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587- 594، 1397شهریور، 17دوره 

ی کارشناسیدوره آموزشپایان در ارزیابی ضرورت وجود آزمون جامع
پرستاري مشهد و تربت حیدریه پرستاري از دیدگاه اساتید و دانشجویان

: یک گزارش کوتاه1395در سال 
4سیدرضا مظلوم،3، حکیمه سابقی2مهناز بهرامی، 1خیزران میري

25/4/97پذیرش مقاله:23/4/97دریافت اصالحیه از نویسنده:19/3/97ارسال مقاله به نویسنده جهت اصالح:28/1/97دریافت مقاله:

چکیده
طمینان از شوند که کسب ادوره کارشناسی پرستاري مستقیماً وارد حرفه میآموختگان در حالی دانش:زمینه و هدف

رسد. این مطالعه با هدف تعیین ضرورت وجود آزمون جامع در پایان دوره کارشناسی صالحیت بالینی آنان ضروري به نظر می
پرستاري از دیدگاه اساتید و دانشجویان پرستاري مشهد و  تربت حیدریه انجام گردید.

حیدریه تربتجویان دانشگاه علوم پزشکی نفر از دانش78و نفر از اساتید20در این مطالعه توصیفی، نظرات ها: مواد و روش
گر ساخته، گردآوري شد. نتایج به صورت آمار نامه پژوهشاز طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسش1395در سال 

توصیفی (میانگین، انحراف معیار، تعداد، درصد) گزارش گردید.
درصد) و عدم کفایت ارزشیابی موجود 20/88نفر از اساتید (17ري توسط آزمون جامع پرستاضرورت برگزاريها:یافته
درصد) تأیید شد. 91/52جویان (نفر از دانش41توسط
هاي هاي بالینی و برگزاري آزمونکنونی ارزشیابیریزي مدون براي تغییر روند، توجه به برنامهرسدنظر میبهگیري:نتیجه

ارتقاء سطح دانش و مهارت دانشجویان مؤثر باشد.تواند جهتجامع استاندارد می
جویان، پرستاري، تربت حیدریهآزمون جامع، دانشهاي کلیدي: واژه

ربیت مدرس، تهران، ایران دانشجوي دکتري پرستاري، دانشگاه ت-1
، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایرانبیرجندجراحی، دانشکده پرستاري و مامایی -(نویسنده مسئول) مربی گروه آموزشی داخلی-2

bahramim@bums.ac.irپست الکترونیکی:، 056-32430076، دورنگار: 056-32381443تلفن: 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایرانی، دانشکده پزشکی،دانشجوي دکتراي آموزش پزشک-3
جراحی، دانشکده پرستاري و مامایی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران-مربی گروه آموزشی داخلی-4

مقدمه
اي از دانش نظري پرستاري یک علم عملی یعنی آمیزه

آموزش بالینی فرآیندي پویا، خاص و ]. 1[و عملی است

راي منحصر به فرد است که شرایط و منابع متعددي را ب

هاي نظري با عملی در محیط واقعی فراهم تلفیق آموخته

یابی به این آموزش، موقعیتی براي دست]. 2[کند می

جو در گیري بالینی و یادگیري دانشتفکر نقادانه، تصمیم
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- حرکتی جهت آماده- سه حیطه شناختی، عاطفی و روانی

