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  چكيده 

عيني  آزمون .است گروه پزشكي دانشجويان باليني وزشآم ابعاد ترين مهم از يكي اي، حرفه و باليني صالحيت عيني و دقيق ارزيابي: و هدف زمينه
مقايسه  هدف با پژوهشاين  .كند ارزيابي مي تجربي هاي موقعيت در را اساسي و فني هايمهارت از وسيعي طيف هاي عملي،ساختار يافته مهارت

و  ])[OSATS)Objective Structured Assessment of Technical Skillsكارگيري آزمون  عيني ساختار يافته مهارتهاي عمليهتاثير به ب
  .  در دانشگاه علوم پزشكي گناباد انجام شد و ارزيابان دانشجويان رضايتروش ارزيابي سنتي بر ميزان 

واحد  كه بودند پرستاري و فوريت هاي پزشكي دانشجوي 45 پژوهش مورد واحدهاي .است اي مداخله يمطالعه يك پژوهش اين :بررسي روش
ها مورد  آن ارزيابي در سنتي و عيني ساختار  با عملي ارزشيابي روش دو هر و ندتو غيبت بيش از حد مجاز نداش كرده اخذ  را عملي و فنون اصول

 از تن 10 توسط  پرسشنامهمحتوايي  روايي .و چك ليست جمع آوري شد ساخته پژوهشگر پرسشنامه طريق از اطالعات . استفاده قرار گرفت

هاي تي زوج و مستقل  آزمونبا استفاده از ها داده .تاييد شددرصد 80با ضريب آلفاي كرونباخ  پايايي آنقرار گرفت و  مورد ارزيابي ربمج اساتيد
  .گرفت قرار  تحليل و تجزيه مورد
است و اين تفاوت از ) 7/49(بيشتر از روش سنتي) OSATS )3/74 مندي دانشجويان از روشرضايت يميانگين نمرهداد  نشان ها يافته: هايافته

 .>P) .0001/0 (بود)5/35(روش سنتي بيشتر از)3/76( OSATSروش  زارزيابان نيز ا ميزان رضايتمندي چنينهم>P).0001/0(نظر آماري معنا دار بود
  .ترم هاي آينده هستند درOSATSروش دانشجويان موافق ادامه ارزشيابي به درصد  3/93

اين نوع  به نسبت مدرسين نيز.  شوددانشجويان مي رضايتسنتي سبب  روش از هاي عملي بيشختارمند عيني مهارتسا ارزشيابي :گيرينتيجه
  .دارند ارزشيابي ديدگاه مثبتي

  پرستاري دانشجوي رضايتمندي، ارزشيابي عيني ساختاريافته، سنتي، ارزشيابي :كليدي گانواژ
  

  مقدمه 
ي پرستاران در انجام وليت هاوامروزه اهميت وظايف و مس   

  ). 1(مراقبت هاي پرستاري، بيش از پيش مشخص شده است
  
 
  

كند بالين و عمل تجلي پيدا مي يعلم و هنر پرستار در عرصه
  بايست به و پرستاري به عنوان يك حرفه عمل محور مي

 
  
  

  دانشگاه علوم پزشكي گناباد ،و آموزش پزشكي آموزشي كارشناس ارشد مديريت- 1
  دانشگاه علوم پزشكي گناباد دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي، -2
  دانشگاه علوم پزشكي گناباداستاد يارپرستاري بهداشت جامعه،  دكتراي  -3
 لوم پزشكي گناباددكتراي تخصصي اپيدميولوژي،استاد يار دانشگاه ع-4
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دانشجويان ياد بدهد كه چگونه در محيط بالين عملكرد 
موزش پرستاري بخشي از نظام آ). 2و3(اي داشته باشندحرفه

ها سروكار دارد و اگر آموزش عالي است  كه با حيات انسان
سالمت جامعه را در گرو كيفيت خدمات درماني، پيشگيري ، 
آموزش بهداشت و درمان بدانيم نقش مهم گروه پرستاري به 

 يخدمات اجتماعي و ارتقا ارايهعنوان عضوي موثر در 
  ). 4(مي شود سالمت جامعه به خوبي روشن

از  بيش حركتي_ رواني يحيطه در دانشجويان يادگيري
آموزش  كه موضوع اين .است شناختي يحيطه در يادگيري
و  است پرستاري حرفه آموزش قسمت ترينبنيادي عملي

 عملي آموزش كيفيت يارتقا بر بسياري ثيرات آن ارزشيابي

 است وزشيآم مديران و ريزان برنامه يكليه قبول مورد دارد،
العاده آموزش باليني، به تبع به لحاظ اهميت فوق ).5(

