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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ،مرکز مطالعات و آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .2دکتری آموزش پرستاری ،کارشناس ارشد آموزش پزشکی ،استادیار مرکز تحقیقات فیزیولوژی ،پژوهشکده نوروفارماکولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .3متخصص پزشکی اجتماعی ،دانشیار ،گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران

دریافت مقاله39/11/82:

آخرین اصالح مقاله39/1/93:

پذیرش مقاله39/8/81:

زمینه و هدف :استفاده از یک روش جامع و مورد تأیید صاحبنظران در ارزشیابی بالینی اهمیت ویژهای دارد .هدف از این مطالعه ،مقایسه دو روش
ارزشیابی  963درجه و معمول در ارزیابی مهارتهای بالینی دانشجویان کارشناسی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کرمان در واحد درسی کارآموزی
تکنیک اتاق عمل بود.
روش کار :پژوهش مداخلهای و تک گروهی حاضر بر روی دانشجویان ترم  9مقطع کارشناسی پیوسته اتاق عمل (که واحد کارآموزی تکنیک اتاق عمل
را میگذراندند) در بخش اتاق عمل جراحی بیمارستان شهید باهنر کرمان انجام شد .ابزار مطالعه پرسشنامه بود که  89دانشجو و  8مربی آن را تکمیل
کردند .دادهها به وسیله نرمافزار  SPSSو آزمونهای  Independentt tو  Paired tمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :میانگین سنی شرکت کنندگان  81/83 ± 3/36سال بود که بیشتر آنها را زنان تشکیل دادند .میانگین و انحراف معیار نمره کل ارزشیابی معمول و
 963درجه دانشجویان بر مبنای نمره  83به ترتیب  13/66 ± 3/26و  13/22 ± 3/22به دست آمد .تفاوت معنیداری بین میانگین نمرات ارزشیابی معمول
و  963درجه وجود نداشت ( .)P = 3/133دانشجویان با دادن امتیازات  6/18 ± 69/33و  92/11 ± 32/93بر مبنای  ،133به ترتیب از روش ارزشیابی
معمول نارضایتی نسبی و از روش  963درجه رضایت نسبی داشتند که اختالف معنیداری بین رضایتمندی کل دانشجویان از این دو روش ارزشیابی
مشاهده شد ( .)P > 3/331مربیان نیز با دادن امتیازات  93/31 ± 6/69و  23/32 ± 3/29بر مبنای  ،133به ترتیب از روش ارزشیابی معمول نارضایتی
نسبی و از روش  963درجه رضایت کامل داشتند.
نتیجهگیری :نتایج ارزشیابی  963درجه دانشجویان با ارزشیابی آنان توسط مربیان مشابه بود .با توجه به رضایت نسبی دانشجویان و رضایت کامل مربیان
از روش ارزشیابی  963درجه در مقابل نارضایتی نسبی دانشجویان و مربیان از روش ارزشیابی معمول ،به نظر میرسد که کاربرد روش ارزشیابی 963
درجه در ارزشیابی مهارتهای بالینی دانشجویان اتاق عمل میتواند در اصالح وضعیت نارضایتی آنان از ارزشیابی بالینی کنونی مفید واقع شود.
کلید واژهها :ارزشیابی بالینی ،ارزشیابی  963درجه ،ارزشیابی دانشجو ،اتاق عمل
*نویسنده مسؤول :مرکز تحقیقات فیزیولوژی ،پژوهشکده نوروفارماکولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
تلفن399-91983993:

 نمابر399-91983993:
Email: s_sabzevari@kmu.ac.ir
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مقدمه
ارزشیابی فرایندی سیستماتیک برای جمعآوری ،تحلیل و
تفسیر اطالعات و یکی از اجزای مهم و جداییناپذیر در هر
برنامه آموزشی است ( .)1یکی از انواع مهم ارزشیابی با توجه
به هدف یا موضوع ،ارزشیابی دانشجویان است که از جنبههای
مهم در فرایند فعالیتهای آموزشی میباشد و این امکان را
فراهم میسازد تا بر اساس نتایج آن ،نقاط قوت و ضعف
مشخص گردد و با تقویت جنبههای مثبت و رفع نارساییها،
گامهای مناسبی در ایجاد تحول و اصالح نظام آموزشی
برداشته شود (.)8
بیش از نیمی از حجم کل ارزشیابی دانشجویان رشتههای
علوم پزشکی را ارزشیابی بالینی تشکیل میدهد و محیط بالینی
به عنوان مکانی که دانشجویان در آن تئوری را با عمل تلفیق
مینمایند ،منبعی ضروری در آمادهسازی دانشجویان برای ایفای
نقش حرفهای آنها است و برای اطمینان از کسب صالحیت
این دانشجویان ،گذر از این فرایند ضروری میباشد (.)9
نکته مهم اینکه دانشجویان حق دارند از ارزشیابی پایا و
معتبری که دستیابی آنها به تواناییهای مورد نیاز یک فرد تازه
کار را بررسی میکند ،برخوردار باشند ()9؛ در صورتی که
مطالعات نشان دادهاند کیفیت ارزشیابی بالینی مطلوب نیست و
نارساییهایی دارد که این نارساییها را در عواملی مانند بها
ندادن به آموزش و ارزشیابی بالینی ،عدم دسترسی کافی به
مربیان بالینی ،فقدان هماهنگی مناسب میان ارزشیابیهای بالینی
دانشکده و امکانات عملکردی در بیمارستانها ،مناسب نبودن
زمان الزم تماس با هر مورد بیماری برای تمرین کامل
آموختهها در بالین و عدم یکپارچگی بین ارزشیابی نظری و
بالینی برشمردهاند (.)3
 Lambertو  Glackenمشکالت ارزشیابی در محیط بالینی
را به صورت مشخص نبودن اهداف آموزشی به طور واضح،
محیط پرتنش بیمارستان ،تمایل کمتر مربیان با تجربهتر برای
حضور در محیطهای آموزش بالینی و نبود همدلی بین مربیان
و دانشجویان بیان نمودند (.)6
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چالشهای موجود در زمینه ارزیابی بالینی در حیطه آموزش
پزشکی ،شیوه انتخاب روش مناسب ارزیابی و اثرات ناشی از
انتخاب صحیح این روشها متناسب با مقاطع رشتههای
مختلف علوم پزشکی ،ضرورت پرداختن به این موضوع به
عنوان یکی از اولویتهای فعلی آموزش پزشکی و مطالعه و
پژوهش در زمینه ارزیابی در حیطه آموزش پزشکی را بیش از
هر زمان دیگر مورد تأکید قرار میدهد (.)3
از طرف دیگر ،مطالعات مختلف نشان دادهاند که
ارزشیابیهای مستمر بالینی و مداخالت الزم بر اساس نتایج
آنها ،تأثیر غیر قابل انکاری در بهبود روند آموزش در همه
سطوح دارند .با توجه به چنین اثراتی ،صاحبنظران بر کاربرد
روشهای دقیقتر جهت ارزشیابی بالینی دانشجویان رشتههای
مختلف علوم پزشکی تأکید دارند (.)2
با توجه به نقش محوری کارشناسان اتاق عمل به عنوان
عضوی از تیم بهداشتی -درمانی در ارتقای کیفیت خدمات
ارایه شده در بیمارستانها از یک سو و لزوم ارزیابی در
دستیابی به اهداف آموزشی از سوی دیگر ،استفاده از یک
روش جامع در ارزشیابی بالینی آنان که مورد تأیید
صاحبنظران باشد ،اهمیت ویژهای دارد.
روشی که اکنون در ارزیابی بالینی دانشجویان اتاق عمل
استفاده میشود ،روش مشاهده عملکرد بالینی دانشجویان
توسط مربی (روش معمول) و گاهی استفاده از جدول
درجهبندی شده جهت ارزشیابی بالینی دانشجویان با توجه با
اهداف مورد نظر در واحد درسی میباشد.
قضاوت در مورد دستیابی دانشجویان به اهداف بالینی مسأله
چالش برانگیزی است و به این دلیل که این امر همیشه یکی از
نقشهای مهم مربیان محسوب میشود ،آنان همیشه نگران این
موضوع بودهاند که آیا تصمیمگیریشان در مورد ارزشیابی
دانشجویان در برگیرنده واقعیت عملکرد بالینی دانشجویان
هست یا خیر؟ (.)2
از طرف دیگر ،روشهای معمول ارزشیابی بالینی به
خصوص روشهای مشاهدهای در دانشجویان کارشناسی اتاق

دوره دوازدهم( ،ویژه نامه شماره )1

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

عمل ،قادر به سنجش دانشجویان در محیطهای بالینی نمیباشد

این مورد هم چارهای اندیشیده شود ( .)19به نظر میرسد

و تنها اطالعات محدودی را ارزیابی میکند و مهمترین ایراد

بهترین راهکار برای کاهش این چالشها ،انجام ارزشیابی

آن ،محدود بودن حیطههای مورد ارزشیابی است .همچنین

توسط افراد مختلف حاضر در کارآموزی باشد که ارزشیابی

مواردی مانند عدم کنترل کار تکتک دانشجویان ،دادن نمرات

 963درجه نامیده میشود تا بدین وسیله هم خطای ناشی از

غیر واقعی به دانشجو ،عدم شرکت دانشجو در ارزشیابی ،غیر

ارزشیابی توسط یک نفر به حداقل رسانده شود و هم به

منصفانه بودن نمرات ،عدم بررسی مهارتهای قبلی دانشجو،

اهداف ذکر شده برای ارزشیابی بالینی دانشجویان کارشناسی

خطاهای هالهای ،عدم انعکاس نقاط ضعف و قوت به دانشجو،

اتاق عمل نزدیکتر باشد.

ارزیابی به روش انشایی و چهار گزینهای و عدم ارزیابی بر

در واقع روش ارزشیابی  963درجه یک روش ارزشیابی

اساس اهداف و سنجش سلیقهای از دیگر خطاهای شایع با

نوین بالینی شامل ارزشیابی فرد از سوی افرادی است که در

روش مذکور میباشد .این نوع ارزشیابی باعث تقویت دانش

محل کار با وی در ارتباط هستند .در این فرایند از طریق

کوتاه مدت و رویکرد سطحی یادگیری میشود که با اهداف

جمعآوری اطالعات از دیدگاههای مختلف ،شناخت همه

عالی آکادمیک مغایر است؛ در حالی که کسب توانمندی الزم

جانبهای (دایرهای) از مهارتها و تواناییهای دانشجو فراهم

در مواجهه با بیمار ،بیماری و چگونگی اداره آن در آموزش

میشود (شکل .)8( )1

بالینی ضرورتی اساسی است (.)9
معیار اندازهگیری در ارزشیابی معمول ،حداقل عملکرد
بالینی دانشجو (صحیح بودن عملکرد) است که با گفتن اینکه
عملکرد یک دانشجو صحیح است ،اهداف بعدی ارزشیابی
بالینی برآورد نمیشود ( .)3به منظور کاهش محدودیتها ،همه
روشهای ارزشیابی نوین بالینی همچون کارپوشه ،کتابچه
گزارش روزانه عملکرد ،آزمونهای بالینی ساختارمند عینی و...
مورد توجه قرار گرفتهاند ( ،)13اما مسأله با اهمیت دیگر این
است که در واقع فرد مافوق (مربی) به تنهایی قادر به ارزشیابی
تمام جنبههای رفتاری و مهارتهای فردی نمیباشد و اعتقاد
بر این است که بینش کسب شده از دیدگاههای چندگانه،
معتبرتر از دیدگاه فردی است و به اشتراک گذاشتن اطالعات
کسب شده ،تأثیر مثبتی بر پیشرفت افراد خواهد داشت و
اطالعات صحیح ،معتبر و قابل اعتمادتری را فراهم میآورد
(.)11 ،18
برخی از دانشجویان ،ارزشیابی توسط مربیان بالینی را یکی
از مهمترین مشکالت تجربه شده در کار با آنان میدانند .از
آنجا که نقش مربیان بالینی در ارزشیابی همواره برای خود
مربی و همچنین دانشجویان چالش برانگیز بوده است ،باید در

