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سؤاالت برای ارزیابی کنندگان و ارزیابی شوندگان از

دانشجویان سال  4به صورت تصادفی در دو گروه قرار

وضوح و شفافیت کافی برخوردار بوده و عالوه بر این ،در

obkective structured 8

برابر رویکردهای قدیمیدر حال اجرا در روند ارزشیابی هم
قابلیت رقابت داشته باشند(.)1

گرفته و در آزمون قبل و بعد

 clinical examinationبا استفاده از معیار جهانی 11وارد
شده و امتیازات آنها با هم مقایسه گردید(.)9

سِریون ،)1867( 1استیک )1871( 2و

اِستافیل

بیم3

چَلِن11

و همکاران ()2114؛ نتایج ارزیابی و بررسی

()1869از پیشگامانی هستند که در ارتقای سیستمهای

جنبههای ضعف و قوت بخشهای بالینی دانشکدهی

ارزیابی نقش داشتهاند( .)2،3در حین فرآیند ارزشیابی،

دندانپزشکی بابل از دیدگاه دانشجویان را در راستای ارائهی

دربارهی میزان ،سطح ،ارزش ،حجم و کیفیت نتایج یا

بازخورد برای بهبود آموزش بالینی در بخشها با استفاده از
مَکِلوسکی12

محصوالت فرآیند یادگیری قضاوت صورت میگیرد(.)4

پرسشنامه گزارش کردند(.)8

این فرآیند شامل نتیجهگیری ارزیاب و تخمین وی دربارهی

()2111؛ روایی و پایایی نتایج آزمون استاندارد مبتنی بر

ارزش آن محصول است( .)5در این رابطه محققان بسیاری

چکلیست تحت عنوان ) (OSCEدربارهی مهارتهای

درگیر شدند و روشهای مختلفی را جهت تعیین حد و

بخیه زدن در میان دانشجویان دندانپزشکی را بررسی و نتایج

میزان دستیابی به آگاهی ،رفتارها یا مهارتهای دانشجویان

اجرای آن در میان تعداد زیادی از دانشجویان را به صورت

ارایه کردند .کراس 4و همکاران ()2117؛ اثرات

بازخورد5

و همکاران

کوهورت و چندمرکزی ارزیابی کردند(.)11

دانشجو و عضو هیأت علمیدر ارتقاء مهارتهای ارتباطی

هَنسی 13و همکاران ()2116؛ کارآیی آموزشهای بالینی

بررسی

ارائه شده به دانشجویان دندانپزشکی در دانشکدههای

دانشجویان دورهی عمومیدندانپزشکی

را

دندانپزشکی آمریکای شمالی را براساس دیدگاه دانشجویان

کردند(.)6
یوما 6و همکاران ()2117؛ نتایج استفاده از ابزار

ترکیبی7

برای ارزیابی موضع حرفهایگری در میان دانشجویان

ارزیابی کردند(.)11
برای ارزیابی یک دانشجوی پزشکی میتوان از چند

دورهی عمومیدندانپزشکی را گزارش کردند .تحقیق به

روش ارزیابی زیر استفاده کرد:

صورت مقطعی و با استفاده از روش نمونهگیری مبتنی بر

 -مشاهدهی مستقیم دانشجو

هدف انجام شده و تمام دانشجویان دندانپزشکی سال آخر

 -آزمون چندگزینهای

در آن شرکت کردند( .)7سیلمِن 9و همکاران ()2116؛

 -مواجهه با بیمار استاندارد شده

نتایج تکمیل مطالب تئوری از طریق تجربه و عمل را در

 -آزمونهای تشریحی

راستای افزایش میزان یادگیری دانشجویان گزارش کردند.

 -ارزیابی توسط همکاران

1

Seriven
Stake
3
Stufflebeam
4
Krause
5
feedback
6
Uma
7
hybrid
8
Suliman

 -ارزیابی از طریق کارپوشه()12

2

2
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با وجود اینکه تعداد محدودی از دانشکدههای پزشکی
ارزیابی طولی مؤسسهای را با استفاده از چند روش شروع

روش كار
طرح حاضر مصوبه کمیته اخالق دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی

کردهاند ،ولی بهترین روش برای دستیابی به انواع متفاوت

تهران به شماره IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1397.115میباشد.

