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  چكيده
مسائل  ان،يدانشجو ينيبال يها مهارت يدر بررس. است يپرستار ينياز مباحث مهم در آموزش بال يكي انيدانشجو يابيارزش: مقدمه
و  انيدانشجو نيمكرر ب يها و مالقات انياعتراضات دانشجو ،يابيباشد كه خود را به شكل اختالفات موجود در ارزش مي مطرح يگوناگون

 ينيبال يابيمسائل همچنان در ارزش نيصورت گرفته، ا يها تيفعال يبرخ رغم علي. دهند مي نشان نهيزم نيدر ا ثجهت بح انيمرب
منبع  ،يابيبه عنوان افراد تحت ارزش يپرستار انيدانشجو نهيزم نيدر ا. اند مانده يباق يجد ييها شبه عنوان چال يپرستار انيدانشجو

 دگاهياز د ينيعملكرد بال يابيموجود در ارزش يها چالش نييپژوهش تع نيهدف از انجام ا. ستنده ها چالش نيا ييدر شناسا يمهم اريبس
  .دبو يپرستار انيدانشجو
تا  4ترم  انيجامعه مورد مطالعه، دانشجو. انجام گرفته است 1389است كه در سال  يفيتوص يفيمطالعه ك كيپژوهش حاضر : ها روش

بر هدف و تا  يبه صورت مبتنگيري  نمونه. شهر تهران بودند يعلوم پزشك يها دانشگاه ييو ماما يپرستار يها دانشكده يپرستار 8
 يپرستار يدانشجو 40 تيجلسات گروه متمركز صورت گرفت كه در نها قياز طر ها داده يگردآور. به اشباع اطالعات انجام شد دنيرس
  .دينهفته استفاده گرد يمحتوا لياز روش تحل ها داده ليجهت تحل. گروه متمركز در پژوهش شركت نمودند 6در 

 ،يمرباي  حرفه يها يژگيو( يابيكه شامل مسائل كارگزاران ارزش شد داريطبقه پد 10و  مايه درون 4، ها داده ليو تحل هيتجز يط: نتايج
بر هدف، وضوح  يمبتن يابيارزش( يابي، روند ارزش)يعمل يابيابزار، ارزش ييكارآ( يابي، ملزومات ارزش)و آموزش نيارتباط بال ،يابيخودارز

  .ندبود )روابط، اعتماد به نفس( يابيارزش يو جو روان) يابيزمان و نوع ارزش ،يابيروش ارزش
خود با آن  ينيبال يابيارزش يط يپرستار انياست كه دانشجو يگوناگون يها چالشدهنده  حاصل از پژوهش، نشان جينتا: گيري نتيجه

 ؛يابيحاكم بر ارزش يو جو روان يابيروند ارزش ،يابيبه كارگرفته شده در ارزش يهاكار راهنقش دارند،  يابيكه در ارزش يافراد. اند روبرو بوده
 ينيبال يابيارزش نديرسد كه فرآ مي به نظر. كردند ميتأكيد خود  ينيبال يابيآنها بر ارزش تأثيربر  انيشجوبودند كه دان يموضوعات
آنها در جهت  شرفتيپ امر نيا. دارد يبه بازنگر ازيبه اهداف مورد نظر ن انيدانشجو يابياز دست نانيبه منظور اطم يپرستار انيدانشجو

  .دينما مي ليرا تسه مارانياز ب مؤثرالزم جهت مراقبت  نانيتبحر و اطم ،ييبه كارا يابيدست
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  مقدمه
شده  يگردآور يها داده يگذار روش ارزش ،يابيارزش

قضاوت  رندهياست و دربرگگيري  چند اندازه اي كي يط
ابعاد مختلف  اي اتيدر مورد نقاط قوت و ضعف خصوص

است  يبررس نديدر فرآ يگام يابيارزش. است دهيپد كي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 14

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1432-en.html


  شراره خسروي و همكاران يدانشجويان پرستار يبالين يارزشيابيهاچالش
 

  http://journals.mui.ac.ir )7(11؛ 1390بهمن / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /      736

 ياستانداردها يكار بر مبنا تيفيكگيري  كه در آن اندازه
  ).1(رديگ مي عملكرد صورت

گيري  مربوط به اندازه يها در آموزش، داده يابيارزش
) 1(كند مي يرا بررس يريادگي-ياددهي نديفرآ يها نديبرآ
). 2(است يآموزش يها تيمهم در فعال يها از جنبه يكيو 

-ياددهي ندياز فرآ ريناپذ ييجدا ييدر واقع جز يابيارزش
 يبررس يبرا يشده و فقط روش فيتعر يريادگي

  ).3(ستيدانشجو ن يها افتهيدر
است اما در  يمركز هر برنامه آموزش يابيارزش

 الن،يالتحص فارغ تياز صالح نانيبه منظور اطم يپرستار
  ).4(است يخاص تياهم يدارا

 يو عمل ينظر نديدو فرآ رندهيدربرگ يپرستار آموزش
 يبخش آموزش پرستارترين  مهم ،ينيو آموزش بال است

قلب آموزش  ت،يكه به لحاظ اهم است آن نفكيو جزو ال
مرحله از  نيدر ا رايز. شناخته شده استاي  حرفه

آموزش  ها مهارت ند،يآ مي به عمل در ها آموزش، آموخته
 طيموجود در مح يها تيتوان واقع مي و دشون مي داده

آموزش  انريز برنامه. نمود ميتفه رندگانيادگيكار را به 
را آموزش  يبخش آموزش پرستار نيتر ياصل ،يپرستار

 يپرستار انيدانند و معتقدند كه دانشجو مي ينيبال
 طيخود را با انجام كار در مح يتوانند دانش نظر مي

سائل مشكالت و م اتوسعه بخشند و ب ،يكارآموز
  ).6و5(گوناگون روبرو شوند

). 7(است ينياز آموزش بال ياساس يبخش يابيارزش
قضاوت در  يرا برا ييها داده ،ينيعملكرد بال يبررس

به  يپرستار انيدانشجويابي  دست زانيمورد م
 يابيارزش. آورد مي مورد نظر فراهم يريادگي يندهايبرآ

را در ارتباط با  انيدانشجو يها مهارت ،ينيعملكرد بال
 مورد قضاوت قرار ماريب ازمراقبت  ياستانداردها

از  نانياطم ،ينيعملكرد بال يابيارزش يينها نديبرآ. دهد مي
 يابيدر انجام ارزش). 1(باشد مي و امن تيفيمراقبت با ك

در  انيحاصل شود كه دانشجو نانياطم نيا ديبا ،ينيبال
رفتار  رند،يگ مي را به كار يتفكر انتقاد ينيبال يها طيمح

 برقرار يتعامل مناسب مارانيبا ب ند،مناسب داراي  حرفه
 يدانش اساسكنند،  ميبندي  تيمشكالت را اولو ند،ينما مي

 يمراقبت يها را دارند و روش ينيبال يها در مورد روش

 نيا گرينكته مهم د). 2(دهند مي انجام حيرا به نحو صح
و  ايپا يابيحق دارند از ارزش انياست كه دانشجو

 كي ازيمورد ن يها ييبه توانا هاآن يابي كه دست يمعتبر
  ).1(باشندكند، برخوردار  مي يپرستار تازه كار را بررس

مسائل  يدر پرستار ينيبال يها مهارت يبررس در
وجود مشكالت دهنده  مطرح شده است كه نشان ياريبس

مشكالت مطرح  يبرخ). 8(است نهيزم نيگوناگون در ا
) Inconsistency(شامل عدم ثبات  نهيزم نيشده در ا
و از  گريبه سال د يبه كار گرفته شده از سال يابزارها
به  يابيارزش نديدر فرآ يگر، ناهماهنگيدوره دبه اي  دوره
مناسب  يو عدم وجود چارچوب ينيبال انيمرب لهيوس
و  ينيام). 7(است انيدانشجو شرفتينشان دادن پ يبرا

