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Abstract: Although the majority of student evaluation in paramedical and rehabilitation 

sciences is clinical evaluation, finding a suitable method that fulfills students’ satisfaction has 

always been challenging. Often, clinical professors evaluate their students subjectively and 

based on their observations. Evaluating clinical performance based on checklists and providing 

appropriate feedback to students is an effective factor in achieving educational goals. Hence, 

the purpose of this study was to evaluate the satisfaction rate of undergraduate physiotherapy 

students of Ahvaz from clinical performance evaluation using checklist based on feedback. In 

this descriptive cross-sectional study, 43 undergraduate physiotherapy students) third and 

fourth year) were enrolled as the population who were studying in the second semester of the 

academic year 1397-98. Then, Data were collected using the Satisfaction Questionnaire at the 

end of the internship. The questionnaire also consisted of 8 domains with a maximum score of 

95. The mean satisfaction of physiotherapy students was calculated 58.11 (20.12). The mean 

score of each domain in terms of percentage of its maximum score showed that the lowest 

percentage was related to suitability (57.6%) and the highest percentage belonged to skill 

development (64.45%). The mean score of all domains was above 50%.  According to the 

present study, results indicated that using checklists for evaluation of clinical performance of 

Ahvaz physiotherapy undergraduate students was mentioned along with relative satisfaction. 

This approach can be very effective in improving clinical evaluation and improving its quality. 
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 مقدمه

