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چکیده
مقدمه :ارزشيابي از اصول فرآيندهای آموزشي است ،که آموزش را از يك حالت ايستا به مسيری پويا هدايت مي نمايد .يکي از انواع
ارزشيابي که اخيرا در مقطع کارشناسي رشته پرستاری لحاظ شده ،آزمون جامع پايان دوره است اما ساختار آن تعيين نشده و بر عهده
دانشگاه ها گذاشته شده است لذا هدف اين مطالعه طراحي ساختار آزمون جامع عملي پايان دوره مقطع کارشناسي رشته پرستاری است.
روش بررسی :اين پژوهش از نوع دلفي کالسيك اصالح شده در طي  2مرحله در سال  1395انجام پذيرفت .جامعه پژوهش شامل اعضای
هيئت علمي دانشکده پرستاری مامايي ،سوپروايزران آموزشي و سر پرستاران  ،پرستاران و دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي مشهد بودند که به
روش مبتني بر هدف 36 ،نفر انتخاب و وارد مطالعه شدند .در مرحله اول ،شاخص ها و مولفه های آزمون جامع از طريق مرور متون استخراج
و در مرحله دوم طي  3راند (حضوری و غيرحضوری) ساختار آزمون جامع تدوين شد .داده ها بر اساس درصد توافق و  IQRتجزيه و تحليل
شد.
نتایج :در اين مطالعه ،ساختار کلي آزمون جامع در قالب چهار بخش :محتوی ،روش ارزشيابي ،شرايط برگزاری آزمون و مالک های قبولي
آزمون جامع تدوين شد .محتوی شامل دروس پرستاری بزرگساالن -سالمندان ،کودک بيمار و سالم ،بهداشت مادر و نوزاد ،سالمت فرد،
خانواده و جامعه ،روانپرستاری و اخالق بود .روش های آسکي و داپس به عنوان مناسب ترين روش های ارزشيابي مهارت های باليني انتخاب
گرديدند .نمره قبولي ،بر اساس روش نمره ثابت 14 ،در نظر گرفته شد .عالوه بر آن در خصوص مالک های قبولي و مردودی ،مراکز مناسب
آزمون ،مدت زمان ،زمان اجرا و تيم اجرايي آزمون تصميم گيری شد.
نتیجهگیری :شاخصهای آزمون جامع که با نظر صاحبنظران پرستاری و آموزشي ،رويه های جهاني و شرايط بومي کشور تنظيم شده مي
تواند مورد استفاده دانشکده های پرستاری و مامايي قرار گيرد تا به دستيابي به اهداف مد نظر از اين ارزشيابي کمك شود.
واژههای کلیدی :آزمون ،آزمون پايان دوره ،ارزشيابي ،صالحيت باليني ،پرستاری ،تکنيك دلفي
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مقدمه:
باليني را شامل ميشود و هدف از آموزش پرستاری ،ايجاد تفکر

( .)13در حال حاضر دانشجويان پرستاری هر چند در هر برنامه

انتقادی ،يادگيری خودجوش ،ارتقای مهارتهای رواني حرکتي،

کارآموزی مورد ارزشيابي قرار ميگيرند اما ارزشيابي جامعي که

توانايي مديريت زمان ،افزايش اعتماد به نفس ،برقراری ارتباط

آنها را از نظر مهارتها يا صالحيت باليني بطور کلي بررسي کند،

مناسب و پيشگيری از منفعل بودن دانشجويان مي باشد (.)1

وجود ندارد .ارزشيابي رايج مورد استفاده در محيطهای باليني

برنامهريزان و مديران آموزش پرستاری ،اصليترين بخش در

فعلي روشي غير ساختارمند و سليقهای است که در آن مدرس

آموزش پرستاری را آموزش باليني ميدانند ( .)2تاکيد آموزش

بر اساس نظرات شخصي يا برداشت خود در رابطه با ميزان

پرستاری بر تربيت پرستاراني است که عالوه بر کسب دانش،

صالحيت دانشجو تصميم گيری مي کند (.)5،14

دارای مهارتهای باليني نيز باشند .اين نکته نمايانگر نقش
اساسي و مهم آموزش باليني در آموزش پرستاری است (.)1،3

به نظر ميرسد که فرآيند ارزشيابي باليني دانشجويان
پرستاری ،به منظور اطمينان از دستيابي دانشجويان به اهداف