شکل  :1مدل ارزشیابی  963درجه
طی جستجوهای انجام شده ،مطالعاتی که به طور مستقیم
روش ارزشیابی  963را مورد مطالعه قرار دادهاند ،بیشتر در
ارتباط با دستیاران و دانشجویان پزشکی بوده است و بیشتر به
بررسی پایایی ،روایی و عملی بودن این روش پرداختهاند .در
مطالعات مربوط به مقایسه روش  963درجه با روش سنتی نیز
دستیاران و دانشجویان پزشکی شرکت داشتهاند.
مطالعات انجام شده در زمینه افراد شرکت کننده در
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ارزشیابی دانشجویان پرستاری که به پژوهش حاضر نزدیک
میباشد ،به طور عمده نقش برخی افراد مانند همتایان یا خود
دانشجویان را در ارزشیابی دانشجویان پرستاری مورد مقایسه
قرار داده و یا نظرسنجی در مورد این روش را به صورت کیفی
بررسی کردهاند ،اما مطلبی در مورد اجرای روش ارزشیابی
 963درجه و مقایسه آن با روش معمول در دانشجویان
کارشناسی اتاق عمل یافت نشد .بر خالف جنبههای مثبت و
چالشبرانگیز این روش و نیاز به پژوهش در مورد آن ،پژوهش
جامعی به طور خاص در ارتباط با ارزشیابی به روش ارزشیابان
متعدد در مورد دانشجویان کارشناسی اتاق عمل وجود نداشت.
از سوی دیگر ،پژوهشگران مشاهده نمودهاند که بعضی
گروههای آموزشی پرستاری در دانشکدههای پرستاری و
مامایی کشور ،این روش را گاهی به صورت پراکنده و با
شرکت افراد متفاوت انجام میدهند و با وجود فوایدی که به
کارگیری این روش میتواند داشته باشد ،به نظر میرسد
استفاده از این روش در مورد دانشجویان این دانشکدهها چندان
جدی گرفته نمیشود.
با توجه به این حقیقت و همچنین در نظر گرفتن نارضایتی
دانشجویان از روش ارزشیابی کنونی و چالشهای موجود،
توجه به این روش ارزشیابی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
به نظر میرسد که استفاده از شیوه ارزشیابی  963درجه
(مشروط بر اینکه تفاوت زیادی با ارزشیابی مربی نداشته
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روش کار
این مطالعه از نوع مداخلهای و تک گروهی بود که در آن
همه دانشجویان کارشناسی اتاق عمل ورودی سال 83( 1923
نفر) دانشگاه علوم پزشکی کرمان به همراه  8مربی مربوط به
بخش اتاق عمل جراحی و ارتوپدی بیمارستان شهید باهنر کرمان
شرکت داشتند .از میان دانشجویان 9 ،نفر به دلیل عدم رضایت و
انصراف حذف شدند و حجم نمونه به  89نفر رسید.
ابزار جمعآوری دادهها شامل پرسشنامههای روش 963
درجه برای ارزیابی مهارتهای بالینی دانشجویان در اتاق عمل
جراحی و نیز فرمی برای نظرسنجی مربیان و دانشجویان در
مورد هر دو روش ارزشیابی معمول و  963درجه بود.
پرسشنامههای  963درجه به صورت پژوهشگر ساخته و بر
اساس مرور متون معتبر و اهداف درس طراحی گردید و در
برگیرنده یک بخش مشخصات دموگرافیک دانشجویان (شامل
نام و نام خانوادگی ،سن ،جنس ،رشته تحصیلی ،سال ورود،
گذراندن یا عدم گذراندن دروس پیشنیاز واحد کارآموزی
تکنیک اتاق عمل و نام و نام خانوادگی مربی برای دانشجویان)
و مشخصات دموگرافیک کارکنان (شامل نام و نام خانوادگی،
سن ،جنس ،رده شغلی ،بیمارستان محل خدمت ،سابقه کار و
تعداد شیفتهای صبح در ماه) بود.
بخش دیگر پرسشنامه شامل دو فرم جهت ارزشیابی
خصوصیات عملکرد عمومی ( 13سؤال) و ارزشیابی

باشد) بتواند تا حدی به کاهش نارضایتی از نحوه ارزشیابی

مهارتهای اختصاصی ( 83سؤال) بر اساس مقیاس لیکرت سه

کمک کند ،اما اینکه «آیا نتایج این دو روش ارزشیابی به هم

درجهای از خوب تا ضعیف (خوب با نمره  ،9متوسط با نمره

نزدیک هستند یا نه؟» مشخص نیست .مطالعه حاضر سعی

 8و ضعیف با نمره  )1بود .به منظور فراهم شدن امکان مقایسه

داشت با نگاهی به سیستم ارزشیابی دانشجویان اتاق عمل در

و درک بهتر ،نمره کل پرسشنامه در مقیاس  83محاسبه گردید.

