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 پیشگفتار 

خود به بررسی و شناخت یادگیری نیاز پیدا می کنند. معلم ممکن است گویه های همه معلمان در نقطه از مسیر کاری  
امتحان را بنویسد؛ تست ها و تجزیه و تحلیل نتایج آنها را آماده کند؛ مقیاس های عیارزنی و روش های ارزشیابی بالینی تهیه  

بالینی، دوره های آنالین، شبیه سازی  کند؛ راهبردهای دیگری برای بررسی و شناخت یادگیری در کالس درس، کارآموزی  
و سایر محیط ها فراهم سازد. اغلب معلمان آمادگی انجام همه این اقدامات به عنوان نقش آموزشی و تدریس خود را ندارند.  
چاپ ششم کتاب سنجش و اندازه گیری در آموزش پرستاری منبعی مناسب برای معلمان برنامه های آموزش پرستاری و 

ت بهداشت و درمان است، کتاب مرجعی برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی است تا خود را برای نقش مدرس سایر موسسا
پرستاری آماده سازند، راهنمایی است برای پرستاران در عملکرد بالینی که به دیگران آموزش می دهند و مسئول ارزشیابی 

ان مراقبت بهداشتی که در امر بررسی و شناخت، اندازه  یادگیری و عملکرد بالینی هستند، منبعی است برای سایر متخصص
گیری، تست کردن و ارزشیابی درگیر هستند. گرچه مثال های گویه های امتحان و سایر انواع روش های بررسی و شناخت  

ت و  در این کتاب برای رشته پرستاری است، اما به سادگی می توان آنها را برای بررسی و شناخت سایر رشته های بهداش
 درمان اتخاذ نمود. 

هدف از این کتاب توصیف مفاهیم بررسی و شناخت، امتحان و ارزشیابی در آموزش پرستاری و آماده سازی معلمان برای 
انجام این بخش از نقش های خویش است. در این کتاب ویژگی های رویه های بررسی و شناخت اثربخش )پایایی، روایی، 

متحانات، چیدمان و اجرای امتحانات، نمره گذاری امتحان؛ شیوه نوشتن همه انواع گویه های  کاربرد پذیری(؛ شیوه طراحی ا
امتحان و تدوین روش های بررسی و شناخت؛ راهبردهای بررسی و شناخت یادگیری سطح باالتر؛ امتحان و ارزشیابی در 

وشتنی در پرستاری، تهیه روال ها، ارزشیابی بالینی، دوره ها و برنامه های آنالین؛ ارائه شده است. این کتاب ارزشیابی تکالیف ن
( بالینی ساختاردهی شده عینی  امتحانات  و  از شبیه سازی  استفاده  و  بالینی  ارزشیابی عملکرد  برای   OSCE )1روش های 

ی ارزشیابی توصیف شده است. فصل جدید کتاب مدرسان را برای تجزیه و تحلیل عملکرد امتحان به صورت کلی و گویه ها
امتحان به صورت فردی و تفسیر نمرات امتحان آماده می کند؛ این فصل شامل مثال ها و کادرهایی جهت کمک به خوانندگان  
در درک و فهم این اقدامات تجزیه و تحلیل و گرفتن تصمیمات آگاهانه در مورد امتحانات خود، می باشد. این چاپ کتاب 

حقوقی مرتبط با امتحان کردن و ارزشیابی در پرستاری؛ نمره گذاری؛ ارزشیابی   همچنین به بررسی مسائل اجتماعی، اخالقی و 
برنامه )با بخش جدیدی در مورد اعتبارسنجی برنامه های آموزش پرستاری( می پردازد. ضمیمه های کتاب مرجع سریعی به  
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 ب

گرفتن، ارائه نموده است. محتوای  دستورالعمل نوشتن انواع مختلف گویه های تست )همراه با مثال( و سایر منابع امتحان  
کتاب برای تمامی معلمان در هر محیطی که در برگیرنده ارزشیابی دیگران است، صرفنظر از اینکه دانشجو، پرستار یا سایر 

 پرسنل بهداشت و درمان ارزشیابی شوند، قابل استفاده است. 

اندازه گیری   1فصل   و ارزشیابی در آموزش پرستاری می پردازد.   به تبیین هدف از بررسی و شناخت، امتحان کردن، 
مرجع و مالک مرجع بررسی شده است. از آنجایی که  -تفاوت های بین ارزشیابی تکوینی و پایانی و بین اندازه گیری هنجار

بررسی و شناخت اثربخش مستلزم توصیف روشن چه چیزی و چگونه بررسی شود، در این فصل استفاده از برآیندها برای  
ویه های تست استفاده شده است، مثال هایی از برآیندها در سطوح مختلف طبقه بندی ارائه شده و چگونگی تهیه  تهیه گ

 گویه های تست برای هر یک از این سطوح تکاملی توصیف شده است.

، کیفیت های رویه های بررسی و شناخت اثربخش مورد بحث قرار گرفته است. مفهوم روایی بررسی و شناخت  2در فصل  
نقش پایایی و تاثیر آنها بر کیفیت تفسیری نتایج بررسی و شناخت توصیف شده است. از بکارگیری تست ها و سایر ابزارهای  
بررسی و شناخت نمراتی حاصل می شود که معلمان می توانند برای استنباط میزان دانسته های فراگیران یا اینکه چکار می  

میزان کفایت و تناسب این تفسیرها در مورد دانش یا توانایی فراگیر براساس آن نمرات   توانند بکنند، استفاده نمایند. روایی
است. راه های جاری تفکر به پایایی و رابطه آن با روایی شرح داده شده است. همچنین در فصل مالحظات عملی مهمی  

 شته باشد.بحث شده است که ممکن است روی انتخاب یا تهیه تست ها و سایر ابزارها تاثیر دا

مراحل درگیر در برنامه ریزی ساخت تست توصیف شده است، معلمان را قادر می سازد تصمیمات خوبی در   3در فصل  
مورد چه چیزی و چه موقع تست انجام شود، طول تست، سطح سختی گویه های تست، قالب گویه ها، رویه های نمره  

در طریقه تهیه بلوپرینت امتحان و سپس استفاده از آن برای نوشتن    گذاری، بگیرند. یکی از کانون های تمرکز مهم این فصل
گویه های امتحان است، مثال هایی برای تصریح این فرآیند برای مخاطبان ارائه شده است. اصول مهم وسیع در تهیه گویه  

 های تست، صرفنظر از نوع خاص گویه در این فصل بحث شده است.

گویه های امتحان وجود دارد: یکی از آنها گروه بندی گویه ها طبق نحوه نمره گذاری راه های مختلفی برای دسته بندی  
است )عینی یا ذهنی(. راه دیگر گروه بندی آنها براساس نوع پاسخی که الزم است امتحان شونده ارائه نماید )پاسخ انتخابی 

مستلزم آن است که امتحان شونده پاسخ  انتخابی  -یا پاسخ ساختنی(، که نحوه سازماندهی فصول است. گویه های پاسخ
انتخاب نماید. این گویه ها شامل صحیح ارائه شده توسط معلم  از بین گزینه های  پاسخ را  غلط، جور  -صحیح یا بهترین 

ساختنی )پر کردن جا خالی و تشریحی( مستلزم آن است که  -کردنی، چند گزینه ای و چند پاسخی است. گویه های پاسخ
به بحث    6تا    4اسخ را بسازد بجای اینکه از بین گزینه هایی که ارائه شده است، انتخاب نماید. فصل های  امتحان شونده پ

 در مورد این گویه های تست پرداخته است. 

غلط از بیانیه ای تشکیل شده است که دانشجو در مورد صحیح یا غلط بودن آن قضاوت می کند. در بعضی -گویه صحیح
دانشجویان همچنین پاسخ را تصحیح کرده یا دلیل و منطق صحیح یا غلط بودن پاسخ را بیان می کنند. گویه های  از اشکال،  

مطلب -صحیح درک  تست  برای  است  ممکن  اما  هستند  مفید  خاص  اطالعات  و  حقایق  آوردن  بخاطر  برای  بیشتر  غلط 
غلط و انواع مختلف آن را توصیف می کند،  -حیحشیوه ساخت گویه های ص   4دانشجویان از محتوا نیز استفاده شوند. فصل  

مثال تصحیح بیانیه غلط یا ارائه منطق انتخاب پاسخ، که به معلم این امکان را می دهد که درک فراگیر از محتوا را مورد  
همچنین شیوه ساخت تمرینات جور کردنی را شرح داده است. اینها شامل دو ستون    4بررسی و شناخت قرار دهد. فصل  
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ازی است که در آن دانشجویان عبارات، اصطالحات، جمالت یا اعداد یک ستون را با ستون دیگر مقایسه و منطبق می  مو
 کنند. اصول نوشتن هر نوع از گویه ها ارائه شده است و با گویه های نمونه همراه شده است. 