در  یآموزش هایبخشآموزش بالینی یکی از مهمترین      

تیه   علوم توانبخشیی اتیک  یهپیراپزشکی و های رشته

های آموزشی دوران تحصیل دانشیوویان ای از برنامهعمده

را بیه ویورو واهییدهای  یارآموزی و  ییارورزی بیه  ییود 

هید  از  و( 1394)محسنی و همکاران دهد ا تصاص می

طح شایسییت ی دانشییوویان مطییاب  بییا آن، توتیی ه تیی

تربییک اریراد بیا  تاییک و میاهر در برنامههای آموزشی و 

از  (.1383)چهیرزاد و همکیاران  اتیکبا بیماران  مواجهه

در توتی ه  ،آمیوزش بیالینی اییده آ  این رو، ارزشیمندی

هیای بیالینی مهیاروارتقیای ای و همچنین هرره ورردی 

( 1396)مرادی و هسینی  بودهغیر قابل انکار  ،دانشوویان

شیود ای شنا ته میآموزش هررهو به لحاظ اهمیک، قلب 

مسائل  در این میان یکی از(. 1381) رتندی و  سروی 

شییوه  لهئمسی ،مه  و چیالش بران ییز در آمیوزش بیالینی

 .(1389)محمدی و همکاران  ی اتکابیارزش تنوش و 

و  لیی، تحلیجمی  آور یبیرا نظیام منید ندیررای ابیارزش

در هیر  نتی یمهی  و ا یو از اجیزابیوده اطالعاو  ریتتس

)چهیرزاد و همکیاران آیید بیه شیمار میی یبرنامه آموزشی

بییرآورد،  ف،یتوویی ،ییبییه شناتییا (. اییین رراینیید1383

 پیردازدیهمیه جانبیه آمیوزش می یو تیودمند یاثرگذار

ارزشییابی دانشیوویان (. 1391) وهپایه زاده و همکیاران 

نقیا   ،تا بیر اتیان نتیاین آن  ند  میاین امکان را رراه

های مثبیک و و با تقویک جنبه شدهض ف و قوو مشخص 

-ها در ایواد تحو  و اوالح نظام آموزشی گامرر  نارتایی

. (1389)دارام و توتیونچی  های مناتبی برداشیته شیود

نییه تنهییا بییر نتیوییه یییادگیری  ارزشیییابیعییالوه بییر آن، 

بلکیه بیر روشیهای ییادگیری گذارد، دانشوویان  تأثیر می

 )دانشیییییییوویان  نییییییییز اثرگیییییییذار اتیییییییک 

(. در واقیی ، 2004، نییرتن 2009آ   ییدری و همکییاران 

ارزشیابی عملکرد بیالینی، ابیزاری تیودمند جهیک ایویاد 

های آموزشی و ایواد ان یزه و تحری  در  یتیک در برنامه

دانشوویان جهک یادگیری و هدایک آنها به توی آنچه  ه 

هیای ب یرند، می باشد. از این رو ارزیابی توانمندی باید ررا

بالینی، یکی از وظایف بسیار پیچییده و مشیکل در هیطیه 

 (.1392آموزش پزشکی اتک ) وهپایه زاده و همکاران 

اتاتید بالینی برای تمایز بین دانشوویان بر اتیان تیطح 

یادگیری و ت یین ی  اتتاندارد برای یادگیری مهارتهیای 

)شیاللی و  ی  ابزار ارزشیابی دقی  نیاز دارنید مختلف، به

هیای بیالینی های ارزییابی مهیارو. روش(2009همکاران 

شامل موارد مت ددی اتیک. رایین تیرین آنهیا عبارتنید از  

گزارش  تبی عملکرد توتط دانشوو،  ارپوشیه، درترچیه 

هیای تینوش مشیاهده ای های بیالینی، روشثبک مهارو

درجه بندی و وقای  ن اری )آژ  مثل تیاهه وارتی، مقیان

ای (. امییر مهیی  بییرای تیینوش عملکییرد هررییه1385

دانشوویان، انتخاب ی  تیست  ارزشییابی مناتیب اتیک 

 ه شبیه رتیدن به ی  تشخیص، پیچیده اتک. بر اتان 

متون علمی م تبر آموزش پزشکی، ارزشیابی باید شیتا ، 

را مبتنیی بی طررانه و اتتاندارد باشد، عملکرد دانشوویان 

بر اهدا  آموزشی ت یین شده ارزیابی  ند، مستمر بیوده و 

به دانشیوو بیاز ورد ازم را ارائیه نمایید ) وهپاییه زاده و 

 دییبا ینیبیال یابیارزشی نیدیررآ (. در واق 1392همکاران 

و مشییار ک  ییبرداشییک م نییا ،یبییاز ورد عملکییرد یرو

 (.2008)ارتن و همکاران  دانشوو با اتتاد متمر ز شود

اتک  یه  یررد دهد،یرا انوام م یابیارزش ل ه عم ی س

 دهی ند دانشوو به هید قابیل قبیو  و ازم رتییم نییت 

 ینیبییال طیدر محیی یابیارزشییاز اییین رو   یییر  ایییاتییک 

 نکیهیبیر ا یمبنی یو بدون آن شیواهد بودهترنوشک تاز 

 طیازم را  سب  رده تا بتوانید در محی یست یدانشوو شا

)رید و شود رراه  نمیداشته باشد،  تبرد مناعملک یواق 

توتیط  یاندانشیوو یابیارزشی بنیابراین .(2007همکاران 

از جملیه  آنهیا،بیاز ورد مناتیب بیه ارائه و  اتاتید بالینی

-یدر نظر گررته می ینیآموزش بال شررکیعوامل مؤثر بر پ

 .(1385)آژ  شود

ر د انیدانشیوو یابیدهد  ه روند ارزش ینشان م قاویتحق

-اتک. در مطال یه یتیم با نارضاأاغلب تو ینیبال یهابخش

 ،زانییم نییا  یرید یادرود و در مطال ه 77رق   نیا ی،ا

، به طور م میو . (1385)آژ  گزارش شده اتک درود 51
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بر اتیان مشیاهداو  یود و بیه روش  اغلب اتاتید بالینی

