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مشهد از ارزشيابي  يمندي دانشجويان مامايي دانشگاه علوم پزشك رضايت
  1389سال  ،هاي باليني دفترچه ثبت مهارت به روش باليني

 
  پور، حسين كريمي مونقي ، فرزانه جعفرنژاد، سيدرضا مظلوم، محسن فروغي*بي ليال حسيني بي

  
  

  چكيده
است، اما يافتن روش مناسب كه مورد رضايت ارزشيابي باليني  ،پزشكيارزشيابي دانشجويان علوم بخش عمده  اگرچه: مقدمه

هاي باليني در ارزشيابي باليني دانشجويان  با توجه به اجراي روش دفترچه ثبت مهارت. استبوده  برانگيز د هميشه چالشدانشجويان باش
  .ور تعيين ميزان رضايت دانشجويان انجام شدهاي اخير، مطالعه حاضر به منظ مامايي دانشكده پرستاري و مامايي مشهد در سال

. شركت داشتند) نفر 34(دانشكده پرستاري و مامايي مشهد  طيدر اين مطالعه توصيفي مقطعي، دانشجويان مامايي واجد شرا: ها روش
 5ب مقياس ليكرت حيطه و در قال 9گويه و  23مشتمل بر  »مندي سنجش رضايت«پژوهشگرساخته  ايابزار مطالعه، پرسشنامه روا و پا

. هاي باليني پس از اتمام كارآموزي با پرسشنامه مذكور بررسي شد رضايت واحدهاي پژوهش از روش دفترچه ثبت مهارت. اي بود نقطه
  .تجزيه و تحليل شدند يتي مستقل و رگرسيون خطي چندگانه و همبستگ يها ها با استفاده از آمار توصيفي و آزمون داده

مندي  ترين نمره رضايت پايين. بود) از صد( 7/62±5/15، »هاي باليني دفترچه ثبت مهارت«مندي دانشجويان از  ضايتميانگين ر: نتايج
) 1/71±9/14(و باالترين نمره مربوط به حيطه مطابقت آن با اهداف آموزشي ) 8/57±5/24(مندي به اين روش  مربوط به حيطه عالقه

) درصد 8/61(و مطابقت آن با اهداف آموزشي) درصد 7/64(، عيني بودن)درصد 9/55(بودن نصفانهاكثر دانشجويان، موافق م. بود) از صد(
هاي  ثبت مهارت دفترچه«درصد دانشجويان از روش  3/38درمجموع، . مند بودند اين روش عالقه استفاده ازدرصد به  1/44بودند و فقط 

  .بين اين دو قرارداشتند طيفدر  بقيهو بودند  درصد ناراضي 5/26راضي، و  »كارورزي
رضايت داشتند، ليكن كمتر از نيمي از آنان به استفاده از آن  »دفترچه ثبت مهارت هاي باليني«اكثر دانشجويان از : گيري نتيجه
شايد با . هاي باليني از ديدگاه دانشجويان باشد مند بودند كه شايد به علت توانايي ناكافي اين روش در سنجش و ارتقاي مهارت عالقه

هاي مورد ضعف  گر به منظور پوشاندن حيطهو تركيب آن با برخي روش هاي دي »هاي بالينيدفترچه ثبت مهارت «اصالح برخي جوانب 
  .اين روش از ديدگاه دانشجويان، بتوان در جهت افزايش رضايت آنان گام برداشت

  
  ، ارزيابيمندي دانشجويان هاي باليني، رضايت ارزشيابي باليني، دفترچه ثبت مهارت: هاي كليدي واژه
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تفسير اطالعات و يكي از اجزاي مهم و الينفك در هر برنامه 
يكي از انواع مهم ارزشيابي با توجه به ). 2و1(آموزشي است

  ).2(هدف يا موضوع، ارزشيابي دانشجويان است
باليني، يكي از اركان مهم و اساسي درآموزش  آموزش

هاي كارآموزي و  ، زيرا دوره)1(شود مامايي محسوب مي
هاي اساسي و  كارورزي در شكل دهي مهارت

اي دانشجويان علوم پزشكي نقش  هاي حرفه توانمندي
ارزشيابي باليني، بيش از نيمي از حجم ). 3(اساسي دارند

علوم پزشكي از جمله هاي  كل ارزيابي دانشجويان رشته
دهد و براي اطمينان از كسب  مامايي را تشكيل مي

صالحيت اين دانشجويان، گذر از اين فرآيند ضروري 
در ارزشيابي باليني، بايد نحوه مواجهه دانشجو ). 4(است