های چند گزینه ای که در آن یک    روی نوشتن گویه های چند گزینه ای و چند پاسخی متمرکز شده است. گویه   5فصل  
پاسخ صحیح است بطور وسیعی در پرستاری و سایر رشته ها استفاده می شود. این قالب گویه امتحان شامل یک بیانیه یا سئوال  
ناقص است که در پی آن لیست از گزینه ها آمده است که بیانیه را تکمیل کرده یا سئوال را پاسخ می دهد. گویه های چند  

بطور مشابه طراحی می شوند گرچه بیش از یک پاسخ صحیح وجود دارد. گویه چند گزینه ای دارای سه بخش است،    پاسخی 
ما به بحث در    5هر کدام دارای مجموعه اصول خاص خود برای تهیه است: )الف( ساقه، )ب( پاسخ و )ج( انحرافی. در فصل  

ه کرده ایم. ما همچنین اصول نوشتن گویه های چند پاسخی را بحث  مورد شیوه نوشتن این سه بخش پرداخته و مثال هایی ارائ 
 )شورای ملی امتحانات مجوزدهی( می باشد.   NCLEXکرده ایم که شامل قالب مورد استفاده در امتحان  

پاسخ )پر کردن جای خالی( را می توان با یک کلمه، عبارت یا عدد تکمیل کرد. در یک قالب سئوالی -گویه های کوته 
ارائه می شود که دانشجو در چند کلمه یا عبارت به آن پاسخ می دهد. در سایر قالب ها، تکمیل کردنی یا پر کردنی جا خالی، 

ممکن است از داوطلبان   NCLEXیا کلمات در جای خالی تکمیل می کنند. در    دانشجویان جمله ناقص سئوال را با درج کلمه 
  6خواسته شود که محاسبه ای انجام داده و عددی را تایپ کرده یا لیستی از پاسخ ها را به ترتیب مناسب بنویسند. در فصل  

شتن و نمره گذاری گویه های پاسخ را بحث می کنیم. همچنین شیوه نو-ما شیوه نوشتن قالب های مختلف گویه های کوته 
تشریحی بحث می شود. گویه های تشریحی فرصتی برای فراگیران فراهم می سازد که محتوا را انتخاب و بحث کنند، ایده  
های خود را به زبان خود ارائه کرده و پاسخ اورجینال و خالقه ای برای سئوال عرضه کنند. ما بحث وسیعی در مورد نمره 

 شریحی و نحوه ایجاد روال ارائه کرده ایم.گذاری پاسخ های ت

در تفکر سطح باال، دانشجویان مفاهیم و سایر اشکال دانش را به موقعیت های جدید اعمال کرده، از آن دانش برای حل  
م  مشکالت بیماران و سایر انواع مشکالت استفاده می کنند و به تصمیمات منطقی و کامال متفکرانه ای در مورد اقدامات انجا 

شده می رسد. اصل اساسی در بررسی و شناخت یادگیری سطح باال ایجاد گوی های تست و سایر روش های بررسی و شناختی  
است که مستلزم آن است که دانشجویان دانش و مهارت های خود را در موقعیت جدید بکار بگیرند، معلم می تواند سپس بررسی  

از   آیا دانشجویان قادر به استفاده  یا خیر. در فصل  کند که    7آموخته های خود در موقعیت ها و زمینه های مختلف هستند 
راهبردهایی برای بررسی و شناخت سطوح باالتر یادگیری در پرستاری معرفی شده است. مجموعه گویه وابسته به زمینه یا  

سطح باالتر استفاده می شود.    تفسیری به عنوان یکی از قالب های امتحان مناسب برای بررسی و شناخت مهارت های شناختی 
پیشنهاداتی برای تهیه این گویه ها در این فصل ارائه شده است که شامل مثال هایی از گویه های مختلف است. سایر روش  
های بررسی و شناخت مهارت های شناختی در پرستاری نیز در این فصل ارائه شده است: کیس ها، مطالعه موردی، کیس های  

 استفاده از سئواالت سطح باال، مناظره، کلیپ ویدیویی، تکالیف نوشتنی کوتاه. گشوده، بحث با  

آماده    8فصل   اعتبارسنجی  و  امتحانات مجوزدهی  برای  را  دانشجویان  که  است  متمرکز  تستی  گویه های  تهیه  روی 
شود.  بحث می  شروع می شود و کاربردهای آن برای مدرسان پرستاری  NCLEXسازد. این فصل با شرح طرح امتحان  می

مثال هایی از گویه های نوشته شده برای سطوح مختلف شناختی ارائه شده است، بدینوسیله از تست هایی که فقط روی  
شود. این فصل همچنین شیوه نوشتن سئواالت مربوط به  می    بخاطر آوری و حفظ کردن حقایق تمرکز داشته باشد، اجتناب

ف شده، ساقه های نمونه برای استفاده در این گویه ها ارائه شده است. انواع گویه  عملکرد بالینی یا فرآیند پرستاری توصی
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و بسیاری از امتحانات مجوزدهی است. وقتی معلمان این گویه    NCLEXهای ارائه شده در فصل شبیه به گویه های امتحان  
آورند همانطور می  نوع امتحانات را بدست ها را در امتحانات دوره های پرستاری تلفیق کنند، دانشجویان تجربه کافی از این

که در طول برنامه پیشروی می کنند، آنها را برای قبول امتحانات مجوزدهی و اعتبارسنجی به عنوانی یک فارغ تحصیل آماده  
 می سازد. 

رسند.  میدانشجویان از طریق مقاالت و تکالیف نوشتنی دیگر، دانشجویان به درک محتوایی که در مورد آن می نویسند،  
تکالیف نوشتنی با بازخورد معلم نیز به دانشجویان در بهبود توانایی نوشتن کمک می کند که یکی از برآیندهای مهم برنامه  

دستورالعمل هایی برای بررسی و شناخت مقاالت   9پرستاری از سطح مبتدی تا مطالعه تحصیالت تکمیلی است. در فصل  
های پرستاری ارائه شده است. این فصل همچنین شامل معیارهای بررسی و شناخت   رسمی و سایر تکالیف نوشتنی در دوره 

کیفیت مقاالت است از قبیل مثال هایی از روال نمره گذاری و پیشنهاداتی برای بررسی و شناخت و نمره گذاری تکالیف 
 نوشتاری ارائه شده است. 

ت. عالوه بر آماده سازی بلوپرینت امتحان و ساخت شیوه چیدن، اجرا و نمره گذاری امتحان بحث شده اس  10در فصل  
ماهرانه گویه های تست، ظاهر نهایی امتحان و راهی که در آن امتحان اجرا شود می تواند روی روایی نتایج تست تاثیر 

اجرای  قواعد طراحی امتحان توصیف شده است، پیشنهاداتی برای بازتولید امتحان، حفظ امنیت امتحان،    10بگذارد. در فصل  
 آن و پیشگیری از تقلب در امتحان در این فصل ارائه شده است.

بررسی و شناخت یادگیری در دوره   11آموزش آنالین در پرستاری با سرعت باالیی در حال گسترش است. در فصل  
ن آنالین  های آنالین بحث شده است که شامل تست کردن و ارزشیابی تکالیف دوره است. این فصل با بحث در مورد امتحا

شروع شده است. سپس جلوگیری از تقلب و ترویج صداقت تحصیلی بحث شده، اعضای هیئت علمی می توانند از انواع راه 
حل های کم تکنولوژی و تکنولوژی باال استفاده نمایند. ارائه بازخورد به موقع و اساسی به دانشجویان در دوره های آنالین  

ای تکالیف انجمن مناظره آنالین و ارزشیابی آنها ارائه کرده ایم. ارزشیابی بالینی دانشجویان  حیاتی است و ما روال نمونه ای بر 
در برنامه ها و دوره های آنالین اعضای هیئت علمی و مدیران برنامه ها را با چالش مواجه ساخته است. سایر بخش های 

های پرستاری از تدریس و ارزشیابی کیفیت برنامه این فصل به بررسی و شناخت دوره های آنالین، ارزشیابی دانشجویان  
 آنالین پرداخته است. 