دادههای کمیو کیفی که فرآیند ارزیابی را تشکیل میدهد،

مرحلهی اول :طراحی چکلیست ارزیابی مهارت دانشجویان

هنوز شفاف نیست .بدیهی است ارتقاء کیفیت آموزش

با در نظر گرفتن اهداف آموزشی و همچنین با توجه به

بالینی رشته دندانپزشکی در پیشرفت وضعیت سالمت دهان

پرونده موجود در بخش لیستی از آیتمهای مد نظر جهت

و دندان جامعه اثرات مستقیم دارد( .)13در رشتههای بالینی،

ارزیابی در این واحد درسی تهیه و در یک پنل تخصصی

دغدغههای آموزش تنها در کسب دانش افراد خالصه نشده

مورد بحث قرار گرفت و پس از اعمال تغیرات ،چکلیست

و کسب مهارتهای ضروری و چگونگی استفاده از آنها نیز

از نظر چیدمان آیتمها ،شکل ظاهر و ادبیات اصالح و آماده

مهم است(.)14

شد .این چک لیست با بیست وپنج آیتم کلی تهییه شد و

عمدهی ارزیابی دانشجویان در دانشکدهی دندانپزشکی

طبق نظر پنل تخصصی برای هر آیتم بارمیدر نظر گرفته شد

تهران در واحدهای عملی با استفاده از روش ارزیابی کلی

که اساتید پس از رویت عملکرد دانشجویان نمرات مکتسبه

انجام میشود که نقدهایی به شرح زیر بر آن وارد شده

را در چک لیست بخشی یا تمام نمره را ثبت نمایند.

است:
 به دلیل کلی بودن روش ،دانشجو نمیتواند از نمرهی خودبازخوردی دریافت کند.
 به دلیل تفاوت در نگرش علمیو تفاوت در اولویتبندیپارامترهای مورد ارزیابی توسط اساتید ،نمرهی دانشجویان
اساتید متفاوت ،قابل مقایسه نیست که سبب نارضایتی
دانشجویان میشود.
 همچنین در صورت تکرار ارزیابی توسط یک ارزیابواحد ،ممکن است نتایج متفاوتی حاصل شود.
بنابراین طراحی یک ابزار ارزیابی که عالوه بر روایی و
پایایی قابل قبول ،بتواند پایایی قابل قبولی هم میان اساتید
مختلف ارائه کند ،ضروری به نظر میرسد.
تحقیق حاضر با هدف طراحی ابزاری تحت عنوان چک
لیست برای ارزیابی مهارتهای بالینی دانشجویان
دندانپزشکی در واحد پروتز پارسیل عملی ،تعیین روایی و

مرحلهی دوم :روانسنجی :تعیین روایی محتوایی
برای تعیین روایی محتوایی 1چکلیست طراحی شده
از روش  Lawsheاستفاده شد .برای این منظور ،فضایی برای
نمرهدهی اساتید و قسمتی نیز برای یادداشت نظرات و
پیشنهادات در نظر گرفته شد و از  11تن از اساتید
درخواست گردید که هر آیتم را از نظر ضرورت به سه
شکل ضروری ،مفید و غیرضروری نمرهدهی کنند .در این
بررسی ،منظور از ضروری این است که وجود آیتم مد نظر
الزامیمیباشد .منظور از مفید بودن هم این بود که حضور
آیتم مفید بوده ولی الزامینمیباشد .منظور از اصطالح
غیرضروری هم این بود که آیتم مد نظر باید حذف گردد.
سپس ،با استفاده از نتایج حاصل از این  11فرم ،روایی
محتوایی هر آیتم در مقیاس لیکرت به صورت جداگانه
محاسبه شده (نسبت روایی محتوا .(2در نهایت نیز ،ضریب

