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  چکيده

يابي باليني دانشجويان پرستاري، مسئوليت مهم و اغلب پيچيده  يابي باليني دانشجويان ارتباط تنگاتنگي با کسب مهارت آنان دارد. ارزش ارزش اهداف:

  انجام شد.پرستاري يابي عملکرد دانشجويان  هاي ارزش مربيان پرستاري است. اين پژوهش با هدف مقايسه شيوه

انجام شد. جامعه مورد مطالعه، دانشجويان ترم آخر رشته پرستاري در مقطع کارشناسي  ١٣٨٥اي در سال  مقايسه -اين پژوهش توصيفي ها: روش

نفر از دانشگاه "ب")  ٨٥نفر از دانشگاه "الف" و  ٢٠نفر ( ١٠٥در شهر تهران بودند.  "الف" و "ب"هاي علوم پزشکي  پيوسته در دو دانشکده پرستاري دانشگاه

ها با برنامه  نامه خودساخته بود. تجزيه و تحليل داده ها پرسش هدف انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده به روش مبتني بر

  مستقل استفاده شد. Tکمک آمار توصيفي و استنباطي انجام شد. از آزمون مجذور کاي، آزمون دقيق فيشر و آزمون  و به SPSS 13افزاري  نرم

يابي عملکرد باليني در ابتداي دوره،  دادن معيارهاي ارزش يابي عملکرد دانشجو با حضور خود دانشجو، توضيح بين دو دانشگاه درخصوص ارزش ها: يافته

شيابي، يابي عملکرد باليني دانشجو، استفاده از خودارز رساني نمرات حاصل از ارزش تنظيم معيارهاي دسترسي به اهداف آموزشي همراه با دانشجو، اطالع

يابي توسط مربيان باليني  سنجش ميزان توانايي دانشجو قبل از شروع ترم، مشاهده رفتار دانشجو حين اجراي پروسيجر و تهيه و تنظيم معيارهاي ارزش

  دار مشاهده شد.  تفاوت معني

دانند، در حالي که در دانشگاه علوم پزشکي  نوين مي %٥يابي باليني را سنتي و  دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي "الف"، فرآيند ارزش% ٩٥گيري:  نتيجه

تفاوت آماري  يابي باليني دو دانشگاه، هاي ارزش کنند. همچنين بين شيوه % آن را نوين قلمداد مي٨٢/٥٨يابي را سنتي و  %، شيوه ارزش١٨/٤١"ب" 

   داري وجود دارد. معني

  دانشجويان پرستاري، آموزش باليني، يابي عملکرد ارزش :هاکليدواژه
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Abstract 

Aims: Clinical evaluation of university students is highly correlated with their acquisition of skill. Clinical 

evaluation of nursing students is the important and often complex responsibility of nursing trainers. The present 

study was conducted aiming at comparing the methods of the evaluation of nursing students' performance. 

Methods: This descriptive-comparative study was conducted in 2006. The population under study was the last-

semester undergraduates studying at nursing faculties of two medical sciences universities A and B in Tehran. 

105 students were selected (20 Medical Sciences "A" and 85 of Medical Sciences "B") using purposive sampling 

method and included in the study. Data gathering tool was researcher-made questionnaire. Data was analyzed 

using SPSS13 software and using descriptive and inferential statistics. Chi square test, Fisher's exact test and 
independent T-test were used. 

Results: There was a significant difference between two universities regarding the evaluation of students 

performance by student presence, explaining the criteria of clinical performance evaluation at the beginning of 

the course, adjustment of the criteria of accessing to the educational objectives with student, providing 

information of scores resulting from student's clinical performance evaluation, using the evaluation itself, 

assessment of the ability of student before beginning of the semester, observing the student's behavior during the 

implementation of the procedure and preparing and setting the criteria of accessing to the educational objectives 

by clinical trainers.  