در  ينيكار بال يابيارزش سند؛ينو مي زيهمكاران ن
اين كه  روبرو بوده، از جمله يبا مشكالت غالباً يپرستار
عملكرد  يابيدر ارزش يدانموجود اعتبار چن يها روش

 نيبر ا يپرستار انيندارند و اكثر دانشجو انيدانشجو
 زانيم صيقادر به تشخ ينيبال يابيباورند كه ارزش

 يبرخچنين  هم). 9(ستنيآنها  يو عمل ينظر يها يآگاه
توجه  ،يابيارزش يمعتقدند كه ابزارها زين انيدانشجو
). 10(ندارند انيدانشجو يعملكرد يها به مهارت يچندان

 يپرستار انيمطالعات دانشجو يدر برخ گريد ياز سو
از  يكيرا به عنوان  ينيبال يتوسط مرب يابيارزش
 ينيبال انيمشكالت تجربه شده در كار با مربترين  مهم

 ،ينيبال يابيارزش نهيمشكالت موجود در زم). 5(اند دانسته
 الفاتاخت ،يپرستار انيدانشجو اتيخود را به شكل شكا
 نيمتعدد ب يها و مالقات ينيبال يابيگزارش شده در ارزش

  نهيزم نيبحث در ا يبرا يپرستار انيدانشجو و مرب
  ).11(دهند مي نشان

 يتيخود همواره شاهد نارضا زين پژوهشگران
خود  ينيبال يها يابيارزش جيو نتا ياز چگونگ انيدانشجو

 يكارآموز جيبه دنبال اعالم نتا شهيهم. اند بوده
 يابيجهت اعتراض به نمره ارزش يمتعدد انيدانشجو

و مسائل  ندينما مي مراجعه نيمسؤول اي يخود به مرب
 يها تالش يبرخ رغم علي وسازند  مي را مطرح يگوناگون

هم چنان ادامه  ينيبال يابيارزش يها صورت گرفته، چالش
همچون اعتراضات مكرر  يمسائل يبه طور كل. دارند
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اشكاالت  ن،يخود در بال يابينسبت به ارزش انيدانشجو
در  يعدم هماهنگ ،يابيارزش يها موجود در روش

 نجامبه ا ازيدست؛ ن نياز ا يو مسائل ينيبال يابيارزش
موجود  تياز وضعتر  قيعم يبه منظور شناخت يپژوهش
 را مطرح دتريبه اطالعات جديابي  دست نيچن و هم

  .سازد مي
انجام شده،  يجستجوها يبه ذكر است كه ط الزم

گذشته  قاتيكه تحق دنديرس جهينت نيپژوهشگران به ا
جامع نبوده و  ار،ياز ارزش بس يبرخوردار رغم علي
به عنوان مثال . اند به مسائل پرداخته يكل اريبس

 ينيمسائل آموزش بال هيكلعموماً  انجام شده يها پژوهش
 ينيبال يابيو ارزشاند  دادهرا مورد توجه قرار  يپرستار

بوده است و  ها پژوهش نياز ا يتنها بخش كوچك
 ينيبال يابيارزشمسأله كه به طور خاص به  ييها پژوهش
 ايپرداخته باشند محدود بوده و  يپرستار انيدانشجو

از  يبه طوركل. اند مسائل را پراكنده مورد توجه قرار داده
 ينيبال يابيارزش هتمام مسائل مربوط ب ،پژوهشگران ديد

چون مه يو مسائل ،به طور اعم يپرستار انيدانشجو
مورد استفاده،  يابزارها ،يابينقش افراد مختلف در ارزش

دست  نياز ا يو مسائل يابيارزش يهاكار راهو بندي  زمان
 يدارند تا برخ يشتريب يبه بررس ازين ،به طور اخص

به  گريد يها اشاره نشده در پژوهش ايكم رنگ  يها جنبه
حال  نيدر ع. گردند يبررستر  قيو عمتر  صورت گسترده

 يابيتحت ارزش يپرستار انيكه دانشجو نيبا توجه به ا
احساس  ازين نيتجربه قرار دارند، ا نيبوده و در مركز ا

به طور خاص  ديآنان با يها دگاهيو د اتيشد كه تجرب
  .رنديمدنظر قرار گ

پژوهشگران ارائه  ييكه هدف غا نيبا توجه به ا ضمناً
 ينيبال يابيارزش تيجهت بهبود وضع ييهاكار راه

از  يكي قتيدر حق جينتا ني، ابود يپرستار انيدانشجو
  .است يبعد يها انجام پژوهش يها هيپا

نظر گرفته  در يفيانجام پژوهش حاضر روش ك جهت
به يابي  دستكه پژوهشگران به دنبال  ليدل نيبه ا ؛شد

 يابيدر مورد ارزش انيدانشجو يها دگاهيو د اتيتجرب
و  يياسكو. اند خود آنها بوده اناتيو ب فاتيبا توص ينيبال
ارزشمند و  يكرديرو يفيك قيتحق كه سندينو مي يرويپ

و در واقع به  بوده يزندگ اتيتجرب فيتوص يبرا يذهن
كه  نديگو مي آنها. كند مي كمك يدرك تجارب انسان

هستند و از ادراكات و  يذهن ،يفيمطالعات ك يها داده
). 12(اند شده ليدر مطالعه تشككنندگان  شركت ديعقا

موجود، روش  طيپژوهشگران با توجه به شرا نيبنابرا
  .نمودند انتخابانجام مطالعه خود  يرا برا يفيك

 يابيموجود ارزش يها حاضر چالش يفيك پژوهش
آنان  دگاهيرا از د يپرستار انيدانشجو ينيعملكرد بال

پاسخ خواهد داد كه  سؤال نيخواهد نمود و به ا نييتع
در مورد  يپرستار انيدانشجو يها دگاهيو د اتيتجرب
  ست؟يخود چ ينيبال يابيارزش

  
  ها روش

 Qualitative( يفيتوص يفيكاي  پژوهش حاضر، مطالعه
descriptive (شهير يمدع يفيك يها پژوهش يبرخ. است 

 يفي، مطالعات كها پژوهش نيا. ندنيست يخاص كيمتدولوژ
 ديگو مي )Sandelowski( يساندلوسك. هستند يفيتوص

 دهيپد كيرا از  يخالصه و جامع فيمطالعات، توص نيا
كند كه اگر پژوهشگر  ميتأكيد آورند و  مي واقعه فراهم اي

واقعه داشته  اي دهيپد كياز  ميمستق يفيبخواهد توص
  ).13(خواهد بود يروش، روش انتخاب نيباشد؛ ا

جامعه مورد . انجام شده است 1389پژوهش در سال  نيا
و  يپرستار يها دانشكده يپرستار انيمطالعه، دانشجو

وابسته به وزارت  1پيت يعلوم پزشك يها دانشگاه ييماما
. ندبود شهر تهران يبهداشت، درمان و آموزش پزشك

بر  يبه صورت مبتن يپرستار انياز دانشجوگيري  نمونه
در  انيدانشجو). 14(اطالعات انجام گرفت اعهدف و تا اشب

قرار  يآموزش پرستار) 8تا  4ترم (سال سوم و چهارم 
  .شدن را داشته باشند يابياز ارزش يداشتند تا تجربه كاف

جلسات گروه متمركز  قيموردنظر از طر يها داده
)Focus group( فاده از و با است يساختار مهيبه شكل ن

 يها ادداشتيمصاحبه، به همراه ضبط صدا و  يراهنما
متمركز  يها گروه. شد يگردآور )Field note(عرصه 
به  يگرياز پژوهشگران به عنوان راهنما و د يكيتوسط 

روش  نيا. بردار برگزار شد ادداشتيگر و  عنوان مشاهده
تعامل  جهيبه دست آمدن اطالعات مناسب در نت ليبه دل
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 يمقدمات يها يو در بررس ديانتخاب گردكنندگان  مشاركت
كه  يزمان انيكه دانشجو ديصورت گرفته مشخص گرد
در  يشتريب يو با آزادتر  در گروه قرار گرفتند، راحت

