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  نامه به سردبير
  

 ينيقضاوت بال يابيارز يبرا يمعتبر نيگزيجا "توافق متن"آزمون  ايآ
  است؟ يپرستار انيدانشجو

  
  ، اكرم ثناگو*يباريجو اليپور،  ل يحكمت هينفس
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سردبير محترم مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي   

). 1گردد( مي ديآ مي آنچه آموخته شده و آنچه در عمل به اجرا نيب يخوان همباعث نا يو عمل در پرستار يفاصله تئور
 ژهيبه و ،يبهداشت يها مراقبت ماتيدر تنظ طيشرا رييمانند تغ يليكه به دال ينيبال دهيچيپ يطيامروزه پرستاران با شرا
بر  تر بيش ديو تأك ياستفاده از تكنولوژ شيافزا مارستان،ياقامت در ب كوتاهطول عمر  ماران،يب يسطوح باالتر مراقبت برا

 ي باليني را بهها شوند. در نتيجه پرستاران بايد بتوانند موقعيت مي نامطمئن مواجه طيشده است با مح جاديا نهيهز زانيم
حاصل شود كه بيمار با كيفيت  نانموقع تجزيه و تحليل كنند و تصميمات خود را به موقع و درست انجام دهند تا اطمي

  ).2نموده است( افتيمراقبت در امدهايپ نيباال و بهتر
دو از  نيدو دارد. جدا شدن ا نيا مؤثر يكپارچگيبه  ازيو عمل است و ن ياز آكادماي  دهيچيپ بيترك 21در قرن  يپرستار

 و عمل يتئور نيپل زدن ب يبرا يرپرستا انيبودن و عدم كمك به دانشجو ديمف ريشدن، غ يباعث تصنع گريكدي
 يرا با انتقادات يامر خدمات پرستار نيشده و هم يو عمل باعث بحران در مراقبت پرستار يتئور ني). خال ب4و3شود( مي

 يها مناسب بر اساس مهارتگيري  ميتصم ييتوانا وستهيبه طور پرود پرستاران  مي ). انتظار5مواجه ساخته است(
 نيا يبرا ديپرستاران جد نكهياز ا نانياطم يبرا .خود را نشان دهند يپرستار يها در طول دوره حيحص ينياستدالل بال

در  ينياستدالل بال يها مهارت يابيو ارز سيتدر مؤثر يها روش جاديبا ا يپرستار ديشوند، اسات مي انتظارات آماده
مورد استفاده قرار گرفته است  ينيبال استداللسنجش  يبرا رايكه اخ يشوند. ابزار مي مواجه يپرستار انيدانشجو

جنبه  يابيارز يبرا يبهداشت يها . آزمون توافق متن در آموزش حرفه)script concordance) ()2آزمون توافق متن
دانش كسب  نيب يسازگار يريگ ، اندازهها نوع از آزمون ني). هدف ا6شود( مي استفاده ينياستدالل بال تيخاص صالح

دانش كسب شده در  ايموضوع است كه آ نيا افتنيدر صدد  يبه عبارت  باشد؛ مي ينيبال تيو صالح انيانشجوشده در د
  ). 7(ر؟يخ ايكند  مي جاديرا در آنها ااي  حرفه تيصالح اي يستگيشا يالزم برا ييكارا ،در دانشگاه يتئور

 يطراح يديكل يژگيسه و يدارا نانيعدم اطم طيدر شرا ياطالعات پزشك ريتفس ييآزمون توانا ايتوافق متن  آزمون
 فيتعر ينيبال طيدهندگان با شرا ) پاسخ1 :است يمبتن ينياز سازمان دانش و استدالل بال ينظر يها مدل هياست كه بر پا
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 افتنيدهنده نحوه  ) فرمت پاسخ نشان2را انتخاب كنند  نانهيب واقع نهيگز نه،يگز نيچند نيب ديشده مواجه هستند و با
 طياز پاسخ متخصصان در شرا يريكسب شده متغ ازي) امت3است و مسأله در حل  زيچالش برانگ طياطالعات در شرا