هاي باليني ر آموزشارزشيابي باليني براي سنجش موفقيت د
   ).6(بسيار مهم است

 از است عبارت تعريف در آموزشي اهداف بر نيمبت ارزشيابي

 كه درس آن آموزشي اهداف حاوي Ĥموزشيي برنامه يك

 آموخته را اهداف آني دوره پايان در بايستمي دانشجو

 دانشجويان در غربالگري موثر ارزشيابي يك تنها نه  .)7(باشد

 دانشجويان در انگيزه باعث افزايش بلكه دارد، سزاييهب نقش

 كمك خود هاي فعاليت ارزيابي را در مدرس نيز و شود مي

نهايت  در و دانشجويان يادگيري ميزان بدين وسيله و كند مي
  . )8(شود گيري مي اندازه آموزشي اهداف به ابيدستي ميزان

 اين باليني، ارزشيابي خصوص به اهميت ارزشيابي وجود با
 گيج اغلب و گير وقت ذهني، مشكل يك به عنوان هنوز لهامس

 ينحوه از دانشجويان و مربيان اكثر و باقي مانده كننده
 يمطالعه در كه طوري به). 9( ندارند باليني رضايت ارزشيابي
 ، پرستاري دانشجويان روي بر 1380 در سال دهباقي زارعي

 امتحاني مواد و امتحان شرايط پژوهش، درصد واحدهاي 62
 يمطالعه نتايج و دانستندنمي يكسان تمام دانشجويان براي را

 ارزشيابي روش دانشجويان از درصد 95 نشان داد، فيضي

  ).6و10( كردند اعالم سنتي ارزشيابي راروش رايج باليني
باليني،  ارزشيابي مختلف هايروش بودن دسترس در رغم علي

دانشجويان  ارزيابي معمول طورهب كه هد مي نشان شواهد
هاي مهارت دقيق ارزيابي به و بوده ذهني اطالعات به محدود
و  مهارت كه است حالي در اين .است نشده توجه هاآن باليني
 معلومات و داشته را ياصل نقش پزشكي آموزش در عملي كار

 با ).11و12( است برخوردار اهميت دوم يدرجه از ذهني 

 يحيطه در اهداف آموزشي سنجش شده ذكر موارد به توجه
 با و شده تعيين از پيش برنامه طبق بايد حركتي – رواني

 به توجه با . شود انجام عملكردي مناسب زمونهايآ از استفاده

 نظر به چنين عملي ارزشيابي يهدر زمين شده انجام مطالعات

 اهداف تحقق ميزان سنجش هايروش از بهترين كه رسدمي

حركتي  رواني و عاطفي شناختي، هايزمينه آموزشي در
 هايمهارت آزمون اين در .باشدعيني مي ساختاربا  ارزشيابي

 اين به و شده ارزشيابي عيني روش به انجام وظايف در افراد

  ).13(ساند مي حداقل به را ممتحنين اوتقض و ترتيب سوگيري
آزموني  (OSATS )هاي عملي آزمون عيني ساختارمند مهارت

توسط گروه  1990است شبيه به آسكي كه اولين بار در سال 
تحقيقات آموزشي جراحي در دانشگاه تورنتو مورد استفاده 

 دانشجويان آموزشي هايبرنامه در اين آزمون ابتدا. قرار گرفت

شد و دو  ي و به خصوص رزيدنت هاي جراحي مطرحپزشك
از  ارزيابي تاثير آموزش بعضي -1: هدف را دنبال مي كرد

هاي عملي در بيرون از اتاق عمل بر روي هاي مهارتجنبه
اي براي مشاهده توسط ارزيابان به عنوان مقدمه - 2مدل 

رسيدن به هدف اول و توسعه روايي و پايايي ابزار ارزشيابي 
افتد ولي در محيط واقعي اتفاق نمي OSATS.تهاي عمليمهار

. فرد ادعاي تسلط در انجام مهارت را در محيط واقعي دارد
آزموني است كه با استفاده از مانكن ها و مدل ها در مورد 

آزموني است چند .  مهارت باليني دانشجو قضاوت مي شود
ند تواهاي عملي كه ميايستگاهي مبتني بر ارزيابي مهارت

 .ميزان يادگيري هر دانشجو را پس از آزمون به او نشان دهد
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در روش . در پايان به هر دانشجو بازخورد داده مي شود
و ) هانگرش(حوزه شناختي ، عاطفي  OSATS ارزشيابي 

 ينتيجه بر شود و عالوهمهارت باليني دانشجو ارزشيابي مي
  ).14(دارد اهميت فرد نيز شايستگي و مهارت عملكرد،

