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Abstract 

Introduction: Assessing the views of students is one of the tools for assessment of the performance 

evaluation methods in medical education. The aim of this study was to assess nursing and midwifery 

students’ viewpoint, performance, and feedback with an Objective Structured Clinical Examination 

(OSCE). 

Methods: In this descriptive-cross sectional study, the sampling method was census and included 

all students of first semister nursing and midwifery (50 students. Instrument of data collection was 

a performance check list and questionnaire. The questionnaire included 2 parts. The first part 

gathered data on individual characteristics and the second part evaluated students' perception and 

feedback about OSCE. Data were analyzed with descriptive statistics and t test. 

Results: The results demonstrated a significant difference in mean performance of nursing and 

midwifery (P = 0.005). Also, all students provided positive feedback about the OSCE. The majority 

of the students agreed that the OSCE exam was fair (84%), covered a wide range of knowledge 

(86%) and clinical skills (74%), had tasks, which were fair (80%), provided a useful practical 

experience (66%), and the settings and contexts of stations were authentic (72%), while almost half 

of the students (48%) felt that OSCE was very stressful. Independent t test showed that the mean of 

perception and feedback in nursing and midwifery students with an OSCE was not significant (P = 

0.11). 

Conclusions: The students had positive feedback and view about the OSCE. The OSCE was a useful 

and fair tool for nursing students' clinical skills and covered a wide range of knowledge. 
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 مقاله پژوهشی            یآموزش پرستارنشریه 

 نسبت به روش ییو ماما یپرستار انیبازخورد و عملکرد دانشجو دگاه،ید یبررس

 ینیساختارمند ع ینیآزمون بال یابیارزش

  

 3 ی، خاطره عنبر1 یفاطمه قاسم دهی، س، *2 یآباد نی، رضا حس1 رانوندیب زیشورانگ

 
 رانیلرستان، خرم آباد، ا یخرم آباد، دانشگاه علوم پزشک ییو ماما یدانشکده پرستار ،یگروه پرستار ،یمرب 1
 رانیلرستان، خرم آباد، ا یمؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشک یعوامل اجتماع قاتیمرکز تحق ،یگروه پرستار ،یمرب 2
 نرایلرستان، خرم آباد، ا یمؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشک یعوامل اجتماع قاتیو آمار، مرکز تحق یولوژیدمیگروه اپ ار،یاستاد 6

خرم  لرستان، یمؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشک یعوامل اجتماع قاتیمرکز تحق ،یآباد نیرضا حس: مسئول سندهینو *

 : لیمی. ارانیآباد، ا

 22/11/1631 تاریخ پذیرش مقاله:  22/12/1631 تاریخ دریافت مقاله:

 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام
 

مقدمه

 ریأثآن ت یابیاست که ارزش یآموزش پرستار یرکن اساس نیبال آموزش

بعد مهم از آموزش  کی. [1]آموزش دارد  تیفیبر ارتقاء ک یاریبس

است. چالش مدرسان  ینیبال یهاتوسعه مهارت ییتوانا یپرستار

را در  ینیبال یهاو مهارت ینظر یهاهاست که دانست نیا یپرستار

 یها برااز روش یکیبا هم ادغام کنند و  یلو عم یعلم یهاطیمح

( ی)آسک ینیبا ساختار ع ینیآزمون بال یها، اجراچالش نیابه دنیرس

ه ک باشدیم ینیبال تیصالح یریروش اندازه گ کی ی. آسک[2]است 

و به عنوان استاندارد  [6]قابل مشاهده تمرکز دارد  یو رفتارها جیبر نتا

 .[1]شناخته شده است  ینیبالعملکرد  یابیجهت ارزش ییطال

 انیآموزش دانشجو یدر اسکاتلند برا 1321بار در سال  نیاول یآسک

 نی. مدرس[1]به کار برده شد  Harden and Glisonتوسط  یپزشک

 یسنجش مهارتها یبرا یاز آسک 1391در سال  زیدانشگاه مک مستر ن

. [3]سال سوم استفاده کردند  انیدانشجو هیاول یهادر مراقبت یپرستار

عینی بالینی یک روش امتحان است که در آن  افتهآزمون ساختار ی

 چکیده

 نی. هدف اباشدیم یدر آموزش پزشک یابیارش یهاکارکرد روش یابیارز یاز ابزارها یکی رانیو نظرات فراگ دگاهید یبررس مقدمه:

 ینید عساختارمن ینیبه روش آزمون بال یابینسبت به ارزش ییو ماما یپرستار انیبازخورد و عملکرد دانشجو دگاه،ید نییپژوهش تع

 بود.