با  گريد ياز سو. ندموضوع صحبت نمود نيارتباط با ا
 يها به داده يشتريعمق و صحت ب گر،يكدي اناتيب ليتكم

مورد اشاره  زيامر در منابع ن نيا. شده دادند يگردآور
تواند افراد را به  مي گروه ييايقرار گرفته است كه پو

 كيكه كمتر در  يخود به شكل يها دگاهيد فيتوص
  ). 16و15( دينما قيافتد، تشو مي اتفاق يمصاحبه فرد

 يابياز ارزش اني، تجربه دانشجومصاحبه تسؤاالمحور 
تجربه « بر  يمبن يكل سؤال كيابتدا . بود يدر كارآموز

 دهيپرس »؟ستيچ يشدن در كارآموز يابيشما از ارزش
و  شتريبه اطالعات ب يابيشد و سپس جهت دست مي

ت سؤاال انيدانشجو اناتيروشن شدن نكات مبهم ب
تجربه شما از « رينظ يتسؤاال. شد مي دهيپرس زين يليتكم
 يابيتجربه شما از ارزش« ،»؟ستيخوب چ يابيارزش كي

 يها روش«، »؟ستيچ ياز مرب ريغ يتوسط افراد
 را چگونه يبه كارگرفته شده در كارآموز يابيارزش
  .»؟دينيب مي
متمركز صورت گرفته در پژوهش  يها گروه يبرگزار در

 ،كالس ندهينما قيو از طر انيمرب يبا همكارحاضر، 
پس از ارائه اطالعات . ديبرقرار گرد انيارتباط با دانشجو

كالس،  ندهيمورد اهداف و روند انجام كار به نماالزم در 
 سداوطلب را انتخاب نموده و پ انياز دانشجو يتعداد يو

الزم با آنان، با پژوهشگر تماس گرفته و  ياز هماهنگ
 ها مصاحبه. نمود مي زمان و مكان انجام كار را مشخص
 يكيمحل  و در انيدر دانشكده در ساعات آزاد دانشجو

گروه  6در مجموع . نشكده صورت گرفتدا يها از كالس
 قهيدق 75تا  60 نيمتمركز انجام شد كه به طور متوسط ب

كننده  مشاركت انيمشخصات دانشجو .دنديمبه طول انجا
  .خالصه شده است 1در جدول
هر گروه برگزاري زمان ممكن پس از ترين  در كوتاه
، اطالعات ضبط شده، چندبار به طور دقيق گوش متمركز

كلمه به كلمه بر  ها پس از گوش دادن، مصاحبه. شد داده
سپس اطالعات منتقل شده بر . ديروي كاغذ منتقل گرد

مرور  شده با موارد ضبط شد و مجدداً پيروي كاغذ، تا

  .ديگرد
  

  در پژوهشكننده  مشاركت انيمشخصات دانشجو :1جدول
  نفر 40  كنندگان تعداد كل مشاركت

  مذكر 14مونث و نفر  26  جنس
  8تا ترم  4ترم   ترم تحصيلي

  نفر 8تا  5  در هر گروهكننده  تعداد افراد مشاركت
  سال 24تا  20  سن
  

 ادهياين عمل بدين منظور انجام گرفت تا دقت اطالعات پ
شده افزايش يابد و پژوهشگران تسلط بيشتري بر 

از اين مرحله به بعد، اطالعات . اطالعات مذكور پيدا كنند
وهش جهت تجزيه و شده، منبع اطالعات خام اين پژ ادهيپ

  .تحليل بوده است
 Latent(نهفته  يمحتوا ليتحل وهياز ش ها داده ليتحل جهت

content analysis (يفيك ليتحل وهيش نيا. استفاده شد 
 نيياست كه به منظور تع يتيروا يها داده ليمحتوا، تحل

 نيموجود در آن مضام يو الگوها ياصل نيمضام
است كه  يدر واقع پژوهشگر مفسر. رديگ مي صورت

خواند و پس  مي معنادار يها قسمت افتنيرا جهت  ها داده
و بندي  طبقه ،يكدگذار ها را داده آنها؛ افتنياز 

الگو و  رسيدن به تا زمان نديفرآ نيا. كندميدهي  سازمان
را  نيمضام يكه بتواند طبقات معنادار و دارا يساختار

 نيبا توجه به ا). 18و17(ابدي مي به هم مرتبط سازد، ادامه
مشخص  ييمعنا يحاضر ابتدا واحدها پژوهشامر، در 

مرتبط استخراج شده و بر اساس  يسپس كدها. دنديگرد
به  زين رطبقاتيز. قرار گرفتند رطبقاتيدر ز ها مشابهت

. شدند نييتع ها مايه درون تيشده و در نها ليطبقات تبد
 يبررس قياز طر ها افتهي) Trust worthiness(صحت 

، )Dependability( يمسان، ه)Credibility( تيمقبول
پذيري  و انتقال) Confirmability( يريپذتأييد

)Transferability (ديگرد يبررس.  
مداوم با موضوع و  يريدرگ ت،يبه مقبوليابي  دست جهت
 يت اصالحاز نظرا. پژوهش وجود داشت يها داده

 لي، تحلها صاحب نظران در ارتباط با روند انجام مصاحبه
متن . دياستخراج شده استفاده گرد يها آنها و داده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 14

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1432-en.html


  يپرستار دانشجويان يبالين يارزشياب يها چالش  راره خسروي و همكارانش
 

 http://journals.mui.ac.ir   739/      )7(11؛ 1390بهمن / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

طبقات  ريزچنين  هماستخراج شده و  يو كدها ها مصاحبه
اندركاران  دست يو برخكنندگان  مشاركت يبا برخ

گذارده و از نظرات آنان استفاده  انيم در يفيپژوهش ك
مصاحبه ( ها داده يدر روش گردآور قياز تلف. شد

و تالش شد در  دياستفاده گرد) عرصه ادداشتي ،يگروه
كه  ينظر گرفته شود، به طور انتخاب نمونه تنوع الزم در

درنظر  مختلف يها از دانشكده 8تا  4ترم  انيدانشجو
گونه  همان ،يمساندر مورد ه). 20و19و14(گرفته شدند 
 يدر روش گردآور قيآمده از تلف زين تيكه در مقبول

 يريپذتأييددر ارتباط با ). 19و14( دياستفاده گرد ها داده
صورت گرفته شامل مراحل  يها تيفعال هيكل ديتالش گرد

دقت ثبت  هبه دست آمده ب يها داده يانجام كار و چگونگ
اطالعات كسب  تأييد قياز طر زينپذيري  انتقال). 14(گردند

 يها تيشده توسط دو فرد خارج از پژوهش كه موقع
در پژوهش را داشتند، مورد كنندگان  مشابه مشاركت

  ).15(قرار گرفت يبررس
پژوهش با كسب مجوز از  ،يارتباط با مالحظات اخالق در

 يسپس دانشگاه علوم پزشك ييو ماما يدانشكده پرستار
و سپس  يعلوم پزشك يها دانشگاهچنين  هممبدا و 
. مقصد صورت گرفت ييو ماما يپرستار يها دانشكده

پس از ارائه اطالعات الزم در مورد هدف از پژوهش و 
 هياز كل يآگاهانه كتب تيانجام كار، رضا يچگونگ

 نانياطمكنندگان  مشاركت. گرفته شدكنندگان  مشاركت
 كه مشخصات و اطالعات اخذ شده از آنان محرمانه افتندي
در  ليبه آنان گفته شد كه در صورت تماچنين  هم. ستا

جهت انجام هر . توانند از پژوهش خارج شوند مي هر زمان
كسب كنندگان  شاركتم تياز جمله ضبط صدا، رضا يامر
الزم در مورد محرمانه ماندن  هاياطياحت هيكل. شد

 يگانيدر پژوهش؛ هم چون باكنندگان  اطالعات مشاركت
 ها ادداشتيو  ها موارد ضبط شده، دست نوشته حيصح

 يكل جياطالعات به دست آمده به صورت نتا. مد نظر بود
قرار خواهد  ها و دانشكدهكنندگان  مشاركت اريدر اخت
  .گرفت