پس از اجرای تست، معلم الزم است آن را نمره گذاری کرده و نتایج را تفسیر کند و سپس از نتایج برای گرفتن تصمیمات 
و تحلیل تست و گویه های آن  به بحث در مورد فرآیندهای بدست آوردن نمرات، انجام تجزیه    12آگاهانه استفاده کند. فصل  

و تفسیر نتایج پرداخته است )هم امتحانات معلم ساخته و هم استاندارد(. در این فصل توزیع نمرات امتحان بررسی شده،  
سنجه های گرایش مرکزی و تغییر پذیری توصیف شده و استفاده از آنها در تفسیر نمرات تست بحث شده است. شیوه تفسیر  

تمایز و تجزیه و تحلیل گویه های انحرافی توصیف شده است. مثال هایی از تجزیه و تحلیل گویه    شاخص سختی و شاخص
غلط، جور کردنی، چند گزینه ای و چند پاسخی ارائه شده است. کادرهای نمایشی این فصل  -ها برای گویه های صحیح

یه و تحلیل و تفسیر عملکرد هر یک از گویه  اینگونه تجزیه و تحلیل ها را نمایش داده است بطوری که مخاطبان نحوه تجز
با  از امتحان برای همیاری  ها را بفهمند. همچنین راههایی پیشنهاد شده که در آن معلمان می توانند از بحث های پس 
یادگیری دانشجویان و گرفتن بازخورد دانشجویان استفاده نمایند تا به بهبود گویه های تست منجر شود. معلمان اغلب در  

ورد امتیاز تنظیم نمرات امتحان توسط حذف گویه ها یا اضافه کردن امتیاز برای جبران نقص های واقعی یا درک شده در  م
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ساخت تست یا عملکرد آن بحث می کنند. ما این را در فصل بحث کرده و دستورالعمل هایی برای اساتید ارائه کرده ایم که  
. یک بخش از این فصل نیز به ارائه پیشنهادات و مثال هایی برای ساخت  در تصمیم گیری های اینچنین کمک کننده باشد

بانک گویه تست تخصیص یافته است. بسیاری از ناشران نیز بانک های گویه امتحان عرضه کرده اند که به محتوای موجود 
اده از این گویه ها در در کتاب های مرجع آنها ربط دارد، ما بحث کرده ایم که چرا اعضای هیئت علمی بایستی در استف

 امتحانات خود محتاط باشند.

فرآیند ارزشیابی بالینی در پرستاری بحث شده است. این فصل با بحث در مورد برآیندهای کارآموزی بالینی   13در فصل  
بحث در    در برنامه های پرستاری شروع شده، سپس مفاهیم اساسی زمینه ارزشیابی بالینی ارائه شده است. در این فصل ما به

مورد عدالت در ارزشیابی، شیوه ساخت بازخورد در مورد فرآیند ارزشیابی و شیوه تعیین چیزی که باید در دوره های بالینی  
 ارزشیابی شود، پرداخته ایم.

براساس مفاهیم ارزشیابی بالینی ارائه شده در فصل قبلی ساخته شده است. روش های ارزشیابی زیادی برای    14فصل  
شناخت توانمندی ها در عملکرد بالینی دردسترس است. ما مشاهده و ضبط مشاهدات به صورت یاداشت عملکرد،  بررسی و  

چک لیست ها و مقیاس های عیارزنی، تکالیف نوشتنی مفید برای ارزشیابی بالینی مثل ژورنال ها، نقشه های مفهومی، تجزیه  
الک پرتفوی  شناخت  و  بررسی  کوتاه،  مقاالت  کیس،  تحلیل  بالینی، و  ارزشیابی  برای  پرتفو  سیستم  نصب  نحوه  و  ترونیک 

ارزشیابی را بحث کرده ایم. این فصل شامل یک فرم نمونه برای  -کنفرانس ها و سایر روش هایی چون پروژه گروهی و خود
پروژه های    ارزشیابی مشارکت دانشجویان در کنفرانس های بالینی و روالی برای استفاده در ارزشیابی همتا از مشارکت در

 گروهی است. 

شبیه سازی بطور وسیعی برای تدریس در پرستاری استفاده می شود و می توان از آن برای بررسی و شناخت نیز استفاده  
کرد. شبیه سازی را می توان برای دانشجویان ایجاد کرد تا رویه ها و فناوری ها، تجزیه و تحلیل داده ها، گرفتن تصمیمات 

نشجویان می توانند از بیماران به صورت فردی یا تیمی مراقبت کنند. عملکرد دانشجویان در این شبیه  را نمایش دهند. دا 
سازی ها را می توان برای ارائه بازخورد یا تمایز توانمندی ها بررسی کرد. در بعضی از شبیه سازی ها بیماران استاندارد شده  

ارزشیابی   تلفیق شده است، هنرپیشه هایی که نقش بیماران دارای تشخیص یا اختالل خاص را بازی می کنند. راه دیگر 
پرستاری   دانشجویان  بالینی  های  توانمندی  و  ها  در    OSCEمهارت  بین    OSCEاست.  چرخشی  بصورت  دانشجویان 

  ایستگاههای مختلف چرخیده و در هر ایستگاه فعالیت خاصی را انجام داده یا مهارت خاصی را اجرا می کنند که سپس مورد
 این روش های بررسی و شناخت توانمندی های بالینی دانشجویان بحث شده است. 15ارزشیابی قرار می گیرد. در فصل 

به کاوش مسائل اجتماعی، اخالقی و قانونی مرتبط با تست و ارزشیابی پرداخته است. مسائل اجتماعی از قبیل    16فصل  
ر اعتماد به نفس، اضطراب امتحان بحث شده است. مسائل اخالقی سوگیری و تبعیض در تست، تورم نمره، تاثیر امتحان ب

شامل رعایت حریم و دسترسی به نتایج تست است. با درک و اعمال قوانین استفاده مسئوالنه و اخالقی از امتحانات، معلمان 
از نتایج تست به عمل  می توانند اطمینان حاصل کنند که از رویه های بررسی و شناخت مناسب استفاده شده و تفسیر روایی

 آید. ما همچنین مشکالت حقوقی و قانونی منتخب مرتبط با امتحان کردن را بحث کرده ایم. 

مردود برای گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان -یا قبول  Fتا    Aنمره )بارم( گذاری استفاده از نمادهایی چون حروف  
شان می دهد که دانشجو چقدر به برآیندهای دوره و کارآموزی است. نمره گذاری برای مقاصد پایانی استفاده می شود، ن

بالینی دست یافته است. برای ارائه قضاوت معتبر در مورد پیشرفت دانشجو، نمرات بایستی براساس اقدامات ارزشیابی دقیق،  
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برنامه های پرستاری،  به مرور استفاده از نمرات در  17نتایج امتحان پایا و روش های بررسی و شناخت چندگانه باشد. فصل 
این چارچوب از  در هر یک  نمرات  نمره گذاری، شیوه محاسبه  انتخاب چارچوب  نمره گذاری، شیوه  ها انواع سیستم های 

مردود یا سایر سیستم های نمره  -پرداخته است. همچنین عمل نمره گذاری کارآموزی بالینی، استفاده از سیستم های قبول
ل هایی برای معلمان ارائه شده است تا زمانی که دانشجو در شرف رد شدن از کارورزی بالینی گذاری بحث شده و دستورالعم

 است، پیروی شود. همچنین قراردادهای یادگیری بحث شده و یک مثال از آن ارائه شده است. 

