 

and the most important tool of continuous improvement.this study aimed to evaluate 

the self assessment of different master degree students. 

Methods: The study is a descriptive survey. The statistical pupulation (N=89) 

were included all graduate student of midwifery and nursury college student of 

hamedan medical university in 2015-2016 and 2016-2017 academic year. Using ratio 

stratifed sampling method 73 students were selected as study sample. The data 

gathering instrument were student self-assessment researcher made questionnaire that 

its validity reported as acceptable by experts and its reliability using alpha cronbach 

coefficient computed equal to./83. To analyze the data, descriptive statistics and t-test 

and Friedman rank test was used. 

Results: Research findings showed that the self-assessment components are self 

initiation,self independent, responsibility, self monitoring and self reporting .The 

students self-assessment components average were as following: Self-initiated (3/12), 

responsibility (3/55), independence (3/87), self-monitoring (3/02) and self report (4/12) 

and the Total average of Self-assessment were(3/53) and there was no significant 

difference between girl and boys student amount of self evaluation. 

Conclusion: In order to internalize and improve student self assessment, it is 

recommended to provide appropriate mechanisms to encourage teachers to use 

interactive and non-interventional teaching styles in the process of teaching and 

learning. 
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ین ابزار بهبود مستمر است. هدف ترمهمهای آموزشی و خود ارزشیابی حلقه مفقوده اغلب نظام زمینه و اهداف:

 های مختلف مقطع کارشناسی ارشد است.این پژوهش سنجش میزان خود ارزشیابی دانشجویان رشته

ع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع پژوهش توصیفی از نو روش :بررسیروش 

و 5931 -5931های تحصیلی کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال

ای و جدول برآورد گیری تصادفی طبقهبوده است. با استفاده از روش نمونه نفر 93ها است که تعداد آن 5931 -5939

ها پرسشنامه عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهنفر به 39 تعداد مونه کرجسی و مورگان،حجم ن

ها با استفاده از روش روایی محتوایی از منظر محقق ساخته سنجش خود ارزشیابی دانشجویان بود که روایی آن

 و تجزیه /. به دست آمد. برای99از روش آلفای کرونباخ ها نیز با استفاده متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن

 .شد استفاده بندی فریدمنگروهی و آزمون رتبه تک t آزمون و توصیفی آمار هایشاخص از هاداده تحلیل
 

پذیری، خود استقاللی، خود های خود آغازی، مسئولیتکه خود ارزشیابی شامل مؤلفه داد نشان هایافته: هایافته

(، 51/9) یآغاز خود ها،مؤلفه و خود گزارش دهی است و میانگین نمرات خود ارزشیابی دانشجویان به تفکیکنظارتی 

. میانگین کل ( است51/1) یده( و خود گزارش 21/9نظارتی )(، خود 93/9) یاستقالل خود (،11/9) پذیریمسئولیت

 دار وجود ندارد.ویان دختر و پسر تفاوت معنیین میزان خود ارزشیابی دانشجبو  ( است19/9ها )خود ارزشیابی آن
 

 جهت مناسب سازوکارهای گردد،برای بهبود و درونی ساختن خود ارزشیابی دانشجویان پیشنهاد می: گیرییجهنت

 .شود فراهم یادگیری -ای در فرایند یاددهیغیر مداخله و تعاملی آموزش هایسبک از استفاده برای مدرسان ترغیب
 

 ها، دانشجویان ارشد پرستاریخود ارزشیابی، مؤلفه ی:کلید کلمات
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 مهمقد

