
 

 :عنوان فرآیند

ثبت  دفترچه شيوه دو مامایي به  كارشناسي  دانشجویان زنان درمانگاه كارآموزي ارزشيابي

 ليست چک و عملكردي هاي مهارت

 

 :صاحبان فرآیند و همكاران

 كارشناس ارشد مامایي عضو هيئت علمي دانشكده علوم پزشكي سبزوار -نسرین فاضل
 

 :محل اجراي فرآیند

 درمانگاه زنان –ي بيمارستان مبين
 

 :نام دانشگاه

 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار 
 
 

 :گروه فرآیندي

 دانشجویان كارشناسي مامایي
 

 (:مدت اجراي فرآیند)تاریخ اجراء 

 88-88نيم سال اول 

 

 (:هدف و اهداف اختصاصي)مقدمه 

 نتايج اساس بر تا سازد مي فراهم ار امكان اين و است تهاي آموزشي فعالي فرايند در مهم هاي جنبه از يكي ارزشيابي

آموزشي  نظام اصالح و تحول ايجاد در ,يها نارساي رفع و هاي مثبت جنبه تقويت با ,نموده مشخص را ضعف و قوت نقاط ,آن

 قلمداد مي دانشگاهي آموزش و تدريس اركان مهمترين از عنوان يكي به نيز دانشجو ارزشيابي .شود برداشته مناسبي هاي گام

 نيز و شده دانشجويان در انگيزه افزايش باعث بلكه دارد، نقش بسزايي دانشجويان غربالگري در تنها نه مؤثر ارزشيابي .دگرد

 باره وضعيت در قضاوت ,پزشكي آموزش در ارزشيابي از منظور(1 )كند مي كمك خود تهاي فعالي ارزيابي در را مدرس

 با استانداردها مقايسه و آموزشي نهاي بيمارستا در شده عرضه و تخصصي درماني -بهداشتي خدمات ارائه و پژوهش آموزش،

 برنامه .نظر  تجديد و تدوين و علمي هيأت دانشجو، انتخاب براي توان آموزشي مي ارزشيابي از ,پزشكي آموزش نظام در .است

 و باليني هاي آموزشي فعاليت صرف مامايي و پرستاري آموزشي هاي دوره درصد 50 از بيش( 2.)كرد استفاده درسي

 در است، نارضايتي با أم تو اغلب باليني در بخش دانشجويان ارزشيابي روند دهد مي نشان تحقيقات(. 3)شود مي درمانگاهي

 نحوه كه رسد مي نظر به .(4,5) است شده گزارش درصد51 ن ميزا اين ديگر اي مطالعه در و درصد 77 رقم اي اين همطالع



 رو هرچه كه يرسد م نظر به ,باشد بنابراين داشته تفاوت يكديگر با ,آنها تدريس نحوه نيز همانند دانشجويان از اساتيد ارزشيابي

 در دانشجويان باشد، نزديكتر به يكديگر مختلف هاي دانشگاه و دانشگاه در علمي هيأت مختلف اعضاي بين در ارزشيابي شهاي

 ارزشيابي هاي روش كه الزم است ,راستا اين در .شد خواهند روبرو مشكل با كمتر ,گونه اين نهايي از آزمو با مواجهه زمان

 اين سازي يكسان جهت در سياستگزاران آموزشي تا گرفته قرار بررسي مورد مختلف هاي در دانشگاه اساتيد توسط دانشجويان

 ترين رايج .است موارد متعددي ملشا باليني هاي مهارت ارزيابي هاي روش( 6).نمايند حركت ههاي مختلف دانشگا در شها رو

 هاي مهارت ثبت دفترچه , (Portfolio)كارها مجموعه گزارش دانشجو، توسط كتبي عملكرد گزارش : از عبارتند آنها

 عيني ليست روش چك. است نگاري  وقايع و بندي درجه مقياس اي، مشاهده سنجش شهاي رو Log book) )عملكردي 

 از دانشجويان نارضايتي باعث است ممكن و است برخوردار دانشجويان براي ارزشيابي كمتري عينيت از انجام نحوه مشاهده

 .شود اساسي هاي مهارت كسب ،عدم نهايت در و يابي ش ارز نمرات

 و شود مي دفترچه نوشته يك در كند كسب بايد دانشجو كه هايي و توانايي ها مهارت ، عملكردي هاي مهارت ثبت دفترچه در