Conclusion: 95% of students at the medical sciences university "A" considers the clinical evaluation process 

traditional and 5% considers it new, while at the medical sciences university "B", 41.18% of students considers 

the evaluation method traditional and 58.82% considers it new. Moreover, there is a statistical significant 
difference between the clinical evaluation approaches of two universities.  
Keywords: Performance Evaluation, Clinical Education, Nursing Students 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران الحسيني سيد محمد خادم  ۱۷۲

   ۱۳۹۱ پاييز، ۳، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

 مقدمه

ترين و  ترين بخش هر برنامه و يکي از مهم يابي اساسيارزش

هاي مديريت منابع انساني است که برخي از آن  ترين جنبه مشکل

کمک آن اند. زيرا تنها به پذير مديريت نام برده عنوان نقطه آسيببه

هاي يک برنامه را يافت و براي رفع آنها اقدام کرد  توان کاستي مي

 ١٨٠٠يابي علمي عملکرد به سال ]. تاريخچه اولين ارزش١[

]. ٢اسکاتلندي ثبت شده است [ اُوِنزگردد که توسط  ميالدي برمي

يابي عملکرد، فرآيند کنترل عملکرد است که در آن عملکرد با ارزش

دهم؟  ، سئواالت "چه انجام ميموتوروالشود.  استانداردها مقايسه مي

کنم؟ براي بهترشدن کار به چه نيازمندم؟ و  براي چه کسي کار مي

توانم کارم را بهتر انجام دهم؟" را براي فرآيند کنترل  طور مي چه

تدريس باليني موثر در آموزش پرستاري، در  ].٣کند [ مطرح مي

ف کرده است. مقاالت و هاي اخير توجه خاصي را به خود معطو سال

تحقيقات قبلي بيشتر بر چگونگي تدريس متمرکز بود و کمتر بر 

جنبه تدريس موثر تاکيد داشت. يکي از عوامل مهم و تاثيرگذار در 

يابي و سنجش فراگيران مبتني بر هدف و اثربخشي تدريس، ارزش

يابي باليني ]. ارزش٤يابي برنامه است [دنبال آن، ارزشبه

ان پرستاري، مسئوليت مهم و اغلب پيچيده مربيان دانشجوي

  ].٥پرستاري است [

يابي موثر عملکرد باليني دانشجويان همواره براي مربيان ارزش

علت عنوان يک مشکل مطرح بوده است. مشکل اصلي بهباليني به

عدم تعريف روشن از اهداف و عملکرد ذاتي پرستاري و فقدان معيار 

يابي سنتي، معيار اين خصوص است. در ارزشگيري عيني در  اندازه

بودن عملکرد)  گيري، حداقل عملکرد باليني دانشجو (صحيح اندازه

مجرد گفتن اين که عملکرد يک دانشجو صحيح است، است که به

  ].٦شود [ يابي باليني برآورد نمياهداف بعدي ارزش

ابي ياز يک ابزار ارزش ١٩٩٧در تحقيق خود در سال  فايفيو  فلک

يابي به هدف براي سنجش تغييرات رفتاري ناشي  نام معيار دستبه

از آموزش پرستاري استفاده کردند. آنها معتقدند که بسياري از 

کردن تغييرات مشهود  يابي عملکرد در منعکسهاي ارزش شيوه

رفتاري ناشي از آموزش، نارسا هستند. تعدادي از پرستاران که براي 

يازمند آموزش بودند، انتخاب شدند. آزمون قبل ارايه مراقبت مفيد ن

از مداخله و پس از مداخله انجام گرفت. نتايج حاصله بيانگر تغييرات 

رفتاري ايجادشده ناشي از آموزش مداوم با استفاده از معيار 