].3-4[اي است سازي دانشجویان براي ایفاي نقش حرفه

نشجویان پرستاري در پایان دوره تحصیلی خود همه دا

هاي مختلف آموخته شده را با باید قادر باشند مهارت

].5[کفایت الزم به اجرا درآورند 

با وجود آموزش بالینی وسیع، براي رسیدن دانشجویان 

دهد از نظر ، اما مطالعات نشان می]6[به صالحیت بالینی 

ن و مدیران پرستاري، التحصیالن، مربیادانشجویان، فارغ

آموختگان پرستاري براي ورود به بالین کافی مهارت دانش

و همکاران کارآیی آموزش بالینی Dehghani].7[نیست 

براي کسب نگرش جامع در پرستاري، مهارت در اجراي 

گیري بیمار در فرآیند پرستاري و ایجاد انگیزه براي پی

در ].8[اند ردهمنزل را در حد ضعیف تا متوسط ارزیابی ک

اند که و همکاران نیز نشان دادهNasirianiاین راستا

آموختگان پرستاري در شروع کار در بیمارستان، با دانش

کمبودهاي مهارتی واضح به صورت عدم برخورد با 

ها در دوران دانشجویی ها یا صرفاً مشاهده آنمهارت

].9[ند امواجه

نش و مهارت کافی، در جا که کسب اطمینان از دااز آن

نماید، امتحان دوره آموزشی رشته پرستاري ضروري می

شاخصی از صالحیت پرستار تواند میجامع پایان دوره 

در رشته ) نظري یا عملی(در ایران امتحان جامع. باشد

بر اساس موارد ذکر شده نیاز ]. 10[پرستاري وجود ندارد 

ت ورود به کارآموزي به برگزاري آزمون جامع نظري جه

-در عرصه، در دانشجویان پرستاري به شدت احساس می

شود، اما حتی در صورت برگزاري چنین آزمونی، بیشتر

مورد ارزشیابی قرار خواهد (Knowledge)حیطه دانش 

با ارتقاء سطح آزمون، حیطه وان تمیگرفت. بنابراین 

این راستا را هم سنجید که در (Performance)عملکرد

توان به کمک چک لیست و مشاهده مهارت فرد در می

هاي نوین ارزشیابی بالینی محیط بالین با استفاده از روش

Direct)هاي بالینی مانند مشاهده مستقیم مهارت

observation of procedural skills; DOPS) سنجش ،

-Mini-CEX, Mini)تمرینات بالینی کوچک  clinical

evaluation exercise) الگ بوك(Log Book) که

به نتایج عینی و دقیقی ،اختصاص به ارزشیابی بالینی دارد

بر این اساس پژوهش حاضر با هدف .]11[دست یافت 

یدوره آموزشارزیابی ضرورت وجود آزمون جامع در پایان 

ی پرستاري از دیدگاه اساتید و دانشجویان انجام کارشناس

شده است.

هامواد و روش
این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که در 

هاي پرستاري و مامایی مشهد و تربت حیدریه در دانشکده

نفر از 20نمونه این پژوهش را. انجام شد1395سال 

دادند، بدین نفر از دانشجویان تشکیل می78اساتید و 

هاي نیمه ساختار یافته، دیدگاهصورت که با انجام مصاحبه

ده پرستاري و مامایی مشهد در مورد اساتید دانشک

نامه ضرورت وجود آزمون جامع و با استفاده از پرسش

گر ساخته دیدگاه دانشجویان در ارتباط با وضعیت پژوهش

آموزشی آنها به هنگام فارغ التحصیلی و بهترین روش 

آزمون عملی جهت برگزاري آزمون جامع به روش 

نامهپرسش7تعداد.سرشماري مورد بررسی قرار گرفت

درصد) که به درستی تکمیل نشده یا مخدوش 23/8(

بودند از نمونه حذف شدند.

-1نیمه ساختار یافته سؤاالت اصلی شامل: در مصاحبه

در مورد نحوه و شرایط برگزاري آزمون جامع در گذشته 

به نظر شما علت -2چه اطالعات و تجربیاتی دارید؟، 

از کارشناسی پرستاري چه حذف آزمون جامع پایان دوره 
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در خصوص ضرورت برگزاري آزمون جامع -3بود؟ و 