دانشیوو را انویام  ینیبال کیوض  یابیارزش یتنتذهنی و 

تحیک جانبدارانه و گیاهی روش ممکن اتک  نید. ادهنیم

 یابیارزش یبرا یو از دقک  م ردیقرار گ یمرب قهیتل ریثأت

گیررتن   دهیی طر ناد نیهمچن ،اتک ورداربر  انیدانشوو

)آژ  وجییود داردنیییز در اییین روش از نکییاو مهیی   یبر یی

عیالوه بیر عیدم تناتیب عالوه بر این،  این روش  .(1385

هیای عملیی وزشی، در تینوش مهیاروآم  اری با اهدا 

)بییرادی یسییک ازم بر ییوردار ن دانشییوویان از  ارآمییدی

این در هالی اتک  ه ابزارهای مورد اتیتتاده در  (.2005

هایی را  ه در برنامه آموزشی ارزشیابی باید دانش و مهارو

گیری  ننید. در ایین ویورو اند ، اندازههد  گذاری شده

آمیوزش منویر بیه  تاییک  شود، آیااتک  ه  مشخص می

) یادمی زار  و بالینی دانشیوویان شیده اتیک ییا  ییر  

نحیوه مواجهیه  دییبا ینیبیال یابیدر ارزش. (1392رخرزاد 

 ،میورد نظیر یهیابیر مهیارو یو تسلط و ماریدانشوو با ب

) ییاوه طباطبییایی و همکییاران  ردیییقییرار گ یابیییمییورد ارز

و  میاریبهتظ جیان  یها برامهارو نیا یریادگی(. 1381

)شاه غیبی و همکاران ک ات یتالمک جام ه ضرور یارتقا

اتیان  بیری بیالینی ابیروش ارزش یهمسان تاز .(1388

 یگیروه آموزشی دأییی ه مورد ت دیاتتاندار تیاهه وارتی

، ود یهب ینییدانشیوو ع یابیشیود ارزشییتبب می ،باشد

 یابییمشخص مورد ارز یارهایمهارو دانشوو بر اتان م 

 کییدر نهاو  شیدهنقا  قوو و ض ف مشیخص ، ردیقرار گ

توانید -یمی تیاهه وارتیی نیداشتن ا اریبا در ا ت ریرراگ

)بلو سیهام و   ند ابییبر آن اتان ارز زیعملکرد  ود را ن

تییر هرچییه راهبردهییای ارزشیییابی پیچیییده . (2007بوییید 

 .شیوندباشند، برای بیاز ورد و ییادگیری مناتیب تیر میی

اهه وارتی بیرای بررتیی ررتیار ییا توان از تیبنابراین می

عملکرد بالینی مشاهده شده از توی دانشوویان در رضای 

درمانی و هین مواجهه با بیمار اتیتتاده  یرد. بیر اتیان 

اگیر چیه و همکیاران،   مطال ه وورو گررته توتط شاللی

با اتتتاده از تیاهه وارتی نسبک  یابیمحاتبه روش ارزش

امیا  تری اتک،ان طوانینیازمند ور  زم ی،به روش تنت

و  ینییع  ،ییدقرتد این روش به عنوان ابزاری به نظر می

تواند جهک ارزشیابی عملکرد بالینی میتاده در عین ها  

جیام   یهیاونآزمیدانشوویان و آماده تیازی آنهیا بیرای 

)شییاللی و همکییاران جییای زین روش ذهنییی قبلییی شییود 

تر بیییاا کیرضیییامنصیییوریان و همکیییاران نییییز  .(2009

-را نسبک به روش نمرهاز روش تیاهه وارتی  انیدانشوو

و  یابیمورد ارز یبه اجزا شتریتوجه ب دهی م مو  به دلیل

تأیید  رده  و اتتتاده از تیاهه وارتیی  آنتر بودن  ینیع

عملکییرد  یابیییارز یمناتییب بییرا ابییزاری را بییه عنییوان

 (.1395اند )منصوریان و همکاران م رری  رده انیدانشوو

 ینیبیال عملکیرد یابیروش ارزشی ی بیودنبا توجه به تینت

اهیواز در  دانشکده علوم توانبخشیی یوتراپیزیر انیدانشوو

ی و بیر اتیان تیلیقه ذهن ه به وورو گذشته  یهاتا 

 همچنیین بیا وشید مربی و نکاو مورد نظر وی انوام میی

بیا اتیتتاده از تییاهه ی بالینی ابیشدن روش ارزش ییاجرا

  هییدر  لی شییوه ارزشییابی همسان تازظور به من وارتی

هید  از  ،دانشیکده نیتحک نظر ا درمانی–یمرا ز آموزش

منییدی تیینوش میییزان رضییایک  ،انوییام مطال ییه هاضییر

 .اتک وهیش نیاز ارائه اریزیوتراپی دانشوویان 

 روش کار

اییین مطال ییه  توویییتی مقط ییی در دانشییکده علییوم      

ی شاپور اهواز انویام توانبخشی دانش اه علوم پزشکی جند

شد. جم یک مورد مطال ه، دانشوویان تا  توم و چهیارم 

مقط   ارشناتی رشته ریزیوتراپی بیوده  یه در نیمسیا  

مشغو  به تحصیل بودند و  1397-98دوم تا  تحصیلی 

واهد  ارآموزی را انتخاب  رده بودند. این دانشیوویان بیه 

مسیا  بیه در شرو  نیروش ترشماری وارد مطال ه شدند. 