 به عيني ساختار ارزشيابي با سيستم داده نشان مطالعات نتايج

 سنتي روش براي جانشين خوب يك بودنش ترعيني دليل

 قابليت و مهارت اساس سطوح بر ارزيابي روش اين .است

 دانشجو روش اين و در است عملي اي مهارت انجام براي

 اب ارزشيابي روش.شود مي خود كار نقايص متوجه بالفاصله
 و از متخصصين بسياري توسط عيني مهارتهاي عملي  ساختار
 براي ارزيابي بهتر ابزار يك عنوان به آموزش امر محققين

  ).15(شودمي حمايت و پيشنهاد پايه علوم در ها مهارت
 دانشجويان اكثريت دادند نشان تذكري و مطالعات زارع نتايج

 روشكه روشي شبيه به )  OSPE(روش آسپي از  پرستاري

OSATS رضايت بيشتري سنتي روش به نسبت ،باشدمي 

 عملي روش ارزشيابي در دانشجويان نمرات ميانگين و داشتند

 ارزشيابي نيز مربيان .بود سنتي روش از بيشتر عيني ساختار با

 صرف به محدوديت توجه با راحتي عيني ساختار با عملي

 روش به بيبه ارزشيا آن زياد انساني و مالي يهزينه و زمان

   ).13و 16(دان داده ترجيح سنتي
ي پيكره و بوده دانشگاه و آموزش اصلي اركان از دانشجويان

 آينده در را جامعه مختلف هايارگان و هاسازمان اصلي

 در موثري عامل هاآن رضايتمندي و نگرش دهندمي تشكيل

 باشدمي آموزش كيفيت يارتقا حفظ و انگيزش ايجاد جهت
 فرايند اين مشتريان رضايت ميزان و نظرات سنجش لذا). 14(

 نظر تجديد سبب واندتمي كه است مواردي از دانشجويان يعني

در اين پژوهش  اساس اين بر .گردد ارزشيابي فرآيند اصالح و
كه تاكنون بر روي  OSATSروش  از يمدار قصدما 

 جهت دانشجويان پرستاري مورد استفاده قرار نگرفته است

 تاثير ، نموده استفاده دانشجويان عملي هايمهارت يارزشياب

 قرار بررسي مورد ارزشيابي از آنان رضايتمندي ميزان بر را آن

ارزشيابي  روش دو تاثير يمقايسه مطالعه اين از هدف .دهيم
 روش و (OSATS) هاي عمليعيني ساختار يافته مهارت

 يشكدهدر دان دانشجويان و ارزيابان رضايت بر ميزان سنتي
  . رستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي گناباد مي باشدپ

  
  بررسي روش

 در كهباشد هاي نيمه تجربي مياين  مطالعه از نوع پژوهش   

در  مامايي دانشگاه علوم پزشكي گناباد پرستاري يدانشكده
 مطالعه، اين پژوهش در جامعه. انجام  شده است 1392سال 

هاي پرستاري و فوريت كارشناسي يهرشت اول ترم دانشجوي 45
 در و كه با روش سرشماري انتخاب بودند روزانه پزشكي

 مامايي گناباد و پرستاري يدانشكده در طرح انجام زمان

 عملي فنون و اصول واحد درسي و بودند تحصيل به مشغول

 علمي، تاهي عضو يك نظر تحت ترم طول در ،كرده اخذ را

عيارهاي ورود به مطالعه اين بود كه از م. بودند ديده آموزش
حاضر به شركت آگاهانه در پژوهش باشند و غيبت بيش از 

ها حد مجاز نداشته باشند و اين واحد درسي را تا پايان كالس
ميان ترم هاي بر اساس برنامه درسي شركت كرده و در آزمون

  .و پايان ترم شركت نمايند
. عه شركت داشتندتعداد هشت نفر ارزياب نيز در اين مطال

) 17(چك ليست هاي استاندارد بود اطالعات، گردآوري ابزار
اين  .كه بر اساس آن هر دانشجو مورد ارزيابي قرار گرفت

هاي پرستاري چك ليست ها از كتاب مرجع چك ليست
توسط چند تن از اساتيد مورد تاييد قرار آن روايي استخراج و 

 قسمت شامل دو ختهسا پژوهشگري همچنين پرسشنامه .گرفت

دموگرافيك و سواالت رضايت سنجي در مورد  اطالعات
 نظر تنظيم از از بعد پرسشنامه .بود OSATS  آزمون سنتي و 

 قرار مورد ارزيابي مجرب اساتيد از تن 10 توسط محتوا، روايي

 و توزيع دانشجو 20 بين پرسشنامه پايايي، تعيين براي  .گرفت
  .محاسبه گرديد صددر 80 كرونباخ يآلفا ضريب

