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افرادی که تحت ارزشتتیابی قرار می گیرند ،باید نقش

مقدمه
دستتتیابی به بهرهوری و بهبود کیدیت نظام آموزشتتی

فعالی در ارزشتتیابی رود داشتتته باشتتند .این امر در

از اثرگذارترین عوامل تو سعه ک شورها ست .تربیت نیروی

صورتی که به در ستی انجام گردد موجب می شود که

انسانی کارآمد از جمله وظایف اصلی دانشگاهها محسوب

در جریان انتظاراتی که از آنان وجود دارد ،قرار گرفته و

میگردد و توجه به تربیت آنها از نظر آموز شی ،پژوه شی

نقاط قدرت و ضعف رود را بهتر ب شنا سند (ر سروی،

و فرهنگی بسیار حائز اهمیت است (سلمالیان و کاظمنژاد

پازرگادی و اشکتراب .)2152

و ت مین

یکی از بهترین روشهایی که برای تعیین دانش و مهارت

نیروی ان سانی کارآمد برای رفع نیازهای جامعه ا ست .در

بالینی استتتداده می شتتود رودارزیابی استتت زیرا فراگیر

این راستتتا دانشتتگاههای علوم پزشتتکی ،به علت اهمیت

منبعی آشکار برای گردآوری اطالعات درباره رود است و

حرفه های وابسته ر سالت مهمی در تکامل نقش حرفهای

به جز او ،هیچ کس دیگر دیدگاه بی پرده و مستتتمری از

دانشتتتجویان رود دارند  .دانشتتتگاه ها موظف به تربیت

او ندارد (ستتتیم  ،2113نصتتتیر یان و هم کاران )2116

دان شجویانی ه ستند که توانایی کافی را برای پی شگیری،

رودارز یابی از اهم یت ویژه ای برروردار استتتت را که

درما ن و ارتقاء بهداشت جامعه داشته باشند .دانشجویان

موجب شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه های آموزشی،

به منظور داشتتتتن حداککر کارآیی ،در کال های نظری،

م نابع و آموزش ده ند گان روا هد شتتتد .این روش رفع

اطالعات و دانش مورد نیازشان را کسب نموده و از طریق

نواقص و توسعه حرفهای را به دنبال داشته و برای ارتقا و

تمرین و تجربه در محیط های بالینی  ،توانمندی الزم را

بهتر شدن کیدیت ردمات آموز شی و بالینی فر صتی را

احراز میکنند .در رشتتته های وابستتته به علوم پزشتتکی،

فراهم می ستتازد (نصتتیریان و همکاران  .)2116موفقیت

اهمیت آموزش بالینی به حدی ا ست که آن را قلب حرفه

بالینی و رودارزیابی به عنوان نشتتتانگر کیدیت عملکرد

پرستتتاری می شتتناستتند (نصتتیریان و همکاران .)2116

بالینی تحت تآثیر تعدادی از عوامل ا ست .از جمله عوامل

آموزش ایدهآل زمانی ا ست که دان شگاه ،افرادی را تربیت

مؤثر بر رودارزیابی بالینی اعتماد به ندس استتت .فریبرگر

ن ما ید که با تو جه به تهییرات روز افزون محیط های

( ،)2112دریافت که شخصیت پرستاران و در

از اعتماد

بالینی ،روش های مراقبتی ،کوتاه شتتدن دوره بستتتری و

به ندس ،وابسته به سطح شایستگی آنان است و بر تدکر

پیشتتترفت تکنولو ی ،توان ارا ئه رد مات بالینی ایمن و

و عملکرد شان تاثیر میگذارد (فریبرگر  .)2112همچنین