نفر به  15به تعداد  1636 یخرم آباد ورود ییو ماما یترم اول رشته پرستار انیکل دانشجو یلیتحل -یفیپژوهش توص نیا روش کار:

 انیدانشجو دگاهیو د یعملکرد و پرسشنامه شامل مشخصات فرد ستیها، چک لداده یانتخاب شدند. ابزار جمع آور یروش سرشمار

 د.شدن لیو تحل هیتست تجز یت یهاو آزمون یفیآمار توص ها با استفاده از. دادهدبو ینیساختارمند ع ینینسبت به آزمون بال

در  دگاهید نی(. همچنP=  551/5دار بود ) یمعن ییو ماما یپرستار انیکل نمره عملکرد دانشجو نیانگینشان داد که م جینتا ها:یافته

از  یعی(، سنجش سطح وس%91مثبت بود در مورد منصفانه بودن آزمون ) ینیساختارمند ع ینینسبت به آزمون بال انیکل دانشجو

 طی(، درست بودن مح%95) انیدانشجو یدرخواست شده برا فی(، عادالنه بودن وظا%21) ینیبال یها(، سنجش مهارت%93اطالعات )

 انی( ب%19) انیاز دانشجو یمین "باًی( موافق بودند و تقر%33است ) دیو مف یعمل ینیتجربه بال کی(، آزمون %22) ستگاهایا نهیو زم

 دگاهید اریو انحراف مع نیانگیتست نشان داد که م یآزمون ت جی. نتاشودیسبب استرس م ینیساختارمند ع ینینمودند که آزمون بال

 (.P= 11/5دار نبود ) یمعن ینیساختارمند ع ینینسبت به آزمون بال ییو ماما یپرستار انیو بازخورد دانشجو

 دیمف ینیر بالابزا کیآزمون  نیداشتند. ا یو بازخورد مثبت دگاهید ینیساختارمند ع ینینسبت به آزمون بال انیدانشجو نتیجه گیری:

 .پوشاندیاز اطالعات را م یعیاست که سطح وس انیدانشجو ینیعملکرد بال یو عادالنه برا

 دگاهید ،ینیبال تیعملکرد، صالح ،ینیساختارمند ع ینیآزمون بال ها:یدواژهکل
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از ایستگا ه های گوناگون در زمینه موضوعات  یهاداوطلبین در چرخ

 ردارنده یک سناریوی. هر ایستگاه معموالً در بشوندیمتفاوت ارزیابی م

یا  دشویبالینی است که در آن با یک بیمار استاندارد شده مصاحبه م

آن را  شودیکه از داوطلب خواسته م ستشامل یک مساله بالینی ا

تفسیر و حل کند. عملکرد هر داوطلب توسط یک یا دو ارزیاب در چک 

که برای آن ایستگاه تهیه شده، عالمت زده  یاافتهیلیست ساختار 

ساختار یافته، پایایی  یهاستیدر این آزمون استفاده از چک ل شودیم

 هاستی. چک لدهدیم افزایشو روایی محتوایی این آزمون بالینی را 

 کنندیشفاف و روشن هستند و هد فهای عینی و عملی را ارزیابی م

در واقع این آزمون دارای یک چارچوب سازمان دهی شده شامل  [2]