  هاي درس كـدر ابتداي ترم تكنيجهت انجام اين پژوهش، 
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در هرنيمه تكنيك ها از . اصول و فنون به دو نيمه تقسيم شدند
حدود نيمي از . لحاظ دشواري و آساني همسان سازي شد

ها كه دانشجو بايد در انجام آن مهارت الزم را پيدا تكنيك
نتخاب و تدريس گرديد و پس از اول ترم ا يبراي نيمه .نمايد

 ياتمام تدريس و تمرين مهارت توسط دانشجويان در نيمه
منظور از . ها به روش سنتي ارزيابي گرديدترم اين تكنيك

روش سنتي ارزشيابي در اين مطالعه ، روش اجراي معمول 
است كه محدود به يك  هاي باليني دانشجوآزمون عملي مهات

هاي حال حاضر براي سنجش مهارت تكنيك بوده و در 2الي 
  عملي دانشجويان در دروس عملي اصول و فنون اجرا 

 مهارتي تصادفي كامال صورت دانشجو به روش اين در.شودمي

 انتخاب عملي، درس در شده هاي آموختهمهارت بين از را

 زمان در و آماده را تكنيك انجام نياز براي مورد وسايل و كرده

آوري،  جمع را وسايل داده، انجام را فوق مهارت مشخص
 جواب پاسخ، و پرسش صورت به االت شفاهيووس به سپس

 به تكنيك، اجراي زمان در صحيح بر عملكرد عالوه و داده

 امتياز عمل سرعت نفس، به اعتماد جمله داشتن از مواردي

ارزيابي دانشجويان با . و به دانشجو نمره داده شد گرفته تعلق
يست هاي استاندارد توسط ارزيابان انجام استفاده از چك ل

 انجام ارزشيابي روش مربوط به پرسشنامه رضايت سنجي .شد

 قرار و ارزيابان  دانشجويان اختيار كليه در روز، همان در شده

  .شد داده
براي دانشجويان OSATS اي آزمون به روش سپس در جلسه 

ها كنيكنيمه دوم ت و يات كامل آن توضيح داده شديبا شرح جز
دوم ترم تدريس گرديد و از دانشجويان خواسته شد  يدر نيمه

در طول نيمه دوم . كه براي اجراي آن مهارت كافي پيدا نمايند
تذكر داده شد كه آزمون دوم با آزمون سنتي چه نيز ترم 

و اهميت آزمون براي دانشجويان شرح داده هايي دارد تفاوت
 7توسط دانشجويان  مادگياعالم آپس از اتمام تدريس و . شد

، انجام مهارت ها و گزارش نويسي و سوال ايستگاه ( ايستگاه
قبل از . جهت آزمون آماده گرديد) در نهايت دادن بازخورد

 از عامجمو جلسه هر در .شد انجام كار تقسيم برگزاري آزمون

 بوده ثابت آزمون دو در كه شد استفاده اجرايي تيم براي نفر 8

ي ترم ارزيابان ابتدا در  .داشتند شركت وجيهيت در جلسات و
 توجيهي آزمون عيني يتعيين شدند و وطي يك جلسه

هاي باليني و نحوه برگزاري آن و تقسيم ساختارمند مهارت
و اين مطالب به   .ها به طور كامل شرح داده شدنآكار براي 

جهت پيش گيري از تبادل . گرديد ارايهصورت مكتوب نيز 
ها خواسته شد تا در كالسي كه انشجويان ابتدا از آننظر بين د

سپس به . به همين منظور در نظر گرفته شده حضور يابند
ترتيب وارد محيط ارزشيابي شوند و در هر ايستگاه پس از 
مطالعه ي راهنماي آن به انجام عملكرد مورد نظر بپردازند و 

مدت زمان هر ( به ترتيب بين ايستگاه ها چرخش كنند
در طي انجام عملكرد در ). دقيقه در نظر گرفته شد15ستگاه اي

هر ايستگاه يك ارزياب كه چك ليست مهارت مورد نظر را 
در اختيار دارد دانشجو را مورد ارزيابي قرار داد و نمرات 

پس از عبور نفر .ايستگاه ها با نظر متخصصان وزن دهي شد 
ايستگاه اول دانشجو با شنيدن صداي زنگ (اول از ايستگاه اول

نفر دوم جهت شركت در آزمون به ) را ترك خواهد كرد
هر دانشجو پس از پايان ايستگاه . ايستگاه اول فراخوانده شد

دانشجويان به همين  يكليه.آخر محل آزمون را ترك كرد 
در طي آزمون هيچ يك از . ترتيب در آزمون شركت كردند

