
 نشريه مطالعات آموزشي، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش

سال دوم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی 1392-93
حيطه ارزشيابي و اثربخشي آموزشي

  الگوی طراحی ارزشیابی 360 درجه جهت ارزیابی کاروزی دانشجویان پرستاری 
در عرصه دانشکده پرستاری ارتش

مریمروشندل1،سیمینتاجشریفیفر

همكاران فرایند: اعظم سجادی، سید امیر حسین پیشگویی، فهیمه دادگری، دکتر آرمین زارعیان
محل اجرای فرایند: دانشکده پرستاری ارتش، بیمارستان امام رضا )ع(

نام دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران، دانشکده پرستاری
گروه فرایندی: سنجش و ارزیابی

تاریخ اجرا: این الگو در نیمسال دوم 90-91 طراحی و در طی نیمسال اول تحصیلی 91-92 دانشجویان ترم 8 پرستاری با این الگوی نوین 
ارزشیابی )ارزشیابی 360 درجه( مورد ارزشیابی قرار خواهند گرفت.

عضوهیئتعلمیدانشكدهپرستاری 1ـ
m46-roshandel@yahoo.com:آدرسالكترونیك 

مقدمه و بیان مسئله: )بیان اهمیت، ضرورت و کاربرد 
انجام فرایند بر اساس نیازسنجی های انجام شده(

هدف کلی
طراحیالگویارزشیابی360درجهجهتارزیابیکاروزی

دانشجویان

اهداف اختصاصی
1-ارتقاسطحرضایتمندیدانشجویانپرستاریدرعرصهاز

ارزیابیکارورزیپرستاریداخلیجراحی
2-جایگزیننمودنروشارزشیابینوینآموزشیبهجای

روشهایجاری
3-کاهشاحتمالخطادرنحوهارزشیابیبامجموعهنظرات

ارزشیابانمتعدد
4-ارتقاتوانعلمیوعملیدانشجویاندرانجاممهارتهای

بالینی

روش اجرا
جهتطراحیالگودرابتدامطالعاتزیادیدرخصوصاین

روشارزیابیانجامگردیدسپسنظرسنجیازمربیانارشد
بیمارستانی،مدیرانپرستاریواعضایهیاتعلمیانجامشد.
باتوجهبهوجودمنابعمتعدددراینارزیابی،افرادموثردر
ارزیابیتعیینشدند،ارزشیابانشامل:مربیانآموزشیارشد،
سرپرستبخش،دانشجو،همتایدانشجودرهمانبخش،

سوپروایزرآموزشی

بعدازتعیینارزشیابان،میزانمشارکتآناندرارزشیابیبا
نظرسنجیازاعضایهیاتعلمیومربیانارشدآموزشیبا

الویتزیرتعیینگردیدکهعبارتنداز:
مربیارشدآموزشی:%50 ـ

سرپرستاربخش:%25 ـ

 

مربي ارشد

سوپروايزر خود دانشجو
 آموزشي

 دانشجو

سرپرستار بخش همتاي دانشجو
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دانشجو:%15 ـ
همتایدانشجو:%5 ـ

سوپروایزرآموزشی:5%ودرنهایتمجموعنمراتزیر ـ
نظرمدیرگروهجمعوبررسیمجددخواهدشد.

جهتارزشیابیدانشجوازچكلیستتدوینشدهدرمطالعه
پیشگوییوهمكاراناستفادهگردیدکهبااعمالتغیراتدر
اینچكلیستطراحیمجددیبرایارزشیابانبهصورت5
چكلیستجداگانهرواوپایاطراحیگردید.هدفونحوه
انجامارزشیابیبرایارزشیابانتوضیحدادهخواهدشد)هیچ
یكازارزشیابانازمیزانمشارکتخوددرارزشیابیمطلع
نخواهندشد(.الزمبهذکراستاینالگودرنیمسالاول
92-91درحالاجرامیباشدکهدرپایانمیزانرضایتمندی

دانشجویانومربیانمحاسبهخواهدشد.

نتایج
پیامدهای اجرا و محصول یا بروندادهای فرایند

درآموزشبالینیپرستاری،بهطورکلیارزشیابیدانشجویان
برعهدهمربیانپرستاریمیباشد.فرایندیکههموارههم
برایمربیانوهمدانشجویانچالشبرانگیزبودهاست.به
نظرمیرسدیكیازراههایروبروشدنبااینچالش،استفاده
ازافرادمختلفدرارزشیابییابهبیاندیگراستفادهازروش
ارزشیابانمتعدداست.ارزشیابی360درجهیكیازروشهای
ارزیابیاستکهمیتواندمارادررسیدنبهاینهدفیاری
کندوسببارتقارضایمندیدردانشجویانوکاهشاحتمال
خطادرارزیابیوهمچنینارتقانظارتازسویسرپرستاران
ودرمجموعیكارزیابیجامعازعملكرددانشجویانمیباشد.

انطباق سیاست های باال دستی: )فرایند تا چه حد کشور 
را با هدف مرجعیت علمی در منطقه نزدیك می کند(

بااجرایاینروشارزشیابیدردانشكدهپرستاریارتش،
عالوهبرتربیتپرستارانکارآمدوکاهشخطاهایشغلی
بهدلیلایجادانگیزهورضایتمندیدردانشجویانبههدف

اصلیحرفهپرستاریخواهیمرسید.

نتیجه گیری شامل چالش ها و مشكالت اجرایی فرایند
امكانمقاومتازسویبعضیازمربیانارشددرخصوص
نقشاصلیمربیاندرارزشیابی،همكاریارزشیابان،آشنایی
ارزشیابانبااینروشنوین،صرفزمانبیشترجهتارزشیابی

وتجمیعنظرات

قابلیت تعمیم و اجرا در سایر مراکز آموزشی
فرایندحاضرکهدرحیطهسنجشوارزیابیانجامشدهجهت
ارزشیابیدقیقترمهارتهایبالینیبراساسیكچكلیست
رواوپایاکهقادربهارزیابیاستانداردهایحرفهایپرستاری
وارتقاسطحرضایتمندیدانشجویانطراحیگردیدهاست
وقابلیتاجرادرسایرمراکزآموزشیوحتیسایررشتهها

راخواهدداشت.

جاری  برنامه های  در  فرآیند  اجرای  )استمرار  استمرار 
آموزشی(

فرایندارزشیابیدردانشكدهپرستاریدرنیمسالجاری)اول
92-91(درحالاجرامیباشدوامیداستبابررسیمیزان
رضایتمندیدانشجویانارزیابیدقیقترازآموزشبالینیدر
پایاندورهآموزشپرستاریبرایکلیهدورههادرترم8اجرا

گردد.
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