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هنگامه حبيبي1، مريم روشندل، سيمين تاج شريفي فر، مرجان سيد مظهري

عضوهيئت علمي دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکي ارتش 1ـ 

مقدمه و بيان مسئله: )بيان اهميت، ضرورت و 
کاربرد انجام فرايند بر اساس نياز سنجي هاي انجام 

شده(
آموزش باليني يکي از مهمترين قسمتهاي آموزش دانشجويان 
رشته هاي علوم پزشکي است که بخش اعظم و حياتي تربيت 
افراد با کفايت و حرفه اي را تشکيل مي دهد و ارزش آموزش 
باليني ايده آل به گونه اي است که نقش آن در توسعه فردي 
و حرفه اي و همچنين مهارتهاي باليني دانشجويان غير قابل 
انکار است. به همين منظور ارتقاء آموزش باليني نيز يکي از 

دغدغه هاي اصلي آموزش علوم پزشکي است.
مراقبت و درمان از بيمار مستلزم داشتن توانايي هاي متعددي 
است که نقص هر يک مي تواند در روند مراقبت و سير بهبود 
بيمار تداخل نمايد. برنامه آموزشي رسمي در دانشگاه ها براي 
تربيت نيروي انساني کارآمد و حرفه اي طراحي گرديده است 
و با بررسي و شناسايي نياز هاي باليني، استانداردهاي جهاني 
برنامه هاي آموزشي باليني بازنگري و نيازهاي اقليمي و فرهنگي 
برنامه هاي  اعتبارعلمي  لزوم  جوامع در آن لحاظ مي گردد. 

آموزشي انکار ناپذير است ولي کفايت احراز توانمندي هاي 
حرفه اي و مهارت هاي ضروري براي دانشجويان جهت ورود 
به عرصه مراقبت و درمان را در پي ندارد. اگر چه حدود %50 
از دوره آموزشي رشته هاي علوم پزشکي به صورت آموزش 
در بالين و درمانگاه است و با وجود تدابير متعدد آموزش از 
قبيل روش هاي آموزش در بالين بيمار، آموزش عملي، آموزش 
الکترونيکي، آموزش مداوم، آموزش مباحث تئوري و نظري، 
منابع آموزشي و کمک آموزشي )کتاب، راهنماي آموزشي، 
منبع مالتي مديا و...( به دليل روشهاي محدود و ناکافي ارزيابي 
که اغلب به صورت برگزاري آزمون و ظرح سوال و تحليل 
آزمون و ارائه کليد سواالت و در اندک موارد ارزيابي نظري و 
باليني متناسب با اهداف و نقش هاي فراگيران در سطوح متفاوت 
يادگيري صورت مي گيرد. ارزيابي و اعالم کسب آمادگي و 
مهارت هاي الزم براي حضور در محيط درمان به عنوان يک 
فرد حرفه اي ميباشد. در برنامه ريزي و طراحي برنامه آموزشي 
براي گروه هدف، مد نظر گرفتن مسئوليت ها و وظايفي که 
فرد بر عهده خواهد گرفت ضروري است و متناسب با ان 

محل اجراي فرايند: دانشکده پرستاري ارتش جمهوري اسالمي ايران
نام دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسالمي ايران

تاريخ اجرا )مدت اجراي فرايند(: اين طرح در سال 1390 طراحي گرديده است. براي تدوين اين برنامه، با مطالعه کتب و منابع موجود و جستجوي 
الکترونيکي و اخذ نظر صاحب نظران پرستاري از دانشکده هاي پرستاري شهر تهران چک ليست مورد نظر جهت ارزيابي دو پروسيجر گزارش 

نويسي و آموزش به بيمار تهيه شد و روايي و پايايي آن نيز محاسبه شد. در طي يک ترم تحصيلي )نيمسال اول تحصيلي 90 - 91(، دانشجويان 
ترم 8 پرستاري با اين روش نوين ارزشيابي )آزمون MINI - CEX( در دو پروسيجر مورد ارزشيابي قرار گرفتند.
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روش هاي ارزيابي را طراحي نمود تا وضعيت نتايج حاصل 
از برنامه آموزشي مورد نظر را نمايان سازد لذا فرايند حاضر 
با هدف تعيين تاثير روش ارزشيابي MINI - CEX بر ميزان 

يادگيري مهارتهاي باليني دانشجويان پرستاري انجام شد.

هدف کلي
 ارتقاء سطح مهارت باليني دانشجويان پرستاري جهت ارائه 

مراقبت هاي صحيح و اصولي

اهداف اختصاصي
در  پرستاري  دانشجويان  عملي  و  علمي  توان  ارتقاء  ـ 

پروسيجر گزارش نويسي
در  پرستاري  دانشجويان  عملي  و  علمي  توان  ارتقاء  ـ 

پروسيجر آموزش به بيمار
به  آموزشي  نوين  ارزشيابي  جايگزين کردن روش هاي  ـ 

جاي روش جاري
ارزيابي  از  پرستاري  مربيان  رضايتمندي  سطح  ارتقاء  ـ 

مهارت هاي باليني
ارتقاء سطح رضايتمندي دانشجويان پرستاري از ارزيابي  ـ 

مهارت هاي باليني

روش اجراي فرايند
پس از تدوين چک ليست روا و پايا و آموزش روش ارزشيابي 
MINI - CEX به مربيان پرستاري در طي يک کارگاه 4 ساعته، 