گيري  توان نتايج قابل اندازه يابي به هدف بود. با اين ابزار مي دست

نيز  فريدمن]. ٧يابي کرد [رزشحاصل از اجراي يک برنامه را ا

طور خالصه شامل يابي فعال بهيابي فعال را مطرح کرد. ارزشارزش

هاي موجود نسبت به برنامه اجراشده و طراحي  دريافت واکنش

يابي آمده از ارزشدست مجدد برنامه با استفاده از اطالعات به

  ].١٠، ٩، ٨عملکرد است [

شدت مشکالت در ارتباط با هاي داخلي نيز حاکي از  بررسي

التحصيالن  يابي صحيح باليني است. بيشتر فارغکارگيري ارزش به

جديد ليسانس پرستاري داراي پايه علمي کافي (نظري) بوده، ولي 

طي  تقويفاقد تبحر در محيط خدمات باليني هستند. چنان که 

% مديران، تبحر ١/٥٦تحقيق خود نتيجه گرفته است که حدود 

يابي تر از حد انتظار ارزش التحصيالن پرستاري را پايين ارغباليني ف

هاي داخلي ديگري نيز سطح اطالعات مربيان  ]. بررسي١١اند [کرده

يابي نوين و استفاده از نتايج پرستاري در خصوص شيوه ارزش

طوري  اند، به يابي براي رفع اشکال تدريس را ضعيف دانستهارزش

]. ١٢اند [ ر اولويت بازآموزي ذکر کردهکه بعضي از مربيان آن را د

% ٦٢شده طي بررسي که در مشهد انجام شد، نمرات کسب

% خواستار تجديد ٧٧دانشجويان پرستاري، نمرات واقعي آنها نبود و 

 نژاد رجبي ].١٣دهي بودند [ يابي و نمرهنظر مربيان در شيوه ارزش

مورد استفاده، به  يابي را با توجه به ابزارهاي متداول ارزش نيز روش

بندي کرد و در توضيح ابزارهاي سنتي،  دو نوع سنتي و نوين تقسيم

علت تاثير خصوصيات شخصيتي و رواني  اين ابزارها را به

شونده، ناقص دانست. وي هدف از  يابيکننده و ارزش يابي ارزش

يابي عملکرد را اصالح خطاها و هاي نوين ارزش يابي به روش دست

هاي سنتي خواسته يا ناخواسته توسط  ه در روشاشتباهاتي ک

اي در اين  گيرد، معرفي کرده است و در مطالعه ياب انجام مي ارزش

يابي کارکنان توسط گيري کرده است که روش ارزش زمينه نتيجه

شود و ابزار آن اعتماد  روش سنتي انجام ميسرپرستاران بيشتر به

شود و  ي افراد تکيه ميعلمي ندارد، بلکه بيشتر بر خصوصيات شخص

مقايسه  فريدمن]. ١٤گيرد [ ابعاد شغلي کمتر مورد توجه قرار مي

هاي سنتي و مدرن انجام داده است و براساس آن  جالبي از روش

يابي بيشتر از هاي نوين ارزش گيرد که شيوه چنين نتيجه مي

کننده  يابيشونده و ارزش يابيهاي سنتي مورد پذيرش ارزش شيوه

  ].٨[ هستند

يابي عملکرد هاي ارزش اين پژوهش با هدف مقايسه شيوه

  انجام شد.پرستاري دانشجويان 

  

  ها روش

انجام شد. جامعه  ١٣٨٥اي در سال  مقايسه -اين پژوهش توصيفي

مورد مطالعه، دانشجويان ترم آخر رشته پرستاري در مقطع 

هاي علوم کارشناسي پيوسته در دو دانشکده پرستاري دانشگاه

زشکي "الف" و "ب" در شهر تهران بودند. کليه اين دانشجويان پس پ

از توضيح هدف پژوهش، داوطلبانه در پژوهش شرکت نمودند و 

نامه به آنها داده شد. دانشجويان انتقالي و مهمان وارد  پرسش

نفر از دانشگاه "الف" و  ٢٠نفر ( ١٠٥گيري نشدند. در نهايت،  نمونه

روش مبتني بر هدف انتخاب شده و مورد بهنفر از دانشگاه "ب")  ٨٥

مطالعه قرار گرفتند. حجم نمونه نيز براساس فرمول تعيين حجم 

  نمونه تعيين شد.