اصالحات  جهان آموزشیهای نظاماخیر  هایدر دهه

های علمی ای را با هدف ایجاد تحول عمیق در فعالیتگسترده

ارزشیابی مداوم و مستمر وضعیت تحصیلی  .[3]اندآغاز نموده

ول تحصیل و بررسی عوامل مرتبط با آن یکی از دانشجویان در ط

م آموزش ارکان ضروری و اجتناب ناپذیر بهبود کیفیت نظا

باورند ین بر ا Clipa, Ignat & Rusu .[2]روددانشگاهی به شمار می

ند و عنصر کآموزش دانشگاهی ارزشیابی نقش مهمی ایفا می در

,wn,ball Lindblom,broParpala. [1]کلیدی بهبود آموزش است

 & pendelbory  اهداف ارزشیابی آموزشی در آموزش عالی را

شامل ارائه بازخورد به دانشجویان برای بهبود یادگیری، ترغیب و 

تشویق یادگیری دانشجویان، تشخیص نقاط قوت و ضعف 

ارائه تصویری از آنچه دانشجو آموخته است،  ،دانشجویان و مربیان

بندی دم ارتقاء دانشجو، رتبهگیری درباره ارتقاء یا عتصمیم

علمی، بهبود دانشجویان، فراهم کردن بازخورد برای اعضای هیئت

و بهسازی کیفیت تدریس، شناسایی نقاط ضعف و قوت دوره 

های خود آموزشی و کمک به دانشجویان برای بهبود مهارت

اگرچه ارزشیابی دانشجو توسط اساتید  .[1]اندارزشیابی بیان کرده

های توان در کنار این نوع ارزشیابی، از روشت؛ اما میضروری اس

 خود نوین ارزشیابی، از جمله خود ارزشیابی نیز استفاده کرد

ارزشیابی عبارت است از فرایند نظارت بر کیفیت تفکر و رفتار در 

ها و حین یادگیری و شناسایی راهبردهایی که فراگیری مهارت

صر خود نظارتی؛ خود بخشد و شامل سه عنفهم را بهبود می

 

 
دوماهناهم علمی 

 ژپوهشی
 

 6931تیر –خرداد راهبرداهی آموزش رد علوم زپشکی
2017;10(2): 
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 هایتئوریقضاوتی و اجرای راهبرد برای نیل به هدف است 

پشتیبان خود ارزشیابی سه تئوری شناختی و سازنده گرایی؛ 

خود ارزشیابی  .[1]های خود کارآمدی هستندفراشناختی و تئوری

به پذیرش مسئولیت رشد و بهبود عملکرد خود بدون وابستگی به 

پایشی نکته کلیدی خود ارزشیابی است  خود دیگران اشاره دارد.

و شامل چرخه تعیین نکات محوری مورد پایش، جمع آوری 

یین و طراحی تع شواهد و مستندات، بررسی و تحلیل شواهد،

برنامه بهبود، به اجرا گذاشتن برنامه بهبود و سنجش اثرات برنامه 

 پشتیبان خود ارزشیابی سه تئوری شناختی و هایتئوری.[6]است

 [1]های خود کارآمدی هستندسازنده گرایی؛ فراشناختی و تئوری

یکی از نظریه های اصلی پشتیبان  Balapumi & Aitkenاز منظر 

 بر اساس این نظریهخود ارزشیابی نظریه یادگیری مستقل است. 

 اهداف می شوند خود یادگیری درگیر فعال به طور یادگیرندگان

 چگونه که می کنند رنامه ریزیب تنظیم می کنند، را خود آموزشی

را بدون نیاز به ناظر  خود پیشرفت میزان ببرند؛ پیش را اهداف

شخصی و  نظارت می کنند. بر اساس این نطریه یادگیری بیرونی

 خود هدایت شده و خود ،خوداتکا محور، دانشجو درونی شده،

استفاده  راهبر است و میزان پیشرفت و تغییرات رفتاری با

خود ارزشیابی و رویکرد خود گزارش دهی تعیین می  ازمکانیزم

خود  مبانی معتقد است که می توان marshalهم چنین .[7]شود

اساس این  بر رویکرد تربیت انتقادی جستجو نمود. را در ارزشیابی

 رویکرد هیچ شناختی جامع تر و واقعی تر از خود آگاهی نیست.