هاي مورد نظر، مورد  با بيمار و تسلط وي بر مهارت
حفظ ها براي  يادگيري اين مهارت). 5(ارزيابي قرارگيرد

). 6(جان بيمار و ارتقاي سالمت جامعه ضروري است
بنابراين، هرگز نبايد فراموش كرد كه يك روش سنجش 
خصوصاً اگر با آينده دانشجويان در ارتباط باشد با چه 

اگر اين امتحان . دهد قدرتي آنان را تحت تأثير قرار مي
فاقد روايي باشد ممكن است باعث اختالالت جدي در 

شتباه در قضاوت نسبت به دانشجويان يادگيري و ا
هاي مرسوم ارزشيابي  ليكن بسياري از روش). 7(گردد

هاي باليني  باليني، قادر به سنجش دانشجويان در محيط
كنند كه  باشند و تنها اطالعات محدودي را ارزيابي مي نمي

به دنبال مطالعه كوتاه مدت قبل از امتحان حاصل شده 
دانش كوتاه مدت و رويكرد لذا اين امتحانات، . است

كنند كه با اهداف عالي  سطحي يادگيري را تقويت مي
در حالي كه در آموزش باليني . آكادميك كامالً مغاير است

الزم در مواجهه با بيمار، بيماري و   كسب توانمندي
  ).5(استي اساسي يها ضرورت ،چگونگي اداره آن

شده در  هاي ارزشيابي باليني بكار گرفته روشاز جمله 
سنجش  يها محيط باليني توسط مربيان شامل روش

و ، آزمون شفاهي، تشريحي، )چك ليست روزانه(مستمر 
در روش ). 8و2(هاي باليني است دفترچه ثبت مهارت

هاي باليني كه روش رايج ارزشيابي  دفترچه ثبت مهارت
پزشكي مشهد  لومباليني دانشجويان مامايي دانشگاه ع

است، دانشجو اطالعات مربوط به مشاهده و عملكرد خود 
برخي فوايد استفاده از اين . كند را در دفترچه ثبت مي

ثبت دامنه تجربيات يادگيري و مراقبت : روش عبارتند از
از بيمار، تمركز يافتن بر اهداف مهم كه بايد در طي يك 

از  ننادوره زماني خاص به آنها دست يافت، و اطمي
اما اين روش نيز مانند هر . يكساني تجربيات دانشجويان

روش ديگر، اگر به خوبي طراحي و اجرا نشود ممكن 
هايي از قبيل اطمينان ناكافي به صحت  است با محدوديت

ترديد در اعتبار  ان،يگزارش دانشجويان و نمره دهي مرب
حداقل تعداد اقدامات انجام شده و تعداد بيماران مشاهده 

با تعداد اقدامات انجام  يعمل تيصالح قيده و عدم تطبش
نسبت به (شده و باالخره فرصت و آزادي عملي كمتر 

براي تنظيم اهداف شخصي و بازخورد ) ها روش يبرخ
  ). 9(مواجه باشد

مطالعات متعدد انجام گرفته در مورد ارزشيابي باليني در 
ان ايرهاي پرستاري و مامايي در نقاط مختلف  دانشكده

به طوري . حاكي از وجود مشكالتي در اين زمينه  است
درصد دانشجويان مامايي دانشگاه علوم پزشكي  5/74كه 

بابل، مشكالتي را در ارزشيابي باليني احساس 
در مطالعه فرخي خطاهاي شايع ارزشيابي ). 10(كردند مي

باليني دانشجويان از ديدگاه دانشجويان دانشكده 
عدم كنترل : هد عبارت بودند ازمش مامايي و پرستاري
تك دانشجويان، دادن نمرات غيرواقعي به دانشجو،  كار تك

عدم شركت دانشجو در ارزشيابي، عدم تقسيم منصفانه 
  هاي قبلي دانشجو، خطاهاي نمره، عدم بررسي مهارت

اي، عدم انعكاس نقاط ضعف و قوت به دانشجو،  هاله
عدم ارزيابي و اي،  و چهار گزينه شاييارزيابي به روش ان
اي نيز يكي از  سنجش سليقه). 11(بر اساس اهداف 

هاي دوران تحصيل دانشجويان پرستاري  چالش
هاي علوم  هاي پرستاري و مامايي دانشگاه دانشكده

شده شمردهپزشكي مشهد، تبريز، اروميه، سبزوار 
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  ).12(است
به ميزان پذيرش آن  ساساًكارگيري هر ابزار ارزيابي ا به
بستگي ) دانشجو و مربي(زار توسط افراد متأثر از آن اب