 ثبت را اطالعات ، خويش نحوه مشاركت و تاريخ ذكر با ، وظايف از يك هر انجام از او پس كه گيرد مي قرار نشجو دا اراختي در

 ثبت دفترچه در( 7).كند مي تعديل يا تأييد با امضا را دانشجو مشاركت نحوه و انجام دفترچه از در قسمتي مربي و كند مي

 بايد دانشجو . است ليست شده رود، مي انتظار دانشجو از باليني واحد طول در كه هايي مهارت كليه عملكردي، هاي مهارت

 فراموشكاري از ، وقايع ثبت با ترتيب، بدين . گذارد بحث به را نتيجه مربي با روز همان در پايان و كند ارزيابي روزانه را خود

 مي تكرار مرتبا ترم طول در ها فعاليت چون طرفي، زا .د گرد مي جلوگيري دانشجو تعبير سوء و مربي اعمال نظر از و اجتناب

 ليست در چك عرف اساس بر كه مواردي شناسايي امكان ديگر، سوي از و دارد وجود نيز مهارت پيشرفت گزارش شود، امكان

 گردد مي فراهم ندارد، ياوجود است اندك آنها وقوع امكان ولي شوند، كسب بايد كه است هايي مهارت و جز و شود مي ذكر ها

 مورد در كه اي مطالعه .گردند ندارند، استفاده آموزشي محيط در اجرايي قابليت كه اهدافي يا كاستي موارد تعيين براي تا

كه   داد نشان شد ، ها انجام ارزشيابي يادگيري روند در اساتيد و دانشجويان مشاركت براي تعيين Log book از استفاده

Log book دليل به ، دوم ، است مفيد كوچك هاي گروه ارزيابي در واسطه يك عنوان به ، اول :است ؤثرم  طريق سه از 

 در بازخورد براي مناسبي فضاي و باالخره، شود مي دانشجويان و اساتيد بين جدي تعامل سبب راهنمايي فوري، و تشويق

 هاي شكل روي بر Log bookتأثير  ستراليا،ا در تحقيقي در (8).ميكند فراهم مربيان توسط دانشجويان هاي فعاليت ارزيابي

 به رسيدن براي عنوان ابزاري به وسيله اين از و شده بررسي پرستاري حرفه مؤثر در يادگيري و تفكر و تعمق مثل ، توجه دقيق

 رتبه به هآن جمل از توان مي كه كند مي دنبال را متعددي اهداف ارزشيابي( 9.)كردهاند  ياد مامايي و پرستاري عالي اهداف

 دروس در ميزان موفقيت و شده گرفته كار به آموزشي هاي روش ارزيابي آموزشي آنان، مشكالت به بردن پي دانشجويان، بندي

 اهداف در راستاي بايد فرد عملكرد .است آموزش از نشدني جدا بخشي ,كه سنجش كرد توجه بايد .نمود اشاره مربوطه دوره يا

 با و مستمر بوده هاي پديد بايد ارزيابي باشد، هماهنگ آموزشي با اهداف بايد ارزشيابي ايه روش شود، ارزيابي آموزشي

 مهارت ثبت دفترچه بودن زمينه مفيد در فوق مطالعات و ليست چك معايب به توجه با( 6).باشد همراه دانشجو به بازخورد

 در دانشجويان رضايت و عملكرد نمرات هدف مقايسه اب مطالعه اين ، دانشجويان ارزشيابي وضعيت براي بهبود و عملكردي هاي

 دانشجويان زنان درمانگاه كارورزي در هاي عملكردي مهارت ثبت دفترچه از استفاده و ليست چك با ارزشيابي هاي روش

 .گرفت انجام سبزوار مامايي- دانشكده پرستاري مامايي

 

 :(A4صفحه  3حداكثر در )روش اجراء 

 دانشكده مامايي شناسي ارك ششم ترم دانشجويان ،كليه مداخله از بعد گروه يك طراحي با جربيت پيش   مطالعه يك در

 Logعملكردي هاي ت مهار ثبت دفترچه.شدند انتخاب نفر  22تعداد  به 7387 سال در سبزوار   ومامايي پرستاري

book))مصوب كارشناسي دوره ريهاي زنانبيما  باليني درس سرفصل و آموزشي اهداف اساس بر صفحه 5 ر د و بخش 2در 