د سنجی و خود شناخت زمانی حاصل می شود که فرد خو نیبهتر

قضاوتی داشته باشد و بتواند خود را آن گونه که هست معرفی 

قضاوتی مبنای خود پاالیشی را فراهم می سازد و سبب  خود کند.

؛ می شود فرد در خود واقعی زندگی کند و از خود خیالی بپرهیزد

 . [9]نسبت به دریافت نطریات اصالحی و سازنده پیشگام باشد  و

خود ارزشیابی به معنای  Rolheiser & Rossاز دیدگاه 

صرف خود نمره دادن نیست؛ خود ارزشیابی برای معلمان 

ها کسب چنین کند که از طریق سایر روشاطالعاتی فراهم می

ی تحقق خود ارزشیابی پیمودن برا .[1]اطالعاتی میسر نیست

یان اهمیت و مزایای خود ب هایی چون تعریف خود ارزشیابی؛گام

ها پیرامون خود ها و سوءتفاهماصالح سوءبرداشت ارزشیابی؛

های فرم تدارک های کوچک؛ها و زمینهاز حوزه آغاز ارزشیابی؛

هایی که مبتنی بر خود ارزشیابی ساده و واقعی؛ انتخاب فعالیت

 بازخوردها در قالب پیوستار و طیف؛ ارائه تجربه مشترک باشد؛

تر از همه و مهم عانی دادن به ذینفآگاه یجاد جو همیارانه؛ا

مک  خود ارزشیابی دانش آموزان ضروری است. اعتماد به توان

فرایند تحقق خود ارزشیابی را به شرح جدول  [1] یرنهمیالن و 

 اند:زیر بیان نموده

 فرایند تحقق خود ارزشیابی .1 جدول شماره

سطوح اجرا و 

 هاگام
 ائه بازخوردار آموزش چگونگی استفاده از معیارها تدوین معیار

تدوین راهبردها و اهداف یادگیری 

 جدید

 ارائه بازخورد توسط مدرس ارائه فعال توسط مدرس ارائه معیار آغازین
تدوین و تعریف اهداف توسط 

 مدرس

 میانی
انتخاب از بین معیارها بر اساس 

 امکانات
 از کاربست معیارها توصیف مدرس پس

ارائه بازخورد توسط مدرس 

 و دانشجو

ین و تعریف اهداف توسط تدو

 مدرس و دانشجو

 ارائه بازخورد توسط دانشجو معرفی الگوی اجرا تولید معیار جدید پایانی
تدوین اهداف و راهبرد توسط 

 دانشجو
 

توانند نظر به اینکه دانشجویان از طریق خود ارزشیابی می

بینش عمیق و دقیق نسبت به خود کسب کنند و بر اساس این 

گذاران تربیتی تر از سیاستبینانهانند انتظارات واقعتوبینش می

های داشته باشند، خود ارزشیابی نقش حیاتی در فهم هدف

 [31]کندای ایفا مییادگیری، انتظارات، بهبود کار و توسعه حرفه

خود ارزشیابی به ویژه برای دانشجویان بسیار مفید است، زیرا نه 

مند و درگیر نگه ر با انگیزه، عالقهها را در این فرایند بسیاتنها آن

پذیری تشویق ها را به خود کنترلی و مسئولیتدارد، بلکه آنمی

خود ارزشیابی به طور مشخص انگیزش دانشجویان را  [33]کند می

کند، فوری برای فراگیر و معلم فراهم می بازخورددهد، افزایش می

 باعث باشند،شود دانشجویان کمتر به معلمان وابسته باعث می

 شود تاشود و سبب میافزایش اعتماد به نفس دانشجویان می

تر و دقیق های خود را در امر تدریسمعلمان بتوانند اثرات تالش

 و بهبود و آمریکا، کانادا کشورهای در [32]تر ارزیابی کنندعینی

 دانش .حرفه ای تکامل در مهم عاملی خودارزشیابی، ارتقاء

 بهترین از یکی می گردد. محسوب شکیپز علوم آموختگان

 بالینی انشجویان مهارتهای و دانش تعیین برای که روشهایی

 منبعی آشکار فراگیر زیرا است؛ خودارزشیابی می شود، استفاده

هیچ  او خود جز به و است خویش درباره اطالعات گردآوری برای

 .[13]ندارد وی از ومستمری واضح و دیدگاه کس
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ها مورد توجه واقع ای از پژوهشر پارهخود ارزشیابی د