از نارضايتي  يو مطالعات موجود حاك ؛)13(دارد
هاي رايج ارزشيابي  روش يدانشجويان از برخ

روش ارزشيابي  رييبا توجه به تغ. است) 12تا10(باليني
 اماييباليني دانشجويان مامايي دانشكده پرستاري و م

هاي باليني  فترچه ثبت مهارتمشهد در چند سال اخير به د
مندي  به فقدان مطالعات كافي در زمينه رضايت تيو با عنا

 نييدانشجويان از اين روش، تحقيق حاضر با هدف تع
مندي دانشجويان مامايي دانشگاه علوم پزشكي  رضايت
دفترچه ثبت  روشبه ارزشيابي باليني ز مشهد ا
  .انجام شد ينيهاي بال مهارت

  
  ها روش

 يمطالعه توصيفي، مقطعي در دانشگاه علوم پزشكاين 
نمونه شامل كليه دانشجويان مامايي . مشهد انجام شد

شرايط ورود دانشجويان . واجد شرايط پژوهش بود
سال دوم دانشجوياني كه در نيم: عبارت بودند از

كارآموزي زايشگاه خود را در  1388–89تحصيلي 
سابقه ارزشيابي و  دندگذران هاي آموزشي مي بيمارستان

 »هاي باليني دفترچه ثبت مهارت«باليني با روشي غير از 
همچنين پيش از انجام . را در اين نيم سال نداشتند

سال تحصيلي، در زايشگاه  پژوهش، حداقل يك نيم
كارآموزي كرده بودند، به طوري كه در اين دوره به 

سمع ضربان قلب جنين، معاينه (ي هاي عمل انجام مهارت
هاي مصاحبه و  مانورهاي لئوپولد و مهارت  واژينال،

مندي از روش سنجش آنها  كه رضايت) حال گرفتن شرح
، مورد هدف اين )هاي باليني روش دفترچه ثبت مهارت(

  .مطالعه بود، پرداخته بودند
هاي باليني مشتمل بر اقدامات  ثبت مهارت دفترچه
هاي  ارتفرم ثبت مه(قسمت  4ريزي شده در قالب  برنامه

د پرخطر و ها، موار تمرين شده توسط دانشجو، كنفرانس

فرم «بود كه ) فرم ارزشيابي دانشجو توسط مربي
در همان ترم تحصيلي  »ارزشيابي دانشجو توسط مربي

» موارد پرخطر«و قسمت  دافزوده شده بو دفترچهبه 
. گرفت قرار مي دفترچهمتناسب با اهداف يادگيري در 

امات انجام داده يا مشاهده شده در هر دانشجو تعداد اقد
نمود واغلب در پايان هر روز،  فترچه ثبت ميروز را در د

به رويت مربي رسانده و در صورت داشتن اشكالي كه 
در روز آخر . گرديد نياز به مداخله مربي بود، تصحيح مي

ثبت «كارآموزي، ابتدا ستون خودارزيابي موجود در فرم 
 »ارزشيابي دانشجو«شجو و فرم توسط دان  »ها فعاليت

در . شد دانشجو تكميل مي توسط مربي در حضور
از سوي دانشجو در مورد  يابهام اصورت وجود سؤال ي

 هاييو نمره ننمره تعلق گرفته، موارد به بحث گذاشته 
  .شد داده مي

آوري اطالعات، حداكثر يك هفته پس از اتمام  جمع يبرا
ت، فرم انتخاب واحدهاي ارزشيابي و بعد از اعالم نمرا

از طريق ) شامل معيارهاي حذف و شمول(پژوهش 
مصاحبه تكميل و پرسشنامه مشخصات كلي واحدهاي 
پژوهش و رضايت از روش سنجش باليني جهت تكميل 

همچنين به دليل . رفتكنندگان قرار گ در اختيار شركت
هاي مختلف كارآموزي،  متفاوت بودن مربيان در گروه

ي دانشجويان دوره باليني درباره كيفيت فرم نظرسنج«
نيز در اختيار آنان قرار گرفت تا تأثير  »آموزش مربيان

. قرار گيرد يمتغير كيفيت آموزش مربيان مورد بررس
پرسشنامه مشخصات كلي واحدهاي پژوهش شامل دو 

مشخصات فردي مشتمل بر سن، ميزان عالقه به  بخش
شامل رتبه رشته در دانشجويان و مشخصات آموزشي 

. و سهميه ورود به دانشگاه، معدل كل در دانشجويان بود
هاي  مندي از دفترچه ثبت مهارت پرسشنامه رضايت