عبارت براي  ٣٣نامه خودساخته بود.  ها پرسش ابزار گردآوري داده

يابي نامه با مروري بر مطالعات موجود در زمينه ارزش پرسش
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نظور تعيين روايي محتواي معملکرد باليني استخراج شد. به

هاي  نفر از اعضاي هيات علمي دانشکده ١٥نامه از نظرات  پرسش

هاي علوم پزشکي شهر تهران استفاده شد و  پرستاري دانشگاه

تاييد شد. پس از اعمال نظرات، ) r=٧٨/٠پايايي آن با آزمون مجدد (

شناختي (سن، جنس، هاي جمعيت نامه شامل برخي ويژگي پرسش

تاهل، سابقه اشتغال به کار پرستاري، معدل کتبي نمرات  وضعيت

سئوال  ٢٢دروس تئوري و معدل کتبي نمرات دروس باليني) و 

يابي عملکرد و در اي ليکرت مربوط به شيوه ارزش رتبه٥دوسويه 

  انتها، يک سئوال باز با مضمون انتقادات و پيشنهادات تهيه شد. 

کمک و به SPSS 13افزاري  رمها با برنامه ن تجزيه و تحليل داده

آمار توصيفي و استنباطي انجام شد. اگر مجموع نمرات حاصل از 

يابي نامه بود، شيوه ارزش % نمره کل پرسش٥٠نامه کمتر از  پرسش

يابي % بود، شيوه ارزش٥٠شد و اگر بيشتر از  سنتي محسوب مي

شد. از آزمون مجذور کاي، آزمون دقيق فيشر و  نوين تلقي مي

بودن دو گروه از نظر  مستقل براي بررسي يکسان Tزمون آ

يابي هاي مربوط به ارزش شناختي و ارتباط يافتههاي جمعيت ويژگي

  تفکيک دو دانشکده استفاده شد.عملکرد باليني به

  

 شناختي دو دانشکده پرستاري هاي جمعيتبررسي ويژگي )١جدول 

  ←دانشکده

 ويژگي↓

نتايج آزمون  "ب" "الف"