اند. در پژوهشی با عنوان مقایسه خود ارزشیابی دانشجویان شده

های فراگرفته شده در طی تحصیل با سال آخر مامایی از مهارت

ارزشیابی آنان توسط مربی مشخص شد که دانشجویان به طور 

قرار  توانند عملکرد خود را همانند اساتید مورد قضاوتنسبی می

تواند روند می دهند و نظرخواهی از دانشجویان برای ارزیابی خود

در پژوهشی با عنوان تأثیر خود  .[31]بخشدارزشیابی را بهبود 

ارزیابی مستمر دانشجویان بر خود کارآمدی پژوهشی و پیشرفت 

نتایج نشان  های درسیتحصیلی: عنصری مغفول در تدوین برنامه

بر افزایش خود کارآمدی پژوهشی داد خود ارزیابی مستمر 

ها نیز تأثیر آندانشجویان مؤثر بوده و بر پیشرفت تحصیلی 

با عنوان نقش خود  در پژوهشی دیگر .[31]مثبتی داشته است

ها نشان داد که یافته ارزشیابی در فرآیند یادگیری و آموزش

استفاده از خود ارزشیابی به صورت مستمر و پویا و فراهم کردن 

ر جهت تحقق اهداف شخصی آموزش آن، گام مؤثری د زمینه

نتایج پژوهشی با عنوان ضرورت خود ارزشیابی و هم  .[36]است

ارزشیابی نشان داد که خود ارزشیابی برای افزایش انگیزه درونی؛ 

 [37]العمر بسیار سودمند استتربیت فراگیران خود راهبر و مادام

در مدیریت کالس به  در پژوهشی با عنوان توانمندسازی معلمان

نتایج نشان داد که  منظور حمایت از مشارکت علمی دانشجویان

توانند با یک تغییر ساده مثل فراهم کردن فرصت معلمان می

انتخاب میزان مشارکت دانشجویان و خود ارزشیابی را افزایش 

های خود نتایج پژوهشی با عنوان ترغیب یادگیری .[39]دهند

نشان داد که خود ارزشیابی به تربیت  [31]تنظیم در کالس درس 

فراگیران خود تنظیم و اندیشیدن به پیشرفت مستقل و بدون 

شود که کند و سبب میوابستگی منفی به دیگران کمک می

های خود نظارت داشته باشند. پژوهشگران در فراگیران بر فعالیت

پژوهشی دیگر با عنوان تأثیر خود ارزشیابی بر پیشرفت 

آموزان تأثیر مثبتی یافتند که خود ارزشیابی دانشدرموزان آدانش

در  [21]ها داشته استبه نفس آن و اعتمادبر توانایی یادگیری 

یقات چه تحق پژوهشی با عنوان خود ارزشیابی دانش آموزان:

دهند؟ نتایج نشان داد در خود ها چه نشان میگویند و فعالیتمی

؛ تالش شامل اهداف؛ ارزشیابی شش مؤلفه و نکته کلیدی

پیشرفت؛ خود قضاوتی؛ خود واکنشی و اعتماد به نفس وجود دارد 
در نهایت پژوهشی با عنوان تأثیر خود ارزشیابی بر یادگیری  .[6]