  
  نتايج

خود در  اتيتجرب انيدر پژوهش به بكنندگان  مشاركت

 ليتحل يط. پرداختند ينيبال يابيارزش يها مورد چالش
و  ها مايه درون .شد داريطبقه پد 10و  مايه درون 4 ها داده

 يابيطبقات استخراج شده شامل مسائل كارگزاران ارزش
و  نيارتباط بال ،يابيخودارز ،يمرباي  حرفه يها يژگيو(

 يابيابزار، ارزش ييكارآ( يابي، ملزومات ارزش)وزشآم
بر هدف، وضوح  يمبتن يابيارزش( يابي، روند ارزش)يعمل

 يو جو روان) يابيزمان و نوع ارزش ،يابيرزشروش ا
  .باشند مي يابيدر ارزش) روابط، اعتماد به نفس(
  

  يابيكارگزاران ارزش مسائل
  يمرباي  حرفه يها يژگيو -

را به عنوان  ينقش مرب ييدانشجو يها گروه همه
مدنظر خود مورد  اتييبا جز ،يابيفرد در ارزشترين  مهم

 ديبا يكردند كه مرب عنوانآنها . دادند  بحث قرار
را در ارتباط با بخش  الزم و اطالعات به روز يها مهارت

مربوطه داشته باشد تا بتواند به عنوان  يو كارآموز
موردنظر را به دانشجو  ينيبال يها مناسب، مهارت ييالگو

از  يكي. قرار دهد يابيرا مورد ارزش يآموزش داده و و
  :كرد انيب انيدانشجو

به ما آموزش بده كه  دياول استاد با نينيبب مثالً ..........«
انجام دادن كاره، بعد از ما انتظار داشته  حينحوه صح نيا

  ).1گ( »ميباشه كه حاال اون كار را انجام بد
 ديبا يمعتقد بودند كه تخصص و تجربه مرب انيدانشجو

 يخوان آنها عدم هم. داشته باشد يهم خوان يبا واحد درس
. كردند مي از مشكالت موجود مطرح يكيدو را  نيا نيب
  :گفت انياز دانشجو يكي
 يوقت....... .اي هم كه هست گهيمشكل د هيبعد .... .«

كه رشتشون،  يبكنن، استاد يريز خوان برنامه مي
استاد شه  مي مثالًآد  مي است، گهيد زيچ هي ششونيگرا

بعد . نداره شونيا شيبه گرا يكه ارتباط يمن تو بخش
كنم  خورده فكر مي هي يابيكه ارزششه  مي ينجوريا

  ).5گ( »ادينم درست از آب در
در بخش و شناخت  يمرب مداوم و مشاركت حضور

بود كه توسط  يگرياز موارد د يدانشجو توسط مرب
از آنان در  يكي. گرفت مي قرارتأكيد مورد  انيدانشجو

  :گفت نيچن يمورد ضرورت حضور مرب
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ما همه . حضور ندارن مثالً اومده استاد شياوقات پ يگاه«
اونوقت مثل . استاد اومده م،ينشست ميبخشو كرد يكارا
كه از اول تا آخر نشسته تو بخش كار نكرده، نمره  يكس
  ). 1گ( »ميريگ مي

 نهيزم نيبخش خود در ا تيتجربه رضا يگريد يدانشجو
   :كرد انيب نيرا چن

رو به  ها روز دوم، سوم، همه بچه.... .از استادها بود يكي«
. كرد مي ييكرد، راهنما كار مي ها شناخت با بچه مي ليفام

خود  ي، حتها انجام دادن، همه بچه يابيآخرشم كه ارزش
  ).4گ( »بودم يبود اما راضتر  نييخورده پا هيام  من نمره
در  ياعتقاد داشتند كه وجود هماهنگچنين  هم انيدانشجو
 يابيو ارزش يكارآموز اتياز ضرور انيكار مرب

 يخود را از عدم هماهنگ يتياز آنان نارضا يكي. باشد مي
  : شكل عنوان نمود نيبه ا انيدر روش كار مرب

كنه، نصف  كار مي ياستاد فقط تو بخش تئور هي«
 يكه كارا ينيب استاد مي هي. رهيم يساعتمون به تئور

 يعنيكنه  نمي كار يكنه، تئور مي يساده پرستار
  ).3گ( »ستنيبا هم هماهنگ ن اديز ياونجور
 انيمربگيري  سخت زانيمتفاوت به  يگريد يدانشجو

  :اشاره كرد
 يبند ما را گروه مثالً كه هست، يزيبعدش هم چ......... .«

و ده  مي هست كه راحت نمره ياستاد هيحاال . كنن مي
كار  يعني......... .رهيكه سخت گآد  مي ياستاد هيمن  يبرا
اين  كنه به خاطر نمره اون شخص با من فرق مي يول هيكي

  ).1گ( »كرده ناظرمون فرق ميكه 
توسط دهي  و نمره يابيعدالت و انصاف در ارزش تيرعا
خود  يها در بحث انيبود كه دانشجو ياز موارد انيمرب

 يابيآنان از ارزش. كردند مي به طور مكرر به آن اشاره
 يو روابط دانشجو با مرب اتيخصوص تأثيرو اي  قهيسل

  :داشت يجالب لياز آنان تحل يكي. گفتند مي يابيبر ارزش
 يكيداشته باشه، قطعا  يمحاسن يابيگه قرار باشه ارزشا«

 فيكه ضع ييباشه كه اون دانشجو نيا دياز محاسنش با
رنجه  هيما همه تو  يها نمره يوقت. بشه بيتره ترغ

كنه  مي يچه فرق 17شه  مي يكي، 16شه  مي يكي، ]سطح[
  ).2گ( »نمره ميدانشجو ن يبرا

 :گفت  و دانشجو يرابطه مرب تأثيردر مورد  ييدانشجو

رفتارمون تو  مثالً آدم يقبل يهم برخوردها ها وقت يگاه«
  ).3گ( »ذاره يم تأثير ينمره كارآموز يكالس رو

  
  يابيخودارز - 

كردند كه  مي انيب يابيدر مورد انجام خودارز انيدانشجو
خود  يرا برا يابيبرگه ارزش ها يكارآموز يدر برخ

آن بر نمره خود را  تأثيرآنها  اما اكثر ندينما مي ليتكم
خود را  ديترد نياز آنان ا يكي. دادند مي قرار ديمورد ترد
  :كرد مي مطرح ريبه شكل ز

گن شما خودتون هم به خودتون نمره  استادها مي يبعض«
 دقت يول نيگن نمره بد مي...... .نگفتن ها يبعض يول نيبد

هم  ديحاال شا م،يسينو نمي كنن درست مي كنن، فكر نمي
  ).6گ( »دونم نمي توجه كنن

تجربه خود در مورد عدم توجه به  يگريد يدانشجو اما
  :كرد انيصورت ب نيرا به ا يابيخودارز

 ميبود يما هم هر چ. را بهمون دادن ها روز آخر برگه«
تو حرفاش .... .دست استاد ميو داد ميرا زد ميو نبود

 »...مرتبه گفت نمره شما از قبل معلوم بوده هيبود كه 
  ).3گ(
  
  و آموزش نيارتباط بال - 

كردند كه اگر قرار است پرستاران  مي عنوان انيدانشجو
آنان شركت  يابيدر آموزش و ارزش يبه نحو نيبال
از چنين  همالزم را داشته و  ييتوانا يستيبا مي ند،ينما

آگاه باشند  انيدانشجو فيو شرح وظا ياهداف كارآموز
. نديرا با آن هماهنگ نما انيتا انتظارات خود از دانشجو

پرستاران  يدر مورد ضرورت آگاه انيانشجواز د يكي
  :گفت انيدانشجو فياز شرح وظا نيبال
از  رياي غ گهيد يبه نظر من اگه قرار باشه كسا مثالً«

 نتياورواقعاً  دخالت داشته باشن، الزمه كه اونا دياسات
 يتوآد  مي يچ يدانشجو براواقعاً  بشن كه] آشنا[