 درصد تعداد درصد تعداد آماري

 (سال)سن 

٤١/٨٩ ٧٦ ٨٥ ١٧ ٢٢-٢٤ 
٢/٠=p   

 Tآزمون 

 مستقل

٤١/٩ ٨ ١٠ ٢ ٢٥-٢٧ 

٠ ٠ ٥ ١ ٢٨-٣٠ 

١٧/١ ١ ٠ ٠ ٣١-٣٣ 

 جنسيت

  فيشر=٠١/٢٣ ٧/٤ ٤ ١٠٠ ٢٠ مرد

۱=df  و

۰۰۱/۰p< 
 ٣/٩٥ ٨١ ٠ ٠ زن

 وضعيت تأهل
  =فيشر٠٨/٠ ١/٢٧ ٢٣ ١٥ ٣ متأهل

١=df  ۷/۰و=p ٩/٧٢ ٦٢ ٨٥ ١٧ مجرد 

معدل کتبي 

نمرات دروس 

 نظری

٥٨/١٠ ٩ ٠ ٠ ١٢-١٤ ۰۱/۰p< 

براساس آزمون 

T مستقل 

٨٨/٨٥ ٧٣ ١٠٠ ٢٠ ١٥-١٧ 

٥٣/٣ ٣ ٠ ٠ ١٨-٢٠ 

معدل کتبي 

نمرات دروس 

 باليني

٣٤/٠ ٧/٤ ٤ ٠ ٠ ١٢-١٤=p   

 Tآزمون 

 مستقل

٩/٥٢ ٤٥ ٨٠ ١٦ ١٥-١٧ 

٤/٢٤ ٤ ٢٠ ٤ ١٨-٢٠ 

سابقه اشتغال 

 به کار

  =فيشر٠٨/٠ ٦/١٠ ٩ ١٠ ٢ آري

١=df  و

۳۲/۰=p 
 ٤/٨٩ ٧٦ ٩٠ ١٨ خير

  
   نتايج

، از نظر متغير جنس و شناختيهاي جمعيتدر بررسي ويژگي

داري وجود  وضعيت تاهل بين دانشجويان دو دانشگاه تفاوت معني

نمرات داشت، ولي در مورد متغيرهاي معدل دروس نظري، معدل 

در مورد  داري مشاهده نشد. باليني و سابقه اشتغال، تفاوت معني

يابي، شناختي با انتخاب شيوه ارزشهاي جمعيت ارتباط ويژگي

دار آماري از نظر جنس و معدل دروس تئوري وجود  تفاوت معني

دار آماري از نظر وضعيت تاهل، معدل نمرات  داشت. اما تفاوت معني

يابي مشاهده ال در ارتباط با انتخاب شيوه ارزشباليني و سابقه اشتغ

  ).١نشد (جدول 

تک موارد  کيابي عملکرد باليني (تدر بررسي معيارهاي ارزش

يابي عملکرد)، بين دو دانشگاه درخصوص نامه ارزش پرسش

، )p=٠٠٢/٠يابي عملکرد دانشجو با حضور خود دانشجو ( ارزش

باليني در ابتداي دوره يابي عملکرد دادن معيارهاي ارزش توضيح

)٠٠٥/٠=p( تنظيم معيارهاي دسترسي به اهداف آموزشي همراه با ،

يابي رساني نمرات حاصل از ارزش ، اطالع)p=٠٤/٠دانشجو (

يابي ، استفاده از خودارزش)>٠٠١/٠pعملکرد باليني دانشجو (

)٠٠١/٠p<( سنجش ميزان توانايي دانشجو قبل از شروع ترم ،

)٠٠٧/٠=p(هده رفتار دانشجو حين اجراي پروسيجر ، مشا

)٠٣/٠=p( يابي توسط مربيان و تهيه و تنظيم معيارهاي ارزش

  دار وجود داشت. تفاوت معني) p=٠٢/٠باليني (

يابي عملکرد دانشجو توسط مربي بين دو دانشگاه درخصوص ارزش

يابي باليني، ارايه مندي دانشجويان از نتايج ارزشباليني، رضايت

افي براي رفع نواقص، ميزان تاثير مشاهده مستقيم فرصت ک

يابي باليني، ميزان تاثير خصوصيات شخصيتي در عملکرد در ارزش

هاي الزم پس از  موقع راهنمايي يابي عملکرد، ارايه به ارزش

يابي مجدد پس از ارايه راهنمايي الزم، يابي عملکرد، ارزش ارزش

هاي  يابيايج ارزشمجازبودن دانشجو براي کسب اطالع از نت

يابي تا انتهاي ترم، ميزان اي و پاياني، ثبات معيارهاي ارزش مرحله

اي و ميزان  يابي مرحلهيابي نهايي از ارزش تاثيرپذيري ارزش

يابي عملکرد ها در ارزش تاثيرگذاري نظرات همکاران يا همکالسي

  داري وجود نداشت. تفاوت معني

يابي سنتي و نوين در ز ارزشدر مورد مقايسه ميزان استفاده ا

هاي "الف" و "ب"، بين دو دانشگاه درخصوص شيوه  دانشگاه

  ).٢دار آماري مشاهده شد (جدول  يابي رايج، تفاوت معني ارزش

  

هاي  يابي سنتي و نوين در دانشگاهمقايسه ميزان استفاده از ارزش )٢جدول 

 "الف" و "ب"

  ←دانشکده

 يابيشيوه ارزش↓

 "ب" "الف"
 آزمون آماري

 درصد تعداد درصد تعداد

  =فيشر٣٦/٢٢ ١٨/٤١ ٣٥ ٩٥ ١٩ سنتي

١=df  

۰۰۰۱/۰p< 

 ٨٢/٥٨ ٥٠ ٥ ١ نوين

 ١٠٠ ٨٥ ١٠٠ ٢٠ جمع کل
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   ۱۳۹۱ پاييز، ۳، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

