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 .1دکتری آموزش پرستاری ،گروه پرستاری داخلی جراحی ،مرکز تحقیقات پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .2دانشجوی دکتری پرستاری ،گروه پرستاری ویژه ،مرکز تحقیقات پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران

دریافت مقاله96/9/19 :

آخرین اصالح مقاله97/5/3 :

پذیرش مقاله97/5/7 :

زمینه و هدف :ارتقای کیفیت فرایند آموزش ،از جمله اهدف اصلی اقدامپژوهی آموزشی در سطوح فردی و سازمانی است .مدیریت ،سیستم را قادر میسازد تا ضمن
جلوگیری از افت کیفیت آموزش ،عملکرد سازمان در حوزههایی که بیشترین تأثیر را بر برآیند آموزش و توانمندی دانشجویان دارد ،بهبود بخشد .مطالعه حاضر با هدف
بهبود کیفیت خدمات آموزشی مهارتهای بالینی مقدماتی دانشجویان با رویکرد اقدامپژوهی و استفاده مناسب از منابع انجام شد.
روش کار :این پژوهش از نوع اقدامپژوهی ترکیبی متوالی بود .مشارکتکنندگان بعد کیفی تحقیق را خبرگان حوزه آموزش ،دانشجویان و صاحبان فرایند آموزش گروه
فن و داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان تشکیل دادند .سنجش وضعیت موجود امکانات و منابع در بعد کمی نیز با استفاده از فرم جمعآوری
اطالعات ،پرسشنامه نظرسنجی دانشجویان و چکلیست تواناییهای مقدماتی بالینی انجام شد .چرخه اقدامپژوهی مبتنی بر طرح و برنامهریزی برای حل مشکل ،اجرای
برنامه و ارزیابی و مطالعه و تثبیت عملکرد بود .مشکالت مهارتهای مقدماتی بالینی دانشجویان و علل احتمالی به وجود آورنده آن مشخص گردید .راهحلهای پیشنهاد
شده جهت ارتقا شامل اصالح فضای آموزشی آزمایشگاه مهارت بالینی ( )Skill labو بهبود فرایند ارزشیابی مهارتهای عملی دانشجویان با برگزاری آزمون بالینی
ساختار یافته عینی ( Objective structured clinical examinationیا  )OSCEبود که به ترتیب به عنوان اولویتهای قابل اجرا و مؤثر انتخاب گردید.
یافتهها :آزمونهای معمول توان کافی جهت بررسی شایستگی دانشجویان را نداشت و از عینیت و اعتماد کافی برخوردار نبود؛ به طوری که تفاوت معنیداری بین
میانگین نمره مهارتهای اولیه (از جمله تزریق ،عالیم حیاتی ،پانسمان و )...در روش معمول نسبت به روش آزمون  OSCEمشاهده شد ( .)P > 0/05همچنین ،با
توجه به نظرات دانشجویان ،شیوه  OSCEدارای اعتماد و دقت بیشتری میباشد و از امکانات مناسبتر و محتوای آموزشی مرتبط برخوردار است.
نتیجهگیری :با اصالح فضای آموزشی آزمایشگاه مهارت بالینی و برگزاری آزمون  ،OSCEمیتوان مهارتهای مقدماتی بالینی را از حد دانش به سطح توانایی و کارکرد
ارتقا داد .همچنین ،موجبات افزایش کیفیت مطلوب ارایه خدمات سالمتی و مراقبتهای بالینی و کاهش خطاهای مهارتهای عملی توسط دانشجویان پرستاری را فراهم
آورد.
کلید واژهها :کیفیت آموزش ،مهارتهای بالینی ،دانشجویان پرستاری و مامایی ،آزمون بالینی ساختار یافته عینی ،اقدامپژوهی

نویسنده مسؤول :دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
تلفن 034-33205219 :نمابر034-33205218 :
Email: e_nuhi@kmu.ac.ir
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توسعه کیفیت آموزش مهارتهای اولیه بالینی و کاربرد آزمون بالینی ساختار یافته عینی:

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

مقدمه

دوره پانزدهم شماره سوم

صاحبنظران آموزشی در حوزه مربوط است .اطالع از عقاید و

افزایش کیفیت آموزش از طریق اصالح و انطباق اهداف با

نظرات دانشجویان در مورد فعالیت آموزشی به عنوان مشتریان

عملکردها و فعالیتهای آموزشی ،یکی از ارکان مهم توسعه

سیستم آموزشی ،به خصوص مواقعی که تغییری در روند

اثربخش ،باید از جنبه نظری ،عملی و شرایط اجرای کار مورد
بازبینی مداوم قرار گیرد تا پاسخگوی نیازهای فعلی و آینده

آموزشی ،بسیار ارزشمند خواهد بود ( .)2 ،3 ،9اصالح
ساختارهای مدیریتی و افزایش بهرهوری ،از جمله عواملی

جامعه باشد ( .)1-3درس اصول و فنون ،به عنوان درس پایهای

هستند که نه تنها منجر به بهبود کیفیت خدمات میگردد ،بلکه

فعالیتهای بالینی دانشجویان پرستاری و مامایی است و

موجب بقا و دستیابی به مزیتهای رقابتی میشود .آموزش

شناسایی وضعیت موجود و مطلوب آموزش تئوری ،عملی و

بالینی نقش مهمی در آموزش پرستاری دارد و در عمل دارای

بالینی این درس از جایگاه ویژهای در آموزشی برخوردار

نقش کلیدی در شکلدهی به هویت حرفهای دانشجویان

میباشد ( .)4تجربه بالینی در کارآموزی اصول و فنون ،اولین

پرستاری است ( .)10 ،11از طرف دیگر ،کاربرد مطالب نظری

تجربه و مواجهه زودرس بالینی ()Early clinical exposure

در عمل ،عامل اصلی کسب مهارت حرفهای و کسب مهارت

است که در اولین سال تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی

بالینی دانشجویان است (.)8

اتفاق میافتد (.)5
آمادگی دانشجویان جهت فعالیتهای ایمن ،شایسته و به
دور از تنش و خطا ،در آموزش مهارتهای بالینی و یادگیری
دانشجویان حایز اهمیت است .آموزش از طریق تمرین در
محیط شبیهسازی شده و قبل از مواجهه با محیط واقعی کار،
میتواند یادگیری دانشجویان را در زمینه مهارتهای بالینی
تسهیل نماید .کیفیت و کمیت خدمات بهداشتی -مراقبتی
دانشآموختگان پرستاری و مامایی بیانگر آن است که ارایه
دهندگان این خدمات نتوانستهاند به طور مؤثری پاسخگوی
شاخصهای آموزشی باشند .کیفیت این خدمات ممکن است
تا حدودی ناشی از نواقص برنامه تحصیلی و روشهای
آموزشی عرضهکنندگان این خدمات باشد ( .)6 ،7برنامههای
آموزشی درس اصول و فنون ،اولین قدم یادگیری و مواجهه با
موقعیت حرفهای و کار بالینی است و تأثیر بسزایی در موفقیت
تحصیلی و کار بالینی دانشجویان دارد .بنابراین ،کیفیت اجرای
این دوره درسی ،به برنامهریزی صحیح دقیق و کارامد ،استفاده از
استادان مجرب آموزشی و ارزشیابی مؤثر وابسته خواهد بود (.)8
تصمیمگیری بهتر و رسیدن به خطمشیها و اقدامات بهتر
آموزشی ،مستلزم همفکری ،مشارکت و درک تجارب

 )12( Baxterو  )13( Corlettاجرای یک برنامه مدیریتی
و الگویی اقدامپژوهانه که فاصله بین آموختههای حین تحصیل
و کاربرد آن در محیط واقعی کار را از بین میبرد ،امری
ضروری میدانند که به عنوان روشی علمی در تغییر شیوههای
مدیریت حل مشکل در تحول روشهای آموزشی ،تبیین
شیوههای جدید و تلفیق شیوههای جدید و قدیمی و همچنین،
تغییر و ارتقای روشهای ارزشیابی بالینی تشخیص داده شده
است ( .)14شناسایی و مدیریت فرایندهای مرتبط به هم در
سیستم آموزشی و اجرای دانش جدید در محیط کار بالینی با
برنامهریزی آموزشی بهینه ،کارایی و اثربخشی سازمان آموزشی
را در دستیابی به اهداف خود بهبود میبخشد (.)15-17
اقدامپژوهی در آموزش ،روشی چند منظوره برای جمعآوری
دادهها از افراد ذینفع و گروه و فرایندی است که طی آن
مشکل و مراحل تغییر و اصالح فرایند تشریح و مشخص
میگردد و از اهدف اصلی آن میتوان به بهبود و ارتقای
آموزش در سطوح فردی و سازمانی اشاره کرد .چهار مرحله
عمل اصلی آن شامل «شناسایی مشکل ،برنامهریزی اجرا
انعکاس و ارزشیابی» است (.)14
مدیریت سیستمی با یکپارچه و مرتب نمودن فرایندها به
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آموزش کشور به شمار میرود .یک نظام آموزشی کارا و