پایایی آن و نیز بررسی میزان رضایتمندی اساتید و
دانشجویان از چک لیست طراحی شده انجام شد.
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روایی محتوای چک لیست از میانگین روایی آیتمها به

مرحلهی سوم :اجرا و بررسی میزان رضایتمندی

دست آمد )  CVIیا ایندکس روایی محتوا( .نتایج حاصل از

اساتید و دانشجویان

بررسی روایی محتوایی چک لیست بیان گر روا بودن تک

عملکرد بالینی  11نفر از دانشجویان با استفاده از ابزار

تک آیتم های چک لیست و نیز روایی کل چک لیست

طراحی شده توسط اساتید حاضر در بخش ( 5نفر) مورد

میباشد( .مقادیر  CVIو  CVRبرای تمام موارد و نیز کل

ارزیابی قرار گرفت .در پایان ،از دانشجوها و اساتیدی که

چک لیست باالی  1/9به دست آمد).

در مرحلهی اجرا مشارکت داشتند ،دربارهی میزان

تعیین پایایی :برای تعیین پایایی در دو سطح پایایی

رضایتمندی از این روش ارزیابی نظرسنجی به عمل آمد.

ارزیابان و پایایی ابزار ،از تمام مراحل کاری یک دانشجوی

شاخصهای میانگین و انحراف معیار رضایتمندی اساتید و

مشخص که در حال گذراندن واحد پروتز پارسیل عملی

دانشجویان و نیز فراوانی و درصد هر یک از گزینهها

بود عکس و فیلم (بسته به مرحلهی کار) تهیه شد .سپس ،از

محاسبه و گزارش گردید .البته روایی محتوا و پایایی

 5تن از اساتید درخواست گردید که با مشاهدهی فیلم

چکلیست نیز محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت.

عملکرد دانشجو را مطابق با چکلیست طراحی شده

روش تجزیه و تحلیل آماری :دادههای تحقیق حاضر

ارزیابی کنند .ضریب همبستگی میان نتایج حاصل از این

با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخهی 25تحلیل گردید.

مرحله بیانگر پایایی بین ارزیابان بود که به مفهوم میزان

شاخصهای میانگین و انحراف معیار رضایتمندی اساتید

اتفاق نظر اساتید در نمرهدهی توسط این ابزار

عضو هیأت علمیو دانشجویان و نیز فراوانی و درصد هر

میباشد(نمودار .)1

یک از گزینههای متفاوت رضایتمندی محاسبه و گزارش
گردید .از طرف دیگر ،روایی محتوا و پایایی چک لیست
طراحی شده در تحقیق محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت.
نتايج
نتایج ارزیابی پایایی چکلیست با استفاده از روش
 test-re-testانجام پذیرفت .با در نظر گرفتن مقادیر میانگین
به دست آمده برای  25گزینهی چکلیست در دو نوبت

نمودار-1نمودار ضریب پراکندگی پیرسون.نشان دهندهی انحراف
معیار نمره دهی اساتید به یک آیتم بر اساس مقدار میانگین نمرهی داده
شده.

تعیین پایایی ابزار با روش  test-re-testانجام شد .از همان
اساتید درخواست گردید پس از گذشت  2هفته مجدداً
تصاویر را مورد ارزیابی قرار دهند .ضریب همبستگی میان
دو نوبت ارزشیابی برای هر استاد محاسبه شد که نشانگر
پایایی ابزار میباشد.