موثری را داشته باشند (دهقانی و همکاران  ،2111جونگر

وایت ( )2113اظهار می دارد ،به تدریج که دانشتتتجویان

و همکاران  ،2111سلیمی و همکاران .)2111

در محیط بالینی ،موفق به کسب اعتماد به ندس میشوند

لی لی  .)2154دانشتتتگاه بستتتتر اصتتتلی تدار

بیشتتتتری از محیط بالینی رواه ند داشتتتت و

اطمینان از دستتتیابی به تربیت دانشتتجویان با کدیت،

 ،در

نیازمند دریافت بازرورد نتایج آموزش از فراگیران استتت

رودشتتان را بیشتتتر در

(استتتکلز ،هوکینز و الدو کا  ،2116نصتتتیر یان .)2116

مستتتقل و تمرکز بهتر بر روی بیماران رواهند بود (وایت

بررستتی عملکرد بالینی ،دادههایی را برای قضتتاوت در

 .)2113عملکرد م ستقل یک عامل ضروری برای افزایش

مورد میزان دستتتت یابی دانشتتتجویان پرستتت تاری به

اعتماد به ندس دانشتتجویان می باشتتد (جانستتون کرولی

برآیندهای یادگیری مورد نظر فراهم میآورد .ارزشتتیابی

 .)2114عدم اعتماد به ندس ،شتتنارت ،انگیزه و ارالر را

عملکرد بالینی ،مهارت های دانشتتجویان را در ارتباط با

تحت تاثیر قرار داده و موفقیت دانشتتتجویان را تحلیل

استانداردهای مراقبت از بیمار مورد قضاوت قرار میدهد.

میبرد (نوحی ،برهانی و هالل بیرجندی  )2153مطالعات

برآی ند ن هایی ارزشتتت یابی عملکرد بالینی ،اطمی نان از

ان جام شتتتتده در زمی نه موفق یت بالینی دانشتتتجو یان

مراقبت با کیدیت و امن میبا شد .دان شجویان به عنوان

پیراپزشتتکی اغلب به بررستتی کیدیت مهارتهای بالینی به

رواهند کرد و قادر به عملکرد
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شیوه رودارزیابی یا ارزیابی تو سط آموزش دهنده بدون

دان شگاه علوم پز شکی بو شهر بودند .روش نمونهگیری به

تو جه به عوا مل مؤثر بر آن پردار ته ا ند(نصتتتیر یان و

صورت سرشماری بود به این صورت که کلیه دانشجویان

همکتتاران  ،2116امتتامزاده ،علی زاده و جراحی،2151 ،

ترم  6 ،4و  2رشتههای ذکر شده در مهرماه سال 5373

ذهنی و همکاران .)2151

وارد مطالعه شتتدند .دانشتتجویان ترم دو به راطر این که

مطالعه در مورد ارتباط اعتماد به ندس و ارزیابی بالینی

هنوز محیط بالینی را تجر به نکرده بود ند وارد م طال عه

استتت .مطالعات موجود به ارزیابی ارتباط اعتماد به

نشتتتد ند .ت عداد نمو نه  541ندر بود ند .ابزار جمع آوری

موفقیت

داده ها شامل پر س شنامه اعتماد به ندس کوپرا سمیت و

تحصتتتیلی در این مطالعات رودارزیابی بالینی نبوده و از

رودارز یابی بالینی بود .پرستتتشتتت نا مه اعت ماد به ندس

متهیرهای دیگر به عنوان موفقیت تحصیلی استداده شده

کوپرا سمیت شامل  61گویه با طیف پا سخگویی لیکرتی

استتتت که نتایج این معدود مطالعات نیز ضتتتد و نقی

ا ست در جمالت مکبت"همی شه"  2نمره" ،گاهی" نمره

میباشد.