آموزش داده میشود ،برای مدرسان به عنوان صاحبان فرایند

نوحی و همکاران

توسعه کیفیت آموزش مهارتهای اولیه بالینی...

قابلیت تمرکز و تالش بر روی فرایندهای کلیدی برخوردار

افکار در گروه متمرکز ( ،)Focus groupو همچنین ،مصاحبه

میسازد و در ذینفعان سازمان اعتماد ،سازگاری ،کارایی،

انفرادی با آنان با طرح سؤاالتی از جمله «وضعیت آموزش و

بالندگی و ...ایجاد مینماید ( .)18-20از آنجا که اقدامپژوهی

ارزشیابی اصول و فنون پرستاری را چگونه میبینید؟ ،تجارب

راهحل مناسبی برای حل مسأله از جمله مسایل آموزشی است

شما از آموزش تئوری و عملی این درس چگونه است؟ و»...

که منجر به بروز راهحلهای نو و خالقانه میشود ،باعث

صورت گرفت .زمان مصاحبهها بین  45تا  60دقیقه به طول

اصالح وضع نامطلوب و بالندگی میگردد .در این روش

انجامید .کل مصاحبهها تایپ ،بازخوانی و مورد تحلیل قرار

راهحلهای تئوری جای خود را به راهحلهای عملی و منطقی

گرفت .برای مدیریت دادههای کیفی و تجزیه و تحلیل آنها از

میدهد ( .)4اقدامپژوهی نوعی کاوش و مطالعه منظم در متن و

نرمافزار  MAXQDAنسخه  10استفاده شد و با تحلیل

یک تالش متمرکز برای بهبود کیفیت سازمان و عملکرد آن

کلمات ،واحدهای معنایی ،طبقات و درونمایههای اصلی

میباشد که توسط محقق و گروه درگیر صورت میگیرد و

مشخص گردید.

محقق عامل فعالی در مسیر تغییر محسوب میشود .چرخه

در فاز کمی ،همه  80دانشجویی ( 27نفر رشته مامایی و 53

اقدامپژوهی مبتنی بر طرح و برنامهریزی برای حل مشکل،

نفر رشته پرستاری) که واحد اصول و فنون پرستاری را

اجرای برنامه و ارزشیابی و تثبیت عملکرد است ( .)21تمرکز

میگذراندند ،به روش مبتنی بر هدف وارد مطالعه شدند.

مشارکتکنندگان بر شناسایی مشکل و ارایه راهحلهای مؤثر

ارزیابی مهارتهای دانشجویان به دو روش ،ابتدا آزمون معمول

با هدف ارتقای عملکرد و با مشارکت کلیه افراد درگیر در

(با انتخاب کارت شانسی یک مهارت) و در نوبت بعد با

فرایند میباشد (.)22

استفاده

از

آزمون

بالینی

ساختار

یافته

ع ین ی

مطالعه حاضر با هدف بهبود کیفیت خدمات آموزشی

( Objective structured clinical examinationیا

مهارتهای بالینی مقدماتی دانشجویان با رویکرد اقدامپژوهی و

 )OSCEمورد سنجش قرار گرفتند .میانگین نمره ارزیابی

استفاده مناسب از منابع انجام شد.