 طیمهارت خاص را در مح کی انیاست که دانشجو ستگاهیچندین ا

وه یش نی. ا[9] دهندیانجام م نیمان معشده در مدت ز یساز هیشب

همه  یبرا طیدارد، شرا حیدانشجو بازخورد صح یآزمون برا یبرگزار

 اریسب یطیدر مح یو عمل یکه به شکل علم نیاست و به لحاظ ا کسانی

نشجو دا یبرا یشتریمشوق ب تواندیم شود،یانجام م تیبه واقع کینزد

. با توجه به [3]ه و منعکس کننده مشکالت و نقائص باشد و مدرس بود

مدل دانش،  نیمطرح شد، ا لریکه توسط م یپزشک یستگیمدل شا

 یابیارتباط و عواطف را در چهار سطح ارز ،ینیمهارت، استدالل بال

نشان  ی. چگونگ6 یدانش نظر انیب ی. چگونگ2 ی. دانش نظر1. کندیم

دانستن و  ن،یبال طیانجام عملکرد در مح ی. چگونگ1 هاییدادن توانا

وسط ت یقرار دارند و به آسان لریهرم م ینییچگونه دانستن در سطوح پا

 در ی. آزمون آسکشوندیم یابیارزش یسنت یامتحان کتب یهاروش

مرکز ت ینیبال یهامهارت یستگیقرار دارد که بر شا لریسطح سوم هرم م

 یتحرک -یو روان یعاطف طهیبلکه ح یشناخت طهیو نه تنها ح کندیم

روش  کی یبه روش سنت ینی. آزمون بال[15] کندیم یابیارز زیرا ن

 یالدر ح کندیتمرکز م انیدانشجو یهاییاست که بر دانش و تواناساده

 یهاو مهارت یحل مشکل، تفکر انتقاد ییمانند توانا ییهایژگیکه و

 .[11]شود یگرفته م دهیناد یارتباط

 یهاارزشیابی در اکثر دوره یهاقبلی، روش یهاتوجه به پژوهش با

بر عدم تناسب با اهداف آموزشی، در سنجش مهار تهای بالینی، عالوه 

, 12] باشندیبالینی و عملکرد دانشجویان، از کارآیی الزم برخودار نم

 باشدیو عمل م یتئور قیتلف یاستفاده از آسک تیمز نی. از بزرگتر[16

 ودشیشده م یساز هیشب یهاطیدر مح انیدانشجو یریادگی ببکه س

است که در  ینیبال تیصالح یابزار بررس نیبهتر ی. آسک[11]

و  شودیاجرا م یپرستار انیتوسط مرب یمختلف پرستار یهاتخصص

 یروش در بررس نیبودن ا یعمل یدر رابطه با آسک انیبازخورد دانشجو

را قادر  انیدانشجو ی. آسک[11] شدبایم یپرستار انیعملکرد دانشجو

 رندیبر شواهد به کار گ یتا مهارت و دانش خود را به روش مبتن سازدیم

 یتا عملکردها کندیفراهم م دیاسات یرا برا یفرصت کی نیو همچن

و جهت امتحان  ندیپرستار اصالح نما انینامطلوب را در دانشجو

 و ینیرا به روش ع یتجمع ای ینیتکو یابیارزش ینیبال یهامهارت

مفرد و همکاران نشان  شکاریپژوهش پ جی. نتا[13]منصفانه انجام دهند 

 یاز امتحان اصول و فنون پرستار یپرستار انیدانشجو تیداد که رضا

. [1]بود  یاز روش سنت شتریب یدار یبه طور معن یبه روش آسک

 نییکه با هدف تع Nemer and Kandeelمطالعه  جینتا نیهمچن

انجام شد، نشان داد  یآزمون آسک یاز اجرا انیو درک دانشجو بازخورد

 تیاکثر رشیپذمورد  یابیابزار ارزش کیبه عنوان  یکه آزمون آسک

 یعیعادالنه است، سطح وس یبود و معتقد بودند آزمون آسک انیدانشجو

و شانس شکست  کندینقاط ضعف را مشخص م پوشاند،یاز دانش را م

 ،یآزمون آسک تی. بر خالف اهم[12] دهدیم کاهشدر امتحان را 

 یبرا گریدارد به عبارت د ازیها ن شیدور اند یسر کیآن به  یاجرا

مطلوب  یریادگیاهداف  دیدلخواه با یریادگی جیبه نتا دنیرس

به  ازین ی. جهت اجرا مراحل آسکمیرا توسعه و به روز کن انیدانشجو

 ستیچک ل هیبا صحت باال، ته انکناستاندارد، م ماریانتخاب و آموزش ب

به هر  [19]باشد یم حیکنندگان به روش صح ابیو آموزش ارز ایپا

 یهابه تالش ازیطاقت فرسا، زمان بر و ن نه،یپر هز ییکارها نیحال چن

. با توجه [12]دانشکده دارد  یعلم أتیهمه اعضا ه یریو درگ یضرور

آن  یابیو ارزش ینیبال رکه ساختا نیبه ا تیموضوع و با عنا تیبه اهم

 یدارد و در دانشکده پرستار یدر ارتقاء آموزش پرستار یخاص گاهیجا

که جزء  یبه روش آسک ینیبال یهاخرم آباد آزمون مهارت ییو ماما

مطالعه با هدف  نیلذا ا شودیام نمج، انباشدیانه مخوزارت یهاسرفصل

 یبه آزمون آسک نسبترا  انیو بازخورد دانشجو دگاهیعملکرد، د نییتع

آن  جیانجام شد، تا بتوان از نتا یآموزش یزیبرنامه ر نیا یقبل از اجرا

 آموزش استفاده تیفیک یاصالح نقاط ضعف و به تبع آن ارتقا یبرا

 .میکن

 روش کار

، است. عملکرد یکه حاصل طرح پژوهش قطعیم – یفیپژوهش توص نیا

و  یدانشکده پرستار ییو ماما یپرستار انیدرک و بازخورد دانشجو

به روش آزمون  ینیبال یهامهارت یابیخرم آباد را از ارزش ییماما

 -1631 یلی( را در سال تحصی)آسک ینیبا ساختار ع یعمل یابیارزش

ترم اول  یانیدانشجو هیورود شامل کل یارهایکرد. مع یبررس 1636

بود که جهت شرکت در مطالعه اعالم  1636 یورود ییو ماما یپرستار

و شامل کل جامعه  یاز نوع سرشمار یرینمودند. روش نمونه گ یآمادگ

 ( نفر بود.15پژوهش )