یک و به " هرگز" نمره صتتدر تعلق می گیرد .در جمالت

سلمالیان و همکاران ( )2154در مطالعه روی دانشجویان

مندی نمرهگذاری برعکس می شتتود .حداقل نمره صتتدر و

پیراپز شکی رابطه عزت ندس و موفقیت تح صیلی را مورد

حداککر نمره  521می باشد .این پرسشنامه دارای ضریب

بررستتتی قرار داد ند آن ها بین عزت ندس و موفق یت

پایایی  1/27میباشد که نشان دهنده ثبات و تکرارپذیری

اند

ندس با موفقیت تحصتتتیلی پردارتهاند و مال

تحصتتتیلی ارتباط آماری معنی داری را پیدا نکردند این

و دقت مقیا

پژوهشتتگران از معدل به عنوان معیار موفقیت تحصتتیلی

پر س شنامه رودارزیابی بالینی یک پر س شنامه پژوه شگر

استتتداده نمودند (ستتلمالیان و کاظمنژاد لی لی .)2154

سارته و شامل دو بخش میباشد .بخش اول مربوط به

مو لوی و ه مکتتاران( )2119در ت ح ق یق رود روی

اطالعات دموگرافیک و بخش دوم شامل  53گویه مربوط

دانشتتجویان دانشتتگاه علوم پزشتتکی اردبیل نشتتان دادند

به ارزشیابی بالینی دانشجویان بود .مقیا

پاسخگویی به

دانشجویانی که دارای عزت ندس باالیی هستند ،از انگیزه

این بخش طیف لیکرت پنج گزی نه ای ،ریلی ز یاد ،ز یاد،

تحصیلی بیشتری برروردار میبا شند (مولوی و همکاران

متو سط ،کم و ریلی کم بود که به ترتیب نمره  5تا  1به

 .)2119ا ل ح ب یش ( )2152در مطتتا لعتته رود روی

گزی نه ها تعلق می گر فت .حدا قل و حداککر نمره قا بل

دانشتجویان زبان رارجی نشتان داد که اعتماد به ندس با

کستتتتب به ترت یب  53و  61بود .ق بل از جمع آوری

پیشرفت تحصیلی در حوزه دوره های ارائه شداهی ارتباط

اطالعات ،این پر س شنامه تو سط  51ندر از اع ضای هیات

دارد (الحبیش و محمد .)2152

علمی از نظر اعتبار صتوری و محتوا بررستی و مورد تایید

با توجه به محدود بودن مطالعات در باره عوامل مؤثر بر

قرار گرفت ،ضتتتمنا پایایی ابزار با انجام مطالعه پایلوت بر

رودارزیابی بالینی و نظر به اینکه شنارت عوامل مؤثر بر

روی  21نمونه و از طریق آزمون -بازآمون مورد برر سی و

رودارزیابی بالینی می تواند پایهای باشد برای برنامهریزی

با  r=1/2مورد تایید قرار گرفت .همچنین همبستتتتگی

در جهت ارتقاء مهارت های بالینی پژوهش حاضتتتر به

درونی این پر س شنامه با آلدای کرونباخ  1/21ت یید شد.

بررستتتی ارتباط اعتماد به ندس با رودارزیابی بالینی در

داده های جمع آوری شده با استداده از نرم افزار  spssو

دانشجویان پیراپزشکی پردارته است.

روشهای اماری تو صیدی و ا ستنباطی تی م ستقل ،آنالیز

روش کار

وار یانس و رگرستتتیون رطی مورد تجز یه و تحل یل قرار

پژوهش حا ضر ،مطالعهای تو صیدی -تحلیلی و از نوع

مذبور می باشد (ثابت .)5776

گرفت.

مقطعی استتت .جامعه مورد پژوهش شتتامل دانشتتجویان

در ارتباط با مالحظات ارالقی ،پژوهش با ک سب مجوز از

رشتتتته های پرستتتتاری ،مامایی ،اتار عمل و هوشتتتبری

شتتتورای پژوهشتتتی دانشتتتگاه و هماهنگی های الزم با
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مسئولین دانشکده های پرستاری  -مامایی و پیراپزشکی

اطالعات بد ست آمده به صورت کلی در ارتیار م شارکت

صتتتورت گرفت .پس از ارائه اطالعات الزم در مورد هدف

کنندگان و دانشکده ها قرار گرفت.

پژوهش ،رضایت آگاهانه کتبی از کلیه مشارکت کنندگان

یافته ها

گرفته شتتتد ،مشتتتارکت کنندگان اطمینان یافتند که

میتتانگین ستتتنی شتتترکتتت کننتتدگتتان در پژوهش

مشتتخصتتات و اطالعات ارذ شتتده از آنان محرمانه استتت.

 22/9±2/5ستتتال بود .م یانگین و انحراف مع یار نمره

همچنین به آنان گدته شد که در

اعتماد به ندس و رودارزیابی به ترتیب 22/51±51/15

صتتتورت ت مایل در هر ز مان می توان ند از پژوهش رارج

و  42 /42±6/49بود .مقایستته میانگین نمره رودارزیابی

شتتتوند .کلیه احتیاط های الزم در مورد محرمانه ماندن

بر حسب مشخصات جمعیت شنارتی در جدول شماره 5

اطالعات مشارکت کنندگان در پژوهش مد نظر بود .ضمناً

گنجانده شده است.