  ).2گ( »رنيبعد از اونا كمك بگ........... .بخش
 يضرورت، لزوم توانمند نيضمن اشاره به ا يگريد

  :مطرح نمود زيرا ن نيپرستاران بال
از ......... .بخش يتو ميبكن ديبدونن كه ما چكار با ديبا«

چند  نيا يبود تو يچرا گهگاه. اطالعاتشون به ما بگن
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اون نرس اطالعاتش،  م،يباش] پرستار[ ينرس هيروز با 
باشه  يجور نياگر ا......... .كارش با دانشجو خوب باشه

را از  يابياگر ارزششه  مي وقت به نظرم عادالنه اون
  ).5گ( »هم بپرسن گرانيد

  يابيارزش ملزومات
  ابزار ييكارآ - 

 يكارآموز يكردند كه در ابتدا مي انيب انيدانشجو يبرخ
 ياما از سو ندينما مي خود را مشاهده يابيبرگه ارزش

در  ينقش چندان يابينمودند كه ابزار ارزش مي ابراز گريد
  :كرد انياز آنان ب يكي. نمره ندارد نييتع
 ديشا دنيكه به ما م يابيارزش يها كنم برگه مي احساس«

شه كه بر اساس اون  نمي خونده د،يكه با ياونجوراصالً 
 يليش خسؤاالتعداد اين كه  با. بكنن يابيرا ارزش ها بچه
 ها دست آخر همه بچه يول زه،ير يليت خسؤاال اده،يز

  ).1گ( »رنجه هيشون تو ها نمره
مورد توجه  يابيبودن ابزار ارزش يصور

  :از آنان گفت يكي. بودكنندگان  مشاركت
 يعني رهيو مآد  مي يهمين طوربرگه  نيفكر كنم ا.. .«

 نييرو باال و پا ها تميآ نينمره ما معلومه، بعدش استاد ا
  ).5گ( »كنه تا به نمره مورد نظرش برسه مي

بودن  يكل ،يظاهر يها بر جنبه اديزتأكيد نبودن،  كامل
و عدم انجام  يعمل ريوجود موارد غ ،يابيموارد ارزش

بودند  ياز مسائل يابيهمه موارد ذكر شده در برگه ارزش
از آنان عنوان  يكي. شدند مي انيب انيكه توسط دانشجو

  :كرد
اصالً  ]عبارات[ ها تميآ كه اون نجاستيآخه مشكل ا«

اول كار  كه نوشته شده از يياگه همونا. شه نمي تيرعا
  ).6گ( »تونه حسن داشته باشه بشه مي
را مورد نقد  يابيساختار ابزار ارزش يگريد يدانشجو
  :قرار داد

 يسر هي دن،يهست كه به استادها م ها برگه يسر هي«
 يداره، اختصاص يعموم مثالً .خاص داره يها نكته
 يسر هي ستيجالب ن اديبه نظرم ز اشيعموم. داره
اش هم به اون صورت كه بخواد  هيبق. هيا شهيكل يزايچ

تو  مخصوصاً ست،ين رهيرا دربربگ زيهمه چ
  ).5گ( »اشياختصاص

  يعمل يابيارزش - 
تأكيد را مورد  يابيبودن ارزش يلزوم عمل انيدانشجو

امر توجه  نيكردند كه به ا مي دادند، اما عنوان مي قرار
كردند كه در  مي آنان اشاره. شود نمي يچندان

 ينوشتار فيبر تكالاي  از اندازه شيبتأكيد  ها يكارآموز
در  ينقش چندان تيكه در نها يفيوجود دارد، تكال

  :گفت نياز آنان چن يكي. ندارد انآن يريادگي
 رنيم ها بچه. نياريتون را بها گن فردا پمفلت مي......... .«

اسم  ارنيكنن م مي يكنن، كپ مي] جستجو[سرچ 
. نداره ييآحاال پمفلت هم كار......... .زننيخودشونو م

آموزش به  يبرا مثالً بذارن كه يپمفلت هيكه  نهيدرستش ا
  ).5گ( »باشه ماريب

بخش اشاره  يها كنفرانس ييبه عدم كارآچنين  هم آنان
بخش، مطالب  يها كردند كه در كنفرانس مي انينموده و ب

مشكل  نيحل ا يالبته برا. شود مي تكرار ها كالس ينظر
  : كردند مي ارائه زين كار راه

. تو بخش كار كنن يعمل انيكنفرانس را ببه نظر من «
تو  يبر يخوا كه االن مي هيكنفرانس آخه در مورد مطلب

 كار كنن بهتره تا يبه نظر من عمل. يكار كن مارستانيب
  ).3گ( »بگن يتئور انيباين كه 
در ) Case presentation(از انجام ارائه مورد  آنان
نموده و بر ضرورت  تيابراز رضا ها يكارآموز يبرخ

در  يپرستار يها و راند ماريانجام آموزش به ب
   :نمود انيب نياز آنان چن يكي. نمودند ميتأكيد  يكارآموز

گم انجام بشه بهتره،  كه مي يياز كارها يكي نيدون مي«
 يحاال كارا مثالً .كه استادها راند بذارن داخل بخش نهيا

 هيسر  يبخش تموم شده، استاد و دانشجو برن باال
پرزنت  ضشويدانشجو مر. كنن تيزياونو و ض،يمر

بكنه،  شيبررسكالً  اره،يب كنه، مشكالتشو در] يمعرف[
 »اشكاالتشو بگه ره،يسرش گزارششو بگ يباال ادياستاد ب

  ).5گ(
آنها در  يينها يگفتند كه بررس ميچنين  هم انيدانشجو

و به  رديگ مي صورت يامتحان كتب كي قيبخش از طر
 نياز آنان ا يكي. شود نمي يعملكرد آنها توجه چندان

  :مطرح كرد نيرا چنمسأله 
 انينم. ميد نمي انجام نمونيكار بال يبرا يامتحان يعنيما «
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ساكشن .. .مثالً. كارو انجام بده نيا اياز ما بپرسن كه ب
  ).1گ( »بكن، نوع ساكشن كردنتو نمره بدم

  :گفت نيمورد چن نيدر ا يگريد يدانشجو
 ياون امتحان كتب ما بر اساس يابينمره ارزش شتريب«

  ).2گ( »رنيگ هست كه آخر سر ازمون مي
  

  يابيارزش روند
  بر هدف يمبتن يابيارزش - 

كردند كه طرح درس، اهداف و برگه  مي ابراز انيدانشجو
شود  مي به آنان ارائه يدر روز اول كارآموز يابيارزش
را مورد  يكارآموز انيبه اهداف در پايابي  دستاما 

 نيموضوع را به ا نياز آنان ا يكي. دادند مي قرار سؤال
  :شكل مطرح نمود

 دن يبرگه بهمون م هي يكارآموز مير يخب ما كه اول م«
طور كه اون برگه رو  كه اهداف توش نوشته شده، همون

در ما اتفاق  يو تحول رييتغ چيو ه رنيگ برگه رو مي دن،يم
اگر قرار . ميد نمي چون ما اكثر اون كارها رو انجام. فتهينم

 نيامعموالً  م،يبش يابيباشه بر اساس اهدافمون ارزش
 كدوم از اون اهداف چيبه ه باًيچون تقر فتهينم تفاقا

  ).2گ( »ميرس نمي
بر ضرورت توجه به تأكيد ضمن كنندگان  از مشاركت يكي

  :كرد انيب نياهداف، چن
 يكه كارآموز يهمون مدت يتو انيباين كه  ..........«

 م،يكرد يرييچه تغ ياز اول تا آخر كارآموز ننيبب م،يهست
از  يلينمره بدن؛ خ نيبر اساس ا م،يداشت يشرفتيچه پ

از  يتعداد كم هيو فقط .... .رنيگ نمي درنظر نوياستادها ا
  ).4گ( »كنن اهداف توجه مي نياستادها هستن كه به ا