 2شامل؛  ستگاهیا 3 یدارا ینیبا ساختار ع یعمل یابیارزش آزمون

 قات،یساکشن، تزر ای یدرمان ژنیپانسمان، اکس ضی)تعو یعمل ستگاهیا

معده، وصل سرم، سنداژ  یشستشو ای معدی – ینیاز راه لوله ب هیتغذ

 تگاهسیسؤال بود به هر ا ستگاهیا کیاستراحت و  ستگاهیا کیو انما( 

 هاستگاهیا نیاختصاص داده شد و فاصله ب قهیدق 9 یومدت زمان مسا

 ستگاهیزنگ ا یصدا دنیدر نظر گرفته شد که با شن قهیدق کی

در  یمهارت انتحاب 3از  انیو عملکرد دانشجو شدیعوض م انیدانشجو

 یعلم أتیکه عضو ه ابانیتوسط ارز ستیچک ل قیاز طر هاستگاهیا

 شد. دهیسنج بودند،خرم آباد  ییو ماما یدانشکده پرستار

عملکرد  ستیها شامل پرسشنامه و چک لداده یجمع آور ابزار

قسمت بود: قسمت  2بود. پرسشنامه شامل  هاستگاهیاز ا انیدانشجو

ا ب یعمل یابیاز ارزش ی)سن، جنس و تجربه قبل یاول مشخصات فرد

نسبت به  انیو بازخورد دانشجو دگاهی( و قسمت دوم دینیساختار ع

Pier et al (2551 ).با استفاده از پرسشنامه استاندارد  یآزمون آسک

آزمون  یهایژگیدر مورد و تمیآ 12که شامل  [13]شد  یابیارزش

در مورد  تمیآ 1و  یعملکرد آزمون آسک تیفیدر مورد ک تمیآ 9 ،یآسک

 انیبود در پا ینیبال افتهیآزمون ساختار  ینمره گذار ییایو پا ییروا

پرسشنامه و چک  یی. رواشدداده  انیامتحان پرسشنامه به دانشجو

 ییو ماما یدانشکده پرستار یعلم أتینفر از اعضاء ه 15توسط  هاستیل
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ا آلف بیپرسشنامه توسط ضر یدرون ییایشد. پا دهیخرم آباد سنج

 نایدانش و عملکرد دانشجو زانیم یدو روز متوال یبود. ط 96/5کرونباخ 

 به روش ،ینیبال تمهار یهاشگاهیشده در آزما نییتع یهاستگاهیدر ا

 ابانیتوسط ارز ستگاهیمربوط به هر ا یهااسیبا استفاده از مق یآسک

مربوط  هاتمیآ یسر کیشامل  یریاندازه گ اسیشد و هر مق دهیسنج

 1/1(، خوب )ازیامت 2) یبه صورت عال تمیبود که هر آ جریبه هر پروس

شد که با جمع  یابی( ارزشازیامت 5( و بد )ازیامت 1) فی(، ضعازیامت

ست به د ستگاهینمره هر ا هاتمیبر تعداد کل آ میو تقس اهتمینمرات آ

 انیدانشجو هینمره در نظر گرفته شد. کل 1/2 ستگاهیآمد و جهت هر ا

درب  کیشدند از  نهیقرنط ینیبال یهاتئاتر مرکز مهارت یدر سالن آمف

 نی. بنابراشدندیخارج م گریوارد و پس از اتمام آزمون از درب د

رتباط ا انیدانشجو ریبا سا شدندیم یابیکه در آزمون ارزش یانیدانشجو

امتحان  تیدر مورد ماه انیدانشجو ینداشتند. جهت مالحظات اخالق

 یآنها اصل رازدار یکامل داده شد و در خصوص اطالعات شخص یآگاه

شد. شرکت در امتحان  یشد و از ذکر نام افراد در مطالعه خوددار تیرعا

از مطالعه خارج شوند.  توانستندیها هر زمان مبود و آن انهداوطلب

 SPSSآزمون با استفاده از نرم آفزار  نیشده در ا یاطالعات جمع آور

 لیتست تجزبه و تحل یو آزمون ت یفیتوص یآمار یهاو روش 19نسخه 

 .دیگرد

 هاافتهی

قرار  یابیمورد ارز ییو ماما یپرستار یدانشجو 15مطالعه حاضر  در

ها نفر( آن 21) %19و  یپرستار ینفر( دانشجو 23) %12گرفتند.