4

متوالی ،پایایی ابزار در میان دو نوبت ارزشیابی اساتید به
تأیید رسید .با توجه به نتایج بدست آمده از ارزیابی پایایی،
پایایی بین ارزیاب باال نبود که دلیل آن کیفی بودن
ارزشیابی مورد نظر است .رضایتمندی اساتید از
چکلیست زیاد بوده است ،تمامیگزینهها ،دیدگاه و
رضایتمندی آنها زیاد و خیلی زیاد ثبت شده
بود(جدول.)1
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جدول  -1میزان رضایتمندی اساتید از چکلیست طراحی شده دربارهی پروتز پارسیل
گزینه

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

 -1به نظر شما این روش ارزیابی ،قابلیت ارزیابی صحیح مهارتهای عملی دانشجویان را دارد؟
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 -2به نظر شما این روش ارزیابی ،توانایی تمایز بین دانشجویان دارای عملکرد بالینی متفاوت را
دارا میباشد؟
 -3به نظر شما این روش ارزیاب ی ،تا چه اندازه در عدم تأثیرپذیری از نظر شخصی ارزیابان در
نمرهدهی موفق میباشد؟
 -4به نظر شما سهولت استفاده از این شیوهی ارزیابی برای ارزیابان چه اندازه است؟
 -5به نظر شما این روش ارزیابی ،کفایت ارزیابی کلیهی اهداف آموزشی واحد درسی پروتز
پارسیل عملی ،مندرج در کوریکولوم آموزشی را داشته است؟
 -6میزان رضایتمندی کلی شما در مورد مناسب بودن این روش ارزیابی چه اندازه است؟

دانشجویان هم رضایتمندی نسبتاً باالیی ازچک لیست
نشان دادند ،طوری که اغلب گزینههای انتخابی آنها در این

حال ،رضایتمندی دانشجویان تا حدودی کمتری از
رضایتمندی اساتید بوده است.

مورد زیاد و خیلی زیاد را نشان میداد (جدول .)2با این
جدول -2میزان رضایتمندی دانشجویان از چکلیست طراحی شده دربارهی پروتز پارسیل
سؤال
 -1آیا از نحوهی ارزیابی کلینیکی واحد پروتز پارسیل عملی با استفاده از چکلیست
طراحی شده رضایت دارید؟

میانگین

انحراف معیار
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 -2به نظر شما آیا چکلیست طراحی شده قابلیت ارزیابی صحیح مهارتهای عملی شما
را داشته است؟
 -3آیا متوجه ضعفهای آموزشی خود که منجر به کاهش نمرهی ارزیابی شما شده است،
گردیدهاند؟
 -4به نظر شما آیا آیتمهای موجود در چکلیست با مطالب آموزش داده شده متناسب
میباشند؟
 -5به نظر شما آیا آیتمهای موجود در چکلیست از صراحت و وضوح کافی برخوردار
بودهاند؟
 -6آیا احساس میکنید که حق شما در مقایسه با دانشجویان دیگر تضییع شده است؟
 -7آیا تصور میکنید علیرغم استفاده از چک لیست ،نظر شخصی استاد در نمرهدهی به
شما مؤثر است؟
 -9میزان استرس شما هنگام ارزیابی با این شیوه چقدر بوده است؟

با توجه به نمودار 2میتوان گفت میزان پراکندگی نظر

هرچه عملکرد دانشجو بهتر باشد احتمال اختالف نظر میان

اساتید با نمره دانشجو رابطهی مستقیم دارد .به عبارت دیگر

اساتید در نمره دهی به وی بیشتر است و هر چه عملکرد
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دانشجو بدتر باشد احتمال اختالف نظر میان اساتید در نمره

در سالهای گذشته ارزیابی توانمندی بالینی به طور

دهی به وی کمتر است لذا دانشجویان با عملکرد بهتر در

فزآیندهای پیچیده ،بیمار محور و دانشجو محور شده است.

این سیستم ارزشیابی متضرر میشوند.

ارزیابیهای دانشجو محور معموالً یک محیط غیرساختارمند
و حتی شبیه شرایط طبیعی و واقعی فراهم کرده و محدود
نبودن دانشجویان به یک لیست انتخابی یا اجبار آنها به یک
شیوهی استدالل مشخص از مزایای این روشها به شمار
میرود(.)19
ارزیابی دانشجو بر اساس چک لیست در شرایط