مهارتهای دانشجویان با استفاده از چکلیست مربوط محاسبه
گردید .کارایی آزمون  OSCEبا استفاده از پرسشنامه

روش کار

نظرسنجی مشتمل بر  20سؤال در مقیاس لیکرت (از کامالً

این پژوهش بخشی از یک مطالعه اقدامپژوهی با رویکرد

مخالف = نمره  1تا کامالً موافق = نمره  )5با دامنه نمرات

ترکیبی از نوع متوالی بود .مطالعه ترکیبی به دلیل استفاده از هر

 20-100سنجش شد .در نهایت 5 ،سؤال باز نیز در خصوص

دو روش کمی و کیفی ،قادر به ارایه نتایج مطلوب و قابل قبول

آزمونها ارایه و دستنوشتهها جمعآوری گردید .مالحظات

میباشد ( .)1از جمله مشخصات اقدامپژوهی میتوان به تعامل

اخالقی پژوهش از جمله بیان اهداف ،بینام بودن پرسشنامهها

بین محققان ،مشارکتکنندگان و نمونههای پژوهش اشاره کرد

و حفظ محرمانه بودن دادهها در نظر گرفته شد.

که از طریق بررسی و تغییر به منظور خاص و همراه با مشاهده

دادههای کمی با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف

دقیق و ارزیابی مستمر پیامدها صورت میگیرد ( .)17این

معیار) و آمار استنباطی (آزمون  Independent tو ضریب

فرایند در این مطالعه با تشکیل گروه فرایندی و تبیین تجارب

همبستگی  )Pearsonدر نرمافزار  SPSSنسخه 19

 9نفر ( 7زن و  2مرد) از اعضای هیأت علمی گروه مامایی،

( )version 19, SPSS Inc., Chicago, ILمورد تجزیه و

فنون و پرستاری داخلی جراحی (به عنوان صاحبان فرایند) در

تحلیل قرار گرفت.
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عنوان بهترین روش دستیابی به نتایج مورد نظر ،سازمان را از

خصوص آموزش فن و مهارتهای پایه بالینی از طریق بارش

دوره پانزدهم شماره سوم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

در حد تسلط ،توسعه مهارت عملی اولیه در دانشجویان

استادان مجرب ،فضای آموزشی نامناسب و ارزشیابی غیر معتبر

پرستاری و مامایی با اصالح فضای آموزش ( )Skill labو

عنوان شد و موارد اصالحی آن شامل توسعه فرایندهای

شبیهسازی آن با محیط واقعی (بخش بیمارستانی) از طریق

آموزش ،درگیر نمودن استادان مجرب ،بهینه نمودن برنامه

استفاده از دیوارهای پیشساخته ،تکمیل تجهیزات مورد نیاز

آموزشی ،طراحی فضای آموزشی شبیهسازی بالینی و ارزشیابی

مهارتهای پرستاری و مامایی و همچنین ،بهبود فرایند


مهارتهای مقدماتی بالینی به شیوه  OSCEبیان گردید

ارزشیابی مهارتهای عملی دانشجویان با برگزاری آزمون با

(جدول .)1

ساختار عینی در محیط آزمایشگاه مهارتهای بالینی  OSCEبه

نتایج دادههای کمی نشان داد که میانگین سنی دانشجویان،

ترتیب به عنوان اولویتهای قابل اجرا و مؤثر برنامهریزی اجرا

 18/57 ± 3/8سال با دامنه  18-30سال بود 37 .نفر (46/5

شد و در زمان مقرر هر دانشجو به دو شیوه (معمول و

درصد) از مشارکتکنندگان را مردان و  43نفر ( 53/5درصد)

 )OSCEمورد ارزشیابی قرار گرفت.