های کیفیت باال، تاکید  ارزشیابی برنامه فرآیند قضاوت در مورد ارزش یا اعتبار یک برنامه آموزشی است. با تقاضای برنامه  
مروری بر مدل های ارزشیابی برنامه    18بیشتری بر ارزشیابی سیستماتیک و مستمر برنامه ها وجود دارد. بنابراین در فصل  

انجام شده و ارزشیابی اجزای منتخب برنامه بحث شده است، از جمله برنامه ریزی درسی، دوره ها یا واحدها، فعالیت های 
این فصل شامل محتوایی در مورد اعتبارسنجی، نهادهای اعتبارسنجی در پرستاری، انواع اعتبارسنجی و  یادگیری.  -تدریس

ارزشیابی برنامه های آموزش از دور است. ما تهیه یک طرح نظامدار ارزشیابی به همراه یک قالب نمونه را ارائه کرده ایم.  
ری در بسیاری از مدارس پرستاری دارد، ما به بحث این روش  عیارزنی دوره ها و معلمان توسط دانشجویان وزن خیلی بیشت

 های عیارزنی و مسائل مربوطه پرداخته، سایر منابع اطالعاتی در مورد اثربخشی تدریس را بررسی کرده ایم.

و   عالوه بر این کتاب، ما دستنامه مدرس را ارائه کرده ایم که شامل نمونه ای از سیالب دوره، نمایش پاورپوینت فصول
ماژول های آماده استفاده برای دوره آنالین است )همراه با خالصه فصول، فعالیت های یادیگری دانشجو، سئواالت انجمن  

 مناظره، راهبردهای بررسی و شناخت(.

در اینجا می خواهیم از آدریان بریجیدو، مدیر آموزش پرستاری شرکت انتشارات اسپرینگر بخاطر اشتیاق و حمایت مستمر  
شکر کنیم. همچنین از شرکت انتشارات اسپرینگر بخاطر حمایت از آموزش پرستاری و انتشار کتاب های ما برای سالیان وی ت

 متمادی سپاسگزاریم. 
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 بازنگری کنندگان 

 

 دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی علوم دکتر نیکبخت نصرآبادی استاد تمام  
پزشکی تهران می باشند. در زمان انتشار این کتاب ایشان ریاست دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران را عهده  

 دار بودند. 

 

 عیسی محمدی دکتر 

مدرس می باشند. در زمان انتشار این کتاب ایشان در دانشکده پرستاری دکتری عیسی محمدی استاد تمام دانشگاه تربیت  
 دانشگاه تربیت مدرس مشغول به تدریس دانشجویان تحصیالت تکمیلی بودند. 

 

 دکتر محمد ذوالعدل

دکتر محمد ذوالعدل دانشیار دانشگاه علوم پزشکی یاسوج می باشند. در زمان انتشار این کتاب دکتر ذوالعدل عضو هیئت 
 علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بوده و به امر تدریس دروس تحصیالت تکمیلی مشغول بودند. 

 

 دکتر حسین کیخا 

دکتر حسین کیخا استادیار دانشگاه علوم پزشکی زابل و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی زابل می باشند.  
ضر به امر تدریس واحدهای درسی تحصیالت تکمیلی مشغول ایشان دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس بوده و در حال حا

 می باشند.
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 341 ینمره گذار

بر  ینیبال یکارآموز یرد ریشناخت تاث
 341 نمره دوره 

 یها، فرم ها اداشتی انیدانشجو
 341 را امضاء کنند یابیخالصه ارزش ،یارزنیع

شناخت زودرس مشکالت عملکرد و 
 342 ی ریادگی یقراردادها  ن یتدو

 343 ی تیت خدمات حماشناخ
 344 ثبت عملکرد 

ناامن ینیعملکرد بال  استیاز س تیتبع
 344 

ورت رد شدن  ها در ص استیاز س یرویپ
 344 ینیاز دوره بال

 345 ینرم افزار نمره گذار 
 345 خالصه فصل 

 346 منابع فصل

 347 برنامه  یو اعتبارسنج یابیارزش - 18فصل 

 347 برنامه یو اعتبارسنج یابیارزش
 347 ی آموزش پرستار یبرنامه ها یاعتبارسنج
 348 ی انواع اعتبارسنج

آموزش از دور با استفاده از مدل   یبرنامه ها یابیارزش

 349 یاعتبارسنج
 352 برنامه یابیارزش یمدل ها

 353 ی درس یزی برنامه ر یابیارزش
 354 دوره  یابیارزش
 355 یر یبادگ-سیتدر یها تیفعال یابیارزش

 355 سیتدر
 356 دانش 

 356 ی نیبال یتوانمند
 356 سیتدر

 357 رانیبا فراگ یفرد نیروابط ب
 357 معلم ی فرد یها یژگیو

 357 سیتدر یاثربخش یابینحوه ارزش
 357 دانشجو  یارزنیع

 360 همتا  یبازنگر
 362 سیتدر یپرتفو

 362 نظامدار برنامه یابیطرح ارزش
 362 ی ابیچارچوب ارزش

 363 عناصر
 364 یابیارزش یها  طه یح

 364 محک ها
 364 ئولگروه مس ایشخص 

 364 و شناخت یروش بررس
 365 ی قالب زمان

 365 جینتا
 365 اقدامات به عمل آمده

 365 یابیارزش یارهایمع ایها   طه یح یمحتوا
 365 ت یریمد

 366 دیاسات
 367 ان یدانشجو
 367 یدرس یزیبرنامه ر

 367 منابع
 367 برنامه یندهایبرآ 

 368 خالصه فصل 
 369 منابع فصل

 371 ها  مهیضم

امتحان  یها هی گو ع یسر مرجع –الف    مهیضم
 372 



 

 و

امتحان همراه با   یها ه ینوشتن انواع گو عیمرجع سر
 372 مثال

 372 غلط-حیصح
 372 دستورالعمل نگارش

 373 مثال ها
 373 ی جور کردن

 373 دستورالعمل نگارش
 374 مثال ها

 376 یا نه یچند گز
 376 دستورالعمل نگارش: ساقه 

 376 ها لیدستورالعمل نگارش: بد
 377 پاسخ  نیبهتر ای حیدستورالعمل نگارش: پاسخ صح

 377 ها  یدستورالعمل نگارش: انحراف
 377 مثال ها

 378 ی شیقالب نما
 379 قالب پاسخ مرتب شده

 379 یچند پاسخ
 379 مثال ها

 380 ( یکوته پاسخ )کامل کردن
 380 دستورالعمل نوشتن 

 381 مثال ها
 381 یاقالب محاسبه 
 381 قالب نقطه داغ

 382 یحیتشر
 382 دستورالعمل نگارش

 382 یحیتشر یها ه یگو یدستورالعمل نمره گذار
 383 مثال ها

مدرسان   یمنابع امتحان برا  – ب  مهیضم
 384 یپرستار

 384 یمدرسان پرستار یمنابع امتحان برا

امتحان عادالنه در علوم   نیقوان – ج  مهیضم
 386 یتیترب

 386 یت ی امتحان عادالنه در علوم ترب نیقوان
 386 آزمون ها یالحاق ونیسیآماده شده توسط کم

 387 مناسب یو انتخاب آزمونها ه یالف. ته
 388 امتحان یب. اجرا و نمره گذار

 389 امتحان  جینتا ری ج. گزارش و تفس
 390 د. اطالع دادن به امتحان شونده

آزمون عادالنه در   یدستورالعمل ها  –د  مهیضم
 392 یآموزش پرستار 

آزمون عادالنه در  یدستورالعمل ها یمل ه یاتحاد
 392 ی آموزش پرستار یبرا یپرستار

I 392 یعموم ی دستورالعمل ها 
II 393 امتحان یو اجرا هیته 

III امتحان  طی به مح یابیدست یها ه یتوص
 394 عادالنه 

معلم در   تیصالح  یتانداردهااس  –ه   مهیضم
 396 سنجش دانشجو

و  یمعلم در بررس تیصالح یبرا  ییاستانداردها
 396 انیدانشجو یشناخت آموزش

 397 واژگان

 397 واژگان

 397 واژه نامه 
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بررسیوشناختوفرآیندآموزشی-1فصل

 

 

 بررسی و شناخت و فرآیند آموزشی 

 

در تمامی حوزه های آموزش و عملکرد پرستاری برای جمع آوری اطالعات راجع به یادگیری    1بررسی و شناخت

فراگیران، ارزشیابی توانایی ها و عملکرد بالینی و تصمیم گیری های دیگر در مورد دانشجویان و پرستاران از اهمیت خاصی  
شی و مراقبت بهداشتی است. با ارزیابی برآیندهای برخوردار است. بررسی و شناخت جزء الینفک پایش کیفیت برنامه های آموز 

بدست آمده توسط دانشجویان، فارغ تحصیالن و بیماران، اثربخشی برنامه ها را می توان سنجید و تصمیماتی در مورد لزوم  
 بهینه سازی این برنامه ها گرفت.