کارآموزی واحد تکنیک اتاق عمل که یکی از دروس عملی

ضریب روایی کل پرسشنامه برابر با  3/21و هر یک از سؤاالت

مهم و حیاتی دانشجویان اتاق عمل میباشد ،این دو روش

بین  3/31-1به دست آمد .پایایی آن نیز در یک مطالعه مقدماتی

ارزشیابی را مقایسه نماید تا بر این اساس در جهت بهبود

بر روی تعدادی از دانشجویان به غیر از نمونه پژوهش و از

روشهای ارزشیابی اقدام شود .از اینرو ،مطالعه حاضر با

طریق آزمون مجدد و ضریب  Cronbachs alphaبرابر با

هدف مقایسه روش ارزشیابی  963درجه با روش معمول در

 3/23تأیید گردید.

دانشجویان رشته کارشناسی اتاق عمل انجام شد.
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دوره دوازدهم( ،ویژه نامه شماره )1

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

بودن ،مطابقت با اهداف یادگیری ،مناسب بودن ،زمان ،امکان

انجام گرفت .قبل از توزیع فرمهای جمعآوری دادهها ،هدف از

اجرا ،ارتقای مهارتها ،عینی بودن ،استرسزا بودن و

مطالعه و چگونگی اجرای آن برای مشارکت کنندگان شرح

عالقمندی به روش ارزشیابی) تشکیل شده بود .گویهها در

داده شد و در صورت رضایت آنان و تکمیل رضایتنامه کتبی،

قالب مقیاس لیکرت پنج درجهای (از کامالً مخالف با نمره  1تا

وارد مطالعه میشدند .در ضمن به مشارکت کنندگان تذکر داده

کامالً موافق با نمره  )3تنظیم شد .به منظور فراهم شدن امکان

شد که اطالعات آنها محرمانه باقی میماند و هر زمانی که

مقایسه و درک بهتر ،نمره کل پرسشنامه با مقیاس  133در نظر

تمایل داشته باشند ،میتوانند از مطالعه خارج شوند.

گرفته شد و در محاسبه نمره کل پرسشنامه رضایتمندی ،نمره

تجزیه و تحلیل دادهها توسط نرمافزار آماری  SPSSنسخه

حیطه استرسزا بودن به صورت معکوس از کامالً مخالف = 3

 )version 17, SPSS Inc., Chicago, IL( 13انجام شد.

تا کامالً موافق =  1محاسبه گردید .الزم به ذکر است که

جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی شامل توزیع

میانگین نمره کل نظرسنجی و میانگین نمرات حیطههای

فراوانی ،میانگین و انحراف معیار استفاده شد .با توجه به این که

نظرسنجی به صورت مساوی در پنج طبقه کامالً ناراضی

هر دانشجو دو نمره کلی داشت که یکی با روش  963درجه و

(نمرات  ،)83-93/3نسبتاً ناراضی ( ،)96-31/3بینظر (-63/3

دیگری با روش معمول کسب شد و الزم بود که میانگین این دو

 ،)38نسبتاً راضی ( )62-29/3و کامالً راضی ()29-133

نمره با همدیگر مقایسه شوند و همچنین برای مقایسه میانگین

تقسیمبندی شد .روایی این ابزار نیز توسط شاخص روایی

نمره کل نظرسنجی و میانگین نمرات حیطههای رضایتسنجی

محتوا با ضریب  3/33و پایایی آن با ضریب Cronbachs

در دو روش  963درجه و روش معمول ،آزمونهای

 alphaبرابر با  3/38تأیید گردید (.)9

 Independent tو  Paired tمورد استفاده قرار گرفت.

دانشجویان در بخش اتاق عمل جراحی یک بار با روش 963
درجه توسط پرسشنامههای پژوهشگر ساخته برای گروههای
مختلف ارزیاب (خود دانشجو ،همگروهیهای دانشجو ،مربی و
کارکنان اتاق عمل) و بار دیگر با روش معمول مشاهده مربی ،از
نظر مهارتهای بالینی مورد ارزیابی قرار گرفتند .پس از تکمیل
فرمهای ارزشیابی و اعالم نمرات ،میزان رضایت دانشجویان و
مربیان با پرسشنامه اندازهگیری شد.
مالحظات اخالقی معمول نیز در پژوهش حاضر مد نظر
قرار گرفت .مطالعه با ارایه معرفینامه رسمی به محیط پژوهش

یافتهها
میانگین سنی دانشجویان  81/83 ± 3/36سال به ترتیب با
حداقل و حداکثر  83و  88سال بود که از این میان  13نفر دختر
( 62درصد) و  2نفر پسر ( 98درصد) بودند .میانگین و انحراف
معیار نمره کل ارزشیابی معمول و  963درجه دانشجویان بر
مبنای نمره  83به ترتیب  13/66 ± 3/26و  13/22 ± 3/22به
دست آمد .نتایج آزمون  Paired tاختالف معنیداری را بین دو
روش نشان نداد (( )P < 3/333جدول .)1

جدول  :1میانگین و انحراف معیار نمرات ارزشیابی معمول و  963درجه دانشجویان
نمره
عملکرد