جدول شماره  .3مقایسه میانگین نمره خودارزیابی بر حسب عوامل جمعیت شناختی
خصوصیات جمعیت شناختی واحدهای پژوهش
جنسیت
محل سکونت
بومی بودن
عالقه به رشته تحصیلی

وضعیت اقتصادی

شغل پدر

شغل مادر

تحصیالت پدر

تحصیالت مادر

فراوانی(درصد)

نمره خودارزیابی

P value

Mean

SD

زن

)57/3(331

74/75

7/41

مرد

)47/3(17

74/73

4/42

شهر

)44/3(333

74/23

7/41

روستا

)35/3(42

74/12

2/24

بومی

)37/7(43

74/73

2/54

غیر بومی

)47/7(347

74/11

7/41

بلی

)42/4(347

74/32

7/34

خیر

)31/4(41

72/13

4/32

خوب

)12/2(71

71/12

2/21

متوسط

)75/3(47

75/74

7/54

ضعیف

)7/7(4

75/34

31/71

بیکار

)7/4(5

75/41

1/34

کارگر

)7/4(5

73/47

2/73

کارمند

)77/2(22

73/37

2/51

آزاد

)77/4(27

75/53

2/74

خانه دار

)33/5(311

74/54

2/45

کارگر

)3/7(4

72/71

1/51

کارمند

)7/7(4

77/77

7/13

دانشجو

)3/7(4

72/71

47/51

بیسواد

)3/1(31

74/73

7/11

ابتدایی

)41(43

73/47

7/37

سیکل

)47/7(15

75/21

2/13

دیپلم

)42/4(14

74/24

7/34

دانشگاهی

)33/1(44

75/35

3/11

بیسواد

)35/3(42

74/23

7/21

ابتدایی

)17/7(71

74/74

7/13

سیکل

)44/3(14

71/75

2/27

دیپلم

)33/1(44

75/17

5/31

دانشگاهی

)2/4(3

77/75

31/44

1/354
1/333
1/433
1/174

1/143

1/724

1/713

1/534

1/337

آزمون همب ستگی ا سپیرمن بین سن ،رتبه تولد و تعداد

آزمون آنالیز واریانس نشتتان داد که در دانشتتجویانی که

فرزندان رانواده با نمره رودارزیابی ارتباط آماری معنی

وضتتتع یت تحصتتتیلی رود را روب گزارش کرده بود ند

دار نشتتتان نداد (  Pبه ترتیب برابر با  1/212 ،1/111و

میانگین نمره اعتماد به ندس از دو گروهی که وضتتتعیت

 .)1/622آزمون همبستتتگی پیرستتون نشتتان داد که بین

تحصتتیلی رود را متوستتط و ضتتعیف گزارش کرده بودند

نمرات رودارزیابی و اعتماد به ندس ارتباط آماری مکبت

باالتر بود (جدول شماره .)2

و معنی دار وجود دارد ( r=1/326و  .)P>1/115همچنین

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال نهم ،شمارهی  ،3پاییز 7331

بررسی رابطه ی اعتماد به نفس و...

711

جدول شماره  .4مقایسه میانگین نمره اعتماد به نفس بر حسب وضعیت تحصیلی
نمره اعتماد به نفس
وضعیت تحصیلی

میانگین

انحراف معیار

خوب

31/37

37/75

متوسط

54/24

34/27

ضعیف

25/71

34/43
P>1/113

سطح معنیداری

در مرحله آرر ستتته متهیر مستتتتقل اعتماد به ندس،

معنی داری در مورد ارتباط بین متهیر عالقه به ر شته

و ضعیت اقت صادی و عالقه به ر شته تح صیلی به عنوان

تحصیلی با رودارزیابی بود .نتایج تحلیل رگرسیونی در

متهیر مستتتتقل و رودارزیابی به عنوان متهیر وابستتتته

جدول شماره  3آورده شده است .این تحلیل نشان داد

وارد تحلیل رگر سیونی مرحله به مرحله شدند .انتخاب

که ت نها متهیر اعتماد به ندس بیان کننده تهییرات در

این ستتته متهیر به راطر وجود ارتباط معنیدار بین

متهیر واب سته رودارزیابی میبا شد و تهییر در ضرایب

متهیر اعتماد به ندس و وضعیت اقتصادی با رودارزیابی

تعیین توستتط دو متهیر وضتتعیت اقتصتتادی و عالقه به

در آزمون های ق بل و همچنین  P valueنزد یک به

رشته تحصیلی معنیدار نبود.