هیای میورد بررتیی، منظور اطال  دانشیوویان از شیا ص

تیاهه وارتی ارزشیابی عملکرد بالینی در ا تیار آنها قیرار 

تیاهه وارتی ارزشیابی، عملکرد بالینی دانشوویان  گررک.

ای، ارزییابی و را در ته هیطه رعایک نظ  و ا یال  هرریه

عاییک  رد. ت داد تؤااو در هیطیه ی ردرمان بررتی می

 5میورد و در هیطیه  ارزییابی  7ای نظ  و ا یال  هرریه
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تؤا  بود. هر تؤا  با مقیان  7تؤا  و در هیطه  درمان 

)عملکرد غیر قابیل قبیو (،  0امتیازی بین نمره  5لیکرو 

)بسییار  یوب(  4) یوب( و  3)متوتیط(،  2)ض یف(،  1

های به منظور ارزیابی  امل تمام هیطهنمره دهی می شد. 

شیی،  نمییره ا تصییاص گررتیه بییرای تیییاهه وارتییی آموز

در نظر گررته شید و  13ارزشیابی وض یک بالینی دانشوو 

نمره باقی مانده به میواردی ماننید ثبیک اطالعیاو ا   7

بوک، ارائه  نترانس، گزارش موردی و آزمیون پاییان دوره 

در واتک شد تییاهه  اتاتید بالینیاز ا تصاص داده شد. 

 دورههییر  انیییهتتییه پییس از پا  ییی وارتییی را هییدا ثر

پیس از  شیانیتا ا هندد لیتحو ینیبه م اون بال یموزآ ار

را جهیک ارائیه  یابیثبک نمراو، برگه تیاهه وارتی ارزشی

  قرار دهد. انیدانشوو اریباز ورد در ا ت

، از دانشییوویان 98-1397در پایییان نیمسییا  دوم  

  واتته شد تا در وورو تماییل جهیک شیر ک در انویام

پژوهش، ابتدا ررم مشخصیاو ریردی و تیپس پرتشینامه 

رضایک از شیوه ارزشیابی را تکمیل نموده و میزان رضایک 

پرتشنامه تینوش رضیایک، تغیییر  ود را گزارش دهند. 

و هسییینی  یارتییه پرتشیینامه مییورد اتییتتاده در پییژوهش

پرتشینامه محقی   . ایین(1390)هسیینی همکاران بیود 

هیطه )منصتانه بیودن،  8و  گویه 19تا ته و مشتمل بر 

مطابقک با اهدا  یادگیری، مناتیب بیودن، امکیان اجیرا، 

هییا، عینییی بییودن، اضییطراب آور بییودن و ارتقییای مهییارو

ها در قالب مقیان عالقمندی به روش ارزشیابی( بود. گویه

نیامطمئن،  3موار ،  4 امالَ موار ،  5ای )نقطه 5لیکرو 

  شده بود. هداقل نمیره  امالَ مخالف( تنظی 1مخالف و  2

بود. در محاتیبه نمیره  لیی  95و هدا ثر  19پرتشنامه 

پرتشنامه رضایک مندی، نمره هیطه اضیطراب آور بیودن 

بصورو م کون  دگذاری شد. در نمره  لیی پرتشینامه، 

به م نای  امالَ ناراضی، دامنه نمیره  38تا  19دامنه نمره 

نسیبتاَ  76تیا  58نسبتاَ ناراضیی، دامنیه نمیره  57تا  39

بیه منزلیه   یامالَ راضیی  95تیا  77راضی و دامنه نمیره 

تقسی  شد. در هر هیطه از پرتشنامه، با توجه بیه ت یداد 

تؤااو، هدا ثر نمره برای آن هیطیه محاتیبه شید و بیا 

توجه به هدا ثر نمراو هر هیطه به چهار بازه تقسی  شد. 