  بحث

يابي، در دو دانشگاه مورد مطالعه از نظر جنسيت و شيوه ارزش

طوري که دختران  ، به)>٠٠١/٠pداري وجود داشت ( تفاوت معني

هاي  يابي در حوزهاز پسران دانشجو، شيوه ارزش دانشجو بيشتر

باليني را نوين دانستند. از اين جهت اين تحقيق مشابه تحقيق 

و همکاران در دانشگاه شيراز بود که در آن دانشجويان دختر  حافظي

تري نسبت به پسران  يابي عملکرد اساتيد خود، ديد مثبتدر ارزش

قيق خود بيان کرده است که نيز در تح احمدالمشيري]. ١٥داشتند [

يابي به يابي و تحويل برگه خودارزشمتغير جنس در خودارزش

  ].١٦داري دارد [ دانشجو همبستگي معني

هاي  يابي در دانشگاهدر مورد معدل دروس تئوري و شيوه ارزش

داري وجود داشت. براساس نتايج،  مورد مطالعه نيز تفاوت معني

وري بيشتري داشتند، عنوان کردند دانشجوياني که نمرات دروس تئ

صورت نوين بوده است و بالعکس  يابي آنان بهکه شيوه ارزش

تر بود، شيوه  دانشجوياني که نمرات دروس تئوري آنان پايين

  يابي خود را سنتي دانستند. ارزش

% واحدهاي پژوهش در دانشگاه علوم ٩٥نتايج حاکي از آن بود که 

% آنان اين شيوه را ٥خود را سنتي و  يابيپزشکي "الف"، شيوه ارزش

است که  نژاد رجبينوين دانستند. اين پژوهش مشابه تحقيق 

يابي کارکنان پرستاري توسط سرپرستاران را ترين روش ارزش عمده

% دانشجويان در دانشگاه علوم ١٨/٤١سنتي يافت. همچنين 

ا يابي ر% شيوه ارزش٨٢/٥٨يابي را سنتي و پزشکي "ب" شيوه ارزش

يابي عملکرد باليني تواند به نتايج ارزش نوين دانستند. اين يافته مي

دادن  يابي عملکرد دانشجو با حضور خود دانشجو، توضيح(ارزش

يابي عملکرد باليني در ابتداي دوره، تنظيم معيارهاي ارزش

معيارهاي دسترسي به اهداف آموزشي همراه با دانشجو، 

يابي عملکرد باليني دانشجو، زشرساني نمرات حاصل از ار اطالع

يابي، سنجش ميزان توانايي دانشجو قبل از استفاده از خودارزش

شروع دوره (ترم)، مشاهده رفتار دانشجو حين اجراي پروسيجر و 

يابي توسط مربيان باليني) مربوط تهيه و تنظيم معيارهاي ارزش

بيشتر از داري  طور معنيباشد که در دانشگاه "ب" از نظر آماري به

 فايفيو  فلکدانشگاه علوم پزشکي "الف" بود. در اين خصوص، 

يابي به هدف (که از کنند که استفاده از معيار دست تاکيد مي

يابي است) موجب افزايش آگاهي و توانايي هاي نوين ارزش روش

و همکاران  ولفشود. همچنين  پرستاران در مراقبت از بيماران مي

يابي اساتيد يا هايي که از استانداردهاي ارزش اهنويسند: در دانشگ مي

شود،  نامه مخصوص بازخورد دانشجويان استفاده مي پرسش

دارند که درک مشترک و واضحي از معيارهاي  دانشجويان بيان مي

  ].١٧استاد برتر دارند [

يابي عملکرد، تفاوت بين دو دانشگاه درخصوص شيوه ارزش

تواند  علل احتمالي اين تفاوت ميدار آماري مشاهده شد که  معني

هاي تدريس اعضاي هيات  متوسط سال - ١ناشي از اين موارد باشد؛ 

علمي در دانشگاه علوم پزشکي "ب" بيشتر از  دانشگاه علوم پزشکي 

، سابقه اشتغال مديران در نژادرجبي"الف" است که براساس تحقيق 

وجود  -٢يابي آنان از کارمندانشان موثر است؛ شيوه ارزش