آنها را زنان تشکیل دادند .از نظر وضعیت تأهل 2 ،نفر (2/2

نمونهای از کلیه موارد و مهارتهای آموزش داده شده به

درصد) متأهل و  78نفر ( 98درصد ) مجرد بودند .از نظر رشته

ستگاههای آزمون بالینی

صورت تصادفی انتخاب گردید و در ای

تحصیلی و محل تحصیل نیز  27نفر ( 33/7درصد) در رشته

با ساختار عینی  OSCEقرار گرفت .تمام دانشجویان با شرایط

مامایی و  53نفر ( 76/3درصد) در رشته پرستاری به تحصیل

ستگاههای ارزشیابی یکسان و در موقعیت شبیهسازی شده

و ای

اشتغال داشتند 31 .نفر ( 38/8درصد) غیر بومی و  49نفر

روبهرو شدند .چکلیست ارزیابی متناسب با هر وضعیت

( 61/2درصد) بومی بودند .تفاوت معنیداری بین نمره

( )11 ،22-25استخراج گردید و طی برگزاری جلسات گروهی

مهارتهای اولیه از جمله تزریق ،عالیم حیاتی ،پانسمان و ...با

به تأیید اعضای گروه رسانده شد و با کسب تأیید نهایی موارد

روش معمول ( )2/24 ± 0/13در مقایسه با نمره آزمون

ستگاههای برگزاری امتحان ،طراحی و اجرا شد.

آزمون ای

 )2/13 ± 0/14( OSCEمشاهده شد (.)t = 6/05 ،P > 0/050

ستگاهها قرار

امکانات و تجهیزات مورد لزوم هر آزمون در ای

از نظر دانشجویان ،شیوه ارزیابی با استفاده از آزمون

داده شد و فرد آزمون گیرنده با نصب اتیکت مشخص گردید.

ستگاهها با

 OSCEاز اعتماد و دقت خوبی برخوردار است و ای

ستگاههای مستقر شدند و

دانشجویان به ترتیب و به نوبت در ای

محتوای آموزشی مرتبط میباشند و امکانات مناسبی دارند .بین

با اعالم آزمون گیرنده و مراحل آزمون عملی با وقت از قبل

نمره نظرات دانشجویان نسبت به آزمون و کارایی ،ارتباط مثبت

پیش تعیین شده ،آزمون آغاز میگردید و پس از اتمام زمان هر

و معنیدار وجود داشت (( )P = 0/030جدول  .)2طبق تحلیل

ایستگاه ،دانشجو برای آزمون بعدی وارد ایستگاه بعدی میشد

کلی سؤاالت باز ،دانشجویان عنوان کردند که آزمون OSCE

و بدین ترتیب  6ایستگاه را طی میکرد و هر دانشجو پس از

موجب افزایش انگیزه و تالش و تمرین بیشتر برای کسب

اتمام آزمون ،سالن امتحان را ترک مینمود.

آمادگی میشود .همچنین ،اشاره نمودند که کار و تمرین در
موقعیت  ،OSCEترس و اضطراب آنها برای کار در موقعیت

یافتهها
بر اساس تحلیل دادههای کیفی و تجارب صاحبان فرایند،

واقعی را کمتر میکند و در عین حال ،آنها را با قوانین و
اصول کار بالینی آشنا مینماید.

علل آمادگی ناکافی در مهارتهای بالینی دانشجویان پرستاری،
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راهحلهای اصالحی شامل ارتقای آموزش عملی با یادگیری

عواملی همچون عدم وجود برنامه درسی منسجم ،کمبود

نوحی و همکاران

توسعه کیفیت آموزش مهارتهای اولیه بالینی...
جدول  :1درونمایهها و طبقات مستخرج از تحلیل دادهها
درونمایهها

طبقات

تعالی درک دانشجو از رشته

ادراک و احساسات دانشجو از آینده حرفهای
ادراک و احساسات دانشجو از محیط بالینی
امکانات نامناسب آموزش و تمرین مهارتهای پایه پرستاری و مامایی در شرایط اتاق

فضا و امکانات آموزشی غیر مرتبط

پراتیک سنتی
فضای غیر استاندارد و متفاوت با بخشهای بالینی و عدم شباهتهای حرفهای و کاری
برنامه آموزشی ناهماهنگ و مبتنی بر روشهای روتین

مدیریت آموزشی منسجم و کارا

تناسب ناکافی برنامه آموزشی با مهارتهای پایه ،تنوع کاری و مهارتهای متعدد حرفهای
لزوم وجود استادان مجرب و ضرورت پایهسازی حرفهای
ابهام در ارزشیابی و سنجش ناصحیح مهارتآموزی

ارزشیابی اثربخش

توانمندی عملی ناکافی و ضعف در آمادگی اولیه دانشجویان
بیتوجهی به موقعیتهای حیاتی کار در بالین و ضرورت آمادگی اولیه
اقدامات تسهیلکننده :تدارک برنامه آموزشی دقیق ،درگیر نمودن