بود  ه  35 برای  مثا  هدا ثر نمره ب د ارتقای مهارو ها،

به م نای  امالَ ناراضیی، دامنیه نمیره  14تا  7دامنه نمره 

نسیبتاَ  28تیا  22نسبتاَ ناراضیی، دامنیه نمیره  21تا  15

به م نای  امالَ راضیی بیود.  35تا  29راضی و دامنه نمره 

همچنین به منظیور ریراه  شیدن امکیان مقایسیه و درک 

هدا ثر  بهتر، میان ین نمره هر هیطه بر هسب درودی از

 25تیا  0نمره آن محاتبه گردید  ه در اینصیورو دامنیه 

دروید،  50تیا  25درود به م نای  امالَ ناراضیی، دامنیه 

درود نسبتاَ راضی و دامنه  75تا  50نسبتاَ ناراضی، دامنه 

درود به منزله  یامالَ راضیی در نظیر گررتیه  100تا  75

ی بیا شد. روایی پرتشنامه رضایک مندی از شیوه ارزشییاب

روایی محتوایی تأیید گردید. بیدین منظیور پرتشینامه در 

ا تیار چند تن از اتیاتید مویرب بیالینی دانشیکده علیوم 

توانبخشی اهواز قرار گررک  ه در نهایک بیا اعمیا  بر یی 

اوالهاو، پرتشنامه مورد تأیید قرار گررک. عالوه بر ایین، 

د شد. تأیی 88/0پایایی پرتشنامه با ضریب آلتای  رونباخ 

اطالعاو اتتخراج شیده از پرتشینامه رضیایک منیدی بیا 

مورد توزیه و  18نسخه  SPSSاتتتاده از نرم ارزار آماری 

هیا از آمیار تحلیل قرار گررک. جهک توزیه و تحلییل داده

توویتی شامل توزی  رراوانیی، مییان ین و انحیرا  م ییار 

 اتتتاده شد. 

 هایافته

 46دانشییوویان،  پرتشیینامه توزییی  شییده بییین 50از 

پرتشنامه  امل بودنید و وارد  43پرتشنامه دریارک شد. 

تا  18تحلیل شدند. شر ک  نندگان دارای میان ین تنی 

درود متأهل بودند  4درود از آنها مورد و  96تا ،   24

درود( از ارراد را دانشوویان د تر تشکیل  58نتر )  25و 

 دادند. 

ن ین نمییره  لییی بییر اتییان نتییاین بییه دتییک آمییده، میییا

درود( بود. با  17/61) 11/58پرتشنامه رضایک مندی،  

میان ین نمره هر هیطه بر هسب درویدی توجه به اینکه 
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نمییره  لییی دامنییه تقسییی  شیید،  4از هییدا ثر نمییره بییه 

درود قیرار گرریک  یه بیه  75تا  50دامنه  پرتشنامه در

دانشوویان از روش ارزشیابی عملکرد م نای رضایک نسبی 

لینی با اتتتاده از تیاهه وارتی اتک. میان ین نمره هیر با

هیطه بر هسب درودی از هدا ثر نمره آن نیز نشیان داد 

 6/57 ه  مترین درود مربو  به هیطه مناتیب بیودن )

ها درود( و بیشترین درود مربو  به هیطه ارتقای مهارو

درود( بود و همچنین در همه هیطه ها میان ین  45/64)

 (. 1درود از هدا ثر نمره  بود )جدو   50تر از نمره باا

 یمند تیاز حداکثر نمره آن در ابعاد هشت گانه پرسشنامه رضا ینمرات بر حسب درصد نیانگیحداکثر نمره و م ار،ینمرات، انحراف مع نیانگیم :1 جدول