  ).5است( ينيبال
 ،شوندگان به آزمونآزمون  نياست. در ا تيعدم قطع طياستدالل در شرا يابيارز يبرا يتوافق متن، آزمون كتب آزمون
 يدرمان يها نهيگز اي يصيت، قواعد تشخسؤاالاز  يسر كيشود، و به دنبال آن  مي كوتاه ارائه ينيبال يوهايسنار
اما مقدار  ،دار در نظر گرفته شده استگيري معنا ميتصم يبرا يكاف ينيبال اسيگردد. اگر چه مق مي ) فراهمماريب تيري(مد

مبهم كه  طيشراسازي  هيدر هر مورد به منظور شب يناتمام بودن به طور عمد اي يناهماهنگ نان،ياز عدم اطم يمشخص
به  يگگردد. آزمون توافق متن، عالوه بر وابست مي جاديشده است، اسازي  هيشب يزندگ يواقع ينياغلب در برخورد بال

است: الف) فرمت پاسخ، بر اساس  يطراح نيدر ح گريمنحصر به فرد د يژگيدو و ينشده، دارا فيتعر ينيمشكالت بال
 ،يآموزش پزشك قاتيو تحق يشناخت يحاصل از روانشناس ينيبر سازمان دانش و استدالل بال يمبتن ينظر يها مدل
اكثر اشكال شود ب) برخالف  مي مشكل حل زيبرانگ چالش طياست كه در شرا يدهنده نحوه رفتار اطالعات پزشك نشان
ت آزمون ممكن است سؤاالاز  كيپاسخ به هر  نيت وجود ندارد. در عوض، چندسؤاالبه  يحيپاسخ صح چيه ،يابيارز

 كيگروه مرجع از پزشكان با تجربه و حاذق  كي يتوسط اعضااي  قابل قبول در نظر گرفته شود كه به طور جداگانه
  ).5(رنديگ مي حوزه دانش، انتخاب شده و نمره ايرشته 
مختلف  يها در بخش ينياستدالل بال يابيارز يبرا يپزشك انيدر آموزش دانشجواي  توافق متن به طور گسترده آزمون

آزمون در  نياعتبار ا و همكاران )Goos( گوسمطالعه ). در 10تا8اورژانس استفاده شده است( ،ياز جمله روانپزشك
ابزار در  ني). اعتبار سازه ا11است( يكه نمره قابل قبول شدمحاسبه  68/0 يدانشكده پزشك يدوره كارورز انيدانشجو

كه اند  مطالعات نشان داده نيا جي). نتا12قرار گرفته است( تأييدمورد  زي) نيو زبان يمتفاوت (فرهنگ يريادگي يها طيمح
 ين در آموزش پرستارياست. با وجود ا ينياستدالل بال يابيارز يابزار معتبر و قابل اعتماد برا كيآزمون توافق متن 

و همكاران در مطالعه خود به استفاده آزمون توافق متن بر  )Deschênes( دسچنز چندان مورد توجه نبوده است.
 ادياي  آزمون به عنوان ابزار نوآورانه نيپرداختند. آنان از ا يپرستار انيدر دانشجو يكينيتوسعه استدالل كل يابيارز

 نيفراهم آورد. در ا يپرستار انيدانشجو ينيقضاوت بال  يابيارز يرا برا يدقادر است تا روش استانداركه اند  كرده
  ). 13گزارش شد( ييآزمون در سطح باال نياعتبار ا زيمطالعه ن

و كاربرد آن در استدالل  يدانش كسب شده در تئور يخوان همتوافق و  يابيآزمون در ارز نيكه ا ييرغم اعتبار باال يعل
صورت نگرفته است. اي  مطالعه رانيا يدر آموزش پرستار ينيبال يابيروش ارزش نياما تاكنون در مورد ا ،دارد ينيبال
نوآورانه و معتبر در  يها به استفاده از آزمون يپرستار دياساتتوجه  يبرا يحاضر تلنگر نوشته دستاست  نيا ديام

است تا دفاتر توسعه آموزش در  يرسد ضرور باشد. به نظر مي يپرستار انيدانشجو ينيسنجش قضاوت بال
  مبذول دارند.اي  ژهيامر توجه و نيبه ا ييو ماما يپرستار يها دانشكده
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