بود. روایی ،پرستاري در آینده چه پیشنهاداتی دارید؟

نامه بررسی دیدگاه دانشجویان، از طریق روایی پرسش

استفاده از جدیدترین کتب و مقاالت و نظرات (محتوي

ي هیأت نفر از اعضا8صاحب نظران شامل استاد راهنما و 

پرستاري و هاي دانشکدهعلمی پرستاري با تجربه و متبحر 

و پایایی آن به روش ) مامایی مشهد و تربت حیدریه

تأیید شد.=75/0αکرونباخ با ءمحاسبه ضریب آلفا

که تجربه برگزاري آزمون جامع فقط در با توجه به این

- صاحبهدانشکده پرستاري و مامایی مشهد وجود داشت، م

ها فقط با اساتید دانشکده پرستاري و مامایی مشهد به 

دقیقه 30هاي نیمه ساختار یافته به مدت صورت مصاحبه

با هر استاد انجام شد. از طرفی براي بررسی میزان 

هاي مختلف هنگام سنجش مهارت دانشجویان در حیطه

التحصیلی و انتخاب بهترین روش ارزشیابی، فارغ

سؤال مربوط به مشخصات 10شتمل بر اي منامهپرسش

هاي پایان سؤال مربوط به کفایت ارزشیابی10فردي،

سؤال 5هاي تحصیلی دانشجویان،ها و ترمدوره کارآموزي

سؤال در مورد 7در مورد نحوه برگزاري آزمون جامع و

پیشنهادات براي برگزاري آزمون جامع و انتخاب بهترین 

در آینده طراحی شد.روش ارزشیابی نوین بالینی 

نامه کتبی از حوزه معاونت تحقیقات پس از اخذ معرفی

هاي مذکور و ارائه آن به مسئولین و فناوري دانشکده

گر با مراجعه به ها پژوهشآموزش و کسب موافقت آن

ها دادهآوري جمعاساتید و دعوت از دانشجویان اقدام به 

ه پرستاري و مامایی ها در محیط دانشکدمصاحبه. نمود

نفر از دانشجویان 78مشهد با اساتید انجام شد. دیدگاه

هاي وابسته مانند کارشناسی رشته پرستاري و رشته

گر نامه پژوهشهوشبري و اتاق عمل با استفاده از پرسش

.ساخته مورد بررسی قرار گرفت

ها با رضایت افراد تکمیل شده است و نامهپرسش

ها آنبه آنها اطمینان داده شد که اطالعات چنین هم

ماند. ضمناً این مطالعه داراي کد کامالً محرمانه باقی می

از دانشگاه IR.THUMS.REC.1395.22اخالق به شماره 

باشد. علوم پزشکی تربت حیدریه می

اي در در نهایت چون دانشجویان رشته پرستاري تجربه

نفر از 10با،اشتندمورد برگزاري آزمون جامع ند

دانشجویان رشته مامایی که در حال حاضر آزمون جامع 

20هايمامایی دارند با توجه به قرابت رشته، مصاحبه

. اي در مورد مزایا و معایب آزمون جامع انجام شددقیقه

ها بعد از بررسی و کدگذاري اطالعات مربوط به مصاحبه

گر نامه پژوهشهاي مربوط به پرسشبندي شد. دادهدسته

پس . و کدگذاري وارد رایانه شدآوري جمعساخته، پس از 

هاي روش، تجزیه و تحلیل با هادادهاز کنترل صحت ورود 

تحلیل آماري با . آمار توصیفی و استنباطی انجام شد

هاي میانگین، شاخص.انجام شد20نسخه SPSSافزار نرم

ر، توزیع فراوانی نسبی و مطلق براي بیان انحراف معیا

. هاي پژوهش به کار رفتمشخصات واحد

نتایج
درصد) از اساتید را 00/60نفر (12در این پژوهش 

سال و 6-27زنان و محدوده سابقه کار آموزشی اساتید 

محدوده . سال بود32/17±00/6میانگین و انحراف معیار 

ین و انحراف معیار سال و میانگ19- 29سنی دانشجویان 

درصد) از 41/65نفر (51سال بوده و 91/1±2/21

محدوده معدل دانشجویان . دانشجویان دختر بودند

و میانگین و انحراف معیار معدل 47/15- 34/19

00/24(نفر19.بوده است34/17±99/0دانشجویان
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.درصد) از دانشجویان سابقه کار در محیط بالین داشتند

درصد) از دانشجویان به رشته تحصیلی 54/68(نفر53

خود عالقه داشتند.