موارد ارزشیابی

روش معمول

روش  363درجه

میانگین  ±انحراف

میانگین  ±انحراف

معیار

معیار

t

P

عملکرد

وقتشناسی

8/23 ± 3/33

8/23 ± 3/86

-3/88

3/283

عمومی

رعایت شئونات اخالقی ،اسالمی و حرفهای

8/36 ± 3/83

8/39 ± 3/19

-3/96

3/693
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احساس مسؤولیت

8/22 ± 3/99

8/29 ± 3/12

-3/33

3/993

دقت و نظم و ترتیب در کارها

8/23 ± 3/93

8/33 ± 3/88

-3/98

3/633

صداقت در کارها

9/33 ± 3/93

8/33 ± 3/13

-8/99

3/383

برقراری ارتباط مناسب با مربی و کارکنان

9/33 ± 3/33

8/29 ± 3/86

-9/99

> 3/331

عالقه به کار

8/29 ± 3/93

8/62 ± 3/86

-1/28

3/323

سرعت عمل در کار

8/36 ± 3/38

8/39 ± 3/89

-3/89

3/213

قابل اعتماد بودن

9/33 ± 3/33

8/39 ± 3/31

-8/33

3/333

برقراری ارتباط مناسب با سایر دانشجویان

9/33 ± 3/33

8/36 ± 3/11

-1/63

3/133

رعایت کردن اصول آسپتیک

8/36 ± 3/83

8/21 ± 3/13

-8/33

3/313

8/62 ± 3/68

8/62 ± 3/91

3/33

> 3/333

1/18 ± 3/99

1/38 ± 3/91

-3/96

> 3/331

1/63 ± 3/36

8/32 ± 3/39

9/61

> 3/313

توانایی قرار دادن پد کوتر در محل مناسب

8/22 ± 3/99

8/29 ± 3/83

-1/33

3/983

توانایی همکاری کردن در انجام پرپ اولیه

8/36 ± 3/83

8/39 ± 3/13

-3/38

3/633

توانایی باز کردن وسایل استریل به روش صحیح

9/33 ± 3/33

8/33 ± 3/18

-8/33

3/333

8/36 ± 3/83

8/62 ± 3/93

-9/39

> 3/331

توانایی انجام اسکراب دست به روش صحیح

9/33 ± 3/33

8/23 ± 3/16

-9/92

> 3/331

توانایی پوشیدن گان و دستکش به روش صحیح

8/36 ± 3/83

8/33 ± 3/13

3/83

3/323

توانایی آماده نمودن فیلد استریل

8/36 ± 3/63

8/39 ± 3/98

-3/13

3/263

توانایی پرپ موضع عمل

1/62 ± 3/63

8/39 ± 3/83

2/33

> 3/331

توانایی آماده کردن اتاق عمل جهت شروع
جراحی
توانایی تحویل بیمار و کنترل و مطالعه پرونده
توانایی قرار دادن بیمار با وضعیت مناسب بر
روی تخت

توانایی آماده نمودن کاتترها ،درنها و
سیستمهای جمعآوری.

عملکرد
اختصاصی

توانایی پوشاندن گان و دستکش استریل به تیم
جراحی
توانایی انجام دراپینگ علمی
توانایی چیدن وسایل و تجهیزات میز عمل بر
اساس اولویت و استاندارد
انجام شمارش گازها ،سوزنها و وسایل در ابتدا
و پایان عمل
توانایی اکسپوژر دادن
توانایی در به موقع و صحیح در اختیار قرار
دادن وسایل مورد نیاز
توانایی مراقبت از نمونهها
توانایی همکاری در هموستاز به عنوان فرد
اسکراب
توانایی بخیه زدن پوست به روش صحیح
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8/22 ± 3/99

8/23 ± 3/89

-3/93

3/393

1/22 ± 3/31

8/13 ± 3/93

9/33

> 3/331

8/29 ± 3/31

8/93 ± 3/92

-3/83

3/323

8/38 ± 3/83

8/33 ± 3/13

-3/93

3/633

8/29± 3/93

8/92 ± 3/99

3/33

> 3/333

8/22 ± 3/99

8/69 ± 3/93

-9/32

> 3/331

8/38 ± 3/13

8/23 ± 3/13

-1/83

3/813

8/38 ± 3/93

8/33 ± 3/93

-1/38

3/333

1/38 ± 3/39

8/13 ± 3/99

9/83

> 3/331

دوره دوازدهم( ،ویژه نامه شماره )1

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی
8/92 ± 3/31

8/62 ± 3/89

8/32

3/393

8/36 ± 3/99

8/92 ± 3/98

-9/99

> 3/331

کنترل و تحویل ست به قسمت شستشو

8/36 ± 3/83

8/29 ± 3/88

-8/61-

3/313

کمک به انتقال بیمار در پایان عمل

8/36 ± 3/38

8/28 ± 3/89

3/32

3/993

8/22 ± 3/99

8/23 ± 3/13

3/13

3/223

توانایی آماده نمودن اتاق جهت عمل بعدی

1/38 ± 3/69

8/93 ± 3/98

3/98

> 3/331

نمر ی کل عملکرد عمومی

8/33±3/19

8/29±3/13

-8/99

3/38

8/33±3/16

8/68±3/19

9/39

3/33

13/66±3/26

13/22±3/23

1/63

3/13

توانایی انجام پانسمان محل عمل
آشنایی با کاربرد و تفاوتهای انواع نخهای
جراحی

توانایی انجام وظیفه به عنوان فرد سیرکولر در
اتاق عمل

نمره ی کل عملکرد اختصاصی
نمره ی مجموع بر مبنای بیست

از نظر میزان رضایت از ارزشیابی معمول ،حیطههای «امکان
اجرا» و «منصفانه بودن» به ترتیب باالترین و پایینترین میانگین

کسب امتیاز بین  96-31/33بر مبنای  ،133در طبقه «نسبتاً
ناراضی» ارزیابی شدند (جدول .)8

امتیاز رضایتمندی را کسب کردند و در مجموع با توجه به
جدول  :8میانگین و انحراف معیار نمرات رضایت دانشجویان از روش ارزشیابی معمول و  963درجه
حیطه

P

روش معمول

روش  963درجه

آزمون

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

Paired t

منصفانه بودن

99/99 ± 88/32

31/66 ± 86/98

3/13

> 3/313

مطابقت با اهداف آموزشی

38/33 ± 88/13

31/66 ± 88/13

3/19

> 3/313

مناسب بودن

92/61 ± 13/13

29/16 ± 19/33

2/39

> 3/313

زمان

92/99 ± 12/39

33/88 ± 83/89

3/12

> 3/313

امکان اجرا

33/29 ± 93/36

36/66 ± 83/23

3/63

3/383

ارتقای مهارتها

91/33 ± 18/36

33/93 ± 13/82

3/36

> 3/313

عینی بودن

92/99 ± 13/92

23/33 ± 88/29

6/33

> 3/313

استرسزا بودن

33/29 ± 83/63

36/66 ± 83/93

3/63

3/313

عالقمندی به کارگیری روش

93/22 ± 19/33

33/16 ± 12/93

3/98

> 3/313

امتیاز کل

96/33 ± 11/92

33/69 ± 18/36

3/33

> 3/313

الزم به ذکر است که معیار قضاوت برای نتایج ارزشیابی به

در روش ارزشیابی  963درجه ،حیطههای «مناسب بودن»