جدول شماره  .1تحلیل رگرسیونی بین متغیرهای مستقل اعتماد به نفس ،وضعیت اقتصادی و عالقه به رشته تحصیلی و متغیر وابسته خودارزیابی بالینی

همبستگی ()R

متغیر
اعتماد به نفس
اعتماد به نفس و وضعیت
اقتصادی

1/142
1/714

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

تغییرات ضریب تعیین

()R Square

()Adjusted R Square

( )R Square Change

1/373

1/371

1/373

1/323

1/373

1/134

سطح
معنیداری
تغییرات
>1/113
1/377

اعتماد به نفس ،وضعیت
اقتصادی عالقه به رشته

1/714

1/324

1/377

111

1/442

تحصیلی

بحث و نتیجه گیری

وضعیت اقتصادی در تحلیل اولیه با رودارزیابی بالینی

شتتتنارت عوامل مؤثر بر پیشتتترفت تحصتتتیلی

در ارتباط بودند که این دو نیز در تحلیل رگرستتتیونی

دانشتتجویان از اهمیت زیادی بررورداراستتت .پژوهش

ارتباط آماری معنیدار ندا شتند .بختیارپور( )2112در

حاضتتتر با هدف بررستتتی ارت باط اعت ماد به ندس و

مطالعه رود روی دانشتتجویان دانشتتگاههای اهواز و

رودارزیابی بالینی در دانشتتجویان پیراپزشتتکی انجام

همچنین همایی و همکاران ( )2117در مطالعه رود

گردیده استتت .نتایج پژوهش نشتتان داد که بین هیچ

روی دانشتتتجویان دانشتتتگاه آزاد اهواز به این نتیجه

یک از عوامل جمعیت شتتنارتی از جمله رتبه تولد و

رسیدند که متهیرهای جمعیتشنارتی مکل جنسیت،

تعداد فرزندان رانواده ،تح صیالت و شهل پدر و مادر

بومی بودن یا نبودن وضتتعیت ت هل و روابگاهی بودن

با نمره رودارز یابی بالینی ارت باط آ ماری معنی دار

یا نبودن روی عملکرد تحصتتیلی دانشتتجویان ت ثیری

وجود ندارد تنها دو متهیر عالقه به ر شته تح صیلی و

ندارد (بخت یارپور  ،2112ه مایی و هم کاران .)2117
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اکابریان و همكاران

همچنین در مطالعه شتتکری و همکاران ( )2119روی

به نظر می رستتتد عواملی فراتر از متهیرهای جمعیت

دانشتتتجویان دانشتتتگاه آزاد واحد شتتتمال تهران بین

شنارتی پیشبینی کننده عملکرد تحصیلی میباشند.

جنستتیت و عملکرد تحصتتیلی ارتباط آماری معنی دار

نتایج پژوهش حاضتتتر نشتتتان داد که اعتماد به ندس

وجود نداشت (شکری و همکاران .)2119

پیش بینی کننده نمره ارزیابی بالینی می باشتتتد و به

تقربی و همکتتاران ( )2151بین جنس و عملکرد

تن هایی بیش از  54درصتتتد از تهییرات رودارز یابی

تح صیلی دانشآمورتگان پر ستاری و همچنین تقربی

بتتالینی را تبیین می کنتتد .همچنین میتتانگین نمره

وهمکاران ( )2155بین جنستتیت و عملکرد تحصتتیلی

اعتماد به ندس در دان شجویانی که و ضعیت تح صیلی

دانشآمورتگان دان شگاه علوم پز شکی کا شان ارتباط

رود را روب گزارش نموده بود ند باالتر بود .م طال عه

آ ماری معنی دار گزارش نمود ند (تقربی و هم کاران

در زمینه ارتباط اعتماد به ندس و رودارزیابی بالینی

 ،2151تقربی و همکتتاران  )2155کتته نتتتایج این

اند

میباشتتتد .حتی در زمینه ارتباط بین اعتماد به

م طال عه با پژوهش حاضتتتر هم روانی ندارد .ت داوت

ندس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان نیز پژوهشها

میتواند ناشتتتی از این مستتتئله باشتتتد که در این دو

معدود میباشد.

مطالعه معدل کل به عنوان عملکرد تحصتتیلی گزارش

ستتتلمالیان و همکاران ( )2154در پژوهش رود بین

شتتده استتت اما در پژوهش حاضتتر رودارزیابی بالینی

عزت ندس و موفقیت تحصتتتیلی ارتباط آماری معنی

بررسی شده است.