هاي انجام شده با اساتید نشان داد که آزمون مصاحبه

با تأسیس مقطع کارشناسی 1360جامع پرستاري از سال

. وجود داشته است1378براي رشته پرستاري، تا سال

پرستاري با سؤاالت 8این آزمون به شکل نظري و در ترم

بیرجند، گناباد، (اي و در سطح استانیچهار گزینهتستی و 

محتواي سؤاالت در پنج . برگزار شده است) سبزوار، مشهد

حیطه داخلی جراحی، بهداشت جامعه، بهداشت مادران و 

نوزادان، کودکان و زبان انگلیسی در هر نیم سال تحصیلی 

یک بار برگزار شده است.

بندي دستههاي حاصل از مصاحبه در دو قسمت داده

ابتدا نقدي بر آزمون جامع پرستاري در گذشته و . شد

سپس مشکالت ارزشیابی حال حاضر از دیدگاه اساتید و 

از دیدگاه مربیان دالیل حذف . دانشجویان مطرح شد

زمان گیري همشکل: به بعد شامل1378آزمون از سال

هاي کارشناسی نظام پرستاري با حذف آزمون جامع رشته

شکی از طرف وزارتخانه آن زمان، نبودن سؤاالت علوم پز

استاندارد و یکنواخت، مشکل بودن هماهنگی بین 

ها، لغو پروانه کار پرستاران، اعتراضات دانشجویی، استان

سطحی نگري مقطعی وزارت بهداشت در آن زمان که در 

در ارتباط با نظر .نهایت تصمیم به حذف آزمون گرفتند

ابی بالینی کنونی، در ابعاد مدیریت ارزشیاساتید در مورد

(کار هاي ارتباطی درصد) و مهارت45نفر، 9زمان (

) درصد40نفر، 8گروهی، آموزشی و مدیریتی) (

.دانشجویان بیشترین ضعف را دارند

درصد) از مربیان نبودن یک آزمون 00/55نفر (11

.جامع در رشته پرستاري را یک مشکل مطرح کردند

درصد) ارزشیابی 91/52نفر از دانشجویان (41نین چهم

موجود را براي اطمینان از صالحیت بالینی دانشجویان 

دانستند. در پاسخ ضرورت برگزاري پرستاري کافی نمی

درصد) از اساتید برگزاري 20/88نفر (17آزمون جامع، 

دانستند و عقیده داشتند که آزمون جامع را ضروري می

و قبل از ورود به 6نظري در پایان ترم عالوه بر آزمون

هاي عملی مانند روش ارزشیابی سنجش عرصه، آزمون

-Mini)تمرینات بالینی کوچک  clinical evaluation

exercise) ، آزمون با شرح حال مختصر(Short case) و

هاي در بخش(Long case)آزمون با شرح حال طوالنی 

نیاز 8در پایان ترم هاي ویژهجراحی و مراقبت- داخلی

درصد) 41/36نفر (28است. این در حالی است که فقط 

از دانشجویان برگزاري آزمون جامع را براي ورود به بالین 

با توجه به اظهارات . دانستندبه صورت مستقل مناسب می

دانشجویان در مورد ابعاد صالحیت بالینی در 

رت و هاي فعلی دو بعد تلفیق دانش و مهاکارآموزي

نفر) و25درصد (58/32مدیریت زمان به ترتیب با 

. نفر) ضعیف گزارش شد27درصد (16/35

بهترین زمان )درصد00/82(نفر از دانشجویان64

براي برگزاري آزمون را سال آخر دوره کارشناسی بیان 

84/53نفر (42چنین در ارتباط با نوع آزمون، هم. کردند

به صورت (به صورت نظريدرصد) با برگزاري آزمون

و عملی موافق ) اي و تشریحیسؤاالت تلفیقی چهار گزینه

بیمارستان را )درصد05/82(نفر از دانشجویان64. بودند

36. دانستندمحیط مناسب براي برگزاري آزمون عملی می

برگزاري آزمون در )درصد15/46(نفر از دانشجویان

درصد) 23/19نفر (15سطح دانشکده و حدود 

دانشجویان در سطح استانی یا کشوري را پیشنهاد دادند.
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در مصاحبه با دانشجویان رشته مامایی که تجربه 

ها برگزاري آزمون جامع را داشتند، نتایج نشان داد که آن

آزمون جامع پایان دوره کارشناسی مامایی را براي شروع 

ادي دانند، اما استرس و اضطراب زیبه کار آینده مفید می

شوند. یکنواخت در حین برگزاري آزمون متحمل می

نبودن شرایط امتحان عملی، نظرات انتزاعی و ذهنی در 

داوري اساتید برگزار کننده امتحان و عدم وجود چک 

ترین مشکالتی بود که لیست استاندارد از جمله مهم

مطرح نمودند.