حيطه  9گويه و  23ساخته و مشتمل بر  باليني، محقق
يادگيري، مناسب بودن،  دافمنصفانه بودن، مطابقت با اه(

ها، عيني بودن،  زمان، امكان اجرا، ارتقاي مهارت
. بود) مندي به روش ارزشيابي زا بودن و عالقه استرس
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از كامالً مخالف (اي  نقطه 5ها در قالب مقياس ليكرت  هيگو
شده بودند و يك  ميتنظ) 5تاكامالً موافق با نمره  1با نمره 

نظرات  رياخذ سا يبرا امهپرسشن يسؤال باز در انتها
حداقل نمره پرسشنامه . شركت كنندگان قرار داشت

به . بود 115و حداكثر  23مندي از روش سنجش،  رضايت
منظور فراهم شدن امكان مقايسه و درك بهتر، نمره كل 

مندي براي هر دانشجو و نمرات  پرسشنامه رضايت
. محاسبه گرديد 100مندي در مقياس  هاي رضايت حيطه

مندي، نمره حيطه  پرسشنامه رضايتدر محاسبه نمره كل 
) 5(از كامالً مخالف [ زا بودن به صورت معكوس استرس

الزم به ذكر است كه . محاسبه گرديد ])1(كامالً موافق  تا
مندي و ميانگين نمرات  ميانگين نمره كل رضايت

مندي دانشجويان به صورت مساوي  هاي رضايت حيطه
، نسبتاً )20-9/35نمرات ( يكامالً ناراض: طبقه 5در 

، )52-9/67نمرات (نظر  ، بي)36-9/51نمرات (ناراضي 
 100نمرات (، كامالً راضي )68-9/83نمرات (نسبتاً راضي 

  .تقسيم گرديد  )84-
نظرسنجي دانشجويان دوره باليني درباره كيفيت  فرم

آموزش مربيان، كه توسط دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
شيابي دانشجو از ارز«: تهيه شده مشتمل بر دو بخش

و  64و حداكثر  16گويه با حداقل نمره  16 يدارا »مربي
گويه مشتمل بر  4 يدارا »خودارزيابي دانشجو«بخش 
اعتماد به نحوه  تيدر مورد سنجش قابل يسؤاالت
ارزشيابي «به سؤاالت بخش  انيدانشجو ييگو پاسخ

و حداكثر  4بوده كه حداقل نمره آن  »دانشجو از مربي
از  يياين فرم در مقياس ليكرت چهارتا. بود 16 نمره آن

روايي . بود 4تا  1با نمره  »خيلي خوب«تا  »خيلي ضعيف«
هاي  رتابزار سنجش رضايت از روش دفترچه ثبت مها

باليني، با استفاده از شاخص روايي محتوي با ضريب 
و روايي فرم انتخاب واحدهاي پژوهش، پرسشنامه  9/0

فرم نظرسنجي «وهش و مشخصات كلي واحدهاي پژ
 »دانشجويان دوره باليني درباره كيفيت آموزش مربيان

نحوه محاسبه شاخص روايي . با روايي محتوي تأييد شد

محتوا، به اين صورت بود كه اين ابزار با مطالعه 
جديدترين كتب و مقاالت تهيه و تنظيم شده و سپس به 

دهي كه هر عبارت ابزار را با  همراه جدول ارزش
نيازمند (غيرمرتبط، نسبتاً مرتبط : هاي چهارگانه گزينه

و بسيار ) نيازمند اصالح جزيي(، مرتبط )اصالح كلي
نفر از  10نمود، در اختيار حدود  ارزيابي ميمرتبط 

علمي با تجربه و متبحر دانشكده پرستاري  اعضاي هيأت
با تحليل اين . و مامايي قرار گرفت تا آن را ارزيابي نمايند

ات، شاخص روايي براي هر عبارت محاسبه شده و نظر
بود، حذف يا اصالح  7/0عباراتي كه شاخص آنها كمتر از 

مندي با ضريب  پايايي فرم سنجش رضايت. دندگردي
فرم نظرسنجي دانشجويان دوره «و  92/0آلفاي كرونباخ 

با ضريب آلفاي  »باليني درباره كيفيت آموزش مربيان
  .تأييد شد 96/0كرونباخ 

جهت . انجام شد SPSS-11.5افزار آماري  ها با نرم داده تحليل
ها از آمار توصيفي شامل توزيع فرواني،  تجزيه و تحليل داده

ميانگين و انحراف معيار و آمار تحليلي شامل آزمون تي 
هاي رگرسيون خطي چندگانه و همبستگي  مستقل و آزمون