استفاده از ارزشيابي کارآمدترين روش به منظور بهبود کيفي

مورد نظر نياز به بازنگری دارد ( .)15با توجه به کوريکولوم

و اثربخشي آموزش است ( .)5،4ارزشيابي باليني ،فرآيندی

جديد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي در سال 1393

سيستماتيك برای جمع آوری ،تحليل و تفسير اطالعات به

مبني بر اينکه دانشجو پس از اتمام کارآموزی در عرصه ،جهت

منظور قضاوت در مورد دستيابي دانشجو به اهداف و کيفيت

فراغت از تحصيل مي بايست در آزمون عملي نهايي شرکت

کار وی در محيط باليني مي باشد ،و يکي از اجزای مهم و

کرده و نمره قبولي کسب کند ( )16بايد آزمون عملي و جامعي

جدايي ناپذير در هر برنامه آموزشي است (.)6

که بتواند صالحيت باليني دانشجويان فارغ التحصيل را بسنجد،

ارزشيابي ميتواند آموزش را از يك حالت ايستا به مسيری

طراحي شود .از آنجا که تضمين کيفيت مراقبت و کسب

پويا هدايت نمايد ،و نيز اين امکان را فراهم ميسازد تا بر اساس

اطمينان از مهارت باليني پرستار ،دغدغهی اصلي دانشکده های

نتايج آن نقاط قوت و ضعف فرآيند آموزش مشخص شود (,6

پرستاری و نظامهای ارائهدهنده مراقبت و نقطه تمرکز آن-

 )7و از سوی ديگر جامعه نيز حق دارد از صالحيت حرفهای و

هاست ( ،)17طراحي اين آزمون جامع به عهده خود

داشتن توانمندیهای الزم برای انجام وظايف حرفهای توسط

دانشگاههای مجری ميباشد .انتخاب و استفاده از يك سيستم

فارغ التحصيالن ،اطمينان يابد ( .)8شواهد موجود حاکي از اين

ارزشيابي درست ،مناسب و دارای معيارهای معتبر اهميت بسيار

است که در دهههای اخير فارغ التحصيالن پرستاری برای ورود

زيادی دارد .)18( ،آزمون جامع اگر درست طراحي نشود نه

به عرصه کار و خدمات ،از آمادگي الزم برخوردار نيستند ،که

تنها نيل به اهداف آن ممکن نيست بلکه اثرات سوئي از جمله

اين عالوه بر تاثير در ارائه خدمات به بيمار ،نارضايتي حرفه ای

اتالف منابع آموزشي ،بدبيني و بي اعتمادی ايجاد ميکند ،زيرا

نيز به دنبال خواهد داشت ( .)9،10فرآيند ارزشيابي موثر

ارزشيابي در محيط باليني سرنوشتزاست و بدون آن شواهدی

ميتواند کمك کند که دانشجويان با صالحيت وارد عرصه عمل

مبني بر اينکه دانشجو شايستگي الزم را کسب کرده تا بتواند

شوند( .)11علي رغم اهميت ارزشيابي باليني در برنامه آموزش

در محيط واقعي عملکرد مناسب داشته باشد ،امکان پذير نيست

پرستاری ،همچنان بر سر ويژگيهای مطلوب روشهای

( .)11همچنين دانشجويان حق دارند از ارزشيابي پايا و

ارزشيابي صالحيت باليني توافق وجود ندارد ( )12و اکثر

معتبری برخوردار باشند (.)19،20
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آموزش پرستاری مجموعه ای از آموزشهای نظری ،عملي و

مدرسين و دانشجويان از نحوه ارزشيابي باليني رضايت ندارند

 18طراحی ساختار آزمون جامع عملی پایان دوره مقطع کارشناسی...

بعدی نيست که تنها به تعدادی از ويژگيهای دانشجو به عنوان

شغل و سمت صاحبنظران بود ،از جمله :عضو هيات علمي

مصاديق صالحيت باليني ختم گردد ،بلکه مفهومي است که

دانشکده پرستاری و مامايي و سابقه حداقل يك سال تدريس

تمام اجزای انساني ،تکنيکي و موقعيتي مراقبت و آموزش را در

باليني رشته پرستاری جهت اعضا هيئت علمي ،سرپرستار يکي

هم ادغام ميکند ( ،)12با توجه به مطالب بيان شده و اهميت و

از بخشهای باليني حداقل به مدت يك سال در بيمارستانهای

لزوم طراحي مناسب آزمون جامع ،جهت انجام اين مهم ،بايد به

آموزشي برای سرپرستاران و معاون آموزشي يا مدير گروه

همهی جوانب آن دقت شده و از همکاری چندين متخصص و

آموزشي جهت مديران بود .در دلفي از نمونههای هتروژن برای

صاحبنظر استفاده گردد .يکي از روش های سيستماتيك در

به دست آوردن طيف گسترده نظرات ،پاسخهای با کيفيت و

تحقيق که در آن نظرات گروهي از متخصصان در مورد

راهحلهای با مقبوليت بيشتر استفاده ميشود ( ،)24و اساسا

موضوعي استخراج مي شود و بر اساس اجماع متخصصصان با

قانون قوی و صريحي در مورد نحوه انتخاب و تعداد متخصصين

تجربه با استفاده از راندهای پرسشنامه ای صورت مي گيرد،

وجود ندارد .تعداد صاحبنظران بر اساس هدف مطالعه،

روش دلفي است که به طور رايج در تحقيقات پزشکي،

پيچيدگي آن و منابع ميتواند متغير باشد .بر اساس مطالعات

پرستاری وخدمات سالمت پذيرفته شده است ( .)21،22لذا

تعداد متخصصين در ديسيپلينهای يکسان  10تا  30نفر و در

پژوهشگر برآن شد تا مطالعه ای با عنوان "طراحي ساختار

حرفههای مختلف از هر گروه  5تا  10نفر ميباشد (.)25

آزمون جامع عملي پايان دوره مقطع کارشناسي پيوسته رشته
پرستاری :يك آينده پژوهي دلفي" انجام دهد.

ابزار گردآوری داده ها شامل دو بخش مشخصات دموگرافيك
و شاخص های آزمون جامع بود .اين مطالعه در دو مرحله و 3
راند (دور) انجام شد .بدين ترتيب که در مرحله اول پژوهشگر با

روش بررسی:

استفاده از مرور متون گسترده مقاالت و مجالت در پايگاههای

اين پژوهش از نوع تکنيك دلفي کالسيك اصالح شده است

اطالعاتي معتبر و علمي داخلي و خارجي و مکاتبه با اساتيد و

که پس از اخذ مجوز کميته اخالق دانشگاه علوم پزشکي مشهد

مديران آموزشي دانشکدههای پرستاری دانشگاههای آمريکا،

در سال  1395در دانشکده پرستاری مامايي انجام پذيرفت.