شود اضطراب نشان داد که خود ارزشیابی سبب می آموزاندانش

آموزان از لحاظ روانی ارزشیابی دانش آموزان کاهش یابد و دانش

 یراخهای در دهه. [23]مون آمادگی بیشتری داشته باشندزبرای آ

ای از مدرسان و دانشجویان به میزان قابل مالحظه انتظارات

های یاددهی و یادگیری خوش تغییر شده است و نظریهدست

معاصر مدرسان و به ویژه دانشجویان را به ایفای نقش فعال در 

سؤال  اساس ر اینب کنند.فرایند یادگیری و ارزشیابی دعوت می

خود ارزشیابی دانشجویان  اصلی پژوهش این است که میزان

 تحصیالت تکمیلی چقدر است؟

 سؤاالت پژوهش

 های خود ارزشیابی کدامند؟ترین مؤلفهمهم -3

خود ارزشیابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی  میزان -2

 چقدر است؟

ترتیب مؤلفه های خود ارزشیابی در دانشجویان چگونه  -1

 است؟

بین میزان خود ارزشیابی دانشجویان دختر و پسر آیا  -1

 تفاوت وجود دارد؟

 بررسی روش

هدف این پژوهش سنجش میزان خود ارزشیابی دانشجویان 

بود. روش پژوهش  تحصیالت تکمیلی رشته پرستاری و مامایی

توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه 

پرستاری و مامایی  دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده

 های پرستاری ویژه،دانشگاه علوم پزشکی همدان شامل رشته

 روان ی کودکان،پرستار ی و جراحی،داخل جامعه، سالمت

 16-11و  11-11پرستاری و مشاوره در مامایی در سال تحصیلی 

 نفر 69پسر و  نفر 23به تفکیک  نفر 91ها که تعداد آن است

ای گیری تصادفی طبقهاز روش نمونهدختر بوده است. با استفاده 

 به نفر 71 تعداد و جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان،

به عنوان نمونه آماری انتخاب  دختر نفر 11و  پسر نفر 31 یکتفک

ها پرسشنامه محقق ساخته سنجش شدند. ابزار گردآوری داده

ج وپنین پرسشنامه دارای بیستا خود ارزشیابی دانشجویان بود.

ای لیکرت شامل )کامالً گویه است که بر اساس مقیاس پنج درجه

تنظیم  (تا حدودی موافقم، مخالفم و کامالً مخالفم موافقم، موافقم

های خود ارزشیابی شامل خود آغازی، شده است و مؤلفه

 پذیری، خود نظارتی، خود استقاللی و خود گزارش دهیمسئولیت

زار در اختیار هفت نفر از ی سنجش روایی اببرا سنجد.را می

گیری و روانشناسی تربیتی قرار متخصصان حوزه سنجش و اندازه

گرفت و روایی ابزار از منظر متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و 

/. محاسبه 91پایایی آن نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

 و توصیفی آمار هایشاخص از هاداده تحلیل و تجزیه گردید. برای

 .شد بندی فریدمن استفادهو آزمون رتبه گروهی تک t هایآزمون
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 هایافته

 های خود ارزشیابی کدامند؟ترین مؤلفهمهم -3

ابتدا بر اساس بررسی مبانی نظری  برای پاسخ به این سؤال

اساس تعریف به  بر و پیشینه تجربی مربوط به خود ارزشیابی،

 تلف بیان شدههای مخعمل آمده از خود ارزشیابی و دیدگاه

به منظور تعیین اعتبار  سپس حدود یازده مؤلفه استخراج شد.

ها در اختیار هفت نفر از های استخراج شده، مؤلفهمؤلفه

( نفر 1) گیریشامل متخصصان حوزه سنجش و اندازه متخصصان

( قرار گرفت و بر اساس دیدگاه نفر 1و روانشناسی تربیتی )

ها توافق باالی هفتادوپنج ن آنهایی که پیرامومتخصصان مؤلفه

 .درصد وجود داشت به عنوان مؤلفه خود ارزشیابی انتخاب شدند

از بین یازده مؤلفه حدود پنج مؤلفه دارای میزان توافق بیش از 

ها و میزان ین مؤلفها 2هفتادوپنج درصد بودند. جدول شماره 

 اند:نظران ارائه شدهتوافق صاحب

 