آموزش و خدمات ارائه شده است.  بررسی و شناخت فراهم کننده راهی برای اطمینان از پاسخگویی نسبت به کیفیت  
نیازهای مراقبت   بیماران خود و جامعه به طور کل هستند تو  پرستاران همانند سایر متخصصان مراقبت بهداشتی مسئول 
بهداشتی بیماران را باید لحاظ کنند. همراستا با این مسئله، مدرسان پرستاری نسبت به کیفیت آموزش و تدریس ارائه شده به  

برآیندهای کسب شده و اثربخشی کلی برنامه های آموزشی مسئول هستند. موسسات آموزشی نیز نسبت به نهادهای فراگیران،  
سایر  و  پرستاری  مدرسان  هستند.  مسئول  آینده  و  حال  های  نقش  برای  تحصیالن  فارغ  آموزش  نظر  از  اجتماع  و  حاکم 

عاتی برای اندازه گیری کیفیت تدریس و برنامه های متخصصان مراقبت بهداشتی می توانند از طریق بررسی و شناخت اطال
خود و همچنین ثبت برآیند کار برای بازنگری و سنجش دیگران، جمع آوری نمایند. همه مدرسان صرفنظر از محیط آموزشی  

 داشته باشند. 4رزشیابیاو  3اندازه گیری، 2سنجشالزم است که دانش کافی در مورد بررسی و شناخت،  

 

1 Assessment 

2 Testing 

3 Measurement 

4 Evaluation 



2    یآموزش  ندیشناخت و فرآ و یبررس -1فصل 

 

 بررسی و شناخت 

بررسی و شناخت در آموزش شامل جمع آوری اطالعات برای تصمیم گیری در مورد فراگیران، برنامه ها و سیاست های 
نند و  دا( بررسی و شناخت را تحت عنوان گردآوری اطالعات در مورد آنچه که فراگیران می2017)  1آموزشی است. میسلوی 

های بالینی را کسب  می توانند انجام دهند، تعریف کرده است. آیا فراگیران مفاهیم مهم را در طول دوره می آموزند و توانایی
می کنند؟ معلم می تواند با اطالعاتی که از طریق بررسی و شناخت جمع آوری می کند فعالیت های یادگیری متناسب را که  

لحاظ کرده و به آنها کمک می کند که عملکرد خود را بهبود بخشند؛ تعیین نماید. اگر بررسی   نیازهای یادگیری فراگیران را
و شناخت اطالعاتی در مورد نیازهای یادگیری فراهم سازد، بررسی و شناخت تشخیصی است؛ معلمان از آن اطالعات برای 

ی برای فراگیران استفاده می کنند تا بتوانند  تصمیم گیری در مورد محتوای مناسب، فعالیت های یادگیری و فرصت های عمل
 برآیندهای یادگیری مطلوب مورد نظر را کسب کنند.

بررسی و شناخت همچنین فراهم کننده بازخوردی است برای دانشجویان، که بویژه در عملکرد بالینی اهمیت دارد، جایی که  
موقعیت های پیچیده بالینی فکر کنند. بازخورد حاصل از بررسی و  دانشجویان توانایی های خود را کسب کرده و می آموزند در  

شناخت شبیه به اطالع رسانی به معلم و فراهم کردن داده برای تصمیم گیری در مورد شیوه برتر تدریس یک محتوا و مهارت خاص  
 نشجویان را بهبود بخشند. است، بدین شیوه بررسی و شناخت به مدرسان کمک می کند حرفه آموزشی خود و شیوه تدریس به دا 

بررسی و شناخت اهداف  از  دیگر  است. گرچه    یکی  دانشجویان  نمرات  تعیین  برای  روا  و  پایا  داده های  فراهم کردن 
مدرسان پرستاری پیشرفت دانشجویان خود در دستیابی به برآیندهای یادگیری و بدست آوردن توانایی های بالینی را بطور  

د و اندازه گیری کنند. نمرات این  مستمر بررسی می کنند، اما الزم است که پیشرفت تحصیلی آنها در دوره مربوطه را بسنجن 
هدف را لحاظ می کنند. راهبردهای بررسی و شناختی داده های الزم برای اساتید در تعیین میزان پیشرفت دانشجویان و  

(  Fتا    Aسازند. نمره یک نماد )مثال حرف  دستیابی به برآیندهای تدریس و کسب توانایی های بالینی ضروری را فراهم می
 پیشرفت تحصیلی دانشجویان است.  برای گزارش

بررسی و شناخت اطالعاتی برای تصمیم گیری در مورد دوره ها، برنامه ریزی درسی و برنامه های پرستاری تولید می  
کند. در این زمینه، بررسی و شناخت فرآیند جمع آوری اطالعات برای ارزیابی و اعتباربخشی برنامه می باشد. سایر کاربردهای  

اصل از بررسی و شناخت شامل انتخاب دانشجویان برای تحویل به موسسات آموزشی و برنامه های پرستاری و  اطالعات ح
قرار دادن دانشجویان در دوره های مناسب است. نگرش وسیعتر به بررسی و شناخت این است که شامل کل فرآیند ارزشیابی 

 (.2014، 2پالومبا فراگیران و اثربخشی و کارآمد بودن یک موسسه است )بانتا و 

راهبردهای بررسی و شناخت زیادی وجود دارد که مدرسان می توانند از آنها برای جمع آوری اطالعات در مورد یادگیری  
و عملکرد فراگیران استفاده نمایند. این روش ها شامل آزمون هایی است که می توان با انواع مختلف گویه ها، کاغذها و  

ژه ها، فعالیت های گروه کوچک، ارائه شفاهی، پورتوفولیو الکترونیک، مشاهده عملکرد، بررسی و  سایر تکالیف نوشتنی، پرو
و کنفرانس و مانند اینها است. هر یک   3( OCSEsشناخت مبتنی بر شبیه سازی، آزمون های بالینی ساختاردهی شده عینی )

 بردهای بررسی و شناخت و سایر روش ها در این کتاب ارائه شده است. از این راه

 

1 Mislevy 

2 Banta & Palomba 

3 Objective Structured Clinical Examinations 



   3سنجش و اندازه گیری در آموزش پرستاری   

 

اند. این دستورالعمل ها 2019)  1بروکهارت و نیتکو اثربخش مشخص کرده  ( پنج دستورالعمل برای بررسی و شناخت 
، البراتوار  بایستی زمان تصمیم گیری در مورد استراتژی بررسی و شناخت و پیاده سازی آن در کالس درس، دوره آنالین

 مهارتی یا شبیه سازی و یا محیط بالینی در نظر گرفته شود. 

سازد:  این اساس بررسی و شناخت را فراهم می  تعیین اهداف )برآیند یا توانایی( یادگیری که قرار است بررسی شود. .1
ر چه معلم نسبت به  معلم مشخص می کند که آیا دانشجویان برآیند و توانایی مورد نظر را کسب کرده اند یا خیر. ه

 چیزی که می خواهد بررسی کند، مشخص تر و آگاه تر باشد، بررسی و شناخت موثرتر خواهد بود.

راهبرد بررسی و شناخت بایستی اطالعاتی در مورد   استراتژی بررسی و شناخت با هدف یادگیری هماهنگ باشد. .2
برآیند در رابطه با تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به  برآیند یا توانایی خاصی که ارزیابی می شود، فراهم سازد. اگر  

غلط در مورد داروهای ضد درد مناسب نیست. هرچند  -مراقبت از بیمار مبتال به درد مزمن باشد، گویه های صحیح
یک سئوال پیمایشی که در آن دانشجو به تجزیه و تحلیل صحنه ای می پردازد که در آن یک فرد بالغ مبتال به  

ت و رویکردهای متعددی برای درمان درد پیشنهاد می کند، اطالعات مناسب تری در مورد تصمیم درد مزمن اس
 گیری در مورد دستیابی دانشجو به برآیند مورد نظر فراهم می سازد. 