 سال 9/13±  2/1 انیدانشجو یسن نیانگیبودند. م ییماما یدانشجو

نفر( پسر بودند. مجموع نمرات  11) %22نفر( دختر و  63) %29 که بود

بود.  1/2 ستگاهیو نمره هر ا 25 یآسک یابیارزش نآزمو ستگاهیا 9کل 

 انینمره دانشجو نیانگمی ،33/13±  1/1 انینمره کل دانشجو نیانگیم

. بود 69/13±  93/5 ییماما اندانشجوی و 13/12±  33/5 یپرستار

 تگاهسیمربوط به ا ییو ماما ینمره در گروه پرستار نیانگیم نکمتری

به  ییو ماما یپرستار انیانشجونمره د نیانگیم نیشتریسؤال بود و ب

آزمون  جیبود. نتا قاتیپانسمان و تزر ضیتعو ستگاهیمربوط به ا بیترت

 یتارپرس انیکل نمره عملکرد دانشجو نیانگیتست نشان داد که م یت

 دار بود. یمعن ییو ماما

زمون آ یهایژگینسبت به و انیو بازخورد دانشجو دگاهیدر مورد د جینتا

(، %91) ینشان داد که در مورد منصفانه بودن آزمون آسک یآسک

(، %31(، شانس شکست در امتحان )%95ساختار و تسلسل آزمون )

(، استرس %93(، اجرا خوب امتحان )%39مشخص نمودن نقاط ضعف )

(، صرف %35ها )قسمت یدر بعض ران( جب%19) ینسبت به آزمون آسک

 ازیاز اطالعات مورد ن ی(، آگاه%13) ستگاهیجهت هر ا شتریزمان ب

( و %93از اطالعات ) یعینجش سطح وس(، س%13) یآزمون آسک

 موافق بودند. انی( دانشجو%21) ینیبال یهاسنجش مهارت

عملکرد آزمون  تیفیدر مورد ک انیو بازخورد دانشجو دگاهید نیهمچن

 یکامل از آزمون آسک یآن بود که در رابطه با آگاه انگریب جینتا یآسک

ها ودن دستورالعمل(، واضح ب%39) ستگاهیبودن زمان هر ا ی(، کاف25%)

( و %95) انیدانشجو یدرخواست شده برا فی( عادالنه بودن وظا95%)

 موافق بودند. انی( دانشجو%22) ستگاهایا نهیو زم طیدرست بودن مح

 یاز اعتبار و اعتماد آزمون آسک انیدانشجو دگاهیدر رابطه با د هاافتهی

 کی یگزارش نمودند که نمره آسک انی( از دانشجو%33نشان داد )

. در مورد استاندارد دهدیرا نشان م ینیبال یهادرست از مهارت اسیمق

 دیو مف یعمل ینیتجربه بال کی ی(، امتحان آسک%31) یبودن نمره آسک

نژاد و جنس دانشجو بر نمره  ،یشخص اتیخصوص ری( و تأث%33است )

 (.2جدول ( موافق بودند )%91) یآسک

و  اهدگید اریو انحراف مع نیانگیتست نشان داد که م یآزمون ت جینتا

 انیعملکرد و اعتبار و اعتماد( دانشجو تیفیک ،یژگی)و یبازخورد کل

 P=  11/5دار نبود  یمعن ینسبت به آزمون آسک ییو ماما یپرستار

 افتهینسبت به آزمون ساختار  انیکل دانشجو دگاهی(. اما د6جدول )

 .بود 12/13±  23/1 ینیبال

 

 نوع مهارت کیبه تفک یدر آزمون آسک ییو ماما یپرستار انیدانشجو ینیبال یهانمرات مهارت سهیمقا :1جدول 