انگليس ،ترکيه ،مالزی و  ، ...شاخصها و مولفه های آزمون جامع

تکنيك دلفي يکي از روش های کسب دانش گروهي است که

استخراج و در چهار حيطه کلي :محتوی آزمون ،روش ارزشيابي،

فرآيندی دارای ساختار برای تصميم گيری و جمع آوری

شرايط آزمون و نحوه اجرا و مالکي های قبولي آزمون ،مطالعه و

اطالعات و نظرات پنلي از متخصصان در مورد موضوعي خاص

طبقه بندی نمود .در حيطه روش ارزشيابي روش های مختلف

در طي راندهای پرسشنامه ای و در نهايت رسيدن به اجماع

ارزشيابي مورد مطالعه قرار گرفت و مناسب ترين روش ها برای

گروهي است (.)23

نظرخواهي از صاحبنظران در فرم درج گرديد .در حيطه مالک-

در اين مطالعه به روش مبتني بر هدف  36نفر از افراد واجد

های قبولي آزمون ،نيز روش های مختلف تعيين حد نصاب

شرايط بر اساس معيارهای ورود انتخاب و وارد مطالعه شدند،

قبولي مطالعه و بر اساس مقاالت بهترين روش ها استخراج و در

که  32نفر در مطالعه شرکت کردند .اين افراد شامل  8نفر عضو

فرم اوليه درج گرديد ،و در حيطه شرايط آزمون نيز با توجه به

هيات علمي دانشکده پرستاری مامايي مشهد از گروه های

آزمون جامع ساير رشته ها (مامايي ،پزشکي) و مقاطع (دکتری)

مختلف 2 ،نفر دانشجو 4 ،نفر دانش آموخته (پرستار) 7 ،نفر

سواالتي طراحي و پرسشنامه راند اول تدوين شد و روايي آن به

سرپرستار 2 ،نفر سوپروايزر آموزشي 2 ،نفر متخصص آموزش

صورت روايي محتوا تاييد شد.
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از آنجايي که ارزشيابي صالحيت حرفهای يك مفهوم تك

پزشکي و  7نفر مدير آموزشي بودند .معيارهای ورود بر اساس
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مرور متون به نظر مشارکتکنندگان در تحقيق رسانيده شد و

برگزار گرديد .يك هفته قبل از برگزاری جلسه ،زمان جلسه

نظرات تخصصي آنها طي فرايند منظمي طي سه دور گردآوری

هماهنگ و به اطالع صاحبنظران رسيد و سه روز قبل از

شد .دور اول به صورت حضوری برگزار گرديد .سه روز قبل از

برگزاری جلسه ،پرسشنامه راند سوم جهت مطالعه در اختيار

شروع جلسه ،جهت آشنايي بيشتر با موضوع پژوهش و داشتن

متخصصين قرار گرفت .معيار اتفاق نظر مانند راند دوم بود و

پيش زمينه و پيش مطالعه ،فرم تدوين شده مرحله اول

 31نفر در راند سوم شرکت نمودند.

(پرسشنامه) توسط پژوهشگر به افراد مشارکتکننده داده شد.

اين مطالعه به تاييد کميته اخالق دانشگاه علوم پزشکي

در شروع جلسه در مورد اهداف ،ضرورت و فوايد مطالعه ،خالء

مشهد با کد  941376رسيده و رضايت آگاهانه کليه شرکت

موجود در ارزشيابي باليني فعلي و روش برگزاری جلسه

کنندگان اخذ شده است.

توضيحاتي ارائه شد و صاحبنظران پرسشنامه اوليه را تکميل
نمودند .پس از جمع آوری پرسشنامه دور اول ،تجزيه و تحليل

نتایج:
از نظر مشخصات فردی 56/3 ،درصد شرکت کنندگان را

شد و پرسشنامه دور دوم تدوين شد .معيار اتفاق نظر در راند

زنان تشکيل دادند .ميانگين سني شرکت کنندگان ± 10/1

اول درصد توافق باالی  80درصد بود و آيتم هايي که درصد

 43/4سال با دامنه سني  22-61بود 12/9 .درصد ( 7نفر)

توافق کمتر از  60کسب کردند ،حذف شدند و آيتمهايي که

مدرک کارشناسي 62/5 ،درصد ( 20نفر) کارشناسي ارشد و

بين اين دو معيار بودند به همراه پيشنهادات صاحبنظران ،به

 15/6درصد ( 5نفر) دکترای تخصصي داشتند 53 .درصد افراد

راند دوم راه يافتند .همچنين جهت تجزيه و تحليل مشخصات

( 17نفر) عضو هيئت علمي و مديران گروه های مختلف

دموگرافيك شرکت کنندگان ،از آمار توصيفي نظير ميانگين،

آموزشي 40/5 ،درصد ( 13نفر)پرستار و  6/2درصد ( 2نفر)

انحراف معيار ،فراواني و درصد استفاده شد.

دانشجوی پرستاری بودند .سابقه فعاليت در آموزش در اعضای

بر روی نظرات با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  22اعمال

راند دوم به صورت غير حضوری اجرا شد .پرسشنامهها به

هيئت علمي  20/3 ± 8/8سال و سابقه کار در بالين پرستاران

صورت ايميل و يا پرينت توسط پژوهشگر به صاحبنظران

 21/3 ±3/5سال بود .محل کار  62/5درصد افراد ( 20نفر)

تحويل داده شد .مهلت  10روزه برای دريافت پرسشنامه ها در

دانشکده و سايرين در بيمارستان بود.