نمودار  -2نتایج ارزیابی (نمرهدهی) اساتید از چکلیست طراحی شده

نظاممندتری انجام میشود ،زیرا آن دسته از مهارتها که از

پس از گذشت دو هفته از مشاهدهی فیلمها و نمرهدهی به آنها

وی انتظار میرود ،از پیش مشخص میباشد جنبهها و
مؤلفههای مهم آن مهارت به طور خاص ارزیابی میگردد،

بحث و نتيجه گيري
ارزشیابی که معموالً در انتهای دورهی تحصیلی انجام
میشود نشان دهندهی روند پیشرفت تحصیلی دانشجو
میباشد( .)15فرمت ارزشیابی شامل الگوهای کتبی ،عملی
و شفاهی است .ارزشیابی به صورت فردی یا گروهی قابل
انجام بوده و نیز میتوان ارزشیابی را در محیط آکادمیک
کنترل شده یا در فواصل دور از آن و یا به صورت آنالین
انجام داد .ارزشیابی باید معتبر ، 1پایا 2و عملی 3بوده و نیز
عینی 4باشد( .)16همچنین ،مهارتهای مد نظر باید ارتباط
مستقیمیبا نتایج فرآیند یادگیری داشته باشند(.)5
گزارش شده است که اجرای یک سیستم آموزشی جدید
بدون تغییر و ارتقای روش ارزیابی نمیتواند تاثیر چندانی
در بهبود کیفیت نتایج آموزش داشته باشد ،لذا ارتقای
ارزیابی عملکردی موضوعی مهم و پیچیده بوده و نیاز به
صرف وقت هزینه و تالش فراوان دارد(.)17

حال آنکه در روش ارزیابی کلی پارامترهای کلیتری از
مهارت مورد نظر بررسی میشود .علیرغم استفاده از روش
ارزیابی کلی در بیشتر موارد ،استفاده از چکلیست برای
قضاوت دربارهی عملکرد فراگیران مناسبتر بنظر
میرسد( .)19در بررسی منصوریان و همکاران ( )1385که
با هدف طراحی یک چک لیست هنگام ارزیابی مهارتهای
بالینی دانشجویان ترم  7دندانپزشکی در درس بیماریهای
دهان و صورت عملی انجام شد چک لیست در مقایسه با
روش ارزیابی کلی بیشتر مورد پذیرش دانشجویان بوده
است(.)18
یکی از جنبههای قوت تحقیق حاضر ارزیابی همزمان
رضایتمندی اساتید گروه پروتز و دانشجویان نسبت به این
چکلیست بوده است .با توجه به اینکه چک لیست تهیه
شده براساس نظرات اِکسپرت پَنِل 5و با در نظر گرفتن
اهداف آموزشی واحد پروتز پارسیل عملی و براساس مفاد
جزئی کوریکولوم آموزش بوده و نیز لیستی از آیتمهای مد
نظر جهت ارزیابی در این واحد درسی را شامل میگردید،

1

valid
Reliable
3
Practicable
4
Objective
2

6

پوشش مناسبی از آنچه را که باید بسنجد فراهم کرده و در
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نتیجه ،رضایتمندی اساتید و دانشجویان نسبت به آن قابل

اصلی این است که محقق در بیشتر مواقع امکان تکرار تست

انتظار بوده است.