صورت وضعیت کامالً ناراضی ،نسبتاً ناراضی ،بینظر ،نسبتاً

«استرسزا بودن» به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین امتیاز

راضی و کامالً راضی و امتیاز بین  1-3بود ،ولی جهت مقایسه

رضایتمندی را کسب کردند .در مجموع با توجه به امتیاز بین

در مقیاس  133محاسبه گردید (.)9

 62-29/33بر مبنای  ،133در طبقه «نسبتاً راضی» قرار گرفتند.
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مقایسه نمرات با آزمون  Paird tبین دو روش اختالف آماری

«عالقمندی در به کارگیری روش» به ترتیب باالترین و پایین

معنیداری را نشان داد (( )P < 3/333جدول .)8

ترین میانگین را به خود اختصاص دادند و در مجموع با توجه

از نظر مربیان در ارزشیابی معمول ،حیطههای «امکان اجرا» و

به امتیاز بین « ،31/33-96نسبتاً ناراضی» بودند (جدول .)9

جدول  :3میانگین و انحراف معیار نظرات مربیان از روش ارزشیابي معمول و  363درجه
حیطه

روش معمول

روش  963درجه

آزمون Paird t

P

منصفانه بودن

93/33 ± 19/33

133/33 ± 33/3

1/23

3/919

مطابقت با اهداف آموزشی

63/33 ± 3/33

63/33 ± 3/33

19/33

3/393

مناسب بودن

93/33 ± 19/33

36/6 ± 9/6

92

3/331

زمان

29/8 ± 9/6

69/8 ± 89/9

88/33

3/338

امکان اجرا

133/33 ± 33/3

33/33 ± 19/33

13/33

3/399

ارتقای مهارتها

86/8 ± 1/6

28/3 ± 3/33

13/1

> 3/331

عینی بودن

93/33 ± 33/3

33/33 ± 19/33

8/6

3/899

استرسزا بودن

93/33 ± 19/33

33/33 ± 19/33

8/33

3/833

عالقمندی در به کارگیری روش

89/8 ± 9/6

36/6 ± 9/6

83/32

3/338

امتیاز کل

93/31 ± 6/69

23/32 ± 3/29

3/9

> 3/331

از نظر مربیان در روش ارزشیابی  963درجه ،حیطههای

( )2 ،19-16در این زمینه است .در مطالعهای نمره

«منصفانه بودن» و «زمان» به ترتیب باالترین و پایینترین

خودارزشیابی دانشجویان پزشکی با نمره امتحانات پایان ترم

میانگین را داشتند و با توجه به امتیاز بین  62-29/33بر مبنای

زنان و مامایی آنها مقایسه گردید و ارتباط مثبت ضعیف تا

 ،133از این روش «کامالً راضی» بودند (جدول .)9

متوسطی بین نمره خودارزشیابی دانشجو و نمره پایان دوره
وجود داشت ( .)19در مطالعه دیگری عملی بودن ارزشیابی

بحث و نتیجهگیری
نتایج ارزشیابی دو شیوه معمول و  963درجه نشان داد که
نمرات در بیشتر موضوعات تا حدودی مشابه بود و بین دو

همتایان دانشجویان پزشکی در یک مرکز آکادمیک سالمت
بررسی شد و نتایج نشان داد که این روش در عمل میتواند در
دیگر مراکز مشابه نیز به اجرا در آید (.)13

روش اختالف معنیداری وجود نداشت ( .)P = 3/133این

استفاده از ارزشیابی  963درجه برای ارزیابی مهارتهای

مسأله میتواند دلیلی بر این موضوع باشد که سایر ارزیابان

عمومی دستیاران جراحی توراسیک در تحقیقی مورد مطالعه

مانند مربیان میتوانند دانشجویان را مورد ارزشیابی بالینی قرار

قرار گرفت که در آن هر دستیار توسط سوپروایزر ،همتایان،

دهند .به عبارت دیگر ،به نظر میرسد که موارد ارزشیابی مورد

پرستاران ،کارکنان مدیریتی و گزارشهای مستقیم مورد

نظر در فرم ارزشیابی واحد کارآموزی تکنیک اتاق عمل
دانشجویان کارشناسی اتاق عمل به گونهای طراحی شده است
که میتواند توسط سایر ارزیابان نیز مورد سنجش قرار گیرد.
نتایج پژوهش حاضر مشابه برخی مطالعات انجام شده
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ارزشیابی عملکردی قرار میگرفت .نتایج نشان داد که این
روش میتواند ابزار ارزشمندی برای ارزیابی مهارتهای بالینی
دستیاران باشد ( .)16دلآرام و توتونچی در پژوهش خود که به
منظور مقایسه خودارزیابی و ارزشیابی توسط مربی در

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

دوره دوازدهم( ،ویژه نامه شماره )1

کارآموزی بارداری زایمان انجام شد ،تفاوت آماری معنیداری

در هر زمان و مکانی آماده یادگیری و ارزشیابی باشد .در مقابل

بین دو روش گزارش نکردند (.)2

در روش ارزشیابی معمول ،دانشجویان کمترین حد رضایت را

در مطالعه  Chandlerو همکاران بین دو روش تفاوت

از این حیطه داشتهاند و به دلیل قضاوت یک جانبه مربی و

آماری معنیداری مشاهده شد .آنان مهارتهای حرفهای و

نادیده گرفته شدن برخی از نقاط قوت و یا ضعف مهارتهای

ارتباط بین فردی دستیاران را با ارزشیابی  963درجه و سنتی

بالینی دانشجویان و بیدقتی به دلیل تک ارزیاب بودن این

مقایسه کردند و دریافتند که نمره کسب شده در روش

روش ،نارضایتی کامل خود را از این حیطه بیان داشتند.