نظر گرفته شد که در طي اين زمان سه پيامك يادآور برای

تلفيق نظرات افراد شرکت کننده بر مبنای شاخص های

شرکت کنندگان ارسال شد ،و در نهايت طي دو هفته تمامي

مربوطه ،در سه دور تحقيق ،نشان دهنده موارد زير بود:

پرسشنامه های تکميل شده ،دريافت شد .معيار اجماع در راند

الف -محتوی آزمون :در بررسي محتوی آزمون جامع پنج

دوم درصد توافق باالی  75درصد بود و در مورد سواالتي که

مبحث درسي پرستاری بزرگساالن -سالمندان ،پرستاری کودک

جواب آن ها به صورت (موافق-مخالف يا بلي-خير) بود بر طبق

بيمار و سالم ،پرستاری بهداشت مادر و نوزاد و اختالالت

منابع درصد توافق باالی  67درصد معيار اتفاق نظر بود (،)26

سالمت مادر ونوزاد ،پرستاری سالمت فرد ،خانواده و جامعه،

همچنين در مورد برخي آيتم ها عالوه بر درصد توافقIQR ،

روان پرستاری به ترتيب با درصد توافق ،96/7 ،93/3 ،100/0

(محدوده ميان چارکي) نيز محاسبه گرديد بدين ترتيب که

 76/7 ،73/3برای قرار گيری در آزمون جامع پذيرفته و مبحث

گويه ها با  IQRمساوی يا کمتر از  1پذيرفته مي شدند .در اين

مديريت با کسب درصد توافق  43/8نتوانست اجماع را برای

راند  32نفر شرکت نموده و پس از تحليل داده ها ،پرسشنامه

پذيرش کسب نمايد و حذف شد.
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مرحله دوم تحقيق در سه راند انجام شد .مطالب حاصل از

راند سوم تدوين شد .دور سوم مانند دور اول به صورت حضوری

 20طراحی ساختار آزمون جامع عملی پایان دوره مقطع کارشناسی...

صورت پذيرفت ،بدين ترتيب که ابتدا در مورد ارزشيابي کلي و

ارتباطي دانشجو ،روش ارزشيابي مشاهده مستقيم مهارت های

سپس در ابعاد :مهارت ارتباطي ،تفکر نقادانه ،قدرت تصميم

عملي پذيرفته شد و مابقي حذف شدند .روش ارزشيابي بيمار

گيری و دانش ،سواالتي طراحي و مورد نظرسنجي قرارگرفت،

استاندارد شده جهت ارزشيابي تفکر انتقادی پذيرفته شد و

بر اساس يافته های راند اول روش ارزشيابي آسکي و ارزشيابي

ساير روش ها حذف شدند .همچنين برای ارزشيابي قدرت

در بالين(مشاهده مستقيم مهارت های عملي( )DOPSبا درصد

تصميم گيری فراگيران دوره کارشناسي پرستاری ،روش

توافق  100/0و سنجش تمرينات باليني کوچك()Mini-CEX

ارزشيابي شبيه سازی و جهت ارزشيابي دانش فراگيران دوره

با درصد توافق  ) 80/0به عنوان بهترين روش های ارزشيابي در

کارشناسي پرستاری ،روش ارزشيابي سواالت چند گزينه ای

مورد اجماع صاحبنظران قرار گرفتند و ساير روش ها با درصد

پذيرفته شد و ساير روش ها حذف گرديدند (جدول شماره .)1

توافق  9/7حذف گرديدند.
جدول :1روش های ارزشيابي ابعاد مختلف صالحيت باليني بر حسب درصد توافق
ابعاد صالحیت بالینی

مهارت ارتباطی

تفکر نقادانه

قدرت تصمیم گیری

دانش

شماره

درصد توافق

روش ارزشیابی

نتیجه

1

مشاهده مستقيم مهارت های عملي

81/3

پذيرش

2

آسکي

12/3

حذف

3

نمونه کار باليني

37/4

حذف

4

سنجش تمرينات بالين کوچك

5/3

حذف

1

بيمار استاندارد شده

75/0

پذيرش

2

شبيه سازی

12/9

حذف

3

استفاده از فرم های ارزيابي تفکر انتقادی

15/7

حذف

4

آسکي

10/0

حذف

5

نمونه کار باليني

10/0

حذف

6

سواالت چند گزينه ای

10/0

حذف

7

پرسش و پاسخ

20/0

حذف

8

موارد ديگر

5/0

حذف

1

آسکي

22/2

حذف

2

PMP

20/0

حذف

3

شبيه سازی

80/0

پذيرش

1

آزمون کوتاه پاسخ

50/3

حذف

2

سواالت چند گزينه ای

80/2

پذيرش

3

آزمون جورکردني

27/2

حذف

4

موارد ديگر()......

4/5

حذف

يافته ها در ادامه روش ارزشيابي ،از صاحبنظران خواسته
شد که برای ارزشيابي هر يك از ابعاد صالحيت باليني ،مهارت

يا مهارت هايي را پيشنهاد دهند ،که در جدول زير بر اساس
درصد توافق و  IQRذکر ميگردد (جدول شماره .)2
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ب -بخش ارزشيابي :در اين بخش ،به دو صورت نظرسنجي

در قسمت دوم بخش ارزشيابي ،برای ارزشيابي مهارت
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جدول :2پروسيجرهای (مهارت) پيشنهادی صاحبنظران برای ارزشيابي ابعاد صالحيت باليني بر حسب درصد توافق و IQR
موضوعات