یا انجام تستهای معادل را ندارد .حتی دو بار انجام تست یا

این اعتقاد وجود دارد که در روش ارزیابی با

استفاده از دو ابزار نیز اکثراً غیرممکن است.در تحقیق

چکلیست ،دانشجو با شرایطی مواجه میشود که برای

حاضر ،پایایی چکلیست طراحی شده دربارهی واحد عملی

ارزیابی دانش و توانایی خاص او طراحی شده و این وضوح

پروتز پارسیل در میان اساتید گروه ارزیابی شد و مشخص

سؤاالت آزمون نیز یکی از شرایط ارزشیابی مناسب دانشجو

شد که ابزار مورد نظر خود دارای تکرار پذیری باالیی

محسوب میگردد( .)21از طرف دیگر ،این امکان وجود

میباشد حال آنکه نتایج حاصل از ارزیابی توسط اساتید

دارد اساتید در اجرای شیوههای نوین ارزیابی دانشجویان به

مختلف با هم تفاوت های زیادی داشتند به گونهای که

خصوص در واحدهای عملی برخی مقاومتها را نشان دهند

بازهی نمرهای از 55تا  81را شامل شد که نشانگر پایایی بین

که این موضوع شاید به دلیل نیاز به صرف دقت و وقت

ارزیاب پایین این ابزار است .همچنین مشخص شد هر چقدر

بیشتر در مقایسه با روشهای سنتی معمول باشد( .)21این

عملکرد دانشجو در یک آیتم بهتر باشد احتمال تفاوت نظر

موضوع از آنجا مشخص میگردد که اساتید رضایتمندی

بین اساتید در نمره دهی به وی باالتر است.

اندکی دربارهی گزینهی سهولت استفاده از شیوهی ارزیابی

در مجموع و با توجه به روایی و پایایی مناسب

برای ارزیابان نسبت به چکلیست طراحی شده در تحقیق

چکلیست طراحی شده برای واحد پروتز پارسیل عملی،

حاضر نشان دادند.

پوشش مناسب آن از مباحث مرتبط با پروتز پارسیل و نیز

صبوری و همکاران ( )1398نشان دادند اغلب

رضایتمندی دانشجویان و اساتید به نظر میرسد

دانشجویان تخصصی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم

چکلیست طراحی شده بتواند برای ارزشیابی دانشجویان در

پزشکی شهید بهشتی روش  OSCEرا اضطرابزا دانسته

این واحد درسی به کار گرفته شود .با توجه به نتایج حاصل

بودند( .)22فرآیند ارزیابی در اغلب موارد امری استرسزا

از آنالیز پایایی مبنی بر تفاوت میان نظر اساتید حین به کار

میباشد( .)23یکی از مزایای استفاده از چکلیست کاهش

گیری این ابزار همچنان امکان تضییع حق دانشجو در نمره

میزان استرس دانشجویان میباشد که در تحقیق حاضر نیز

دهی اساتید مختلف وجود دارد .ضمناً استفاده از این ابزار

توسط دانشجویان به این نکته اشاره شده بود.

زمان بر است که این امر میتواند باعث کاهش همکاری

در تحقیق حاضر ،آنالیز پایایی در دو سطح انجام شد .پایایی

استاد و دانشجو در تکمیل فرم و کاهش دقت شود.

ابزار که از مقایسهی جوابهای سری اول  5استاد به دست
آمده و پایایی ارزیاب که از مقایسهی جفت جفت
جوابهای هر استاد به دست آمد.
اکثر روشهای سنجش پایایی بر تکرار یک تست یا
انجام بیش از یک سنجش تأکید دارند ولی معموالً مشکل
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ABSTRACT
Introduction: global rating system system is applicable, faster in time and easily
handled.Butthe student may receive different scores by different assessors and it possibly
led to different scores if repeated. This study is done to design and compare
psychometric properties of the checklist for clinical skills assessment of dental students
in removable partial denture course and evaluate the rater’s and student’s satisfaction
about it.
Materials & Methods: The checklist was analyzed by expert panel while the
view points of the scientific member of staff was analyzed and applied in the
designed checklist.The content validity of the checklist was measured by
lawshe.Then, reliability of the checklist itself and reliability of the assessros was
determined by test re test.The satisfaction rate of the scientific member of staff
and the students about the checklist was also measured using a 5-scaled
instruments.
Results: The satisfaction rate of the students and scientific member of staff was
also high about the designed checklist; however, member of staff showed higher
satisfaction than the students.The staff showed the highst satisfaction on the item
(To what degree, the checklist is successful not to be affected of the staff’s
personal views in scoring?) with the mean score of 4.6 while they gave the least
satisfaction on the item (To what degree, the checklist is applicable to the
assessors?) With the mean score of 3.0.
Conclusion: Conclusion Due to the validity and reliability of the checklist and the
satisfaction of students and professors, it seems that the designed checklist can be
used to evaluate students in this course.
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