تواند در  هاي بيشتر در دانشگاه علوم پزشکي "ب" مي نامه پايان

وجود اعضاي  -٣يابي موثر باشد؛ هاي جديد ارزش طراحي شيوه

 -هيات علمي در مقطع دکتري در رشته مديريت خدمات بهداشتي

درماني در دانشگاه علوم پزشکي "ب" ممکن است در اجراي 

ميزان تحصيالت را  احمدالمشيرييابي نوين موثر بوده باشد.  ارزش

با توجه به اين که  -٤]؛ ١٦يابي موثر دانسته است [در شيوه ارزش

بيشتر مربيان دانشگاه علوم پزشکي "ب" زن هستند، احتمال دارد 

در رابطه با  ماهاراها متفاوت از آقايان باشد.  شيوه مديريتي خانم

ا داراي هاي مديريتي، شيوه اجرايي مديران زن ر استراتژي

در دانشگاه علوم  -٥]؛ ١٨داند [ محوري و انعطاف بيشتري مي گروه

هاي کارآموزي/کارورزي  پزشکي "ب"، ورود دانشجويان به عرصه

گيرد و حتي جبراني کارآموزي  فقط با حضور مربي باليني صورت مي

يا کارورزي نيز بايد با هماهنگي قبلي و توسط مربي باليني باشد. 

دانشگاه علوم پزشکي "الف"، بر حضور مربي باليني در درحالي که در 

يابي پايان ترم هاي ارزش ديدن برگه -٦شود؛  ها تاکيد نمي کارورزي

توسط دانشجويان و نظرخواهي از دانشجويان در دانشگاه علوم 

پزشکي "ب" موجب ايجاد فرصت مشارکت براي دانشجويان 

شکده پرستاري يابي در دانوجود کميته ارزش -٧شود؛ يا  مي

يابي دانشگاه علوم پزشکي "ب" ممکن است در طراحي ارزش

يابي هاي ارزش ها و روش عملکرد اساتيد و نيز بازبيني و تجديد فرم

  موثر بوده باشد.

هاي  ها بر شيوه هايي نظير؛ تمرکز پژوهشبنابراين اجراي توصيه

عضاي يابي باليني، ايجاد امکان ارتقاي تحصيلي مربيان و اارزش

ها و  هيات علمي، تکميل کادر هيات علمي براي کليه کارآموزي

ها، تاکيد بر ارايه طرح درس قبل از شروع کارآموزي،  کارورزي

يابي در فواصل زماني کوتاه به دانشجويان و در بازخورد نتايج ارزش

يابي براي اطمينان از حسن انجام امور نهايت، تشکيل کميته ارزش

 رسد. نظر مي بهضروري  ذکرشده،

بودن نظرات دانشجويان در دو دانشکده الزم  با توجه به متفاوت

است عواملي که باعث توفيق بيشتر دانشکده پرستاری دانشگاه 

علوم پزشکی "ب" شده، مورد توجه قرار گرفته و الگوبرداري شود که 

برخي از آن عوامل سابقه باالي تدريس، پژوهش و اشتغال در امر 

ها، شيوه  تر در کارآموزي ، تحصيالت باال، نظارت دقيقيابي ارزش

  يابي هستند.يابي مربيان در کارآموزي و وجود کميته ارزشارزش

  

  گيري نتيجه

يابي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي "الف"، فرآيند ارزش% ٩٥

دانند، در حالي که در دانشگاه علوم % نوين مي٥باليني را سنتي و 

% آن را ٨٢/٥٨يابي را سنتي و %، شيوه ارزش١٨/٤١پزشکي "ب" 
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يابي باليني دو هاي ارزشکنند. همچنين بين شيوهنوين قلمداد مي

   داري وجود دارد.تفاوت آماري معني دانشگاه،

  

از کليه مسئوالن و دانشجويان هر يک از تشکر و قدرداني: 

"ب" که هاي علوم پزشکي "الف" و هاي پرستاري دانشگاهدانشکده

   شود.در تمام مراحل پژوهش همکاري کردند، تشکر و قدرداني مي
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