 نوع مهارت ستگاهیا شماره
ه نمر اریانحراف مع ± نیانگیم

 یپرستار انیدانشجو

 رایانحراف مع ± نیانگیم

 ییماما انینمره دانشجو
-P آماره

Value 
   33/1 ± 513/5 12/2±  13/5 21/2±  12/5 یسوند فول هیتعب 1

 <551/5 931/6 11/2±  23/5 62/2±  11/5 پانسمان ضیتعو 2

 <551/5 96/6 3/1±  22/5 11/2±  26/5 هیتنق 3

4 
وصل سرم و 

 وکتیآنژ
22/5  ±23/2 21/5  ±56/2 621/6 552/5> 

 526/5 613/2 51/2±  21/5 13/2±  11/5 ساکشن 5

 621/5 -33/5 16/2±  12/5 52/2±  23/5 الواژ معده ایگاواژ  6

 131/5 613/1 22/2±  11/5 62/2±  91/5 قاتیتزر 7

 522/5 633/2 31/1±  63/5 31/1±  11/5 سؤال ستگاهیا 8

 551/5 12/1 69/13±  93/5 13/12±  51/1  هاستگاهیکل ا نمره

ر د انیعملکرد کل دانشجو نمره

 یآزمون اسک
1/1  ±33/13     
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 یعملکرد و اعتبار و اعتماد نسبت به آزمون آسک تیفیک ،یژگیبه و ییو ماما یپرستار انیو بازخورد دانشجو دگاهید یفراوان عیتوز :2جدول 

 تعداد )درصد(، مخالفم تعداد )درصد(، طرف یب )درصد(تعداد ، موافقم 

    یآزمون آسک یهایژگیو

 6( 3) 1( 15) 12( 91) منصفانه است. ی. آزمون آسک1

 2( 1) 1( 15) 16( 93) .سنجدیاز دانش و اطالعات را م یعی. سطح وس2

 11( 65) 2( 11) 929( 13) است. یشتریمستلزم زمان ب ستگاهی. هر ا6

 1( 9) 6( 3) 16( 93) اداره شد. یامتحان به خوب. 1

 1( 15) 1( 15) 15( 95) . از لحاظ ساختار و تسلسل خوب است.1

 22( 11) 2( 11) 21( 12) دارد. یاسترس کمتر گرید یها. نسبت به آزمون3

 25( 15) --- 65( 35) ها را جبران کند.از قسمت یکه بعض دهدی. به دانشجو اجازه م2

 3( 19) 2( 11) 61( 39) .کندیها را مشخص منقطه ضعف. 9

 12( 61) 3( 19) 21( 19) . آزمون ترسناک است.3

 9( 13) 13( 69) 26( 13) دارند. یآگاه ازیاز اطالعات مورد ن انی. دانشجو15

 11( 22) 2( 11) 62( 31) .دهدیشانس شکست در امتحان را کاهش م ی. آسک11

 3( 12) 2( 11) 62( 21) .سنجدیرا م یبالبن یهااز مهارت یعی. سطح وس12

    یعملکرد آسک تیفیک

 15( 25) 1( 15) 61( 25) کامل داشتم. یآزمون آگاه تی. از ماه16

 11( 65) 1( 2) 61( 39) بود. یکاف ستگاهی. زمان هر ا11

 9( 13) 2( 1) 15( 95) ها واضح و بدون ابهام هستند.دستورالعمل 11

 2( 11) 6( 3) 15( 95) همه عادالنه است. یدرخواست شده برا فی. وظا13

 2( 11) 15( 25) 66( 33) و مناسب است. یها منطق سنگاهیا بی. ترت12

 25( 15) 15( 25) 25( 15) .استی ریادگی یبرا ی. ـآزمون فرصت19

 3( 19) 1( 9) 62( 21) شده هستند. سیتدر یهاتیمنعکس کننده فعال هاتی. فعال13

 3( 12) 9( 13) 63( 22) .رسدیدرست به نظر م ستگاهیهر ا نهیو زم طی. مح25

    یاز اعتبار و اعتماد آزمون آسک انیدانشجو درک

 یبالبن یهادرست از مهارت اسیمق کی ی. نمره امتحان آسک21

 .دهدیرا ارائه م
(33 )66 (13 )9 (19 )3 

 2( 11) 11( 22) 62( 31) استاندارد است. ی. نمره آسک22

 3( 19) 9( 13) 66( 33) ت.اس دیو مف یعمل ینیتجربه بال کی یآسک ی. امتحان عمل26

 ریأثت ینژاد و جنس دانشجو بر نمره آسک ،یشخص اتی. خصوص21

 گذاردینم
(91 )12 (2 )1 (11 )2 

  

 عملکرد و اعتبار و اعتماد آزمون تیفیک ،یژگینسبت به و ییو ماما یپرستار انیو بازخورد دانشجو دگاهید اریو انحراف مع نیانگیم سهیمقا :3 جدول

 یآسک

 انیو بازخورد دانشجو درک
 اریو انحراف مع نیانگیم

 یپرستار انیدانشجو

 اریو انحراف مع نیانگیم

 ییماما انیدانشجو
 P-Value آماره

 52/5 159/2 23/29±  53/6 12/65±  11/6 یآزمون آسک یهایژگیو

 261/5 -11/6 25±  32/2 26/13±  11/2 یعملکرد آسک تیفیک

 5/5 32 21/1 3/ 21±  39/1 16/15±  63/1 یاز اعتبار و اعتماد آزمون آسک انیدانشجو درک