 و زنان تخصص دستياران Log book از آن تدوين براي . شد تدوين پزشكي آموزش و درمان وزارت بهداشت، عالي شوراي

 رفت، مي انتظار دانشجويان از ترم طول در كه هايي فعاليت آن در و شد گرفته الهام مامايي گروه در موجود ليست چك نيز

 درمانگاه مستقر و در  در بيمار وجود صورت در دانشجويان . شد ليست كارورزي محل امكانات بيمارستان و اهداف با متناسب

 و حال شرح ايند فر مانند  هاي ليت فعا ، اساس اين بر .شدند مي مشغول فعاليت سالن انتظار بيماران در صورت، اين غير



ياآموزش طريقه  معاينه  از پس آموزش و گوش كردن به صداي قلب جنين  نال،واژي معاينات لئوپلد، مانورهاي معاينات فيزيكي،

 در گذشته جلسه يا روز هاي نمونه به توجه با به پزشك متخصص زنان، گرفته شده  شرح حال وگزارشمصرف  داروي تجويزي 

معاينه  زمينه در مهارت كسب به واحد اين اولويت نيز  و بخش هر موضوعات به توجه با .شد داده قرار Log book برنامه

 دفترچه نويس پيش .نمره شد Log book ،22 مجموع نمره در كه بود خاصي نمره داراي Log bookاز  قسمت هر ، زنان

 كليه اساتيد اينكه از پس نمايند، اعالم آن مورد در را خود نظرات تا گروه داده شد علمي ياته ي اعضا كليه به پيشنهادي

 و اساتيد آموزش به آن دهي نمره و تكميل نحوه دادند، قرار تأييد محتوايي مورد و صوري لحاظ از را آن علمي اعتبار دانشكده

 مربيان به كليه دفترچه گذاري عالمت نحوه ، كارورزي اول جلسه دو طي .داده شد توضيح نيز دانشجويان به كارورزي شروع در

 با مهارتي هر انجام از پس دانشجو هر شد قرار ، نهايت در . گرفت قرار نظارت تحت آنان عملكرد همساني و شد داده آموزش

 هر كارورزي پايان درD)و ضعيف ترين حالت     Aقويترين حالت .)بدهد C,D ،B ،Aنمره خود به ، مشاركت نحوه و تاريخ ذكر

 مي تأييد مربي توسط صحت تصور در و شده ارزيابي دانشجو در حضور مربي توسط عملكردي هاي مهارت ثبت دفترچه روز،

 مي ،تعديل عبارتي هب و شد مي داده ترقي يا تنزل نمره بود، مربي مداخله براي به نياز كه اشكالي داشتن صورت در و گرديد

 بعد روز و تحويل دانشجويان از روز پايان در ها Log book شد كليه ارائه مي نيز هايي راهنمايي ، لزوم صورت در .. گرديد

 شد آوري جمع Log book     كليه ها ترم، پايان در .شد مي داده قرار مربي ديگر يا مربي همان با دانشجو اختيار در مجددا

 با مربيان همزمان بطور .گرديد استخراج نيز محقق توسط ها Log book كليه آوري جمع از پس دانشجويان نهايي نمره .

دفترچه  و ليست چك روش دو با دانشجويان بنابراين، .دادند دانشجويان ي بها نمره ، ليست چك اساس بر سابق، روش به توجه

روند  مورد در را خود نظرات كه شد درخواست دانشجويان از . گرفتند قرار ارزشيابي مورد همزمان بطور عملكرد هاي مهارت

 كمي نسبتاً راضي، راضي، مالًكا اي، نقطه چهار مقياس صورت به يك پرسش در ليست چك روند با و Log book ارزشيابي

 اعالم از پس به عالوه، . نمايند اعالم نمره ؤيت ر از قبل را خود اصالحي و نظرات پيشنهادات و دهند گزارش ناراضي و راضي

 آمار از نتايج، بررسي براي - .گزارش دهند ارزشيابي روند مورد در را خود نظرات و كه رضايت شد درخواست آنان از نيز نمره