هاي نوین ارزشیابی بالینی براي ترین روشمناسب

آورده 1عملی از نظر دانشجویان نیز در نمودار آزمون

شده است. 

1395هاي نوین ارزشیابی بالینی در سال توزیع فراوانی نسبی نظرات دانشجویان پرستاري تربت حیدریه در مورد انتخاب روش- 1نمودار

بحث
که نتایج دیدگاه اساتید، ضرورت برگزاري با وجود این

ولی در بررسی ،درصد نشان داد20/88آزمون جامع را 

نواقص آزمون جامع گذشته و پیشنهادات براي آینده، 

عالوه بر یک آزمون نظري استاندارد شده، قرار دادن یک 

آزمون عملی به صورت بیمار استاندارد شده مانند روش 

، (Mini-CEX)جش تمرینات بالینی کوچک ارزشیابی سن

آزمون با شرح و (Short case)آزمون با شرح حال مختصر 

جراحی - هاي داخلیدر بخش(Long case)حال طوالنی 

دانستند، زیرا معتقد هاي ویژه را مناسب میو مراقبت

مراقبت است، ،بودند در حالی که قلب رشته پرستاري

نظري در آزمون جامع کفایت ارزشیابی تنها بر اساس نمره

حذف آزمون نشان داد که Feyziکند. در این رابطه نمی

جامع پرستاري نقصی اساسی در سنجش دانشجویان در 

اگرچه در این آزمون از . ]11[التحصیلی استمرحله فارغ

دانش پرستاران سه حیطه دانش، نگرش و عملکرد، بیشتر 

با ارتقاء سطح نستتوااین مطالعه میشد اما سنجیده می

. با استفاده ازبسنجدنیزرا عملکردحیطه،آزمون

هاي بالینی مشاهده مستقیم مهارتهایی چونآزمون

(DOPS)و سنجش تمرینات بالینی کوچک(Mini-CEX)

کمک چک لیست و مشاهده، مهارت فرد در محیط به

وز در سنجش . به علت این که هنشودواقعی سنجیده می

اي بالینی اقدام خاصی نشده و دانشجویان از همهارت

هاي بالینی معترض هستند، تواناییتوجهی مربیان بهبی

تغییراتی در کوریکولوم در جهت نظر می رسد دادنبه

مفید باشد، هر هاي بالینی پرستاران توجه بیشتر به مهارت

ها و هنوز براي اجراي این کوریکولوم آمادگیچند

.]11[هم نشده استبسترهاي الزم فرا
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، نیز لزوم ]12[و همکارش Mårtenssonدر مطالعه 

برگزاري یک آزمون جامع به صورت عملی بیان شده 

-دارد براي ارزیابی تمامی حیطهاست، اگرچه او بیان می

توان تنها از یک روش هاي دانش و مهارت دانشجویان نمی

ایط و تک بعدي استفاده کرد، بلکه باید مزایا، معایب، شر

ها را نیز در نظر گرفت. از طرفی امکانات آموزشی دانشکده

نماید تا از هاي ارزشیابی توصیه میبه ترکیب روش

هاي مختلف دانش و مهارت، ارزشیابی شود.جنبه

که برگزاري آزمون جامع در گذشته در با توجه به این

ترم آخر مقطع کارشناسی پرستاري و به صورت نظري 

مطالعه حاضر اساتید معتقد بودند که بوده است، در

و قبل از ورود 6امتحان جامع نظري در پایان ترم 

پرستاري با 8دانشجویان به عرصه و آزمون عملی در ترم 

چنین هاي استاندارد شده باشد. هماستفاده از چک لیست

شود که این آزمون به عنوان با توجه به نتایج، پیشنهاد می

انش عملی و نظري دانشجویان در طول بازخورد از میزان د

تحصیل از جایگاه قانونی برخوردار بوده و به عنوان معیاري 

آموختگی محسوب شود. براي دانش

نفر از دانشجویان 64در مطالعه حاضر از دیدگاه 

درصد) محیط مناسب براي برگزاري آزمون عملی 05/82(

و Mårtenssonکه بیمارستان عنوان شده است، در صورتی

همکارش نشان داده است که محیط مناسب براي برگزاري 

) بررسی 1آزمون بالینی باید در دو محیط مجزا باشد: 