تفکرنقادانه

1

مهارت ارتباط با بيمار پرخاشگر يا نگران و مضطرب

85/7

0

پذيرش

2

مهارت ارتباط با بيمار ناراضي از شرايط CBR

72/4

0/5

پذيرش

3

گرفتن شرح حال

86/2

0

پذيرش

4

آموزش خود مراقبتي به بيماران

96/7

0

پذيرش

5

مشاهده دانشجو در حال ارتباط با پرسنل ،پزشکان و بيماران

79/3

0

پذيرش

6

معاينه فيزيکي کودک و بزرگسال

71/4

0/5

پذيرش

1

مراقبت چند گانه از بيمار بستری در  ICUبا رعايت الويت مراقبت

85/7

0

پذيرش

2

انواع بررسي در مواجهه با بيمار در بخش روان

69/2

1

پذيرش

3

ارزيابي سيستم های بيمار و تجزيه و تحليل اطالعات کسب شده

81/5

0

پذيرش

4

ارزيابي تغييرات در عالئم حياتي ( به طور مثال :ارزيابي علت هايپوکسي
بيمار)

93/1

0

پذيرش

5

ارائه يك  Caseبا مشکالت چند گانه( بيماری ،درگيری خانوادگي ،مشکل
مالي و)....

77/8

0/5

پذيرش

1

روبرو شدن با شرايط بحراني در اورژانس

85/7

0

پذيرش

2

ارائه نمونه های اخالقي در مراقبت از بيماران(به طور مثال :تجويز ضد درد،
جدا نمودن بيمار از دستگاه تهويه مصنوعي) ... ،

67/9

1

پذيرش

3

تصميم گيری برای نحوه برخورد با تشنج در کودک و نوزاد

85/2

0

پذيرش

4

اجرای فرآيند پرستاری

89/7

0

پذيرش

5

تفسير نتايج آزمايشات و اتخاذ تصميمات مناسب

89/7

0

پذيرش

قدرت تصمیم
گیری

پروسیجر یا مهارت

توافق

.
مراکز برگزاری آزمون :در مورد مکان برگزاری آزمون جامع،

برگزاری آزمون جامع بوده و پذيرفته شد .بدين ترتيب آزمون

صاحبنظران بيمارستان و مرکز مهارت های باليني دانشکده

برای دانشجويان ورودی مهر ماه ،تير و برای دانشجويان

پرستاری مامايي با درصد توافق  96/7و مراکز بهداشت با درصد

وروردی بهمن ماه ،بهمن برگزار خواهد شد.

توافق  84/6به عنوان مکان مناسب جهت برگزاری آزمون عملي
انتخاب نمودند.
بخش مناسب در بيمارستان جهت برگزاری آزمون :طبق نظر

تعداد دفعات آزمون در يك سال تحصيلي :تعداد دفعات
آزمون در يك سال تحصيلي بر اساس نظر صاحبنظران با درصد
توافق  ،83/3دو بار در سال انتخاب گرديد.

صاحبنظران 4 ،بخش داخلي ،جراحي ،اورژانس و  ICUبه

تيم برگزاری آزمون :صاحبنظران ،اعضاء هيئت علمي را با

ترتيب با درصد توافق  71/8 ،69/2 ،68/8و  67/9به عنوان

درصد توافق  96/0به عنوان تيم برگزاری آزمون انتخاب نمودند

بخش های مناسب در بيمارستان جهت برگزاری آزمون انتخاب

و ساير گزينه ها حذف شدند.

شدند.

بخش د – مالک های قبولي آزمون جامع تعيين حداقل نمره

مدت زمان برگزاری آزمون :مدت زمان برگزاری آزمون طبق

قبولي :در مبحث تعيين حداقل نمره قبولي ،روشهای آنکوف،

نظر ايشان  3روز يا بر اساس تعداد مراکز برگزاری آزمون ،معين

کوهن ،گروه مرزی و رگرسيون مرزی به ترتيب با درصد توافق

گرديد.

 7/4 ،12/6 ،7/7و  7/7حذف شدند و صاحبنظران بر روش

زمان برگزاری آزمون :بر طبق نظر صاحبنظران ،تير و بهمن

نمره ثابت با درصد توافق  80/0به اجماع رسيدند .در ادامه

ماه با درصد توافق  76/9و  75/1مناسب ترين زمان جهت

سواالت ،از صاحبنظراني که از ميان روش های مختلف تعيين
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مهارت ارتباطی

شماره

درصد

IQR

نتیجه
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خواسته شد تا نمرهای برای آن نيز تعيين نمايند ،نمره  14با

قبولي کسب نمايد ،ميبايست مجددا کارآموزی انجام و مجددا

درصد توافق  80/0به عنوان معيار قبولي دانشجو انتخاب

در آزمون شرکت نمايد .طبق نظر متخصصين ،چنانچه دانشجو

گرديد .و بر طبق نظر صاحبنظران نمره نهايي آزمون جامع

در اولين آزمون نمره قبولي کسب نکند ،بايد به ازای هر يك

عملي ،بر اساس نمره تك تك دروس خواهد بود (درصد توافق:

نمره که کسب نکرده 5 ،روز کارآموزی شرکت کند و شروع

 )% 75و چنانچه دانشجو در يکي از مباحث درسي نمره کسب

کارآموزی  15روز در نظر گرفته شده است و چنانچه دانشجو

ننمايد ،مردود اعالم خواهد شد.