عوامل محدودکننده :آمادگی ناکافی و ضعف در توانمندی اولیه بالینی ،فضای آموزشی

استادان مجرب ،اصالح فضای آموزشی  ،Skill labکاربرد آزمون

نامناسب و ارزشیابی غیر معتبر

OSCE
OSCE: Objective structured clinical examination

جدول  :2ارتباط نمره نظرات مشارکت کنندگان در مورد آزمون )OSCE( Objective structured clinical examination
با متغیرهای نمره آزمون ،معدل و کارایی
نمره آزمون

ویژگیهایفردی

معدل

کارایی

مقدار P

r

مقدار P

r

مقدار P

r

مناسبت ایستگاهها

0/506

0/04

0/055

0/13

0/099

0/100

امکانات و تسهیالت

0/338

0/06

0/717

0/02

0/466

0/500

زمان آزمون

0/353

0/06

0/493

0/04

0/846

0/010

دقت و اعتبار آزمون

0/431

0/05

0/914

0/08

0/967

0/003

نمره کل نظرات

0/662

0/03

0/030

0/15

0/080

0/120

ویژگی آزمون OSCE

OSCE: Objective structured clinical examination

بحث و نتیجهگیری

به برنامه آموزشی ناکارا ،کمبود استادان مجرب ،فضای آموزشی

طبق تحلیل دادههای کیفی ،چهار طبقه اصلی شامل «درک

نامناسب و ارزشیابی غیر معتبر اشاره نمود .استفاده از استادان

دانشجویان از رشته تحصیلی ،فضا و امکانات آموزشی غیر

مجرب در آموزش درس فنون پرستاری و مامایی به منظور

مرتبط ،مدیریت آموزشی منسجم و کارا و ارزشیابی اثربخش»

تقویت ساختار حرفهای ،از اهمیت ویژهای برخوردار است.

از درونمایههای اصلی مطالعه بود .از جمله علل به وجود

همچنین ،توسعه برنامه آموزشی این درس ،بهینه نمودن فضای

آورنده مشکل و ضعف و کاستی در مهارتهای بالینی و
آمادگی ناکافی دانشجویان رشتههای پرستاری و مامایی میتوان
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

مقدماتی بالینی به شیوه  ،OSCEاز اقدامات اصالحی و

که در روش  OSCEبه علت استفاده از چکلیست توسط

برنامههای اجرایی طرح اقدامپژوهی میباشد.