 

 ای خود ارزشیابیهمؤلفه .2جدول شماره 

 ضریب توافق به درصد تعداد هامؤلفه ردیف

 96 7 خود آغازی 3

 91 7 استقاللی خود 2

 93 7 پذیریمسئولیت 1

 71 7 خود نظارتی 1

 12 7 خود گزارش دهی 1
 

میانگین مشاهده  (1با توجه به اطالعات مندرج در جدول )

ود نظارتی و استقاللی، خ خود پذیری،خود آغازی، مسئولیت شده

( و 97/1و )( 11/1( و )32/1) به ترتیب خود گزارش دهی

میانگین نمرات خود ارزشیابی دانشجویان از  ( و32/1و )( 12/1)

چون  چنینو هم تر است( بزرگ1میانگین نظری جامعه یعنی )

ها در مؤلفه ها و میانگینهر کدام از مؤلفه محاسبه شده tمیزان 

اطمینان  %11بنابراین با  >p 11/1و معنادار است؛  11/1سطح 

توان گفت که بین میانگین مشاهده شده و نظری تفاوت می

دار وجود دارد و میزان برخورداری دانشجویان از خود معنی

 ارزشیابی باالتر از متوسط است.
 

 خود ارزشیابی میزان برخورداری دانشجویان از .3جدول 

 اخصش

 متغیرها
 داریسطح معنی درجه آزادی T مقدار انحراف معیار میانگین میانگین نظری تعداد

 ./111 72 31/22 12/2 32/1 1 71 خود آغازی

 ./112 72 21/21 99/3 11/1 1 71 پذیریمسئولیت

 ./111 72 11/21 37/3 97/1 1 71 خود استقاللی

 ./113 72 32/23 21/2 12/1 1 71 خود نظارتی

 ./111 72 29/27 /.99 32/1 1 71 خود گزارش دهی

 ./112 72 12/21 61/3 11/1 1 71 خود ارزشیابی )میانگین(
 

های خود ارزشیابی در دانشجویان ترتیب مؤلفه -3

 تحصیالت تکمیلی چگونه است؟

ای فریدمن استفاده برای پاسخ به این سؤال از آزمون رتبه

های خود ارزشیابی دو ترتیب مؤلفهشد و با استفاده از آماره خی 

 1بندی فریدمن در جدول شماره نتایج آزمون رتبهتعیین شد. 

؛ معنادار است 0.01P ≥در سطح  2xمیزان  دهد کهنشان می

میزان برخورداری  توان گفت کهاطمینان می درصد 11ین با بنابرا

های خود ارزشیابی به ترتیب شامل خود دانشجویان از مؤلفه

آغازی و خود  خود ،پذیریمسئولیت استقاللی، خود ش دهی،گزار

 نظارتی است.

آیا بین میزان خود ارزشیابی دانشجویان دختر و پسر  -1

 تفاوت وجود دارد؟
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 های خود ارزشیابی در دانشجویانترتیب مؤلفه .4جدول شماره 

 های آماری شاخص

 متغیر
 سطح معناداری خی دو آماره میانگین رتبه تعداد

 /.111 61/231 17/1 71 ود گزارش دهیخ

 /.111 61/231 69/1 71 استقاللی خود

 /.111 61/231 12/1 71 پذیریمسئولیت

 /.111 61/231 37/1 71 خود آغازی

 /.111 61/231 16/1 71 خود نظارتی

 

 . مقایسه میزان خود ارزشیابی دانشجویان دختر و پسر5جدول شماره 

 

 عدادت میانگین انحراف معیار

 های آماریشاخص

 