برای دومين بار در آزمون شرکت و نمره قبولي کسب نکند ،به

تعداد دفعات شرکت در آزمون :طبق نظر متخصصين،

ازای هر يك نمره که کسب نکرده 10 ،روز کارآموزی انجام و

چنانچه دانشجو نتواند در آزمون نمره قبولي کسب نمايد ،مي

مجددا در آزمون شرکت نمايد .و اگر بار سوم نتواند در آزمون

تواند حداکثر تا  2مرتبه ديگر در آزمون مجدد شرکت نمايد

نمره قبولي کسب نمايد ،تصميمگيری در مورد وی به عهده

(درصد توافق.)80/6 :

شورای آموزش دانشکده مربوطه محول ميشود (جدول شماره

ميزان کارورزی در صورت عدم قبولي در آزمون جهت شرکت

.)3

جدول :3مدت کارآموزی جهت شرکت مجدد در آزمون
تعداد شرکت در آزمون

عدم قبولی در اولین آزمون

عدم قبولی در دومین آزمون

شماره

نمره دانشجو

میزان کارورزی

1

13/1-14

 15روز

2

12/1-13

 20روز

3

11/1-12

 25روز

4

کمتر از 11

 30روز

1

13/1-14

 15روز

2

12/1-13

 25روز

3

11/1-12

 35روز

4

کمتر از 11

 45روز

تقسيم بندی نمره کل :بر طبق نظرات صاحبنظران60 ،

دانشجويان ،روش آسکي (آزمون ساختارمند باليني عيني

درصد از نمره کل آزمون با درصد توافق  81/9به ارزشيابي در

 )Objective structured clinical examinationاست

بالين و  40درصد آن با درصد توافق  85/6به روش ارزشيابي

که با مطالعه هاردن( )Hardenو همکاران ،ميچل

آسکي (مرکز مهارت های باليني دانشکده) اختصاص يافت.

( )Mitchellو همکاران ،کاسي ( )Caseyو همکاران ،هانگ
( )Hungو همکاران ،ميلوني تويك ( )Milunitovicو الدارير
( )Eldarirو همکار همخواني دارد ( .)30-27صادقي و شهابي

بحث:
در پژوهش حاضر ،ساختار آزمون جامع مقطع کارشناسي

نژاد نيز در مطالعه خود جهت ارزشيابي مهارت های باليني

رشته پرستاری تدوين شد .که در قالب  4بخش کلي ارائه مي

دانشجويان پرستاری از روش آسکي استفاده نمودند ( .)31طبق

گردد:

مطالعه گندمکار و اميني از ميان آزمونهای ارزيابي مهارت های

در بخش ارزشيابي :طبق نظر متخصصان ،يکي از روش های

باليني ،بيشترين آزمون مورد استفاده در دوره های باليني

ارزشيابي مناسب جهت ارزشيابي مهارت های باليني

پزشکي در ايران ،آزمون آسکي است ( .)32در دانشگاه مالزی
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حداقل نمره قبولي ،روش نمره ثابت را انتخاب نموده بودند،

مجدد در آزمون :در صورتي که دانشجو نتواند در آزمون نمره
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برگزار مي شود .ولي در دانشگاه  King Saudعربستان آزمون

اين روش ها در سنجش تکويني و سنجش پاياني ،پايا و روا مي

نهايي پرستاران به صورت کتبي و سواالت درست -غلط،

باشد ( .)34 ,2طبق مطالعه باقری و همکاران و حبيبي و

جورکردني ،کوتاه پاسخ و چند گزينه ای برگزار مي گردد،

همکاران ،روش داپس و آزمون ارزشيابي کوتاه باليني ،از روش

همچنين در دانشگاه  Zarqaاردن نيز ،آزمون به صورت کتبي

های مناسب جهت سنجش صالحيت باليني در محيط واقعي

و شفاهي گرفته مي شود .بنابراين با توجه به اينکه در اکثر

مي باشند ( .)5 ,2بر اساس مطالعه ای که در کالج سلطنتي

کشورها روش آسکي در آزمونهای نهايي پرستاری مورد تاکيد

پزشکي انگليس انجام شده است ،روش  DOPSبرای استفاده

قرار گرفته اند ،شايد اينکه در اندکي از کشورها هنوز روشهای

در ارزشيابي رويه های باليني از روايي و پايايي مناسبي

کتبي مورد استفاده قرار مي گيرند مرتبط با عوامل اجرايي

برخوردار است ( .)35اتفاق نظر بر روی روش  DOPSدر

برگزاری آزمونهای عملي يا عدم احاطه به روشهای نوين

مقاالت مختلف احتماال بخاطر سهولت در اجرا و در عين حال

ارزشيابي باشد .طبق هرم ميلر ،ابزارهای ارزشيابي مانند سواالت

اعتبار باالی نتايج اين نوع ارزشيابي است .در برخي مطالعات از

کتبي و سواالت درست -غلط ،جورکردني ،کوتاه پاسخ و چند

جمله مطالعه اکبری و شمس آبادی بيان مي کنند که به علت

گزينه ای و سواالت شفاهي ،برای سنجش "دانستن و دانش"