دانشجویان بایستی به روشنی بدانند که از آنها چه انتظاری می رود. راهبرد بررسی   نیازهای دانشجویان لحاظ شود. .3
به  و شناخ آنها  پیشرفت و میزان دستیابی  دانشجویان در مورد  برای  بازخورد  نوبه خود نوعی فراهم کردن  به  ت 

توقعات مشخص شده است و بایستی مدرس را در تعیین دروسی که برای بهبود عملکرد دانشجویان الزم است، 
 هدایت کند.

احتمالش کم است که    متعدد استفاده شود.  برای هر برآیند از راهبردهای بررسی و شناخت و نشانگرهای عملکرد .4
یک راهبرد بررسی و شناخت منفرد اطالعات کافی در مورد دستیابی به برآیندها فراهم سازد. آزمونی که عمدتا  
حاوی سئواالت حفظ کردنی است اطالعاتی در مورد توانایی دانشجویان در بکارگیری مفاهیم در عمل یا تجزیه و  

ینی عرضه نمی کند. وسعت و عمق یادگیری دانشجویان اغلب به سختی توسط یک امتحان تحلیل موقعیت های بال
قابل سنجش است. در بیشتر دوره ها، راهبردهای بررسی و شناخت چندگانه ای نیاز است که میزان دستیابی به  

 برآیندهای دوره تعیین گردد. 

یک امتحان، یک برگه، یک   ر داشته باشید.زمان تفسیر نتایج یک بررسی و شناخت، محدودیت های آن را بخاط .5
یادگیری و عملکرد  از  واقعی  تواند سنجه  نمی  تنهایی  به  فعالیت شبیه سازی  یا یک  بالینی  در عملکرد  مشاهده 
دانشجویان باشد. عوامل زیادی می تواند روی بررسی و شناخت تاثیر بگذارد، بخصوص در محیط بالینی و اطالعات 

 ی و شناخت فقط نمونه ای از پیشرفت و عملکرد کلی دانشجو است. جمع آوری شده در بررس

 سنجش )امتحان( 

یک آزمون مجموعه ای از گویه ها است که دانشجویان به شکل مکتوب یا شفاهی و معموال در طی یک دوره زمانی 
ک رویه نظامدار برای شرح یک یا چند ویژگی  را به عنوان ابزار یا ی  ( آزمون 2019ثابت، پاسخ می دهند. بروکهارت و نیتکو )

 

1 Brookhart and Nitko 



4    یآموزش  ندیشناخت و فرآ و یررسب -1فصل 

 

دانشجویان تعریف کرده اند. آزمون عموما نمره محور و براساس تعداد یا درصد پاسخ های صحیح است و برای همه دانشجویان 
ده  به یک شکل مشابه تجویز می شود. گرچه دانشجویان اغلب از امتحان فراری هستند، اطالعات حاصل از امتحانات به دانشک

 این امکان را می دهد که در مورد دانشجویان تصمیمات مهمی بگیرند.

امتحانات غالبا به عنوان یک راهبرد بررسی و شناخت استفاده می شوند. می توان از امتحان در شروع یک دوره یا واحد  
رد نظر را دارند یا اینکه دانش  درسی استفاده کرد تا مشخص شود که دانشجویان دانش پیش نیاز برای دستیابی به برآیندهای مو 

توانند به سطح  مورد نظر را قبال کسب نکرده باشند. در دوره هایی که شایسته ساالری یا توانمندی محور هستند، دانشجویان می 
شود.    بعدی از تدریس پیشرفت کنند. نتایج امتحان نشانگر خالء در یادگیری و عملکرد نیز می تواند باشد که بایستی ابتدا تبیین 

توان در طی تدریس نیز استفاده  با این اطالعات مدرسان می توانند طرح بهتری برای تدریس خود تدوین کنند. امتحانات را می 
(. این نوع از بررسی و شناخت برای پایش  2013،  1کرد تا اساسی برای بررسی و شناخت تکوینی باشد )میلر، لین و گرونالند 

بازخورد برای دانشجویان و پیشنهاد فعالیت های یادگیری فوق برنامه مورد نیاز است. زمانی که    پیشرفت یادگیری، فراهم کردن 
مدرس با گروه بزرگی از دانشجویان کار می کند، پیش برد تدریس به شکلی که نیازهای هر یک از دانشجویان را لحاظ کند،  

وا را مشخص می کنند که هر یک از فراگیران در آن  مشکل است. هر چند کوئیزهای تشخیصی و امتحانات بخش هایی از محت 
حوزه کمبود دارند. نتایج تست نه تنها معلمان را به سمت پیشنهاد فعالیت های یادگیری تکمیلی هدایت می کند، بلکه به عنوان  

اری، دانشجویان در  بازخوردی برای فراگیران عمل می کند تا نیازهای یادگیری خود را بشناسند. در بعضی از برنامه های پرست 
آزمون های آماده تجاری حین پیشرفت در برنامه درسی دوره خود شرکت می کنند تا شکاف یادگیری خود را شناخته و خود را  

 آماده سازند.   PN-NCLEXیا    RN-NCLEX،  2امتحانات مجوزدهی کنسول ملی برای  

برای   امتحانات  ارشد از  برنامه های  برای  انتخاب دانشجویان پذیرفته شده در دوره ها و محیط های آموزش عالی و 
پرستاری استفاده می شود. آزمون های ورودی یا پذیرشی فراهم کننده هنجارهایی است که امکان مقایسه عملکرد درخواست 

چیدن دانشجویان در دوره های مناسب استفاده کنندگان دوره با همدیگر را می دهد. امتحانات ممکن است همچنین برای  
می شوند. تست های جایگذاری، که پس از پذیرش دانشجو انجام می شود، داده هایی فراهم می سازد تا مشخص گردد کدام  
دوره و واحد درسی بایستی در برنامه مطالعه آنها انجام شود. برای مثال، تست تشخیصی آمار ممکن است مشخص کند که  

 انشجوی پرستاری به گرفتن واحد درسی آمار قبل از شروع دوره تحصیالت تکمیلی خود نیاز دارد یا خیر.آیا د

مدرسان با مرور نتایج امتحانات می توانند بخش هایی از محتوا که دانشجویان آموخته اند و بخش هایی که در دوره یاد 
تواند تدریس خود را تعدیل کرده تا نیازهای یادگیری دانشجویان   نگرفته اند، را شناسایی کنند. با این اطالعات، دانشکده می

در دوره های بعدی بهتر لحاظ شود. نهایتا، امتحان گرفتن می تواند یک بخش الینفک از برنامه درسی و ارزشیابی برنامه در 
انند بجای اینکه آنچه  برنامه های آموزش پرستاری باشد. دانشجویان ممکن است تست های سنجش برآیند برنامه را بگذر

که در دوره یاد گرفته اند را ثبت کنند. نتایج امتحان برای این هدف اغلب حاکی از آن است که حیطه هایی از برنامه ریزی  
 درسی باید بازبینی شود و ممکن است به گزارش تعیین سندیت نیاز باشد.

 

1 Miller, Linn, & Gronlund 

2 National Council Licensure Examinations 
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 اندازه گیری 

ر پیشرفت تحصیلی یا عملکرد دانشجو است؛ برای نمونه، پاسخ  اندازه گیری فرآیند تخصیص اعدادی است که نمایانگ
گویه ای. اعداد یا نمرات نشانگر درجه ای است که فراگیران ویژگی خاصی را    100سئوال صحیح از یک امتحان    85دادن  

دارد، اهمیت  امتحانات  سایر  و  پرستاری  در  فراگیران  پیشرفت  کردن  گزارش  برای  گیری  اندازه  اند.  کرده  اما همه   کسب 
برآیندهای مهم در حرفه پرستاری را نمی توان از طریق امتحان اندازه گیری کرد. بسیاری از برآیندها بصورت کیفی و از  

 طریق روش های دیگر ارزیابی می شود؛ از قبیل مشاهده عملکرد در محیط بالینی یا شبیه سازی. 