  
  يابيوضوح روش ارزش -

و مشخص  يابيشده در ارزش يبه روش معرف توجه
 انيبودند كه دانشجو ياز مسائل ؛يابيبودن روش ارزش

  :از آنان عنوان كرد يكي. دادند مي مورد بحث قرار
گن، ما  نمي به ما قيدق زيچ هي ايتو كارآموز مثالً اي......... .«

كه اونا  ميبش يزيچ. ميخوب ش مثالً كه ميچكار كن
زنن و من خودم  حرفا مي يليبه ما خ يعني. خوان مي

آخر، موقع  يگه هستم ول كه استاد مي يمطمئنم اون

 »دهيبه من نشون م گهيد زيچ هينمره  نميب مي يابيارزش
  ).3گ(

آنان  اناتيب يدر برخ نهيزم نيدر ا انيدانشجو يسردرگم
  :از آنان گفت يكي. آشكار است

چطور  ميديما نفهم ياز اول تا آخر كارآموزباالخره «
  ).2گ( »..نمره از كجا اومد نيو ا ميشد يابيارزش

  
  يابيزمان و نوع ارزش - 

در طول اي  مرحله يابيلزوم ارزش يحت انيدانشجو يبرخ
 انيبالفاصله در پا يينها يابيو ارزش يكارآموز
از آنان  يكياما . دادند مي قرارتأكيد را مورد  يكارآموز

 مطرح نيرا چن حيبه طور صحاي  مرحله يابيعدم ارزش
  :كرد مي

حاال چه خوب چه  ميش مي يابيما روز آخر ارزش يول«
مونه كه اگه بد  نمي گهيد يروز يعنيتموم شده  گهيد. بد

 »تموم شده.......... .كنن جاديدر ما ا يرييبخوان تغ م،يبود
  ).2گ(

 يابيبخش خود از ارزش تيتجربه رضا يگريد يدانشجو
  :شكل شرح داد نيرا به ا يمرب كيشدن توسط 

 كردنش خوب بود يابيگم ارزش كه مي ياستاد نيا.. .«
كرد،  مون يابيارزش يكه آخر كارآموز نياز ا ريغ مثالً

 نيا مثالً گفت هم بهمون مي يآخر هر هفته كارآموز
 »كارهاتون اشكال داشته نيا ايكارهاتون خوب بوده 

  ).5گ(
از  يانيپا يابيمشكل ارزش زينكنندگان  از مشاركت يكي
  :نمود انيب نيچن نيخود را ا دگاهيد
 نهيهست ا يابيكه در مورد ارزش يمشكل هيكنم  فكر مي«

دوماه گذشته، استاد تازه داره نمره  يكي يكه از كارآموز
 يكارها نه؛يبش ديبا يروز كارآموز نياستاد آخر. ده يم

......... .چكار كرده، نهيتو ذهنش مرور كنه، بب دانشجو را
  ).1گ( »همونجا نمره بذاره

  
  يابيارزش يروان جو

  روابط - 
با دانشجو در ) يبه خصوص مرب(و رفتار افراد  روابط

 تأثيرآنان  يابيامر چگونه بر ارزش نيكه ا نيبخش و ا
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بودند كه به طور مرتب توسط  يگذارد، از موارد مي
از آنان نقش  يكي. گرفتند مي قرارتأكيد مورد  انيدانشجو
  :كرد مي گونه مطرح نيرا ا يرفتار مرب ياساس

به استادت  يبخش بستگ يتو يريكه م يبرخورد نياول«
 يتو رو معرف يجوره چ. كنه يمعرف يداره كه تو رو چ

  ).5گ( »يهست يفكر كنن چ هيكنه كه بق
 اشاره زين نيبه برخورد پرستاران بال انيدانشجو

  :گفت نياز آنان چن يكي. نمودند مي
كه  يگذروندم تو اون بخش كه مي تيريمن خودم مد«

خوب بود، تازه  يليبودم سرپرستار روابطش با من خ
سرپرستارم نبود،  يوقت مثالً منم. كرد هم مي يهمه كار
گفتم چكار كنم؟  مي ؟يايخانم م زد؛يصدا م ضيهمراه مر

گفتم چشم،  كارو انجام بده؛ مي نيا مثالً ايگفت كه ب مي
  ).1گ( »نداشتم يمشكل
در  يپرستار انيبرخورد و رفتار با دانشجو نحوه
 اناتيبود كه در باي  نكته زين انيدانشجو ريبا سا سهيمقا

امر  نياز اعموماً  آنان. كرد مي جلب توجه انيدانشجو
خود را به  يتينارضا انياز دانشجو يكينبودند و  يراض

  :نمود انيشكل ب نيا
با  يپرستار يدانشجوهااصالً  ........گهيد نهيهم......... .«

. نجاستياش هم هيكنن، قض فرق مي گهيد يدانشجوها
 گهيد ياز دانشجوهاكالً  دنيكه بهمون م يامكانات

 گهيد يكه از ما دارن از دانشجوها يتره، انتظارات نييپا
  ).2گ( »باالتره

  اعتماد به نفس - 
بود  ها مورد توجه همه گروه اريكه بس يگريدمسأله 

و  انيدانشجو يروان يروح طيضرورت توجه به شرا
و  تيآنها معتقد بودند كه حما. اعتماد به نفس بودمسأله 
از  يكي. دارد اريبس تياهم يدانشجو توسط مرب قيتشو

  :مطرح نمود ريرا به شكل ز يطيشرا نيآنان نبود چن
 گنينم رهيبگ هيآدم روحاين كه  يبار هم برا هي يحت«

 ديد نيبا ا دياسات شهيهم. خوب بود، دستتون درد نكنه
 ياسترس هي نيا. ميكرده باش جاديا يمشكل هيكه ما  انيم

  ).2گ( »ده مي به ما
 نياعتماد به نفس خود را به امسأله  انياز دانشجو يكي

  :كرد انيشكل ب

اعتماد به شه  مي باعث خودشون يرفتارها يو بعض..... «
اونوقت نمره اعتماد به نفس ما را  اد،يب نيينفسمون پا

  .)4گ( »دن يم نييپا
بر اعتماد به نفس، عالقه و احساس  گريد يسو از

كه  يبه طور. نمودند ميتأكيد  زين يخود مرب تيمسؤول
  :گفت انياز دانشجو يكي
استاد عالقه . عامل استادها هستنترين  به نظر من مهم«

 80 شه،يم همين طورداشته باشه به بخش، دانشجو هم 
  ).5گ( ».........نهيدرصدش هم

 يمرب كيتجربه خود از كار با  انياز دانشجو يكي
  :كرد انيعالقمند را ب

را  يپرستار ياستاد انقدر خودش كارها نيباور كن.... .«
پا به پاش  ميداد كه ما هم دوست داشت با عالقه انجام مي

  ).1گ( »يهمه كار م،يكار كن
  

  بحث
ملزومات  ،يابيمسائل كارگزاران ارزش ؛مايه درونچهار 
 جينتا ؛يابيارزش يو جو روان يابيروند ارزش ،يابيارزش
  .كسب شده در پژوهش حاضر بودند يها داده ليتحل
 يمهم ارينكات بس رندهيپژوهش حاضر دربرگ يها افتهي

 يابيبه روند ارزش انيدقت دانشجودهنده  بود كه نشان
 يها خود را از جنبه ينيبال يابيآنان ارزش. است ينيبال

موارد  نيمورد بحث قرار دادند كه توجه آنان به ا مختلف
  .جالب بود اريبس
داشتن دانش و مهارت،  ؛يمرب يبرا انيدانشجو دگاهيد از

شناخت دانشجو، حضور مداوم و مشاركت در كار با 
 ؛يابيعدالت در ارزش تيدر كار و رعا يدانشجو، هماهنگ

 ياست كه مرب طيشرا نيدارد و تنها در ا ياريبس تياهم
به  انيرا از دانشجو يمناسب يابيتواند ارزش مي ينيبال

 طيشرا نيكه اداشتند   آنان ابراز تياكثر اما. عمل آورد
به  ينقش مرب تيبر اهم يو عابد يعلو. يستن فراهم