احتمال استرس در دانشجويان ،استفاده از آزمون  DOPSبه

موثر هستند و استفاده از آنها برای سنجش "نشان دادن و

عنوان ارزشيابي تکويني مناسب تر از آزمون های تراکمي است

انجام دادن" محدوديت دارد .در صورتيکه در آزمون جامع که

( ،)14که صاحبنظران در مطالعه حاضر ،به منظور جلوگيری از

دانشجو پس از قبولي در آن وارد محيط کار خواهد شد ،فقط

تاثير استرس و يا ساير شرايط پيش بيني نشده برای دانشجو و

سنجش در سطح دانش و دانستن کافي نمي باشد ( .)33رشته

جبران آن ها ،پيشنهاد دادند که  %30از نمره کل آزمون آزمون

پرستاری از آنجا که يك حرفه باليني بوده و نقش مهمي در

به ميانگين کارآموزی های ترم های قبل دانشجو اختصاص يابد،

سالمت ايفاء مي کند ،برای اطمينان از صالحيت عملي ،دانش

و همچنين  40درصد از نمره کل دانشجو با آزمون آسکي

آموختگان آن بايد با روشهای ارزشيابي عملکردی مورد ارزيابي

سنجيده مي شود ،براساس نظر صاحبنظران ،جهت سنجش

قرار گيرند .سؤاالت چند گزينه ای و آزمونهای کتبي ،با ارايه

دانش دانشجويان ،مناسبترين روش ،استفاده از سواالت چند

گزينه های مختلف و فراهم نمودن امکان انتخاب از بين راه حل

گزينه ای مي باشد .بر طبق مطالعات ،بيشترين آزمون مورد

ها با محيط واقعي که دانش آموختگان علوم پزشکي بايد

استفاده در دانشگاه های علوم پزشکي آمريکا ،آزمونهای چند

خودشان به پاسخ ها و راه حل های محتمل فکر کنند ،تناسب

گزينهای است ( )32که با مطالعه ما همخواني دارد .برای

ندارد( .)32ضروری است که در طراحي يك سيستم ارزشيابي

ارزشيابي مهارت ارتباطي فراگيران دوره کارشناسي پرستاری،

برای صالحيت باليني ،حداقل يك يا دو ابزار برای سنجش هر

صاحبنظران بر روی روش ارزشيابي" مشاهده مستقيم مهارت-

يك از سطوح انتخاب نماييم تا ترکيبي مناسب برای سنجش

های عملي" به اجماع رسيدند .کريمي مونقي اظهار ميکند که

توانايي دانشجو داشته باشيم( ،)33از اينرو در مطالعه حاضر،

يکي از صالحيت هايي که به طور معمول با روش سنجش

عالوه بر روش آسکي ،روش های ارزشيابي مشاهده مستقيم

مهارتهای عملي ( )DOPSمورد ارزيابي قرار ميگيرد ،مهارت

مهارتهای باليني ( )DOPSو آزمون ارزشيابي کوتاه باليني

ارتباطي دانشجويان است ( ،)33که با مطالعه حاضر همسو مي

( )Mini-CEXنيز بر طبق نظر صاحبنظران انتخاب شدند ،که

باشد.

بر اساس نظرات آنها  60درصد نمره دانشجويان در بالين و با
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نيز آزمون نهايي باليني دانشجويان پرستاری به صورت آسکي

اين روش ها ارزشيابي خواهد شد .بر طبق مطالعات استفاده از

 24طراحی ساختار آزمون جامع عملی پایان دوره مقطع کارشناسی...

پرستاری ،روش بيمار استاندارد شده مورد توافق صاحبنظران

رسيدند :آزمون جامع دو بار در سال برگزار خواهد شد ،جهت

قرار گرفت .بيمار استاندارد شده ،به روش ايفای نقش توسط

دانشجويان ورودی مهر در تير ماه و برای دانشجويان وروردی

دانشجو ،معلم و يا فرد ديگری اطالق مي شود .روش ايفای

بهمن ماه ،در بهمن ماه اجرا خواهد شد ،چنانچه آزمون دو بار

نقش نمونه ای از روش شبيه سازی مي باشد ( .)36از بيماران

در سال اجرا شود ،دانشجوياني که نتوانند نمره قبولي را در

استاندارد شده ميتوان در آموزش و ارزشيابي عملکرد

اولين آزمون کسب کنند ،مي توانند در آزمون ساير ورودی ها

دانشجويان بدون خطر استفاده از بيماران واقعي استفاده نمود.

شرکت نمايند و نيازی نيست که يك سال منتظر برگزاری

مهارت های مورد ارزشيابي شامل مهارت های ارتباطي ،تفکر

آزمون بمانند .بديهي است در دانشکده های کوچك که ساالنه

انتقادی ،مهارت حل مسئله و تصميم گيری باليني و  ....مي

يك بار اقدام به پذيرش دانشجو مي کنند ،احتماال برگزاری يك

باشند ( .)37و جهت ارزشيابي قدرت تصميم گيری فراگيران

بار در سال آزمون جامع کفايت نخواهد کرد و شايد الزم باشد

دوره کارشناسي پرستاری ،صاحبنظران بر روش شبيه سازی به

برای افراد رد شده در آزمون ،آزمون جامع تکرار شود.