ادگیری است، این اعداد بخودی خود معنایی ندارند. گرفتن  گرچه اندازه گیری دربرگیرنده تخصیص اعداد منعکس کننده ی
از یک امتحان هیچ معنی ندارد مگر اینکه مرجعی داشته یا با نمرات دانشجویان دیگر مقایسه شود و یا استاندارد از   15نمره  

مره یک امتحان باشد. یا  در مقایسه با سایر دانشجویان باالترین یا پایین ترین ن  15قبل تعیین شده ای داشته باشد. شاید  
را برای خود هدف گذاری کرده باشد، بنابراین رسیدن به این هدف مهمتر از نمره ای   15دانشجو ممکن است گرفتن نمره  

 است که دیگر دانشجویان از امتحان گرفته اند. 

فراگیران انتظار می رود. برای ممکن است استانداردی باشد که از این گروه خاص از    15تفسیر دیگر این است که نمره  
 تفسیر نمره امتحان و معنی بخشیدن به آن، داشتن امتیاز مرجعی که با آن نمره امتحان سنجیده شود، حیاتی است. 

در عملکرد بالینی، عملکرد یک فراگیر چگونه با عملکرد سایر اعضای گروه مقایسه می شود؟ آیا فراگیر برآیندهای دوره 
ه و توانمندیهای ضروری را کسب کرده است، صرفنظر از اینکه عملکرد سایر دانشجویان گروه در عملکرد بالینی را کسب کرد

بالینی چگونه بوده است؟ پاسخ به این سئواالت به مبنایی بستگی دارد که برای تفسیر عملکرد بالینی استفاده می شود، همانند 
 تفسیر کردن نمرات امتحان.

 مرجع - تفسیر هنجار 

و تفسیر    1مرجع-مرات امتحان و سایر انواع نتایج بررسی و شناخت به دو شیوه اصلی امکانپذیر است: تفسیر هنجارتفسیر ن
  مرجع، نمرات امتحان و سایر داده های بررسی و شناخت با یک گروه هنجاری مقایسه می -. در تفسیر هنجار2مرجع-مالک

شود. در تفسیر هنجار مرجع نمرات امتحان دانشجویان با سایر دانشجویان کالس یا با گروه های مرتبط دیگر مقایسه می  
شود. نمره دانشجویان ممکن است به صورت کمتر یا بیشتر از متوسط و یا رتبه بندی خاصی در کالس توصیف شود. مشکالت 

حنی« این است که نشان نمی دهد دانشجو چه کارهایی می تواند انجام  مرجع، مثال »نمره بندی بر یک من-تفسیر هنجار
دهد و چه کارهایی را نمی تواند؛ تفسیر عملکرد دانشجو می تواند بطور وسیعی متغیر باشد که عمدتا به گروه مقایسه خاصی 

 بستگی دارد که انتخاب شده است.

نشجویان را با عملکرد گروهی از فراگیران مقایسه می کند،  مرجع عملکرد بالینی دا-در محیط های بالینی، تفسیر هنجار
بالینی که در آن   ارزشیابی  ابزار  یا کمتری نسبت به گروه دیگر دارند.  بالینی بیشتر  نشان می دهد که دانشجویان توانایی 

ع است. مجددا مرج -عملکرد دانشجویان در مقیاس کمتر یا بیشتر از متوسط عیارزنی می شود منعکس کننده سیستم هنجار

 

1 Norm-Referenced Interpretation 

2 Criterion-Referenced Interpretation 
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مرجع نشانگر این نیست که آیا دانشجو توانایی های مورد نظر را کسب کرده است یا نه، -ذکر میشود، عملکرد بالینی هنجار 
 فقط نشان می دهد که دانشجو نسبت به دانشجویان دیگر عملکرد بهتری یا بدتری دارد. 

 مرجع - تفسیر مالک 

فسیر نمرات براساس معیارهای از قبل تعیین شده است نه در رابطه با  مرجع دربرگیرنده ت -از سوی دیگر تفسیر مالک
عملکرد گروه دیگری از فراگیران. در این نوع سنجش، نمره فرد با استاندارد یا معیار از قبل تعیین شده ای مقایسه می شود. 

دانشجو چکار می تواند بکند.  نگرانی این است که چقدر عملکرد دانشجو خوب است و صرفنظر از عملکرد سایر فراگیران،  
مرجع ممکن است )الف( توصیفی از وظایف یادگیری خاصی باشد که یک دانشجو می تواند انجام دهد، -تفسیرهای مالک

مثال تعریف اصطالحات پزشکی؛ )ب( نشانگر درصد وظایفی است که انجام شده یا درصد گویه هایی است که پاسخ داده 
کند  را صحیح تعریف کرده است و )ج( عملکرد را در مقابل مجموعه استانداردی مقایسه می  اصطالحات  %80شده است، مثال  

و تصمیم می گیرد که آیا دانشجو به آن استاندارد رسیده است یا خیر، مثال، توانایی ترمینولوژی پزشکی را لحاظ کرده است  
و در پایان تدریس در مقایسه با برآیندها و  مرجع مشخص می کند که یک دانشج -(. تفسیر مالک2013)میلر و همکاران،  

 توانایی های که باید کسب می شد، چه عملکردی داشته است.

، عملکرد دانشجو در مقابل مجموعه معیارهای از قبل تعیین شده ای مقایسه می شود. در  مرجع - در ارزشیابی بالینی مالک 
پرستاری، این معیارها اهداف یا برآیندهای دوره است که دانشجو بایستی بدست آورد. در دوره های دیگر،  بعضی از دوره های  

توانایی هایی است که در تمرین شبیه سازی یا بالینی نمایش داده شده است، که سپس به عنوان استاندارد ارزشیابی استفاده می  
ان گروه و نشان دادن اینکه دانشجو باالتر یا کمتر از متوسط گروه است، در  شود. بجای مقایسه عملکرد دانشجو با سایر دانشجوی 

مرجع، عملکرد در مقایسه با برآیندها یا توانایی هایی که نمایش یافته است، مقایسه می شود. در ارزشیابی  - ارزشیابی بالینی مالک 
ای دوره دست یافته اند یا خیر و یا توانایی های  مرجع روی این مسئله تمرکز می شود که دانشجویان به برآینده - بالینی مالک 

 بالینی اساسی را دارند یا خیر، نه اینکه عملکرد آنها در مقایسه با دانشجویان دیگر چگونه بوده است. 

 ارزشیابی 

کارمند و برنامه    فرآیند قضاوت کردن در مورد یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجو، عملکرد بالینی، توانایی  ارزشیابی
های آموزشی برپایه داده های بررسی و شناخت می باشد. ارزشیابی در آموزش پرستاری عمدتا شکل قضاوت در مورد دستیابی 
دانشجو به برآیندهای دوره و دانش کسب شده در دوره و کیفیت عملکرد دانشجو در محیط بالینی، به خود می گیرد. با این  

ری شناسایی می شود و می توان تدریس اضافه ای عرضه نمود که به دانشجویان در یادگیری و ارزشیابی نیازهای یادگی
کسب مهارت های عملی و حرفه ای کمک کند. بطور مشابه، ارزشیابی کارکنان اطالعاتی در مورد عملکرد آنها در نقاط  

 زمانی مختلف فراهم می سازد که پایه ای است برای قضاوت توانمندی های آنها. 

( ارزشیابی را تحت عنوان فرآیند  2019ارزشیابی فراتر از نمره امتحان یا عیار زنی عملکرد می رود. بروکهارت و نیتکو )
انجام قضاوت ارزشی در مورد ارزش یا کیفیت عملکرد دانشجو یا فرآورده های تولید شده توسط دانشجو که نماینده یادگیری 

معلم به قضاوت ارزشی در مورد فراگیران می پردازد: ارزش بخشی از کلمه ارزشیابی   وی است؛ تعریف کرده اند. در ارزشیابی
است. سئواالتی از قبیل »عملکرد دانشجو چقدر خوب بوده است؟« و »آیا دانشجو در عملکرد بالینی توانمند است؟« توسط  
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را جمع آوری و تجزیه و تحلیل می کند،    فرآیند ارزشیابی پاسخ داده می شود. معلم داده های مربوط به عملکرد دانشجویان
 سپس در مورد کیفیت عملکرد آنها قضاوت ارزشی می کند.