ارزشیابی  963درجه باالتر بود ( .)13دلیل احتمالی این

در مورد حیطه «مطابقت با اهداف آموزشی» دانشجویان با

مغایرت میتواند سختگیری استادان در ارزیابی سنتی

توجه به اینکه از طرف ارزیابان مختلف مورد سنجش قرار

مهارتهای دستیاران نسبت به سایر دانشجویان به خصوص

میگیرند ،به طور طبیعی احتمال در نظر گرفته شدن حیطههای

دانشجویان پیراپزشکی باشد که با توجه به حساسیت کارشان

متفاوتی در ارزشیابی که هر کدام مربوط به اهداف خاصی از

در آینده دقت زیادی را نسبت به سایرین به کار میبرند و این

آموزش باشد ،بیشتر خواهد بود و دانشجویان از این حیطه

سختگیری با دخالت دادن سایر ارزیابان کم و بیش خنثی

رضایت نسبی داشتند .بر خالف روش ارزشیابی معمول که در

شده است.

آن دانشجویان از این حیطه «نسبتاً ناراضی» بودند و دلیل آن

بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،بیشترین رضایت دانشجویان

میتواند محدود بودن حیطههای ارزشیابی به دلیل نداشتن

در بین حیطههای مختلف روش  963درجه مربوط به حیطه

چکلیست مناسب با اهداف آموزشی یا به روز نبودن آن و یک

«مناسب بودن» و در طبقه «کامالً راضی» بود که میتواند به

جانبه بودن ارزشیابی باشد .با توجه به اینکه دانشجویان در

عنوان نقطه قوتی برای این روش مطرح گردد و علت مناسب

طول دوره کارآموزی خود توسط ارزیابان مختلف مورد

بودن آن نیز ارزیابی چند جانبه مهارتهای بالینی دانشجویان از

سنجش قرار میگیرند ،بدیهی است که زمان کافی برای

سوی ارزیابان متعدد میباشد که باعث قضاوت عادالنهتری

ارزشیابی مهارتهای مختلف عملی ،رفتاری و نگرشی آنها

میگردد .از طرف دیگر همین قضاوت چند جانبه ممکن است

وجود دارد و چنانچه یک یا بیشتر ارزیابان به دلیل مشغله

دلیل استرسزا بودن این روش گردد؛ چرا که کمترین میزان

کاری قادر به ارزیابی دانشجویان نباشند ،دیگر ارزیابان این کار

رضایت دانشجویان مربوط به حیطه «استرسزا بودن» با طبقه

را انجام خواهند داد و زمان ارزیابی به هدر نخواهد رفت و

رضایت «بینظر» بود که این میتواند ناشی از زیر نظر گرفتن

این قضیه درست نقطه مقابل ارزشیابی معمول توسط مربی

چند جانبه فعالیتهای دانشجو باشد ،هرچند امتیاز این حیطه

است که عدم حضور او برای ارزشیابی به هر دلیل باعث از بین

در مقایسه با روش معمول باالتر بوده است .دانشجویان در

رفتن زمان ارزشیابی دانشجویان و یا حداقل از دست رفتن

روش  963درجه استرس کمتری را نسبت به روش معمول

ارزشیابی برخی از مهارتها میشود و احتمال دارد همین امر

متحمل میشوند و علت این امر نیز میتواند دخیل بودن

دلیل نارضایتی نسبی از حیطه «زمان» در این روش میباشد.

خودارزشیابی و مرتفع شدن نتایج بدخواهی احتمالی برخی از
ارزیابان توسط سایر ارزیابان در ارزشیابی نهایی باشد.

در مورد حیطه «ارتقای مهارتها» در روش  963درجه،
دادن بازخورد به دانشجویان ،به کارگیری سایر افراد مربوط در

رضایت نسبی از حیطه «منصفانه بودن» به دلیل زیر نظر

ارزیابی ،متفاوت بودن نظرات ارزیابان در ارزشیابی و به تبع آن

گرفته شدن همه جانبه مهارتهای دانشجو حتی در زمانهایی

یادگیری عمیقتر ،فرصت ارزیابی خود و همتایان و به دنبال آن

که مربی حضور ندارد ،میباشد که خود باعث میشود دانشجو

نیاز به مطالعات یادگیری و ...از عواملی هستند که شاید در
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قرار دادن این حیطه در طبقه رضایت نسبی نقش داشته باشند و

نتیجهگیری

عدم وجود این عوامل در روش معمول دلیل نارضایتی نسبی از

با توجه به نتایج به دست آمده ،ارزشیابی  963درجه

این حیطه بود.