اجماع رسيدند .شبيه سازی به عنوان يك روش تدريس يا

همچنين در اين بخش ،مراکزی که آزمون در آنها برگزار

ارزيابي ،عبارت از فعاليت هايي است که يك محيط واقعي

خواهد شد ،بيمارستان ،مرکز مهارت های باليني دانشکده

باليني را تقليد مي کند و برای نشان دادن فرآيندها ،تصميم

پرستاری مامايي و مراکز بهداشت انتخاب شدند ،که اين مراکز

گيری باليني و تفکر انتقادی طراحي شده است (.)38

با توجه به محتوی آزمون مناسب هستند ،و با آزمون باليني

در بخش مالک های قبولي آزمون ،صاحبنظران جهت تعيين

پايان دوره رشته مامايي همخواني دارد .بخش های مناسب در

حداقل نمره قبولي روش نمره ثابت را مناسب دانستند که با

بيمارستان ،جهت اجرای آزمون ،بخش های داخلي ،جراحي،

مطالعه خان ( )Khanو همکاران و ناستروم ( )Nasstromو

اورژانس و آی سي يو انتخاب شدند که احتماال علت انتخاب

همکاران و جليلي و مرتاض هجری همخواني نداشت)41-39( ،

اين بخش ها در دسترس بودن مهارت ها و شرايط مناسبتر

بر طبق مطالعات ياد شده روش آنکوف و گروه مرزی روش های

جهت اجرای مهارت ها توسط دانشجويان مي باشد .دادور و

مناسبتری جهت ارزشيابي دانشجويان در آزمون آسکي است،

همکاران ( )1393در مطالعه خود جهت بررسي مهارت باليني

ولي بدين معنا نيست که استفاده از روش نمره ثابت مناسب

دانشجويان از روش آسکي در بخش  ICUبيمارستان استفاده

نيست ،کما اينکه در آزمون باليني پايان دوره مقطع کارشناسي

نمودند ،ايشان علت انتخاب اين بخش را يکسان سازی محيط

رشته مامايي و آزمون جامع مقطع دکتری تخصصي ،طبق

پژوهش و امکان تعبيه محيط ايستگاه در آن ذکر نمودند (.)44

کوريکولوم وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي از روش

در مطالعه حاضر ،ارزشيابي مهارت هايي که احتمال وقوع آن ها

نمره ثابت استفاده مي شود ( ،)42،43که احتماال ساده بودن و

در بيمارستان با توجه به محدوديت زمان انجام آزمون کم است

وضوح بيشتر آن برای فراگيران دليل انتخاب اين روش مالک

مانند :احيا قلبي ريوی ،تعبيه و خارج کردن  NGTو گاواژ و ...

بوده است.

و همچنين مهارتهايي مانند ثبت گزارش پرستاری ،شستشوی

بر اساس نتايج اين مطالعه ،دانشجو در صورت عدم قبولي در
آزمون ،نهايتا دو مرتبه ديگر ميتواند در آزمون شرکت نمايد،
که مطابق با آزمون پايان دوره رشته کارشناسي مامايي مي-
باشد.

دست و ...که قابليت اجرا در مرکز مهارت های باليني را دارند؛
در مرکز مهارت های باليني دانشکده انجام ميشود.
از جمله محدوديت های اين پژوهش ،طوالني شدن زمان
نمونه گيری به علت مشغله زياد صاحبنظران و دشواری در

فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
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جهت ارزشيابي تفکر نقادانه فراگيران دوره کارشناسي

در بخش شرايط آزمون ،صاحبنظران در شرايط زير به اجماع
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پرستاری و مامايي قرار گيرد تا به دستيابي به اهداف مد نظر از

هماهنگي افراد جهت شرکت در جلسات حضوری دلفي و نوع

.اين ارزشيابي کمك شود

. بود،مطالعه که طي سه راند برگزار گرديد

:تقدیر و تشکر
 از کليه مسئولين،گروه تحقيقاتي اين مطالعه بدين وسيله
 اساتيد و دانشجويان و،محترم دانشکده پرستاری مامايي
سوپروايزرها و سرپرستاران و پرستاران دانشگاه علوم پزشکي
 تشکر مي،مشهد که در اين مطالعه نهايت همکاری را داشتند
 همچنين از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي.نمايد
مشهد که حمايت امور مالي اين طرح پژوهشي را به عهده
 اين مقاله مستخرج از پاياننامه. قدرداني ميشود،داشته است
. مي باشد941376 تحصيلي مقطع کارشناسي ارشد با کد طرح

:نتیجه گیری
 درمان و آموزش،با توجه به کوريکولوم وزرات بهداشت
 مبني بر اجرای آزمون عملي بعد از اتمام کارآموزی در،پزشکي
. که معيار فارغ التحصيلي دانشجويان پرستاری است،عرصه
دانشکده های پرستاری مامايي سراسر کشور موظف به طراحي
و اجرای آزمون جامع عملي برای دانشجويان وروردی سال
 شاخصهای آزمون جامع که با نظر. و بعد از آن هستند1393
 رويه های جهاني و شرايط،صاحبنظران پرستاری و آموزشي
بومي کشور تنظيم شده مي تواند مورد استفاده دانشکده های
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Abstract
Introduction: Evaluation is a principle of educational processes Comprehensive examination is one
of evaluation types that is recently considered in undergraduate nursing, but its structure has not
been specified and universities are responsible for examining it. The aim of this study is to design a
comprehensive and practical test for undergraduate nursing students.
Methods:

This modified classic Delphi method was conducted in two stages in 2016. The

participants were academics of the nursing and midwife school, educational supervisors, head
nurses, nurses and students of Mashhad University of Medical Sciences. Thirty six participants
were selected based on major purpose. The first part was designed in order to extract indexes and
components of comprehensive examination by literature review and deep interviews after a
comprehensive examination was codified in three rounds (face to face and online). The collected
data were analyzed based on the percentage of agreement and IQR methods.
Result: In

this study, the framework of the comprehensive test was codified based on four sections

including content, assessment methods, holding conditions of exam and acceptance criteria. Content
was included adult and elderly nursing courses, pediatric nursing, maternal and child health, family
health nursing, psychiatry and ethics. The OSCE and DOPS methods were determined as the most
appropriate method for evaluating clinical skills. Passing mark was considered 14/20. In addition,
other criteria for acceptance and rejection, appropriate examination centers, duration, execution
time and implementation team.
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Conclusion:

Indices comprehensive test have been adjusted according to the perspectives of

nursing and education experts, global trends and local conditions can be used for the nursing and
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midwife School in order to facilitate accessing desired goals in this evaluation.
Keywords:

Examination, Final Examination, Evaluation, Clinical Competence, Nursing, Delphi

Technique
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