 95ينان هاي انجام شده ضريب اطم در آزمون. استفاده شد
  .درصد مد نظر بود 80درصد و توان آزمون 

  
  نتايج

گرفتن معيارهاي ورود و خروج مطالعه،  با در نظر
در نهايت تعداد  كنينفر بود ول 35نمونه پژوهش، شامل 

كارشناسي  8، 7 ، 6هاي  نفر از دانشجويان ترم 34
كارشناسي ناپيوسته مورد بررسي  3پيوسته و ترم 

از دانشجويان به دليل عدم تمايل به  نفر 1قرار گرفتند، 
. تكميل پرسشنامه سنجش رضايت از مطالعه حذف شد

ال و ميانگين معدل كل س 1/23±6/2ميانگين سن آنها، 
اكثر دانشجويان در مقطع . بود 91/15±04/1آنها، 

ترم  ،بيبه ترت هو بقي) درصد 5/76(كارشناسي پيوسته 
و ترم ) درصد 3/35(هشتم يا ) درصد 3/35( ششم
از نظر . بودند) درصد 5/23(كارشناسي ناپيوسته  سوم
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اي را ذكر  درصد آنان سابقه 4/79سابقه اشتغال، 
 4/71كردند، اما در بين افراد داراي سابقه اشتغال،  نمي

درصد سابقه گذراندن طرح نيروي انساني يا طرح 
از نظر ميزان عالقه به . پزشك خانواده را داشتند

درصد دانشجويان عالقه زياد و بسيار  3/32ه، رشت
درصد آنها عالقه بسيار كم و كم به رشته  7/17زياد و 

اي به  درصد آنان هيچ گونه عالقه 9/2و  اشتندمامايي د
حاصل  يميانگين نمره كل. رشته تحصيلي خود نداشتند

از فرم نظرسنجي دانشجويان دوره باليني درباره 
و ميانگين نمره  0/61±6/11كيفيت آموزش مربيان، 

از ( 4/48±4/9 »ارزشيابي دانشجو از مربي«بخش 
خودارزيابي «و ميانگين نمره بخش ) 64حداكثر نمره 

 .بود) 16از حداكثر نمره ( 7/12±3/2 »دانشجو

دفترچه «مندي دانشجويان از روش  رضايت ميانگين
از حداكثر نمره ( 7/62±5/15، »هاي باليني ثبت مهارت

مندي مربوط به  ترين نمره رضايت پايين. بود) 100

و باالترين ) 8/57±5/24(مندي به اين روش  حيطه عالقه
نمره مربوط به حيطه مطابقت آن با اهداف آموزشي 

 صفانهاكثر دانشجويان، موافق من. بود) 9/14±1/71(
 9/55( "هاي باليني دفترچه ثبت مهارت"بودن روش 

، مطابقت آن با )درصد 7/64(، عيني بودن )درصد
 6/70(، امكان اجرا )درصد 8/61(اهداف آموزشي 

بودند و ) درصد 9/55(و كافي بودن زمان ) درصد
 1/47(زا بودن اين روش  دانشجويان مخالف استرس

ودند و ب) درصد 2/41(بيش از موافقان آن ) درصد
با اين حال، . طيف بين اين دو قرار داشتند در مابقي

اين استفاده از به ) درصد 1/44(كمتر از نيمي از آنان 
درصد  3/38در مجموع، . مند بودند روش عالقه

 "هاي باليني دانشجويان از روش دفترچه ثبت مهارت
درصد مخالف آن بودند و  5/26رضايت داشتند و 

 ).1جدول (دو قرار داشتند بين اين در طيف مابقي

 
دفترچه ثبت «مندي دانشجويان مامايي مورد مطالعه از روش ارزشيابي  هاي رضايت واني و ميانگين نمره حيطهتوزيع فرا: 1 جدول
  »هاي باليني مهارت

  
 حيطه

  رضايت
  ميانگين±انحراف معيار موافق كامالً  نسبتاً موافق  بي نظر نسبتاً مخالف كامالً مخالف

  )درصد(تعداد   )درصد(تعداد   )درصد(تعداد  )درصد(تعداد   )درصد(تعداد   )100در مقياس (
  7/61±2/26  3)8/8(  16)1/47(  1)9/2(  9)5/26(  5)7/14( منصفانه بودن

  1/71±9/14 4)8/11(  17)0/50(  11)4/32(  2)9/5( 0)0/0(   مطابقت با اهداف آموزشي
  8/65±1/21 6)6/17(  10)4/29(  12)3/35(  2)9/5( 4)8/11(  بودنمناسب 