 هامتغیر          گروه
 Tمقدار  درجه آزادی سطح معناداری

 خود ارزشیابی دختران 11 13/1 11/1 /.31 73 /.163

 پسران ارزشیابی خود 31 29/1    
 

 چون میزان 1با توجه به اطالعات مندرج در جدول شماره 

t  از 23/3محاسبه شده یعنی t  در سطح  61/3بحرانی یعنی

توان گفت بین درصد اطمینان می 11تر است، لذا با کوچک 11/1

دار وجود ندارد و بین تفاوت معنی های مورد مقایسهمیانگین

 میزان خود ارزشیابی دانشجویان دختر و پسر تفاوت وجود ندارد

 بحث

های خود ارزشیابی دارای مؤلفه نتایج پژوهش نشان داد که

خود گزارش دهی و  قاللی، خود نظارتی،خود آغازی، خود است

چنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد پذیری است. هممسئولیت

ترین میزان برخورداری دانشجویان مربوط به مؤلفه خود که بیش

گزارش دهی و کمترین میزان مربوط به مؤلفه خود نظارتی بوده 

های های این پژوهش تا حدودی با یا یافتهیافته است.

  .[.1،32،36،13] خوان استهم شدههای انجامهشپژو

گفت که خود ارزشیابی دارای  توانیمتبیین این یافته  در

ی خود ارزشیابی هامؤلفهی پنهان و آشکار است و برخی از هاهیال

از قبیل  هامؤلفهازجمله خود نظارتی و خود آغازی نسبت به سایر 

 تردهیپوشو  تریشخصپذیری، خود گزارش دهی و مسئولیت

که از عینی به  رندیگیمهستند و بر این اساس در یک طیف قرار 

ی و آن خود گزارش ده نیترینیعاند که یافتهذهنی سازمان

نتایج نشان داد که میزان  .[1]ذهنی نرین آن خود نظارتی است

خود ارزشیابی دانشجویان باالتر از متوسط است و بین میزان خود 

دار وجود ندارد. در ان دختر و پسر تفاوت معنیارزشیابی دانشجوی

رسد علت باالتر از حد توان گفت به نظر میها میتبیین این یافته

متوسط بودن میزان خود ارزشیابی این است که در دوره 

تحصیالت تکمیلی دانشجویان کمتر احساس وابستگی به مدرس 

و قبل از پذیرند کنند و بیشتر خود مسئولیت یادگیری را میمی

در خصوص عدم  پردازند.دیگر ارزشیابی به خود ارزشیابی می

توان تفاوت میزان خود ارزشیابی دانشجویان دختر و پسر می

های یکسان بودن منابع آموزشی، فرصت گفت که علت این مسئله

های آموزش مورداستفاده مدرسان یادگیری مشترک و سبک

 باشد.

 گیرییجهنت

بر  و انیدانشجو یابیارزش خود ساختن یدرون و بهبود یبرا

 مناسب یسازوکارها گردد،یم شنهادیپاساس نتایج پژوهش 

 یتعامل آموزش یهاسبک از استفاده یبرا مدرسان بیترغ جهت

یکی از  شود فراهم یریادگی -یاددهی ندیفرا در یامداخله ریغ و

ترین سازوکارهای واقعیت بخشیدن و تحقق خود ارزشیابی مهم

از طریق تهیه  است. portfolioفاده از کارپوشه یا کارنما است

های خود را در یک توانند مجموعه فعالیتکارنما، دانشجویان می

و بر اساس  آوری نمایندبازه زمانی خاص برای مثال بک ترم جمع

شده درباره توانمندی و یا نقاط آوریهای جمعشواهد و فعالیت

و تصویری  د به قضاوت بپردازندهای آموزشی خوضعف و نارسایی

کارپوشه عالوه بر  دوراز تعصب از خود ارائه نمایند.صادقانه و به

که یک منبع مهم برای خود سنجی دانشجویان است، این

اطالعات چندگانه در مورد عملکرد دانشجویان برای اساتید و 
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فقط محدود به اطالعات  بنابراین کند؛ها نیز فراهم میخانواده