ت با دانشجويان شركت كننده در آزمون امكان مالقا
از  پس. دانشجويان منتظر براي فراخواني به امتحان را نداشت

رضايت  يپرسشنامه دانشجويان، استراحت و آزمون برگزاري
 در روز، همان در شده انجام ارزشيابي روش مربوط به سنجي

 توسط كه شد داده قرار و ارزيابان  دانشجويان ياختيار كليه

از آزمون به روش  سپس نتايج حاصل. گرديد تكميل ها آن
از ديدگاه ارزيابان كه در هردو آزمون  OSATSسنتي و روش 

كه هردو ارزشيابي را تجربه اند، و نيز دانشجويان ان بودهيكس
 توصيفي آمار توسط ها داده. گرديد كرده اند سنجش ومقايسه

آماري قرار  تحليل و تجزيه مورد زوج تي آزمون هاي آماري و
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ده ها با استفاده از آزمون كولموگروف دا ينرماليته .گرفت
اسپيرنوف بررسي و از پيروي داده ها از توزيع نرمال اطمينان 

در سطح كمتر از  Pمقادير نيز در تفسير نتايج.  حاصل شد
  .معني دار لحاظ گرديد ٠/٠۵

  
  هايافته

پرستاري  يدرصد نمونه ها در رشته 60نتايج نشان داد كه    
هاي پزشكي تحصيل در رشته فوريتها درصد نمونه 40و 
. درصد مذكر بودند 7/66درصد مونث و  3/33.  كردندمي

سال و  18با حداقل  70/20± 80/3ميانگين سن دانشجويان
درصد نيز 6/15 ودرصد مجرد 4/84. سال بود 33حداكثر 

درصد  3/93بررسي واحدهاي پژوهش نشان داد . متاهل بودند
در ترم هاي OSATS  بي به روشارزشيا يها موافق ادامهآن

 هم چنين ميانگين سن ارزيابان .آينده تحصيلي شان هستند
  .مي باشد 83/34 ± 42/8 زمونآ

از  دانشجويان رضايتمنديي نمره ميانگين يمقايسه براي
زوج  تي آزمون آماري از  سنتي ارزشيابي و OSATSروش

 هاافتهي و شد استفاده )گروه دانشجويان يك از نمره سري دو(

 رضايتمندي  يداد كه ميانگين نمره نشان 1 جدول طبق

 

بيشتر از روش ) OSATS )3/74دانشجويان از روش 
كه . است و اين تفاوت از نظر آماري معنا دار بود) 7/49(سنتي

  .اين موضوع در مورد ارزيابان نيز صادق است
دهد نشان مي 2ورد مطالعه طبق جدول ـدهاي مـي واحـبررس
م از روش ـر هـان پسـويـدي دانشجـمنزان رضايتكه مي
ي ـاي عملـهي مهارتـي عينـابـم از روش ارزشيـي و هـسنت
 آماري هاي آزمون ولي ،ر استـويان دختـر از دانشجـبيشت

ور ـه طـب. نداد انـنش نسـج دو بين آماري دار تفاوت معني
 يمندي دانشجويان و جنس، رشتهرضايت يرهـن نمـل بيـك
هم . حصيلي و وضعيت تاهل ارتباط معناداري وجود نداردت

بيش  OSATS  چنين ميزان رضايتمندي ارزيابان مرد از روش
  .از ارزيابان زن بود ولي از نظر آماري اين تفاوت معنادار نبود

ويان، ـت دانشجـزان رضايـي ميـل از بررسـاي حاصـهيافته
وري ـه طـارد بي دـا از روش سنتـهي آنـت از نارضايتـحكاي

ي ـارزشياب يوهـاز نح) درصد 9/48(ويانـت دانشجـه اكثريـك
ا ـوده و تنهـي بـت ناراضـي اسـي كه روش سنتـي فعلـبالين

ن روش ـزاري ايـي از برگـويان راضـد از دانشجـدرص 9/28
درصد از دانشجويان انجام ارزشيابي سنتي در  8/37. دـودنـب

  .يف ارزيابي كردندهاي عملي را ضعآزمون مهارت

  در ارزشيابي ساختار يافته عيني و ارزشيابي سنتي و ارزيابان رضايتمندي دانشجويان يميانگين و انحراف معيار نمره يمقايسه: 1جدول 
  مقادير