Table 1: Mean scores, standard deviation, maximum score and mean scores in terms of percentage of 

maximum score in eight dimensions of satisfaction questionnaire 

 حداکثر نمره انحراف معیار ±میانگین  حیطه
نمره کسب شده بر حسب درصدی 

 از حداکثر نمره

 59 5 95/2 ± 04/2 منصفانه بودن

مطابقت با اهداف 

 آموزشی
07/2 ± 4/6 10 64 

 26/62 15 34/9 ± 12/3 مناسب بودن

 6/57 5 88/2 ± 00/1 امکان اجرا

 45/64 35 56/22 ± 12/8 ارتقای مهارت ها

 58 5 9/2 ± 07/1 عینی بودن

 4/62 5 12/3 ± 12/1 اضطراب آور بودن

عالقمندی به بکارگیری 

 روش
5/4 ± 25/9 15 66/61 

 17/61 95 11/58 ± 12/20 جمع کل

 بحث

ن مییزان رضیایک منیدی این مطال ه به منظیور ت ییی

دانشوویان رشته ریزییوتراپی دانشیکده علیوم توانبخشیی 

اهواز از روش تیاهه وارتی ارزشیابی بیالینی انویام شید. 

نتاین به دتک آمده نشان ر رضیایک نسیبی دانشیوویان از 

این روش ارزشیابی بود. بدین وورو  ه اگر رضایک  امل 

اضیی تیا  یامالَ دانشوویان را به چهیار طبقیه از  یامالَ نار

تقسیی   - ه در بخش روش  ار توضییح داده شید -راضی

 نی ، میان ین رضایک  لی دانشوویان از روش ارزشییابی 

تیاهه وارتی در محدوده نسیبتاَ راضیی قیرار میی گییرد. 

همچنییین رضییایک منییدی نسییبی دانشییوویان در تمییامی 

ها مشاهده شد. این نتاین، بیان ر مورقیک این شییوه هیطه

هایی برای هبود ارزشیابی بالینی اتک و هر چند زمینهدر ب

توت ه این روش برای رتیدن به شرایط عالی وجیود دارد 

به نظر میرتد تا هد قابل قبولی، نقایص روش قبلیی از اما 

قبیل غیر منصتانه بودن، عینی نبودن و عیدم مطابقیک بیا 

اند و مهمتر اهدا  آموزشی در این روش جدید مرتت  شده

ه دانشوویان با دریارک باز وردهای مکرر در طو  هیر آنک

های  ود را ارتقا دهند. توانند مهارونیمسا  تحصیلی می

بر اتان مطال او قبلی یکی از مهمترین دایل نارضیایتی 

-دانشوویان از شیوه ارزشیابی، عدم اطال  آنان از شیا ص

 دهیی بیودههای مورد نظر اتاتید بالینی در ارزیابی و نمره

. اتتتاده از تییاهه وارتیی و در ا تییار (1385)آژ اتک 

قرار دادن آن به دانشوویان قبل از شرو  دوره  یارآموزی، 

باعث توجه دادن و جهک دهی دانشوویان به شا ص های 

موردنظر اتاتید بالینی در ارزیابی و نمیره دهیی در طیو  

تر شیدن شییوه نمیره دوره شده و از این رو تبب منصتانه

)شییاللی و  شییودبییه عملکییرد بییالینی دانشییوو میییدهییی 

. نتیاین (1395، منصیوریان و همکیاران 2009همکاران 

 نید. از تیوی نظرتنوی هاضر این موضو  را تأییید میی

دی ر، در این مطال ه از تیاهه وارتی همسیانی در تمیامی 

درمییانی تحییک نظییارو دانشییکده علییوم  -مرا ییز آموزشییی
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دهیی در واقی  م ییار نمیرهتوانبخشی اهواز اتتتاده شد و 