هاي بالینی دانشگاه به صورت عملکرد در مرکز مهارت

) بررسی عملکرد در 2شبیه سازي شده و استاندارد و 

هاي بیمارستانی که در هر دو شرایط واقعی در بخش

ها، رفتارها و دانش نظري توسط ارتمحیط نمایش مه

گیرد امتحان گیرنده مورد مشاهده و قضاوت قرار می

رغم حذف برگزاري آزمون جامع . عالوه بر این، علی]12[

اي تبعات حذف این تاکنون هیچ مطالعه1377از سال 

است، لذا پیشنهاد آزمون مهم را مورد بررسی قرار نداده 

گیرندگان آموزش پرستاري شود که مدیران و تصمیممی

هایی در مورد ارتقاء سطح آزمون و سنجش با ارائه طرح

اي به پیشرفت و ارتقاء حرفه هاي حرفههمه جانبه مهارت

پرستاري کمک نمایند. عالوه بر این با طراحی و اجراي 

توان از تحویل یک آزمون نظري و عملی استاندارد می

هاي بالینی رتآموختگانی با دانش نظري و مهادانش

با چنینجلوگیري نمود. همناکافی به سیستم درمانی،

توان ، میهماهنگ در سطح کشوريبرگزاري آزمون 

هاي آموزشی قابل قبولی را در خصوص تربیت ارزشیابی

هاي درمانی و آموزشی به نیروي کارآمد و مؤثر در سیستم

دست آورد.

گیرينتیجه
أکید اساتید پرستاري بر هاي مطالعه و تیافتهبر اساس 

ضرورت وجود آزمون جامع و سنجش دانش نظري و 

عملی و نیز عدم کفایت ارزشیابی بالینی فعلی از دیدگاه 

دانشجویان پرستاري شهر مشهد و تربت حیدریه، به نظر 

وجود آزمون جامع پرستاري بتواند باعث ارتقاء ،رسدمی

ن رشتههاي فردي دانشجویاانمنديکیفیت آموزش و تو

پرستاري شود.

تشکر و قدردانی
داند از مسئولین تیم تحقیقاتی این مطالعه برخود الزم می

محترم حراست دانشکده پرستاري و مامایی مشهد و تربت 
حیدریه به منظور همکاري در ارائه مجوز جهت انجام 

چنین معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه پژوهش، هم
کد (به عنوان حامی مالی طرحعلوم پزشکی تربت حیدریه

قدر و ) و اساتیدگرانIR.THUMS.REC.1395.22:طرح
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.دارندکمال تشکر را جویان شرکت کننده در پژوهشدانش
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Assessing the Necessity of Final Exam at the End of the Undergraduate

Nursing Course from the Point of View of Faculty Members and Students

of Mashhad and Torbat Heydariyeh in 2016: A Short Report
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Background and Objectives: While nursing graduates are directly involved in nursing, they are required to

ensure that they have the necessary clinical competence. The aim of this study was to determine the necessity of

final examination at the end of the undergraduate nursing course from the point of view of faculty members and

students of Mashhad and Torbat Heydariyeh.

Materials and Methods: In this descriptive study, the viewpoints of 20 faculty members and 78 students were

collected by semi-structure interview and reseacher made questionnaire in 2016. The results were reported as

descriptive statistics (mean, standard deviation, number, percentage).

Results: Seventeen faculty members (88.20%) considered final nursing exam necessary and 41 students

(52.91%) did not consider the existing evaluation to be sufficient.

Conclusion: It seems that paying attention to planning in order to change the current process of clinical

evaluations and conducting comprehensive standard tests can enhance the nursing students' knowledge and

skills.
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