  
  رضايتمندي

ميانگين و انحراف معيار نمره 
  رضايتمندي

  
  P-Value  ماكزيمم نمره  مينيمم نمره

  >P 0001/0  74  27  77/49±71/10  آزمون سنتي رضايتمندي دانشجويان از
44   df= 

5/1 T=  رضايتمندي دانشجويان از آزمونOSATS  07/8±31/74  57  96  

  >P 0001/0  45  27  50/35±41/6  رضايتمندي ارزيابان از آزمون سنتي
5  df =     
6/2 T=-    رضايتمندي ارزيابان از آزمونOSATS 33/9±33/76  65  89  
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تحصيلي و وضعيت  يدانشجويان بر حسب جنس، رشته رضايتمندي يانحراف معيار نمرهميانگين و  ييع فراواني و مقايسهتوز: 2جدول 
  تاهل

  
در آزمون  در ارتباط با زمان اختصاص داده شده به هر ايستگاه

  دانشجويان زمان را مناسب  درصد 71ني ساختارمند عي
ص داده شده اختصا ها نيز زماندرصد آن 3/50دانستند و مي

هرچند اكثريت . مناسب ارزيابي كردند به آزمون سنتي را 
انجام آزمون به روش عيني را باعث ) 7/66(دانشجويان

 2/42ولي در آزمون سنتي  دانستندافزايش سرعت عمل مي
اين آزمون باعث افزايش سرعت عمل  كه درصد معتقدند

  . شودنمي
درصد دانشجويان ارزشيابي ساختارمند عيني را عامل  3/53 

زيرا از قبل با آن آشنا شده اند ولي  دانستندايجاد استرس نمي
درصد هم عقيده داشتند اين روش استرسشان را افزايش  7/46

 اوربر اين بو ارزيابان درصد دانشجويان  8/77. داده است
ند كه آزمون ساختارمند عيني باعث افزايش اعتماد به نفس بود
درصد كاهش  2/50شود و اين ميزان در آزمون سنتي به مي

يكي از نكات مثبت آزمون هاي ساختارمند عيني از ديد  .يافت

هاي كه در اين آزمون نسبت به آزمون بوددانشجويان اين 
ذهنيت قبلي  سنتي نظر شخصي ارزياب كمتر دخالت دارد و

و اكثريت دانشجويان . مربي در ارزشيابي دانشجو تاثيري ندارد
 OSATS 6/95در آزمون . انداين مورد را تاييد كرده) 3/73(

ها و نصب وجود ايستگاهدرصد دانشجويان عقيده دارند كه 
هاي سنتي مراحل آزمون را نسبت به روشراهنماي ايستگاه 

ها را تعداد بيشتر ايستگاهدرصد  2/62سازد و تر ميمشخص
دانند و عقيده دارند كه انجام باعث ارزيابي بهتر دانشجو مي
تواند دانشجو را به طور كامل يك مهارت در آزمون سنتي نمي

  .ارزيابي كند
كننده درصد دانشجويان ارزشيابي به روش سنتي را خسته7/66

ن اين در حالي است كه با توجه به زمان بر بود .دانندمي
اين آزمون را نه تنها  درصد دانشجويانOSATS 3/73 آزمون 

دانند بلكه اين آزمون را روشي جذاب و خسته كننده نمي
 . دانستندجالب مي

  نوع آزمون     
  متغير

 OSATS آزمون   آزمون سنتي

 انحراف و ميانگين  تعداد
  معيار نمره

P- value 
آزمون تي 
  مستقل

 انحراف ميانگين و  تعداد
  معيار نمره

P- value  
آزمون تي 
  مستقل

  زن
  

  مرد

15)3/33(  4/81±2/48  1/0 P = 

43= df  
66/0 T= 

15)3/33(  07/8±8/69  9/0 P = 

38=   df  
8/2 T=- 

30)7/66(  8/11±  5/50  30)7/66(  1/7±5/76  

  پرستاري
  

  فوريت هاي پزشكي

27)60(%  2/9± 6/50  1/0 P = 

44=   df  
64/0 T=  

27)60(%  3/7±3/72  5/0 P = 

44df =  
08/2 T=-  

18)40(%  7/12±5/48  18)40(%  3/8±2/77  

  مجرد
  

  متاهل

38)4/84(  6/10±3/49  9/0 P = 

43 df=  
59/0 T=- 

38)4/84(  4/8±6/74  1/0 P = 

12 df=  
71/0 T=  

7)6/15(  7/11±52  7)6/15(  3/5±2/72  
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ها ارزشيابي به درصد آن 7/66در ارتباط با ديدگاه ارزيابان 
دهي و نمره دانشجويان ارزيابي جهت تررا عادالنه OSATSروش
در اين آزمون نظر شخصي كه ردند و بيان ك دانستندمي