 ينيبال تيو صالح ها مهارتكننده  يابيعنوان ارز
دشوار و پرچالش  يكردند و آن را نقشتأكيد  انيدانشجو
، درسلر و كاشك-سيوريدر مطالعه و). 21(اند دانسته
در  يستيبا ينيبال انيمطرح كردند كه مرب انيدانشجو

 باشند و تيخود مطلع و با كفا يحوزه تخصص
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 انيخود را با مرب ينيخواستند كه آموزش بال مي
 گر،يداي  در مطالعه). 5(متخصص و باتجربه بگذرانند

عامل در ترين  را مهم يدر دسترس بودن مرب انيدانشجو
بر  زين مسكل و همكاران). 22(اند آموزش خود دانسته

حفظ مهارت  يبرا ينيبال يها طيدر مح يمشاركت مرب
). 23(اند نمودهتأكيد  ينقش مرب يبخش عمل تيخود و اهم

 ينيبال انيمرب نيكه ب نديگو مي انيدانشجو گريد ياز سو
 تأثيرآنان  يريادگيوجود دارد كه بر  ييها تفاوت
مختلف، انتظارات و  انيمعتقدند كه مرب ودارد  ينامطلوب

 يابيارزش يچالش چگونگ). 5(دارند يمتفاوت يارهايمع
فرد  تياز ذهن يكه به هر حال درجات نيو ا ينيع

خواهد داشت، از گذشته  تأثير يابيدر ارزشكننده  مشاهده
از عوامل  ان،ينحوه ادراك و نگرش مرب. مطرح بوده است

در  انيتوسط دانشجو دهتجربه ش يها بر چالش مؤثر
 سد؛ينو مي ليوا ).24(اند بوده ينيآموزش بال نديفرآ

انصاف در  تيبودن، ثبات و رعا كسانيموضوع 
 ديباشد كه با مي مهم ارياز مسائل بس ينيبال يابيارزش

  ).25(رديمورد توجه قرار گ
 قرار يابيكه تحت ارزش يبه عنوان افراد انيدانشجو

خود داشته  يابيدر ارزش ينقش فعال يستيبا مي رند،يگ مي
انجام گردد  يكه به درست يامر در صورت نيا. باشند
كه از آنان وجود  يانتظارات انيشود كه در جر مي موجب

دارد، قرار گرفته و نقاط قدرت و ضعف خود را بهتر 
 انيكه در پژوهش حاضر، دانشجو يالدر ح. بشناسند
 نيا. دانستند نمي مؤثرصورت گرفته را  يها يابيخودارز
ه كه نشان داده شد ياست كه در پژوهش يطيدر شرا

و  انيدانشجو يابينمرات خودارز انيم يداراتفاوت معن
 كه) 26(از عملكرد آنان وجود نداشته است انينمرات مرب

در  انيدانشجو تيصالحدهنده  تواند نشان مي
از  يكي نديگو ميبالر و همكاران . باشد يابيخودارز
 استفاده ينيدانش و مهارت بال نييتع يكه برا ييها روش
مناسب  يمنبع رندهيادگي راياست، ز يابيخودارزگردد  مي
اطالعات درباره خود اوست و به جز او  يگردآور يبرا
  ).27(ردندا ياز و يواضح دگاهيد يكس چيه

 يكه نقش خود را به درست يدر صورت نيبال پرستاران
را در آموزش و  يحيتوانند انتظارات صح مي انجام دهند،

 سريامر م نيالبته ا. داشته باشند انيدانشجو يابيارزش
كار با  يكه آنان با چگونگ يزمان نخواهد بود مگر

امر توسط  نيا. داشته باشند ييآشنا انيدانشجو
. مورد اشاره قرار گرفته است اضرپژوهش ح انيدانشجو

از اهداف، شرح  ديبا نيآنان معتقد بودند كه پرستاران بال
آنان مطلع و  يابيو مسائل مهم ارزش انيدانشجو فيوظا

امر توسط  نيا. مناسب برخوردار باشند ياز آمادگ
و صاحب نظران مورد اشاره قرار گرفته است  سندگانينو

 نيجالب ا يها افتهياز مسأله  نيبه ا انياما توجه دانشجو
كنند كه  مي هيتوص سندگانينو يبرخ. پژوهش بود
جهت انجام نقش خود در آموزش  نيپرستاران بال

و مناسب را در  يمنابع و آموزش كاف ديبا انيدانشجو
و  يسرپرست گريد ياز سو). 28(داشته باشند ارياخت

 نيدانشجو توسط پرستاران بال ينينظارت بر عملكرد بال
پرستاران و  يها تيمسؤولزمان و  تيتوجه به محدود با
 آنان؛ مشكل يآموزش يها بودن مهارت نييپا زين

 قيكه از طراند  گفته ينيبال انيالبته مرب). 29(باشد مي
 انياز دانشجو يشتريتوانند بر تعداد ب مي ينيهمكاران بال

  ).30(نظارت داشته باشند
به كار  يگوناگون يهاكار راه ديبا ينيبال يابيارزش در

ابزار مناسب همراه  يريمطالعات بر به كارگ. گرفته شود
 يابيمربوط به ارزش يها تيفعال ريسا يريبا به كارگ

استفاده از ابزار ). 24(اند نمودهتأكيد  انيانشجود
ارائه مورد، كنفرانس و  ،ينوشتار فيتكال ،يابيارزش

در كننده  مشاركت انيمورد بحث دانشجو خش؛امتحانات ب
  .اند پژوهش بوده

به  انيكه دانشجو ديرس مي پژوهش حاضر، به نظر در
به  يبه نواقص موجود در ابزارها و چگونگ يخوب
ارتباط عدم به  نيدر ا. ندهست آنها واقف يريكارگ
در  يرعملي، كامل نبودن و وجود موارد غمؤثر يريكارگ

در مورد . بودند انيابزار، از مسائل مورد توجه دانشجو
از . صورت گرفته است ييها وهشپژ ،يابيابزار ارزش

عملكرد  يدر بررس سند؛ينو ميجمله والش و همكاران 
 يابيابزار ارزش كيوجود  يپرستار انيدانشجو ينيبال

واضح و روشن كه عملكرد  ياست، ابزار يضرور مؤثر
 حيصح يرا به نحو ينيبال يها طيدر مح انيدانشجو
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 سندگانينو يبرخ هك يدر صورت). 31(دينما يبررس
ثبات الزم  يداراعموماً  يابيارزش يمعتقدند ابزارها

 يعملكرد يها به مهارت يو توجه چندان ستندين
 يبه ابهام موجود در ابزارها زيكاچان ن مك). 32و9(ندارند
 نهيزم نياشاره نموده و بر لزوم پژوهش در ا يابيارزش
  ).24(دينما ميتأكيد 
در پژوهش كننده  مشاركت انيدانشجو ينگران ابراز

از  يبه سمت نظر ينيبال يابيحاضر از حركت ارزش
ارائه  فيتكال ييعدم كارآ. جالب پژوهش بود يها افتهي

به  ينوشتار فيهم چون انجام تكال ها يشده در كارآموز
 ها تكرار مطالب كالس در كنفرانس اي فيصورت رفع تكل

در  يامتحانات نوشتار يزاربرگ گر،يد يو از سو
وجود . مورد اشاره آنان بودند يها از چالش ،يكارآموز

كه موجب به  يفيتكال يو به طور كل يعمل فيتكال
گردد؛ چون ارائه  مي در عمل يات نظراطالع يريكارگ

 يكلدهي  جهت يو به طور كل يپرستار يمورد، راندها
از  يردو كارب يو امتحانات بخش به سمت عمل فيتكال

 مورد نيدر ا ليوا. بود انيدانشجوتأكيد مسائل مورد 
نوشتن  قياز طر يرفتار يها مهارت يابيارزش سد؛ينو مي
  ).25(باشد مي فيضع اريبس يروش يشفاه يها آزمون اي

از جمله اهداف  ياز عوامل گوناگون متأثر يابيارزش
به كار گرفته شده و وجود  يها روش ،يكارآموز