اتاتید بالینی در تمامی مرا ز  ارآموزی یکسیان بیود  یه 

امکان مقایسه و دریارک باز ورد مکرر را برای دانشیوویان 

تازد. در شیوه ارزشیابی قبلی  ه مبتنیی بیشتر رراه  می

بر ارائه ی  نمره نهایی به دانشوویان بود، اغلب نمره دهی 

 دانشیوو یعملکرد  ل نشان دهنده ای وجانبدارانه، تلیقه

-در هیطیه از میزان تسلط و مهارو ویباز وردی  و بوده

شاللی و همکیاران  ،1385آژ )های مختلف در پی نداشک 

  (.1395، منصوریان و همکاران 2009

های مختلیف تییاهه وارتیی ارزشییابی، در بررتی هیطه

بیشترین رضایک دانشیوویان  مربیو  بیه هیطیه ارتقیای 

-ارزشیابی با اتتتاده از تییاهه وارتیی مییها بود. ومهار

تواند به پویا  ردن محیط  یارآموزی از طریی  شناتیایی 

ر ییا  و پیوتییته نقییا  ضیی ف و قییدرو عملکییرد بییالینی 

-دانشوویان  م  شایانی  ند. این امر در اتقیای مهیارو

)شیاللی و  توانید  میؤثر باشیدهای بالینی دانشوویان میی

. (1395صییییوریان و همکییییاران ، من2009همکییییاران 

همچنین میزان رضایک دانشوویان مورد مطال ه از امکیان 

اجرای تیاهه وارتی ارزشیابی در تطح رضایک نسبی قرار 

داشک. علک این میزان رضایک را می توان به عدم نیاز بیه 

-توهیزاو، امکاناو و بیمارنما در این روش بر  ال  روش

از . (1390هسیینی ) دانسیک OSCEهایی مانند آزمون 

دروید  50توی دی ر نتاین نشان دهنده میان ین بیاای 

در هیطه اضطراب آور بیودن بیودد در واقی  بیا توجیه بیه 

هیای دی یر بهتیر ماهیک این هیطه و تتاوو آن با هیطیه

اتک عنوان شود  ه بیش از نیمی از دانشیوویان، مخیالف 

  یه اضطراب آور بودن این روش ارزشیابی بودند. همانطور

پیشتر توضیح داده شد، تیاهه وارتی در ابتدای نیمسیا  

گرریک، بنیابراین وقتیی در در ا تیار دانشوویان قرار میی

هییای ازم بییه دانشییوویان دربییاره ابتییدای دوره، آگییاهی

مورد نظر بیرای بررتیی عملکیرد بیالینی وی های شا ص

داده شود، با مطال ه بیشتر و در نتیوه با اتیترن  متیر و 

هد  دارتر واهد  ارآموزی  ود را شرو   رده و به پاییان 

 .(1397)اتدیالری و همکاران رتاند می

محدویک ایین مطال یه آن بیود  یه تیأثیر عامیل  یتییک 

ک مندی دانشیوویان آموزش اتاتید بالینی بر میزان رضای

از تیاهه وارتی ارزشیابی میورد بررتیی قیرار ن رریک. بیا 

توجه به متتاوو بودن عملکرد اتیاتید در مرا یز مختلیف 

بالینی،   یتیک آموزشی متتیاوو آنهیا میتوانید از عوامیل 

 تأثیرگذار بر نمره رضایک مندی باشد. 

 گیرینتیجه

ملکیرد اتتتاده از تییاهه وارتیی جهیک ارزشییابی ع     

بالینی دانشیوویان مقطی   ارشناتیی رشیته ریزییوتراپی 

دانشکده علوم توانبخشی اهیواز همیراه بیا رضیایک نسیبی 

اتک. نتاین این مطال ه هر چنید قابیل ت میی  بیه جام یه 

ریزیوتراپی  ل  شور نیسک، اما با توجه به پوشش مناتب 

تیاهه وارتی طراهی شده از  لیه مباهث مورد آموزش و 

ه به رضایک مندی نسیبی دانشیوویان از ایین روش با توج

ارزشیابی، به نظر میی رتید  یه روش اتیتتاده از تییاهه 

وارتی بتوانید ابیزاری مناتیب جهیک ارزشییابی عملکیرد 

 بالینی دانشوویان باشد. 