  ه ارزيابان در مقايسه با ـو هم.ت داردـارزيابان كمتر دخال
هم چنين . دانستندتر ميهاي سنتي اين آزمون را دقيقآزمون

درصد ارزيابان برگزاري اين آزمون و فراهم كردن ايستگاه 80
د اما اكثريت عقيده دارن. دانستندها را ،هزينه بر و زمان بر مي

ناسب جهت زمان و هزينه نبايد مانع از اجراي يك آزمون م
  .ارزيابي دانشجويان شود

  
  بحث

 يدر بررسي حاضر نتايج نشان داد كه ميانگين نمره   
بيشتر از ) OSATS )3/74رضايتمندي دانشجويان از روش 

 دانشجويان نظر از اين نوع ارزشيابي .است) 7/49(روش سنتي

 به نسبت متعددي رضايتمندي ابعاد ، بوده قابل قبول و موثر

مشابه اين مطالعه كه در ساير مطالعات نيز  سنتي دارد روش
-24(هاي ساختار يافته عيني بيشتر بود از آزمونرضايتمندي 

درصد از 93 كه داد نشان نيز آلينر يمطالعه نتايج).18
 ارزشيابي كه كردند ذكر اساتيد درصد از 4/94دانشجويان و 

 ارزيابي براي مناسبي و مفيد روش عيني ساختار اب  باليني

  ).21(باشد باليني مي
مندي دانشجويان پسر از روش طبق نتايج ميزان رضايت

هاي عملي بيشتر از دانشجويان دختر ارزشيابي عيني مهارت
اما به طور كل بين نمره رضايتمندي دانشجويان و  .است

تباط ها ارتحصيلي و وضعيت تاهل آن يجنس، رشته
 سن و جنسيتساير مطالعات نيز در . معناداري وجود ندارد

 روش از ها آن بر رضايت ثيريات پرستاري دانشجويان

 آماري دار تفاوت معني آماري هاي و آزمون نداشته ارزشيابي

نتايج مطالعه ). 20و 25-26 (.ه استنداد نشان جنس دو بين
ان را استرس دانشجويOSATS  نشان داد كه آزمون به روش

 اي كهاما در مطالعه .كاهش مي دهدهاي سنتي نسبت به روش

درصد دانشجويان  7/52 شد وهمكاران انجام نبرونسنا توسط
 نسبت ساختار عيني با عملي روش به ارزشيابي كه بودند معتقد

 ). 27(كند مي ايجاد را بيشتري اضطراب سنتي روش به
 دست نتيجه ينا به شان در مطالعه همكاران نيز و فاريابي

 به نسبت دندانپزشكي درصد دانشجويان 8/34 فقط كه يافتند

 داشتند مثبت عيني نظر يافته باليني ساختار ارزشيابي سودمندي

 و ترم پايان عملي ها برگزاري امتحاندرصد آن 6/78و 

 يافته ساختار باليني روش ارزشيابي به را خود باليني ارزشيابي

كه اين تفاوت  ).26(نمودند اعالماسترس  افزايش باعث عيني
 ميزان و تواند ناشي از متفاوت بودن طراحي ايستگاه هامي

  .باشد آشنايي دانشجويان با اين روش
معتقدند نظر ) 3/73(در اين مطالعه اكثريت دانشجويان

 يدر مطالعه.شخصي ارزيابان در آزمون كمتر دخالت دارد 
كه ارزشيابي  دندبو فيروزه و جاكوب هم دانشجويان معتقد

 و سنجدبهتر مي را عملي هاي مهارت ،ساختار يافته عيني
 دهدمي كاهش شدت به را ارزيابان و گران آزمون سوگيري

درصد دانشجويان و  8/77 كهنتايج پژوهش نشان داد).28(
ارزيابان بر اين باورند كه آزمون ساختارمند عيني باعث 

 ينتيجه با مطالعهافزايش اعتماد به نفس مي شود كه اين 
 يدر مطالعه).20(ر مفرد و همكاران هم خواني داردپيشكا

ها را باعث دانشجويان تعداد بيشتر ايستگاه 2/62حاضر 
صبوري و  يدانند كه در مطالعهارزيابي بهتر دانشجو مي

 در را بيشتر هاي ايستگاه همكاران نيز اكثر دانشجويان تعداد

فاريابي  يمطالعه با يافته اين. ستندثر دانوم آزمون كيفيت بهبود
د ارزيابان ـدرص 80ه ـن مطالعـدر اي ).26و29(ودـنيز مشابه ب

راهم ـون  و فـن آزمـه ايـرچـه اگـد كـبر اين عقيده بودن
زيادي را براي  يتواند زمان و هزينهكردن ايستگاه ها مي