 111/5 316/1 51/19±  69/3 33/35±  32/1 یدرک و بازخورد آزمون آسک یابینمره ارزش کل

 بحث

 انیو بازخورد دانشجو دگاهیعملکرد، د نییپژوهش تع نیا هدف

نمره  نیانگیم نیبود. کمتر یآزمون آسک یابیاز ارزش ییو ماما یپرستار

 سؤال بود احتماالً به علت ستگاهیمربوط به ا ییو ماما یدر گروه پرستار

سؤال و  ستگاهیاست تا ا یعمل یهاستگاهیبه ا انیدانشجو تیاهم

مربوط  بیبه ترت ییو ماما یپرستار انینمره دانشجو نیانگیم نیشتریب

و  یمطالعه صادق جیبود. نتا قاتیپانسمان و تزر ضیتعو ستگاهیبه ا

 قاتیتزر ستگاهیدر ا انینمرات دانشجو نیانگیهمکاران نشان داد که م

 ازیپانسمان ن ضیخارج کردن درن و تعو ستگاهیدر حد قابل قبول و در ا

نمره  نیانگیمطالعه باال بودن م نیدر ا [9]داشت  رو تکرا نیبه تمر

 قاتیپانسمان و تزر ضیتعو ستگاهیدر ا ییو ماما یپرستار انیدانشجو

 ها باشد.مهارت نیبه ا انیعالقه دانشجو لیممکن است به دل

باالتر بود. پژوهش  ییاز ماما یپرستار انیعملکرد دانشجو نیانگیم

Yoo and Yoo ینیبر عملکرد مهارت بال یبا هدف اثرات آزمون آسک 

نشان داد که به  جیجهت واحد اصول و فنون انجام شد. نتا انیدانشجو
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از نمره در گروه آزمون  تیو رضا ینیعملکرد مهارت بال یدار یطور معن

باال بودن عملکرد  لیاز دال یکی. [25]بود  یاز روش سنت ترباال یآسک

 یورواحد تئ زانیباشد که م نیا تواندیم ییاز ماما یپرستار انیدانشجو

 ست.ا شتریب ییماما انیاز دانشجو یپرستار انیاصول و فنون، دانشجو

 یارپرست انیو بازخورد دانشجو دگاهیمطالعه نشان داد که د نیا جینتا 

. اشدبیم یمثبت بوده و در حد مطلوب ینسبت به آزمون آسک ییو ماما

. [22, 21]شود یم تیحما ghadah and amr افتهی لهیکه به وس

نسبت  ییماما انیدانشجو یکه با هدف بررس Muldoon etپژوهش 

نسبت به آزمون  ینگرش خنث انیشد دانشجو امانج یبه آزمون آسک

 انیانشجود تیداشتند و اکثر ینیبال تیابزار صالح کیبه عنوان  یآسک

ود شیها مآن تیسبب استرس و عصبان ینمودند که آزمون آسک انیب

[26]. 