 قدردانی

داننیید تییا از در پایییان پژوهشیی ران بییر  ییود ازم مییی     

ش دانشی اه های مالی هوزه م اونیک توتی ه آمیوزهمایک

علوم پزشکی جنیدی شیاپور اهیواز در اجیرای ایین طیرح 

(EDC-9824 قدردانی نمایند. همچنین از دانشیوویان )

-و مربیان شر ک  ننده در این پژوهش تپاتی زاری میی

 شود.
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 شاپور ی آموزش جندیی توت هموله                           

 ی آموزش علوم پزشکی توت هی مر ز مطال او و رصلنامه                                                                                                                                               

   99 زمستان، 4، شماره یلزده تا                                                                                                                                                           

 

رضایت مندی دانشجویان مقطع کارشناسی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از 

 ارزشیابی عملکرد بالینی با استفاده از سیاهه وارسی مبتنی بر بازخورد
 

اتیکلتی، گیروه ریزییوتراپی، دانشیکده علیوم توانبخشیی، -عضو هیاو علمی، مر ز تحقیقاو توانبخشی عضیالنی :حراضیه مفت

 .ایران اهواز، دانش اه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،

اتکلتی، گیروه ریزییوتراپی، دانشیکده علیوم توانبخشیی، -عضو هیاو علمی، مر ز تحقیقاو توانبخشی عضالنی *:ندا اورکی فر

 .ایران اهواز، ش اه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،دان

اتکلتی، گیروه گتتاردرمیانی، دانشیکده علیوم توانبخشیی -عضو هیاو علمی، مر ز تحقیقاو توانبخشی عضالنی :نگین مرادی 

 .ایران اهواز، دانش اه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتیکلتی، گیروه ریزییوتراپی، دانشیکده علیوم -مر یز تحقیقیاو توانبخشیی عضیالنیعضو هیاو علمیی،  مسؤول: سندهینو*

 .ایران اهواز، توانبخشی، دانش اه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،

، ارزشیابی بالینی اتک، اما یارتن های پیراپزشکی و توانبخشیرشتهاگرچه بخش عمده ارزشیابی دانشوویان  چکیده:

بر اتان  اتاتید بالینی اغلب، .همیشه چالش بران یز بوده اتک ،باشد نیز روش مناتب  ه مورد رضایک دانشوویان

تیاهه براتان ی نیبالعملکرد  یابیارزش .دهندیرا انوام م یاندانشوو ینیبال یابیارزش یاهداو  ود و به روش ذهنمش

ثر در دتتیابی به اهدا  آموزشی اتک. هد   از این مطال ه، ؤو ارائه باز ورد مناتب به دانشوویان، عاملی م وارتی 

با  ینیبالعملکرد  یابیارزش رشته ریزیوتراپی اهواز از روش بررتی میزان رضایک مندی دانشوویان مقط   ارشناتی

دانشووی  ارشناتی رشته  43مقط ی -در این مطال ه توویتی مبتنی بر باز ورد بود. تیاهه وارتیاتتتاده از 

مشغو  به تحصیل بودند، شر ک  1397-98ریزیوتراپی )تا  توم و چهارم(  ه در نی  تا  دوم تا  تحصیلی 

پس از اتمام دوره  ارآموزی جم  آوری شد. این  «تنوش رضایک مندی »ها با اتتتاده از پرتشنامه دهداشتند. دا

بود. میان ین رضایک مندی دانشوویان ریزیوتراپی از تیاهه وارتی  95و هدا ثر نمره آن   هیطه 8پرتشنامه شامل 

 مترین  هدا ثر نمره آن نشان داد  ه میان ین نمره هر هیطه بر هسب درودی ازبود.  11/58 ± 12/20ارزشیابی

( بود % 45/64ها )( و بیشترین درود مربو  به هیطه ارتقای مهارو% 6/57درود مربو  به هیطه مناتب بودن )

اتتتاده از تیاهه وارتی،  درود بدتک آمد. نتاین مطال ه نشان داد  ه  50ها میان ین نمره بااتر از و در همه هیطه

لکرد بالینی دانشوویان مقط   ارشناتی رشته ریزیوتراپی اهواز همراه با رضایک نسبی اتک. این جهک ارزشیابی عم

 تواند بسیار مؤثر باشد.شیوه در بهبود ارزشیابی بالینی و ارتقای  یتیک آن می

 ، رضایتمندی، ریزیوتراپی، دانشوویی.تیاهه وارتیارزشیابی بالینی، اژگان کلیدی: و
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mailto:nedaoraki@yahoo.com
mailto:nedaoraki@yahoo.com