موسسه ايجاد كند اما اين موارد نبايد مانع از اجراي يك 
 اگرچه ،داردمي اظهار آلينردر همين راستا . مون مناسب شودآز

 هزينه بر، زمان  تواندمي مناسب و خوب هاي ايستگاه طراحي

 هاييدليل محدوديت به اگرچه و باشد، دشوار و پيچيده بر،



 71         محمد رضا منصوريان و همكاران

 93بهار  ،13 ي شماره ،7 ي دوره زنجان، پزشكي علوم در آموزش ي توسعه ي مجله

 ه برايـك اديـزي انـزم و انـويـدانشج ادـزي دادـتع نظير

ه ـل مواجـمشكا ـن است بـممكاست،  الزم برنامه اجراي
 توانديـي مـعين يهـار يافتـبا وجود اين روش ساختشويم ، 

در نظر  دانشجويان براي مفيد و ارزش با روشي عنوان به
 عالوههاين روش ب آموزشي ديهم چنين فوا .گرفته شود

به  د،ـمفي واردـم ريـيادگي رايـب دانشجويان رضايتمندي
 به و است ارجح ينيع يافته ساختار ارزشيابي باالي هزينه

 پي هاي دانشجويان توانايي به بيشتر كند مي كمك ها ارزياب

  ).21(ببرند
  

  نتيجه گيري
 ارزشيابي :شودمي گيرينتيجه مطالعه، هاييافته به توجه با   

سنتي سبب   روش از هاي عملي بيشساختارمند عيني مهارت
گفت  توانپس مي .شودرضايتمندي دانشجويان و ارزيابان مي

اگر چه مشكالت و موانعي بر سر راه اجراي اين روش وجود 
، اين مناسب امكانات و شرايط آوردن فراهم باتوان دارد اما مي

 . آزمون براي همه دانشجويان حرف پزشكي به كار گرفته شود

 امتحان حين هاآن استرس از و با آشنايي كامل دانشجويان

 و مناسب مكان از استفاده خصوص اين در كه شود كاسته
  .باشد كننده كمك تواندمي هاايستگاه زمان افزايش

  
 تقدير و تشكر

 يامهـن ايانـپ از خشيـب اصلـح شـپژوه نـاي    
ه ـب 91/ 1/11خ ـدر تاري هـوده است كـد بـي ارشـاسـكارشن

زشكي ـلوم پـشگاه عـدر دان91/11/ت/ت آـثب يمارهــش
 اريـكـهم از ه ـلـين وسيبد. ب رسيده استگناباد به تصوي

 گرامي و كاركنان ولينومس ،دانشجويان مربيان، اساتيد، ييهـكل

 وزهـين حـهم چن ني،ـبالي هاي ارتـمه ركزـم و دهـدانشك

ناباد ـي گـپزشك علوم دانشگاه پژوهشي و يـوزشـمعاونت آم
 شيـپژوه امور و مديريت تكميلي يالتـواحد تحص(

 رـتشك شانـدريغ بي ايـهكاريـمه يطهـواس هـب )اهـدانشگ
  .گرددي ميـدردانـق و
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Background and Objective: Objective evaluation of clinical and professional competency is one of the most 
important aspects in medical students' clinical education. Objective Structured Assessment of Technical 
Skills (OSATS) evaluates a large spectrum of technical and basic skills in an experimental setting. The aim 
of this study was to compare the effects of two methods of evaluation Objective Structured Assessment of 
Technical Skills (OSATS) and Traditional Practical Examination (TPE) on students' satisfaction in Gonabad 
Faculty of Nursing and Midwifery. 

Materials and Methods: This study was a quasi-experimental research. The samples consisted of 45 
nursing and medical emergency students who selected Practical Principles and Techniques. They were 
collected by the census methods and were evaluated by both Objective Structural Assessment of Technical 
Skills (OSATS), and traditional methods. For data gathering, a researcher- made questioner was used to poll 
about methods and check lists of skills assessment that were prepared by considering the standards of 
nursing skills. Moreover, its validity and reliability had been confirmed. The data was analyzed with a paired 
t- test and independent t-test using of Spss/20 software. 

Results: The mean score of OSATS was higher than that of TPE and the difference was statistically 
significant (P = 0.00). Also level of OSATS was higher than that of TPE (P = 0.00). 

93.3% of students agreed with the evaluation by OSATS in future. 

Conclusion: It is concluded that Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS) can evaluate 
more practical skills and gain more students’ satisfaction. Teachers also have a positive attitude towards this 
type of evaluation. 

Keywords: Traditional Evaluation, Objective Structured Evaluation, Satisfaction, Nursing Student 

 