  3/62±9/25 3)8/8( 16)1/47(  2)9/5( 8)5/23(  5)7/14(   كافي بودن زمان
  2/68±1/24 3)8/8( 21)8/61(  1)9/2( 5)7/14( 4)8/11( امكان اجرا

  5/61±2/18 2)9/5(  11)4/32(  11)4/32( 8)5/23( 2)9/5(  ها ارتقاي مهارت
  5/63±2/26 2)9/5(  20)8/58(  0)0/0( 6)6/17( 6)6/17( بودنعيني 

 5/63±7/26  7)6/20( 9)5/26(  4)8/11(  11)4/32(  3)8/8(  زا بودن استرس

  8/57±4/24 3)8/8( 12)3/35( 4)8/11( 7)6/20( 8)5/23(  كارگيري روش مندي به به عالقه
  7/62±5/15 2)9/5( 11)4/32(  12)3/35(  7)6/20( 2)9/5( جمع كل

  
مندي دانشجويان با سن، معدل كل و  نمره كل رضايت بين

  .سابقه اشتغال به كار رابطه خطي معنادار وجود نداشت
ليكن طبق نتيجه آزمون ضريب همبستگي چندگانه بين 

سهميه و رتبه ورود به دانشگاه رابطه خطي معنادار 

كه بيشترين ) 034/0P= ،588/0=r(چندگانه وجود داشت 
مندي  نمره كل رضايت. ارتباط مربوط به سهميه آزاد بود

با عالقه به رشته مامايي نيز ارتباط مستقيم و معنادار 
  ).2جدول (داشت 
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همبستگي بين مشخصات فردي و آموزشي  :2جدول 
 مندي دانشجويان مامايي مورد مطالعه با نمره كل رضايت

 مشخصات دانشجويان
 

با نمره كلآزمون همبستگينتيجه
  مندي رضايت

  -=209/0r )آزمون پيرسون(سن
236/0P=  

  -=124/0r )آزمون پيرسون(سابقه اشتغال
792/0 P=  

  -=187/0r  )آزمون پيرسون(معدل كل
290/0P=  

  )آزمون اسپيرمن(رشتهعالقه به
  :همبستگي خطي چندگانهآزمون 

253/0r= 
039/0p= 

 
 -321/0 1منطقه  )ß(سهميه ورود به دانشگاه     

 062/0 3منطقه
 022/0 شاهد
 -487/0 آزاد

  =096/0ß رتبه  
  

همچنين بين نمره حاصل از فرم نظرسنجي دانشجويان 
دوره باليني درباره كيفيت آموزش مربيان با نمره 

، ارتباط مستقيم و »هاي باليني دفترچه ثبت مهارت«
 ).024/0P=، 387/0=r(داشت  جودومعناداري 

دانشجويان در پاسخ به سؤال باز مطرح شده در خصوص 
هاي باليني، عنوان كردند اين روش از  دفترچه ثبت مهارت

نظر يادآوري اهداف روزانه به دانشجو و مربي مفيد است 
، ليكن معايب ذيل را نيز براي اين روش )درصد 9/2(

نبود   ،)درصد 9/2( دفترچه دقت ناكافي در تكميل: برشمردند
هاي دانشجو  فرصت كافي جهت زير نظر گرفتن مهارت

، مورد سنجش قرار دادن كميت تا )درصد 9/2(توسط مربي 
، خالي بودن جايگاه بازخورد در اين )درصد 9/2(كيفيت 
هاي تئوري از جمله  تر دانستن جنبه ، مهم)درصد 9/5(روش 

 ).درصد 9/2(ها به ميزان بيشتر  كنفرانس

  
  بحث

مندي دانشجويان  رضايت نييمطالعه به منظور تع نيا
مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از روش دفترچه ثبت 

روش ارزشيابي باليني  كيهاي باليني به عنوان  مهارت
از  يمياز ن شيب تيصورت گرفت و نتايج نشانگر رضا

ميانگين رضايت كلي . روش بود نيپژوهش از ا يواحدها
نسبت ) از صد نمره 7/62(حاضر  عهمطالدانشجويان در 
، كه در آن به مقايسه دو )درصد 7/85(به مطالعه آژ 

با چك ليست  »هاي باليني دفترچه ثبت مهارت«روش 
درصد  6/47به طوري كه . پرداخته بود، كمتر بود
هاي  دفترچه ثبت مهارت«ژ از آدانشجويان در مطالعه 

است كه فقط  ليا، كامالً راضي بودند، اين در ح»باليني
درصد دانشجويان در مطالعه ما از اين روش  9/5