 مجذور آزمون از ها مقايسه براي ارائه شد و ها پاسخ معيار انحراف و ميانگين و فراواني و استفاده  SPSS برنامه و توصيفي

 .گرديد استفاده t كاي

 

 :پيامدهاي اجراي فرآیند: نتایج

 ليست چك روش در و Log book     67/2 ± 22/14روش   در شده كسب نمرات معيار انحراف و ميانگين

 صد در 97 ارزشيابي روند نظر از .P=0/ 05 داد نشان را داري معني اختالف tآماري   آزمون بود كه  98/15 ± 32/2

آمار  اين نمرات، از رؤيت پس ، شده كسب نمره از رضايت مورد در ولي راضي بودند، جديد ارزشيابي روند از ابتدا در دانشجويان

 .رضايت بيشتر بود       Log bookكه در روش .گرفته شد ارزشيابي شيوه ود از دانشجويان  رضايت . رسيد درصد82 به

 .P=0/ 05.(X2=2/16.نشان داد داري يعنم تفاوت نيز كاي مجذور آزمون آماري

 

 :بحث

 با كه داشتند بيشتري رضايت هاي عملكردي مهارت ثبت دفترچه با ارزشيابي روش از پژوهش حاضر نشان داد كه  دانشجويان

 يا و نمايد تغيير ارزشيابي هاي مالك به راجع بايد اساتيد و دانشجويان ديدگاه يا كه ميرسد نظر به .(3) دارد ديگر مطابقت تمطالعا

 در كه سازد وادار ترم پايان آزمون به دادن بيشتر اهميت به را اساتيد اي گونه به موجود آموزشي مقررات ,زياد احتمال به اينكه

 نگرش مورد در مسأله اين .ميرسد نظر به ضروري ارزشيابي امري نوين شهاي رو به توجه با مقررات اين در نظر تجديد ,لزوم صورت

 ارزشيابي در دخيل مهم فاكتورهاي عنوان به ,دانشجو اخالقي توسط مسائل رعايت و برنامه فوق هاي فعاليت نظير مواردي اساتيد به

علمي نبودند به كمبود نيروي هيئت علمي ناگزير به استفاده از نيروي كارشناس وغير البته تمام مربيان عضو هيئت .كند مي نيز صدق

 .كه اين از محدوديتهاي پژوهش بود.هيئت علمي شديم

 اساتيد كه تشخيصي اطالعات ثبت  بين پزشكي، دانشجويان ارزيابي براي       Log book روش اعتماد بررسي در اي، مطالعه در

 51 تا 36 حدود در روش اين متوسط حساسيت و نداشت وجود همخواني كردند مي ثبت كه دانشجويان چهآن و دادند مي ارائه



 براي    فقط Log book   اصوالً و نگرفته زمينه صورت در جدي مطالعه هنوز متأسفانه، ما، كشور در( 72). است بوده درصد

 توجه با جهت، هر به.است شده تهيه شود، كسب است قرار كه يهاي مهارت ارزيابي كمي براي و پزشكي رشته هاي برخي دستياران

 دانشجويان عملي يادگيري از كسب اطمينان براي را ارزشيابي روش اين اصالحاتي، با توان دارد، مي روش اين كه يهايي كاست به

 و سود بكارگيري، امكان تواند مي ربيشت نمونه با هاي كشورمان  و دانشكده ساير در تر وسيع مطالعات انجام هرحال، به .برد بكار

 .نمايد مشخص را آن مشكالت زيان و

 

 

 
 

 (:بخش، دانشكده، دانشگاه، كشوري، بين المللي)سطح اثر گذاري 

 

دانشكده پرستا ري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي  سبزوار ولي مي تواند در سطح كشور اجررا  

 .شود

 

 :فرآیند نتيجه گيري شامل چالش ها و مشكالت اجرائي

 دانشرجویان  زایمان كارورزي براي ارزشيابي عملكردي هاي مهارت ثبت دفترچه از استفاده

 پيشنهاد .سازد فراهم مي را یتري عين ارزشيابي و همراه دانشجویان رضایت بيشتر با مامایي

 بكارگيري حال، هر به برند، بكار ليست چک روش ارزشيابي با همراه را آن حداقل يگرددم

 .است آموزشي مراكز در سایر مطالعات انجام و اصالحات نيازمند وسيع سطح رآن د