داری را پیدا نکردندکه با مطالعه حاضتتتر هم راستتتتا

م طال عات ،ارت باط بین دیگر متهیر های دموگراف یک

نمیباشتتد (ستتلمالیان و کاظمنژاد لی لی  .)2154این

مکل تحصتتیالت و شتتهل والدین بر عملکرد تحصتتیلی

ارتالف می توا ند ناشتتتی از ارتالف در تعریف متهیر

دانشتتجویان را مورد بررستتی قرار ندادهاند .اما جمالی

باشتتتد .در مطالعه ستتتلمالیان و همکاران معدل کل

( )2151با بررستتتی داوطلبان کنکور  5321تا 5322

دان شجویان به عنوان عملکرد تح صیلی در نظر گرفته

به این نتیجه ر سید که سطح تح صیالت پدر و مادر و

شتتده بود .ضتتمن این که در این مطالعه کستتانی وارد

شهل پدر با نمره کل داوطلب ارتباط آماری معنی دار

مطالعه شتتتده بودند که حداقل دو ترم تحصتتتیلی را

دارد (جمالی  .)2151همچنین میرشتترفی و همکاران

گذرانده باشند و ممکن است کسانی وارد مطالعه شده

( )2156با برر سی متقا ضیان ورود به دان شگاه به این

باشتتند که تا کنون بالین را تجربه نکرده و نمره بالین

نتیجه رستتتیدند که تحصتتتیالت پدر و مادر  ،میزان

در معدل آنها نبا شد .در حالی که در پژوهش حا ضر

درآ مد رانواده و شتتت هل پدر در میزان پذیرش در

رودارزیابی از عملکرد بالینی دانشتتتجو مد نظر بوده

دانشتتتگاه مؤثر استتتت(میرشتتترفی ،ردایی و جمالی

است.

 .) 2156نتایج این دومطالعه ندان قابل مقایستتته با

یک مطالعه روی دانشتتتجویان ستتتال ستتتوم و هارم

مطالعه حاضتتر نمیباشتتد ون جمعیت هدف مطالعه

پرستتتاری دانشتتگاه شتتهید صتتدوقی و دانشتتگاه آزاد

یعنی

اسالمی شهر یزد نشان داد بین اعتماد به ندس و تدکر

دان شجویان پیراپز شکی را شامل می شود که از سد

انتقادی که الزمه ت صمیم گیری در محیط بالین ا ست

کنکور گذ شته و در دان شگاه پذیرش شدهاند و ازطرف

ارتبتتاط مکبتتت و معنی دار وجود دارد (بررورداری،

دیگر کنکور آزمونی استتت که معلومات تئوری افراد را

جالل منش و محمودی  )2117که تا حدودی با

می ستتتنجد در حالی که در مطالعه حاضتتتر عملکرد

پژوهش حتتاضتتتر هم ستتتو می بتتاشتتتتد .همچنین

بالینی مد نظر بوده است.

الحبیش( )2152در یک مطالعه نشتتان داد که اعتماد

حاضتتتر بستتت یار م حدودتر بوده وگروه را
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به ندس با پی شرفت تح صیلی در حوزه دورههای ارائه

ندس آنان با مدارالت مناستتتب میتواند در افزایش

شتتداهی در دانشتتجویان زبانهای رارجی ارتباط دارد

توانمندی بالینی آنان و در نتیجه موفقیت شهلی پس

(الحبیش و محمد .)2152

از فارغالتح صیلی مؤثر با شد .گر ه در مطالعه حا ضر

یک مطالعه نشتتتان داد که اعتماد به ندس در دوران

اعت ماد به ندس یک پیش بینی کن نده نمره ارز یابی

دانشگاه می تواند پیشبینی کننده ویژگی های شهلی

بالینی استتت .اما با توجه به محدود بودن مطالعات در

در  51سال آینده با شد نانکه ک سانی که اعتماد به

زمینه ارتباط اعتماد به ندس با عملکرد دانشتتتجویان

ندس باالتر دا شتند احتمال دائمی بودن شهل ،حقور

پیراپزشتتکی اعم از عملکرد تحصتتیلی به طور کلی یا

باالتر ،فر سودگی شهلی کمتر ،انگیزش شهلی باالتر،

عملکرد بالینی ه به صتتتورت رودارزیابی یا ارزیابی

بی شتر بود ( سالمال-آرو و نورمی  .)2119این مطالعه

توسط استاد ،انجام مطالعات بیشتر برای روشن شدن

به نوعی ت یید کننده مطالعه حاضتتتر میباشتتتد ون

بیشتر این مسئله ضروری به نظر میرسد.