عدم مشابهت در نتايج اين دو ). 14(رضايت كامل داشتند
تواند به انجام همزمان دو روش مذكور بر  مطالعه، مي

روي يك گروه دانشجو، در مطالعه آژ و تأثير رواني 
عنوان  هب »هاي باليني دفترچه ثبت مهارت«مقايسه روش 

مندي  روش جديد و مداخله تحت كنترل، بر رضايت يك
از سوي ديگر، در مطالعه آژ، . دانشجويان مربوط باشد

مندي از روش تنها با طرح يك سؤال انجام  ميزان رضايت
توانسته موجب كاهش دقت و  ياين امر م. شده بود

. گرددكنندگان و تفاوت در نتايج  صحت پاسخ شركت
تحصيلي دانشجويان مقطع  ودنهمچنين متفاوت ب

تواند تأثيرگذار باشد، چرا كه مطالعه آژ بر روي  مي
دانشجويان مقطع كارداني انجام شد، ليكن در مطالعه ما 

از سوي . دانشجويان مقطع كارشناسي شركت داشتند
ديگر برخي مشكالت اجرايي روش دفترچه ثبت 

كه  ه،هاي باليني از قبيل كم دقتي در تكميل دفترچ مهارت
سوي برخي دانشجويان در مطالعه ما عنوان شد و در از 

تواند از علل تفاوت  خورد، مي مطالعه آژ نيز به چشم مي
- در مطالعه راغوبار). 14(باشد قيدو تحق ندر نتايج اي

 دفترچهكريجر و همكاران نيز در بررسي قابليت اعتماد 
با  شجوها، بين ثبت اطالعات تشخيصي دان ثبت مهارت

  ).15(استاد همخواني وجود نداشت
اساس نتايج مطالعه حاضر، بيشترين رضايت  بر

هاي مختلف مربوط به حيطه  دانشجويان در بين حيطه
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هاي باليني با  مطابقت روش ارزشيابي دفترچه ثبت مهارت
به طوري . اهداف آموزشي و در طبقه رضايت نسبي بود

جع به اين راكه برخي دانشجويان نيز در نظرات خود 
را به عنوان نقطه قوت اين  هروش، يادآوري اهداف روزان

دهنده نقطه عطف روش  اين يافته نشان. روش برشمردند
  .هاي باليني است ارزشيابي باليني دفترچه ثبت مهارت

ميزان رضايت دانشجويان مورد مطالعه از امكان  همچنين
هاي باليني در حد  اجراي روش دفترچه ثبت مهارت

علت اين ميزان . ني طبقه رضايت نسبي قرار داشتتحتا
توان به عدم نياز به تجهيزات، امكانات و  رضايت را مي

 OSCEهايي مانند  بيمارنما در اين روش بر عكس روش

از سوي ديگر، كمتر از نيمي از . تمربوط دانس) 16(
دفترچه ثبت «زا بودن  دانشجويان موافق استرس

رسد كه اين  بنابراين به نظر مي. بودند »هاي باليني مهارت
روش ارزشيابي، استرس كمتري در دانشجويان ايجاد 

تواند ناشي از عدم زير نظر گرفتن  نمايد، كه اين مي مي
شود استرس  مي بهاي دانشجو باشد، كه موج فعاليت

ميزان رضايت . ناشي از مشاهده مستقيم مرتفع شود
بت چه ثهاي روش دفتر دانشجويان از ساير حيطه

هاي باليني از جمله عيني بودن روش دفترچه ثبت  مهارت
كارگيري اين روش و  هاي باليني، عالقه به به مهارت

نظر  ها در طبقه بي توانايي اين روش در ارتقاي مهارت
ها را  ميزان رضايت كمتر از اين حيطه. تقرار داش

چه توان به مواردي همچون دقت ناكافي در تكميل دفتر مي
هاي باليني، فراهم نشدن امكان زير نظر گرفتن  تثبت مهار
هاي دانشجو توسط مربي، مورد سنجش قرار  مهارت

گرفتن كميت تا كيفيت، خالي بودن جايگاه بازخورد در 
هاي تئوري در روش  تر دانستن جنبه اين روش و مهم

هاي باليني كه توسط دانشجويان  دفترچه ثبت مهارت
مطالعات نشان . دانستشد، مرتبط مورد مطالعه بيان 

دهد كه هيچ جايگزيني براي تجربه كيفيت وجود ندارد،  مي
براي  »مبتني بر تعداد«رسد كه رويكرد  بلكه به نظر مي