در كنندگان  مشاركت. باشد مي بازخورد مناسب و به موقع
به اهداف دوره يابي  دستپژوهش حاضر با دقت نظر 

 يها افتهيدادند كه از  مي را مورد بحث قرار يكارآموز
 يابيآنها به وجود اهداف و برگه ارزش. قابل توجه بود

حال معتقد بودند كه  نيكردند اما در ع مي اشاره
چندان يابي  دست نيا يآنان به اهداف و چگونگيابي  دست

 ينامشخص بودن چگونگ. رديگ نمي مورد توجه قرار
 انيموضوعات مورد بحث دانشجو گرياز د زين يابيارزش
به  ييو نهااي  مرحله يابيبر لزوم ارزشچنين  همآنان . بود

به نقل از  كاچان مك. نمودند مي اشاره حيشكل صح
 يچگونگ يدر بررس يابيارزش تيبر اهم و رابرتز ستيپر

تأكيد  يبه اهداف كارآموز انيدانشجويابي  دست
 انيب يدر پژوهش انيدانشجوچنين  هم .)24(دينما مي

توسط  ينحو مطلوب بهخود  ينيكار بال يكردند كه ط

 افتيشوند و بازخورد مناسب را در نمي تيهدا يمرب
 فرصت را نيكه بازخورد به دانشجو ا يدر حال. كنند نمي
 يبرا يكار خود آگاه شده و فرصت صيدهد كه از نقا مي

مك كاچان بر ضرورت ). 5(اصالح خود داشته باشند
 حيضونموده و تتأكيد  يو تراكم ينيتكو يابيانجام ارزش

مشخص كردن خطا در  يبرا ينيتكو يابيدهد كه ارزش مي
عملكرد  يشود اما عناصر اصل مي انجام يريادگي نديفرآ

 ،ييدادن نمره نها يبرا ينيتجربه بال يدانشجو در انتها
 انيدانشجو ).24(رديگ مي قرار يمورد بررس

 يابيلزوم ارزش بهدر پژوهش حاضر كننده  مشاركت
  .توجه داشتند) نيعناو نيا ذكربدون ( يو تراكم ينيتكو

 ،يارتباط و رفتار افراد حاضر در كارآموز يچگونگ
دانشجو و  طيضرورت توجه به اعتماد به نفس و شرا

 و يريآنها بر فراگ تأثيرو  يو قيو تشو تيلزوم حما
 يبودند كه به طور مكرر ط يدانشجو، مسائل يابيارزش

مورد اشاره قرار  ييدانشجو يها پژوهش توسط گروه
مشخص بود كه از عدم توجه  ايشان اناتيب درگرفتند، اما 

 سند؛ينو مي و همكاران يل. بودند يمسائل ناراض نيبه ا
 كي تيخصوصترين  مهم انيارتباط خوب با دانشجو

 زين يو سار ليگيالس). 33(است مؤثر ينيبال يمرب
و دانشجو در  يمرب نيشده ب جاديكه ارتباط ا نديگو مي
 انيدانشجو ينيبال عملكرد تيبر موفق ينيآموزش بال يط

 نگريمك كاچان به نقل از كالرك و اسپر). 5(دارد تأثير
چون وجود تنش و عدم  يكه اختالالت ارتباط سدينو مي

دانشجو  يعالقگ  يهمه موارد منجر به ب ؛يتوجه مرب
كه دانشجو  ابديادامه  ييامر ممكن است تا جا نيا. هستند

 كبالديلوفمارك و و). 24(دينما ديو تهد تياحساس عدم امن
 يبازخوردها افتيمعتقدند در انيدانشجو سند؛ينو مي

). 34(شود مي اعتماد به نفس آنان شيمثبت موجب افزا
 انيدر ب ييعدم توانا نديگو مي زين سندگانينو يبرخ

دهنده  آموزش كينامناسب  تيمطالب سازنده، خصوص
 كيوالش و همكاران هم معتقدند كه وجود ). 35(است

 يرياز ابعاد مهم در فراگ يكي يتيحما يارتباط نظارت
 جاديو ا انيدانشجو ييكارآ يبررس). 31(است يپرستار

مثبت از گذشته  يطيدر مح يريدر آنان جهت فراگ زهيانگ
  ).24(مورد توجه پژوهشگران بوده است
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  گيري نتيجه

گوناگون  يها گر چالشانيپژوهش نما نيحاصل از ا جينتا
 نيا. است ينيبال يابيارزش يط يپرستار انيدانشجو

 يابيبر ارزش گذارتأثيرعوامل متعدد دهنده  نشان جينتا
نقش افراد در . است يدر آموزش پرستار ينيبال

 يابيارزش يهاكار راه ان،يدانشجو ينيبال يابيارزش
و ارتباطات در  يو جو روان يابيروند ارزش ،ينيبال

  .بودند انيدانشجوتأكيد از موضوعات مورد  يابيارزش
 يابياز دست نانيرسد كه به منظور اطم مي نظر به

 يابيارزش نديفرآ ،ينيبه اهداف آموزش بال انيدانشجو
 نيا. دارد يبه بازنگر ازين يپرستار انيدانشجو ينيبال

تبحر و  ،ييبه كارا يابيآنها جهت دست شرفتيامر پ
 ليرا تسه مارانياز ب مؤثرالزم جهت مراقبت  نانياطم
ساز  نهيتواند زم مي يپژوهش كاربرد نيا جينتا. دينما مي

 ينيبال يابيارزش طيالزم جهت بهبود شرا يريز برنامه
در  شتريب يها و انجام پژوهش يپرستار انيدانشجو

 انياز موضوعات مورد توجه دانشجو كيارتباط با هر 
است كه با توجه به دقت  نيا گرينكته قابل توجه د. باشد

از وجود آنان در جهت اصالح و  انتو مي ان،ينظر دانشجو
اي  مسأله نياستفاده نمود و ا يابيبهبود روند موجود ارش

شود مورد توجه پژوهشگران،  مي شنهادياست كه پ
قرار  ياندركاران آموزش پرستار و دست انريز برنامه
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Nursing Students` Viewpoints on Challenges of Student Assessment in 
Clinical Settings: A Qualitative Study 

 
Sharareh Khosravi1, Mehrnoosh Pazargadi2, Tahereh Ashktorab3 

 
Abstract 
 
Introduction: Student assessment in clinical settings is an important subject in nursing education. 
Reviewing students’ clinical skills, some problems put forward which manifest in students` complaints and 
frequent meetings between them and their instructors to discuss these problems. Despite some efforts in this 
area, it is still a major challenge for nursing students. In this regard, nursing students as evaluatees are 
important sources to identify these challenges. The aim of this study is to determine nursing students` 
viewpoints toward their clinical evaluation challenges. 
Methods: This is a descriptive qualitative study performed in year 2010 on a population of students of 4th to 
8th semesters who were selected from three major Medical Universities in Tehran. Purposeful sampling 
method was used for the study and focus group sessions were held for data gathering which was continued to 
the point of data saturation. Totally 40 students participated in 6 focus group discussions. Data was 
analyzed using latent content analysis.  
Results: During analysis 4 themes and 10 subthemes were emerged including evaluation performers` issues 
(instructor’s professional characteristics, self evaluation, and clinic-education relationship), evaluation 
requisites (instrument’s efficiency, practical evaluation), evaluation process (goal-oriented evaluation, 
clarity of evaluation method, evaluation time and type), and emotional environment in evaluation 
(relationships, self esteem). 
Conclusion: The results showed numerous challenges which nursing students are confronted while being 
evaluated clinically. Individuals who play role in evaluation, employed strategies, the evaluation process, 
and the psychological atmospehere of evaluation were issues emphasized by students as the factors affecting 
clinical evaluation. It seems that process of assessing nursing students to assure their achievement of clinical 
learning objectives needs an overall revision. This would facilitate the accomplishment of students into 
efficiency, skillfulness, and certainty in providing health care for patients.  
 
Keywords: Clinical education, clinical evaluation, nursing student, qualitative study. 
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