دانشجویان کارشناسی اتاق عمل در واحد کارآموزی تکنیک

دانشجویان در روش  963درجه از حیطه «عینی بودن»

اتاق عمل با ارزشیابی آنان توسط مربی مشابه و بیانگر آن بود

رضایت نسبی داشتند؛ در حالی که در روش معمول از این

که سایر ارزیابان (شامل خود دانشجویان ،همتایان و کارکنان

حیطه نسبتاً ناراضی بودند .شاید بتوان دلیل این امر را به این

مربوط در بخش اتاق عمل) میتوانند مانند مربی عملکرد

موضوع مرتبط دانست که ارزشیابی دقیق و به دور از اظهار نظر

دانشجویان را مورد قضاوت قرار دهند .همچنین با توجه به

کلی توسط هر ارزیاب کمتر اتفاق میافتد ،اما با به کارگیری

رضایت دانشجویان و مربیان از روش ارزشیابی  963درجه ،به

ارزیابان مختلف میتوان اظهار نظر نامناسب و غیر دقیق برخی

نظر میرسد که کاربرد این روش در ارزشیابی مهارتهای

از ارزیابان را مرتفع ساخت .حال آنکه در روش معمول امکان

بالینی دانشجویان اتاق عمل میتواند در اصالح وضعیت

این مهم وجود ندارد .به طور کلی ،دانشجویان از روش

نارضایتی آنان از ارزشیابی بالینی کنونی مفید واقع شود و برای

ارزشیابی  963درجه رضایت کامل داشتند و از روش معمول

حل این مشکل تا حدی راهگشا باشد یا حداقل به عنوان یک

ناراضی بودند .در مطالعه دلآرام و توتونچی نیز حدود نیمی از

الگوی ترکیبی با روش معمول به منظور پوشاندن حیطههای

دانشجویان پرستاری و مامایی از نحوه ارزشیابی بالینی که به

مورد ضعف این روش مورد استفاده قرار گیرد .بنابراین به

صورت معمول صورت میگرفت ،رضایت نداشتند (.)2

مدرسین پیشنهاد میگردد که در هنگام ارزشیابی دانشجویان و

طاهرنژاد و جاویدان در مطالعه خود افزایش حجم کاری

جهت ارزشیابی عملکرد دانشجو در طول یک دوره کارآموزی

استادان بالینی و نارضایتی از شیوههای سنتی ارزیابی

(به ویژه اگر فرصتی برای نظارت تنگاتنگ نیست و امکان

مهارتهای بالینی را از جمله چالشهای ارزشیابی دانستند

قضاوت صحیح فراهم نشده است) ،از ارزشیابی  963درجه

( .)13در نظرسنجی انجام شده در دانشکدههای پرستاری

استفاده نمایند.

دانشگاه تهران نیز مشخص شد 68 ،درصد از دانشجویان اعتقاد

الزم به ذکر است که محدودیت تعداد دانشجویان و استفاده

داشتند که شرایط و مواد ارزشیابی بالینی در روش ارزشیابی

از گروه خاص در مطالعه حاضر از جمله محدودیتهای

سنتی برای همه دانشجویان یکسان و رضایتبخش نبوده است

تعمیمپذیری نتایج میباشد .بنابراین پیشنهاد میگردد مطالعات

( .)12در برخی پژوهشها ( )9 ،12-83که از روشهای نوین

وسیعتر با تعداد دانشجویان بیشتر و در حیطههای بالینی دیگر

به منظور ارزشیابی استفاده کردهاند ،رضایت دانشجویان بیشتر

انجام شود تا دقت و صحت ارزشیابی  963درجه دانشجویان

بوده است .به طور مثال دانشجویان مامایی در مطالعه حسینی و

اتاق عمل مورد ارزیابی عمیقتری قرار گیرد.

همکاران از روش ارزشیابی دفترچه ثبت مهارتهای بالینی به
عنوان یک روش ارزشیابی نوین رضایت بیشتری داشتند (.)9

سپاسگزاری

مطالعه نوحی و همکاران نشان داد که آزمون به شیوه OSCE

مقاله حاضر حاصل پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد آموزش

( )Objective structured clinical examinationجهت

پزشکی و طرح مصوب شماره  39/933معاونت تحقیقات و

ارزشیابی بالینی توصیه شده است ( .)13شرکت کنندگان

فنآوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود .بدینوسیله

مطالعات چهرزاد و همکاران ( )12و لطیفی و همکاران ()83

نویسندگان از کلیه استادان و صاحبنظران شرکت کننده در

نیز از شیوههای جدید ارزشیابی رضایت بیشتری داشتند.

مطالعه به جهت همکاری ارزشمندشان و همچنین از همه
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 مراتب تشکر و،مراحل پژوهش صمیمانه همکاری نمودند

مسؤوالن و دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته اتاق عمل

.قدردانی را به عمل میآورند

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان که در تمام1923 ورودی سال
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Background & Objective: The use of an integrated and approved method in clinical
evaluation is of great importance. The aim of this research was the comparison of the 360degree and common evaluation methods in clinical skills evaluation of undergraduate surgical
technology students in Kerman University of Medical Sciences, Iran, during the operating
room technical training course.
Methods: This single group interventional study was performed on 4th semester students in
surgical technology at Kerman University of Medical Sciences in the operating room of
Shahid Bahonar Hospital of Kerman. The data collection tool consisted of a questionnaire
which was completed by 24 students and 2 lecturers.. Data were analyzed using SPSS
software and paired and independent t-tests.
Results: Findings showed that mean age of students was 21.20 ± 0.56 years and most of them
were females. Mean and standard deviation of total score of the common and 360-degree
evaluation methods were 17.66 ± 0.86 and 17.88 ± 0.88, respectively. There was no
significant differences between the mean scores of these methods (P = 0.001). Students had
relative satisfaction with the 360-degree evaluation method (score = 6.12 ± 64.77) and
relative dissatisfaction with the common evaluation method (score = 38.11 ± 08.49). There
was a significant difference between students satisfaction with these two methods (P <
0.001). Lecturers had relative dissatisfaction with the common evaluation method (score =
47.51 ± 6.64) and complete satisfaction with the 360-degree evaluation method (score =
85.98 ± 9.84).
Conclusion: The students’ 360-degree evaluation score was similar to that obtained through
their evaluation by lecturers. Considering students’ relative satisfaction and lecturers’ total
satisfaction with the 360-degree method, in comparison to their relative dissatisfaction with
the common method, it seems that using this method can be effective in the modification of
their dissatisfaction with the current clinical evaluation method.
Key Words: Common evaluation, 360-degree evaluation, Student evaluation, Operating
room
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