از نظر برنامه های آموزشی، ارزشیابی شامل جمع آوری اطالعات قبل از تدوین برنامه، در طی فرآیند توسعه برنامه برای 
ت تعیین اثربخشی آن؛ می باشد. در ارزشیابی برنامه،  عرضه پایه ای برای بازبینی مستمر و پس از پیاده سازی برنامه جه

ابعاد برنامه به هدف ثبت برآیندهای اساتید دانشکده داده  هایی در مورد دانشجویان، همکاران، برنامه ریزی درسی و سایر 
کنند. همانطور آوری میبرنامه، قضاوت در مورد کیفیت برنامه و گرفتن تصمیمات دقیق در مورد بازبینی برنامه درسی؛ جمع 

کنند، در ارزشیابی  گیری میکه مدرسان برآیندها را برای گرفتن اعتبار نامه و ارزشیابی دوره ها و برنامه درسی خود اندازه 
برنامه درگیر می شوند. گرچه بسیاری از مفاهیم توصیف شده در این کتاب برای ارزشیابی برنامه قابل اعمال است، در اصل 

ی فراگیران، از جمله دانشجویان تمامی انواع و سطوح برنامه های پرستاری و همچنین پرستاران شاغل در  تمرکز بر ارزشیاب
های شود که نمایانگر هر دوی این گروه محیط های مراقبت بهداشتی است. اصطالح دانشجویان بطور وسیعی استفاده می

 فراگیران باشد.

 ارزشیابی تکوینی 

در مورد پیشرفت دانشجویان برای    1نقش تکوینی و نقش پایانی یا تجمیع. ارزشیابی تکوینی ارزشیابی دو نقش اصلی دارد:  
رسیدن به برآیندهای مورد انتظار و بدست آوردن توانمندی های بالینی قضاوت می کند. در ارزشیابی تکوینی مدرس در مورد کیفیت  

(. ارزشیابی تکوینی در  2019نشجویان هنوز در فرآیند یادگیری هستند )بروکهارت و نیتکو،  دستیابی قضاوت می کند در حالی که دا 
 سراسر فرآیند تدریس رخ می دهد و بازخوردی برای تعیین احتمال نیاز به یادگیری بیشتر فراهم می سازد. 

به دانشجویان بازخورد  در ارزشیابی تکوینی مدرس به بررسی و شناخت یادگیری و عملکرد دانشجویان می پردازد،  
فوری و اختصاصی در مورد دانش و مهارت هایی که هنوز الزم است کسب کنند ارائه می دهد و برای تدریس بعدی و  
توانا سازی دانشجویان برای پر کردن خالء موجود در آموخته های خود، برنامه ریزی می کند. با توجه به اینکه ارزشیابی  

عمدتا نمره گذاری نمی شود. هدف از ارزشیابی تکوینی تعیین این مسئله است که آیا    تکوینی ماهیت تشخیصی دارد، 
به یادگیری بیشتر نیاز است یا خیر. ارزشیابی تکوینی در کالس درس ممکن است توسط مشاهدات و سئواالت معلم از  

هایی که دانشجویان در  دانشجویان، امتحانات تشخیصی، فعالیت های گروه کوچک، تکالیف مکتوب و سایر فعالیت  
داخل و خارج کالس انجام می دهند؛ گردآوری شود. همین نوع راهبردها را می توان برای بررسی و شناخت یادگیری  

 دانشجویان در دوره های آنالین استفاده نمود. 

ینی بخش  در عملکرد بالینی و سایر محیط های عملی، از قبیل البراتورهای شبیه سازی و مهارتی، ارزشیابی تکو 
الینفک فرآیند تدریس است. معلم بطور مداوم دانشجویان را مشاهده می کند، همانطور که ارائه مراقبت از بیمار را یاد  
می گیرند و توانایی های خود را توسعه می دهند، از آنها در مورد درک و تصمیمات خود سئوال کرده، این مشاهدات و  

، آنها را در مورد طریقه بهبود عملکرد خود راهنمایی و هدایت می کند. در ارزشیابی  قضاوت ها را با آنها در میان گذاشته 
تکوینی، مدرس به فراگیران در مورد پیشرفت آنها در کسب برآیندهای تمرین و طریقه توسعه هر چه بیشتر دانش و  

 مهارت های خود بازخورد می دهد. 

 

1 Formative Evaluation 



8    یآموزش  ندیشناخت و فرآ و یبررس -1فصل 

 

 ارزشیابی پایانی 

( ارزشیابی پایان تدریس است که برای تعیین آنچه  یا ارزشیابی تجمیعی  )ارزشیابی تراکمی  1از سوی دیگر ارزشیابی پایانی 

دانشجویان در دوره،  که فراگیران آموخته اند، طراحی شده است. معلم با ارزشیابی پایانی در مورد کیفیت پیشرفت تحصیلی  

نه پیشرفت فراگیران در دستیابی به برآیندها، قضاوت می کند. گرچه ارزشیابی تکوینی به صورت مداوم و در طول تجربه  

یادگیری رخ می دهد، ارزشیابی پایانی به صورت دوره ای، مثال هر چند هفته یکبار یا در وسط و پایان ترم و دوره ارزشیابی، 

 ن نوع ارزشیابی ماهیت »نهایی« دارد و اساس نمره گذاری و سایر تصمیمات رده باال است. انجام می شود. ای 

در ارزشیابی پایانی عمدتا حوزه های محتوای وسیعتر و توانایی های بزرگتری نسبت به ارزشیابی تکوینی مورد قضاوت 

درس و دوره های آنالین شامل آزمون، برگه، تکالیف  قرار می گیرد. راهبردهای مورد استفاده برای ارزشیابی پایانی در کالس  

الکترونیک، پروژه های کامل شده در مورد  ی  از مقیاس عیارزنی، تکالیف مکتوب، پرتفو  دیگر و پروژه است. در عملکرد بالینی 

بالینی ساختاردهی شده عینی ) بالینی و امتحانات  ارزشیابی    OSCEs )2تجارب  استفاده می شود. یکی دیگر از راهبردهای 

پایانی استفاده از شبیه سازی است که در آن می توان از شبیه سازی برای بررسی و شناخت تصمیم گیری، مهارت، برقراری 

 ارتباط، کار تیمی و سایر توانایی ها و مهارت ها استفاده نمود. 

ی ارزشیابی تکوینی و ارزشیابی پایانی از اجزای الینفک و اساسی دوره های پرستاری است. هرچند بخاطر اینکه  هر دو

ارزشیابی تکوینی نمایانگر بازخورد به فراگیران با هدف بهبود یادگیری است، بایستی بخش اصلی از هر دوره پرستاری باشد. 

رد مستمر و ارتباط بازخورد با تدریس بعدی، به دانشجویان در کسب دانش و اساتید پرستاری می توانند با فراهم کردن بازخو

 مهارت هایی که ندارند، کمک نمایند.

 ارزشیابی و تدریس 

را نشان می دهد. برآیندهای مورد انتظار یادگیری شامل دانش، مهارت، توانایی    رابطه بین ارزشیابی و تدریس  1-1شکل  

است که دانشجویان باید کسب کنند. پس از بررسی و شناخت در جهت تعیین شکاف و خالء یادگیری و عملکرد، استاد هایی  

راهبردهای تدریس را انتخاب و فعالیت های بالینی را برنامه ریزی می کند که این نیازها را برآورده سازد. این فاز از فرآیند  

 عالیت های یادگیری و تدریس فراگیران در محیط های مختلف است. تدریس شامل تدوین طرح یادگیری، انتخاب ف

قضاوت در  مابقی عناصر فرآیند تدریس و آموزش در رابطه با ارزشیابی می باشد. از آنجایی که ارزشیابی تکوینی روی  

مورد پیشرفت دانشجو به سمت کسب برآیندها و نمایش توانمندی در محیط بالینی تمرکز دارد، این نوع ارزشیابی با یک حلقه  

بازخورد به تدریس نمایش داده می شود. ارزشیابی تکوینی اطالعاتی در مورد نیازهای یادگیری بعدی دانشجویان و جایی که  

م می کند. ارزشیابی پایانی در پایان تدریس انجام می شود، مشخص می کند که آیا برآیندهای تدریس بیشتر نیاز است، فراه

 مورد نظر بدست آمده است یا خیر و دانشجو توانمندی های الزم را کسب کرده است یا خیر.

 

1 Summative Evaluation 

2 Objective Structured Clinical Examinations 