فرهنگی و  عاطفی، و حاوی اطالعات اجتماعی، ختی نیستشنا

 .[22]نیز هست شناختی دانشجویانزبان

های تحقق خود ارزشیابی تغییر یکی دیگر از پیش بایسته

اگر محتوی  های یادگیری است.محتوای آموزشی و فرصت

دهی ای انتخاب و سازمانگونههای یادگیری بهآموزشی و فرصت

گیران فرصت خود اظهاری و خود ابرازی فراهم برای فرا شوند که

با تجهیز فراگیران به این صفات بستر تحقق خود  توانشود، می

 [6]ارزشیابی را ایجاد نمود

یکی از عوامل مؤثر در نهادینه شدن فرهنگ خود ارزشیابی 

یادگیری و –در دانشجویان راهبردهای حاکم بر فرایند یاددهی 

 .ن نوع انتظارات از دانشجویان استتبع آهای آموزش و بهسبک

در هر سبک آموزش رسالت خاصی برای دانشجویان تعیین 

ها را به سه دسته کلی ای این سبکدر ادبیات حرفه شود.می

چون در  کنند.ای تقسیم میای، تعاملی و غیر مداخلهمداخله

ای مسئولیت اصلی کنترل کالس در اختیار رویکرد غیر مداخله

شود که خودشان است، به دانشجویان اجازه داده می دانشجویان

های دانشجویان رفتارشان را تنظیم کنند و اساتید برای توانایی

شوند، در چنین شرایطی دانشجویان احساس احترام قائل می

نفس و انگیزه بیشتری به بودن نموده و لذا با اعتمادبه مفید

جه مهارت خود پردازند و درنتیهای یادگیری خود میفعالیت

چنین چون در سبک یابد. همها نیز افزایش میارزشیابی آن

آموزش تعاملی احترام، همکاری و مشارکت ارزش حیاتی دارند. 

شود که وجود فضای مبتنی بر احترام متقابل موجب می

دانشجویان با آرمش خاطر و بدون ترس از سرزنش شدن، به 

های آزمایش راهاظهارنظر پرداخته و جرأت بیشتری جهت 

برای حل مسائل و دستیابی به یادگیری خالقانه پیدا  گوناگون

تواند فضای کالس را نیز کنند. چنین امنیت خاطری می

تر ساخته، موجبات ارتقای خود ارزشیابی خوشایندتر و جذاب

ای چون معلم دانشجویان را فراهم آورد. در سبک آموزش مداخله

ترل و نظارت مستقیم است و به درصدد هرچه بیشتر اعمال کن

های دانشجویان اعتماد کامل ندارد و بیشتر ها و قابلیتتوانایی

لذا فرصتی برای خود ارزشیابی  کند،اختیار می رویکرد تجویزی را

شود که در نظام آموزش عالی، شود لذا پیشنهاد میفراهم نمی

سازوکارهای مناسب جهت ترغیب مدرسان برای استفاده از 

 ای فراهم شود.های آموزش تعاملی و غیر مداخلهکسب

 تقدیر و تشکر

از کلیه دانشجویان گرامی و اساتید محترم که مارا در 

ها یاری رساندن کمال تشکر ها و اجرای پرسشنامهآوری دادهجمع

کلیه دانشجویان  دانشجویان تمامی ازو سپاس را داریم. 

ی دانشگاه علوم کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری و مامای

همکاری  پژوهش این رسیدن سرانجام به در که پزشکی همدان

 .گردد می قدردانی و تشکر اند داشته

 اخالقی هیدییتأ

بود،  پرسشنامه پژوهش این گیری اندازه ابزار آنجاییکه از

تکمیل  را ها پرسشنامه داشتند، کامل رضایت که دانشجویانی تنها

 اند نموده

 تعارض منافع

 .ندارد وجود مطالعه این در منافعی تعارض ونهگ هیچ

 یمنابع مال

برای انجام پژوهش از حمایت مالی هیچ نهاد و سازمانی استفاده 

 نویسنده توسط پژوهش این اجرای های هزینه نشده است.همه

 .است شده مسئول پرداخت
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