فرايند به اجرا درآمد. دانشجويان ترم 8 پرستاري که جهت 
کارورزي در عرصه در دو بيمارستان بعثت و خانواده مشغول 
کارورزي بودند براي انجام اصولي دو پروسيجر گزارش نويسي 
و آموزش به بيمار با استفاده از روش MINI - CEX مورد 
ارزشيابي قرار گرفتند.از دانشجويان خواسته شد که هر زمان 
احساس کردند که به سطح مهارت مورد نظر رسيده اند جهت 
 ،MINI - CEX انجام ارزشيابي داوطلب شوند. طبق اصول آزمون

هر دانشجو در هر کداميک از دو پروسيجر د ر طي سه مرحله 
مورد ارزشيابي قرار گرفت و چک ليست تهيه شده در هر 
سه مرحله تکميل گرديد.در هر مرحله ارزشيابي، دانشجو در 
حضور يک مربي پرستاري پروسيجر را انجام داده و در انتها 
بازخورد مناسب در حيطه نقاط قوت و ضعف به دانشجو داده 
شد.جهت بررسي اثر بخشي MINI - CEX بر ميزان يادگيري 
مهارت هاي باليني، نمرات حاصله در آزمون مرحله سوم مورد 

ارزشيابي قرار گرفت.

پيامدهاي اجرا و محصول يا بروندادهاي فرايند
MINI - CEX يکي ديگر از روشهاي ارزيابي مهارت باليني 

mini - CEX روش  است،  کوتاه  باليني  آزمون  دانشجويان 
مشاهده اي است که در برخي موارد باليني پس از ارزيابي به 
دانشجو فيدبک مي دهد در نتيجه سبب بررسي دقيق سطح 
مهارتهاي باليني دانشجو، ارتقاء توان علمي و عملي دانشجويان 
در مهارتهاي باليني در پروسيجرهاي مختلف و رضايتمندي 
بيشتر مربيان و دانشجويان پرستاري از کارآموزي، کارورزي 

و ارزيابي مهارتهاي باليني ميشود.
با ارتقاء سطح يادگيري و مهارت باليني دانشجويان که هدف 
اصلي آزمون MINI - CEX مي باشد نه تنها ارتقاء کيفيت مراقبت 
پرستاري بلکه افزايش بهره وري و افزايش رضايت بخشي 
جامعه اي متشکل از دانشجو، مربي و بيمار را شاهد خواهيم بود.

سطح اثر گذاري
 کشوري

انطباق سياست هاي باالدست )فرايند تا چه حد کشور را 
با هدف مرجعيت علمي در منطقه نزديک مي کند(

با اجراي صحيح روشMINI - CEX  در دانشکده پرستاري 
دانشگاه علوم پزشکي آجا، عالوه بر تربيت پرستاران کارامد 
و متبحر و کاهش خطاهاي شغلي، به هدف اصلي حرفه و علم 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

am
a.

aj
au

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 3

https://nama.ajaums.ac.ir/article-1-62-fa.html


هنگامه حبیبي و همكاران 27بررسي تاثیر ارزشیابي نوين آموزشي (MINI - CEX) بر میزان يادگیري مهارت هاي ...

پرستاري که مراقبت بيمار محور است نزديک خواهيم شد.

چالش ها و مشکالت اجراي فرايند
صرف زمان بيشتر جهت ارزشيابي در سه مرحله در هر پروسيجر 
نسبت به روش سنتي و جاري، نياز به مربيان متخصص و 
مجرب و آشنا به شيوه هاي نوين ارزشيابي، مشکالت مرتبط 
به دستيابي به بيمار واقعي جهت اجراي ارزشيابي در سه مرحله

تاييدهاي مربوطه و ارزشيابي فرايند:
جهت ارزشيابي فرايند و اطمينان کافي از تاثير مستقيم شيوه 
MINI - CEX بر مهارت باليني کليه دانشجويان ترم 8 بطور 

تصادفي در دو گروه قرار گرفتند. اجراي ارزشيابي در محيط 
و زمان مناسب صورت گرفت. گروه اول )شاهد( بر اساس 
روش جاري )روش روتين دانشکده پرستاري ارتش( ارزشيابي 
و گروه دوم )آزمون( بر اساس روش نوين ارزشيابي شدند.در 
انتها ميانگين نمرات حاصل در دو روش ارزشيابي جاري و 
نوين مورد مقايسه قرار گرفتند. هر چند که اين روش ارزشيابي 
تاييد شده مي باشد ولي ارزشيابي دراز مدت فرايند بستگي 
به اجراي صحيح اين روش توسط مربيان و دانشجويان و 

بازخورد نهايي از مديران و سوپروايزران پرستاري در مورد 
با  ميزان مهارت پرستاران شاغلي که در دوران دانشجويي 

استفاده از اين روش مورد ارزشيابي قرار گرفتند دارد.

قابليت تعميم
فرايند حاضر که در حيطه سنجش و ارزشيابي انجام شده جهت 
ارزشيابي شايستگي و سطح مهارت و مواردي از قبيل رابطه با 
بيماران و همکاران، استانداردهاي حرفه اي، استدالل باليني و 
رفتاري و توسعه فردي و حرفه اي قابل استفاده مي شود. با توجه 
به اينکه کوريکولوم آموزشي و ساختار آموزشي دانشکده هاي 
پرستاري يکسان است اين روش ارزشيابي قابليت اجرا در 

ساير مراکز آموزشي را دارد.

استمرار فرايند
فرايند ارزشيابي در دانشکده پرستاري ارتش به مدت يکسال 
مي باشد که در حال اجرا مي باشد )دو نيمسال تحصيلي( با 
توجه به نتايج حاصله و اثر بخشي اين روش ارزشيابي سعي 

بر ادامه اجراي اين روش ارزشيابي مي باشد.
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