بنابراين ارزيابي . نيست فيارزيابي كارآموزي نيز ديگر كا

مبتني بر صالحيت احتماالً ارزشمندتر از گنجينه تعداد 
  ).17(است هاي انجام گرفته مهارت

تحقيق حاضر، بين سهميه، رتبه ورود به دانشگاه و  در
نمره حاصل از فرم نظرسنجي دانشجويان دوره باليني 

مندي از  درباره كيفيت آموزش مربيان با نمره كل رضايت
، به ترتيب ارتباط »هاي باليني دفترچه ثبت مهارت«

 همچنين. مستقيم و معنادار قوي و متوسطي وجود داشت
دفترچه ثبت «مامايي با نمره  شتهه ربين عالقه ب

، ارتباط مستقيم و ضعيف اما معنادار »هاي باليني مهارت
توان به حجم نمونه نامناسب  علت را مي. وجود داشت

مطالعه . براي سنجش اين نوع ارتباط مربوط دانست
  .مشابهي در اين خصوص جهت مقايسه يافت نشد

  
  گيري نتيجه

دفترچه ثبت «در مجموع، اكثر دانشجويان از روش 
رضايت داشتند و با وجود اينكه اكثر  »هاي باليني مهارت

هاي اين روش سنجش از جمله  آنها موافق برخي ويژگي
منصفانه بودن و مطابقت با اهداف آموزشي بودند، ليكن 

كارگيري اين روش  كمتر از نيمي ازآنان نسبت به به
تواند توانايي ناكافي اين  علت اين امر مي .مند بودند عالقه

ها از  هاي باليني و ارتقاي مهارت روش در سنجش مهارت
چرا كه در اين روش، نقطه . ديدگاه دانشجويان باشد

بنابراين آنچه بيشتر . هاست ثبت تعداد مهارت تمركز، 
اين در حالي است . مورد توجه است كميت است تا كيفيت

تواند  انجام شده يا مشاهده شده، نميهاي  كه تعداد مهارت
لذا با ). 10(كننده آنچه بايد دانشجو فراگيرد، باشد تضمين

، و »هاي باليني دفترچه ثبت مهارت«اصالح برخي جوانب 
كنترل بيشتر بر روند اجرايي و تركيب آن با برخي 

هاي مورد  هاي ديگر به منظور پوشاندن حيطه روش
توان بر ميزان  جويان، ميضعف اين روش از ديدگاه دانش

پذيرش آن از سوي دانشجويان، در جهت رسيدن 
  .رضايت آنان به حد كمال گام برداشت
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Assessment Means in Mashhad University of Medical Sciences, 2010 

 
Bibi Leila Hoseini1 , Farzaneh Jafarnejad2 , Seyed Reza Mazloum3 , Mohsen Foroughipour4, 

Hossein Karimi Mouneghi5 

 
Abstract 
 
Introduction: Although the majority of student assessments in medical sciences relates to their clinical 
competencies, adopting an assessment method which fulfills students’ satisfaction has always been a great 
challenge. In recent years logbooks have been used in the clinical evaluation of midwifery students in 
Mashhad University of Medical Sciences. So, the present study determines students' satisfaction with this 
approach. 
Methods: This descriptive, cross-sectional study was conducted on all 34 eligible midwifery students in 
school of nursing and midwifery of Mashhad University of Medical Sciences. Data gathering tool was a 
researcher–constructed questionnaire with confirmed validity and reliability. The questionnaire included 23 
items covering nine domains and used Likert scale. Data were analyzed through descriptive statistical 
indices as well as T test, correlation and multiple regression analysis. 
Results: The mean score for students' satisfaction with logbook was 62.7 ±15.5 (of 100). The lowest 
satisfaction score was related to the domain of "interest in logbook method" (57.8 ±24.5) and the highest one 
was "conformity to educational goals" (71.1 ±14.9) (of 100). Most of the students agreed that logbook is fair 
(55.9%), objective (64.7%) and in conformity with educational goals (61.8%). However, only 44.1% of them 
were interested in using this method. Overall, 38.3% of the students were satisfied with logbook and 26.5% 
were dissatisfied and the rest were in between. 
Conclusion: Most of the students were satisfied with logbook, but less than half of them were interested in 
utilizing it. This could be due to insufficient ability of logbook in assessment and promoting of clinical skills 
from the students' view point. Thus, we may improve the students' satisfaction level by revising logbook and 
combining it with some other methods of clinical evaluation in order to cover its weak aspects according to 
students' views. 
 
Keywords: Clinical Evaluation, Logbook, Students' satisfaction, Assessment,  
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