دستتتتیابی به یک شتتتهل دائم با حقور مناستتتب و

مطالعه حاضتتر با محدودیتهایی روبرو میباشتتد .یکی

انگیزش شهلی باال مستلزم به عمل درآوردن آمورتهها

از مهمترین محدودیتهای این مطالعه این استتتت که

است.

به جز عوامل جمعیت شتتتنارتی تنها متهیر پیشبین

مولوی و همکتاران در تحقیق رود نشتتتتان دادنتد

در نظر گرفته شده برای رودارزیابی بالینی ،اعتماد به

دان شجویانی که دارای عزت ندس باالیی ه ستند ،از

ندس بود .لحاظ متهیرهای دیگر که ممکن استتتت بر

انگیزه تح صیلی بی شتری برروردار می با شند (مولوی

رودارزیابی بالینی مؤثر با شند میتواند در د ستیابی

و همکاران .)2119در در واقع عزت ندس باال با تحت

به ن تایج دقیق تر مؤثر باشتتتد .م حدود یت دیگر این

ت ثیر قرار دادن فرد ،ستتبب انگیزش و در صتتورت

م طال عه در نظر گرفتن رودارز یابی به عنوان یک

پایین بودن باعث بی انگیزگی می شود .افرادی که از

نشتتتانگر موفقیت در عرصتتته بالین میباشتتتد .لحاظ

عزت ندس باال برروردار هستتند ،در برابر مستایل و

ارزشتتت یابی بالینی توستتتط آموزش ده نده در ک نار

مشتتکالت مقاومت بیشتتتری می کنند و پشتتتکار

رودارزیابی و بررستتتی ارتباط آنها با اعتماد به ندس

بیشتتتری دارند و در نتیجه احتمال موفقیتشتتان نیز

میتواند به تدسیر بهتر نتایج کمک کند.

بی شتر می شود (بررورداری ،جاللمنش و محمودی

تشكر وقدردانی

 .)2117با توجه به این که کستتتب مهارتهای بالینی

پژوه شگران بدین و سیله مراتب ت شکر و قدردانی

تو سط دان شجویان ر شتههای پیراپز شکی و اطمینان

رود را از م سئولین محترم دان شکده های پر ستاری -

آ نان به این نک ته که به روبی قادر به ان جام این

مامایی و پیراپز شکی دان شگاه علوم پز شکی بو شهر و

مهارتها میباشتتتند نقش مهمی در موفقیت شتتتهلی

همچنین دان شجویان شرکت کننده در پژوهش ابراز

آنان در آینده دارد و با توجه به این که اعتماد به ندس

می دارند.

با نمره رودارز یابی بالینی ارت باط مستتتتقیم دارد
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Abstract: One of the best ways to determine the knowledge and clinical skills is selfassessment. Clinical success and self-assessment as an indicator of the quality of clinical
practice has been influenced a number of factors, and then identification the affecting
factors can be effected in improving clinical practice. Hence, this study aimed to evaluate
the relationship between self-esteem and clinical self-assessment in paramedical students,
and it was performed in Bushehr University of Medical Sciences. This study was crosssectional study and performed through census way on 145 students of paramedical student
of Bushehr University of Medical Sciences in 2014 in which Cooper Smith questionnaire
self-esteem and self-made questionnaire self-assessment were used. Moreover, data
analysis was used by SPSS and methods of descriptive and inferential statistics, t-test,
ANOVA and regression. The average age was 22±2.1 years old. Therefore, the mean and
standard deviation of self-esteem and clinical self-assessment was 82.15±15.01,
48.48±6.47. The inferential tests showed no relationship between demographic variables
and self-assessment but self –esteem predicted clinical self-assessment score 14%
(p<0.001, r=0.386%). Considering that clinical skills by students paramedical plays the
important role in their future career success, and also the direct relationship of self-esteem
with clinical self-assessment, design interventions and strategies for enhancing selfesteem in the students should be a prior concern of higher education policy makers.
Keywords: self-esteem, clinical self-assessment, students, paramedical
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