آزمون گیرندگان ،عینیت افزایش مییابد (.)28

یکی از اقدامات اصالحی (اجرای آزمون  ،)OSCEبیانگر

آموزش دارد .استفاده از روشهای صحیح آموزشی و

اثربخشی این آزمون بود .تفاوت معنیداری بین نمره

ندهای در آموزش دانشگاهی توسعه پیدا
ارزشیابی ،به طور فزای 

مهارتهای دانشجویان در روش آزمون معمول با نمره کاربرد

کرده است ( .)15 ،29سالهاست که متخصصان برنامههای

روش  OSCEمشاهده گردید ( .)P > 0/050در تحقیق

بهداشتی در جستجوی روشهای معتبری میباشند که به طور

 Alinierنیز  93درصد از دانشجویان و  94/4درصد از استادان

مؤثرتر ،کارایی بالینی دانشجویان را ارزیابی نماید .شواهد نشان

ذکر کردند که  OSCEروش مفید و مناسبی برای ارزیابی

میدهد که به طور معمول ارزیابی دانشجویان محدود به

بالینی میباشد .همچنین ،این آزمون به امکانات از جهت فضا،

اطالعات ذهنی بوده و به مهارتهای بالینی آنها توجه نشده

مکان ،تجهیزات و منابع مالی و انسانی نیاز دارد (.)26

است .در واقع ،ارزشیابی مشخص میکند که عملکرد سیستم

با توجه به این که ارزیابان برگزاری آزمون  OSCEرا

آموزشی تا چه اندازه بر طبق اهداف برنامه است (.)15 ،30

استادان باتجربه و اعضای گروه در زمینه آموزش اصول و

نتایج تحقیقات نشان داده است که استفاده از آزمون

مهارتهای پرستاری تشکیل دادند ،گروه با چالش خاصی

 ،OSCEیک نمایش بالینی است که موجب توسعه عملکرد و

روبهرو نشد .تنها به دلیل محدودیت مکان ،Skill lab

تقویت نقشهای حرفهای دانشجو میشود .همچنین ،روش

ستگاههای طراحی شده برای آزمون از فضای محدودی

ای

معتبری برای ارزیابی مهارتهای تکنیکی و بالینی است که

برخوردار بود که تالش گردید ضمن برقراری نظم و با استفاده

بیشترین ضوابط (روایی ،پایایی و عملی بودن) را دارد (.)31

از دیوار پیشساخته و اصالح کاربری فضای موجود یکی از

دانشکدههای پرستاری از طریق اقدامپژوهی به عنوان قسمتی از

کالسهای آموزشی ،آزمون در محیط مناسبی انجام گیرد .با

مؤسسات آموزش عالی در علوم پزشکی ،باید برای نگهداری و

توجه به نظرات دانشجویان ،روش  OSCEاز اعتماد و دقت

تقویت آموزش به سمت بهبود کیفیت فرایندهای آموزشی خود

بیشتری برخوردار است و موجب افزایش انگیزه و تالش و

حرکت کنند و نقایص پیوسته اصالح شود (.)4

تمرین بیشتری برای کسب آمادگی برای آزمون میشود .نتایج

اگرچه اغلب مکانیسم سیستماتیکی در مرکز مهارتهای

مطالعات زیادی مؤید رضایتمندی مدرسان و دانشجویان از این

بالینی به منظور کنترل ،تضمین و بهبود کیفیت و متعادل ساختن

شیوه ارزشیابی میباشد Furlong .و همکاران با انجام

اهداف و عملکرد وجود ندارد ،اما ارزشیابی برنامه آموزش

مطالعهای به این نتیجه رسیدند که  OSCEیک روش ارزشیابی

اصول و فنون پرستاری و مامایی و ارتقای مستمر کیفیت

است که عینیت آن بیشتر از ذهنیت میباشد ( .)27از آنجا که

فرایندهای آموزشی در مرکز مهارتهای بالینی با استفاده بهینه

ارزشیابی بالینی با روش  OSCEاحتمال و شانس را تا حد

از منابع به منظور یافتن استانداردهای مناسب برای آموزش

زیادی در ارزشیابی کنترل مینماید و از روایی و پایایی نسبی

پرستاری و بهبود بخشیدن به کیفیت آموزش بالینی پرستاری

بیشتری نسبت به ارزیابی معمول برخوردار است؛ بنابراین،

امری ضروری است.

امکان بررسی دقیق مهارتها با استفاده از ابزار مناسب هر

موانع کار تیمی در ایجاد هماهنگی الزم ،کمبود امکانات و

مهارت (فهرست وارسی) فراهم گردید Newble .نیز بیان کرد

فضای آموزشی و ارزشیابی و همچنین ،دوگانگی نقش از نظر
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نتایج قسمت کمی پژوهش حاضر در خصوص ارزشیابی

اعتبارسنجی آموزش پرستاری نقش مهمی در ارتقای کیفیت

نوحی و همکاران

...توسعه کیفیت آموزش مهارتهای اولیه بالینی

سپاسگزاری
پژوهش حاضر برگرفته از طرح تحقیقاتی با کد اخالق
Downloaded from sdmej.ir at 15:20 +0330 on Wednesday November 21st 2018

 بدینوسیله نویسندگان از اعضای گروه فن و. میباشدK/90/11

 از جمله محدودیتهای،نقش پژوهشگری و سازمانی محقق
.مطالعه حاضر بود
به منظور بررسی و تعیین اثربخشی پیامدهای تمهیدات و

 واحد توسعه آموزش،پرستاری داخلی جراحی و همچنین

اقدامات اصالحی بیشتر و جهت ارتقای مستمر کیفیت آموزش

دانشکده پرستاری و مامایی رازی به جهت مساعدت در اجرای

 مطالعات اقدامپژوهی و ارزشیابی در سایر طبقات و،بالینی

. تشکر و قدر دانی به عمل میآورند،طرح و حمایت از انجام آن

.حوزههای مرتبط پیشنهاد میگردد
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