آزمون  یهایژگینسبت به و انیدانشجو دگاهیمورد بازخورد و د در

است،  منصفانه ینمودند که آزمون آسک انیب انیدانشجو تیاکثر یآسک

، شانس شکست در امتحان را سنجدیاز اطالعات را م یعیسطح وس

مستلزم  ستگاهیو هر ا کندی، نقاط ضعف را مشخص مدهدیکاهش م

 انیب انیدانشجو Branch and Pharm لعهبود. در مطا یشتریزمان ب

از اطالعات را  یعیعادالنه است و سطح وس ینمودند که آزمون آسک

از آن بود  یحاک Ward and Willisپژوهش  جی. نتا[21]سنجد یم

 یآزمون آسک ندیفرآ ینمودند که اجرا انیب انیدرصد دانشجو 25که 

 انیدانشجو درکه خود سبب استرس  باشدیم یشتریمستلزم زمان ب

 .[21]شود یم

 یعملکرد آزمون آسک تیفیدر رابطه با ک انیو بازخورد دانشجو دگاهید

ها کامل را داشتند، دستورالعمل یآزمون آگاه نیآن بود که در ا انگریب

عادالنه بود که با  انیدانشجو یدرخواست شده برا فیواضح، وظا

 کیدر  نی. همچن[11]دارد  یانمطالعه نمر و کاندل همخو یهاافتهی

ش گزار رمایو ج تویش یوپیما ات یدانشجو در دانشگاه ج 122از  یبررس

 کی ینمودند که آزمون آسک انیب انیدرصد دانشجو 35نمودند که 

 انیدرصد دانشجو 15که شامل  باشدیم یریادگیفرصت خوب جهت 

 یآسک تیمز نیمتعدد مهمتر قاتیتحق [23] باشدیدر مطالعه حاضر م

رار برق ،یآزمون آسک یینارسا نیاند و مهمتررا عادالنه بودن آن دانسته

 .[22]اشاره کردند  ادیو زمان ز نهیهز ،یواقع ریغ مارینداشتن با ب

 یاز اعتبار و اعتماد آزمون آسک انیدانشجو تیو بازخورد اکثر دگاهید

درست از  اسیمق کیاستاندارد است،  یه آسکاز آن بود که نمر یحاک

 دیو مف یعمل ینیتجربه بال کی، دهدیرا نشان م ینیبال یهامهارت

 ریآثت ینژاد و جنس دانشجو بر نمره آسک ،یشخص اتیاست که خصوص

 یپرستار انیبازخورد دانشجو کنندیم انیب Eswi, et al. ستییگذار ن

 کیو نمره آن  ینیابزار ع کی یبود که آسک نیا یدر مورد امتحان آسک

که  باشدیم ینیبال یهامهارت یابیارزش یدرست برا یریاندازه گ

ع در مناب یآسک تینیبر آن اثر ندارد و ع یو اجتماع یارتباطات شخص

 . [29] شده است دییاز محققان تأ یلیتوسط خ

 %13بود که  ستگاهیدر هر ا یشتریبه زمان ب ازیمطالعه ما ن در

در  نیداشتند که همپن تیبودن زمان شکا یاز ناکاف انیدانشجو

 .[19]شده است  یبررس زین گریمطالعات د

 ینمودند که آزمون آسک انیب انیاز دانشجو یمین باًیمطالعه تقر نیدر ا 

گزارش  انیو همکاران دانشجو یدر مطالعه باقر شودیسبب استرس م

 زهیانگ جادیروش مؤثر در ا کیمنصفانه است و  ینمودند که آزمون آسک

است  شتریب یاسترس آن از روش سنت یول باشدیم یریادگیآنها جهت 

آزمون است که  یمنف یژگیو کیزمان  تیمحدود نمودندو گزارش 

اضطراب و استرس  نی. همچن[23]شود یها مآن نیسبب استرس در ب

 و گذاردیبر عملکرد آنها اثر م یدر آزمون آسک یپرستار انیدانشجو

ش که نگر ی. در حالشودیم یآنها نسبت به آسک یسبب نگرش منف

 .[13]دهد یمثبت را ارائه م لیمثبت، رفتار و تما

از امتحان  انیتجارب دانشجو یبا هدف بررس Fidment یفیک مطالعه

 یجمع آور یساختار مهیانجام شد اطالعات به روش مصاحبه ن یآسک

به  یآمادگ ،یمطالعه شامل: اضطراب در مورد آسک یشد سه تم اصل

 نکهیامتحان بود با ا یعلت اصل یساز هیو شب یروش سازگار کیعنوان 

 یبا ارزش است ول یروش بررس کی یکردند که آسک انیب انیدانشجو

. در [65]بود  یاز امتحان آسک انیدانشجو ینگران نیاضطراب بزرگتر

 انیدرصد از دانشجو 36و همکاران  یلیکه در مطالعه جل یصورت

باعث  یکرمان اعالم نمودند که روش آسک یدانشگاه علوم پزشک

 .[61]اضطراب در آنها نشده است 

 یریگ جهینت

و  یپرستار انیمطالعه نشان داد که درک و بازخورد دانشجو جینتا 

آزمون  نیمثبت و در حد خوب بوده و ا ینسبت به آزمون آسک ییماما

است  انیدانشجو ینیعملکرد بال یو عادالنه برا دیمف ینیابزار بال کی

ش پژوه یهاافتهی. با کاربرد پوشاندیاز اطالعات را م یعیکه سطح وس

جهت  توانیم یپرستار انیدانشجو ینیبال یهاآموزش مهارت یدر اجرا

 یتحرک یو روان یعاطف ،یشناخت طهیدر سه ح ینیبهبود عملکرد بال

 ینیالعملکرد ب تیفیموجب ارتقا ک تیامر در نها نیمؤثر برداشت ا یگام

در درس  انیدانشجو یکه امتحان عمل شودیم هیتوص نیشده. بنابرا

 تواندینکته م نیبرگزار شود. ا یبه صورت آسک یاصول و فنون پرستار

دانشکده جهت  نیدر ا ینیبال یابیروش ارزش رییآغازگر اقدامات تغ

 زین ییو ماما یپرستار یهادانشکده ریباشد و به سا تیفیارتقاء ک

پژوهش عدم کنترل اثرات  نیمهم ا یهاتی. از محدودشودیم شنهادیپ

 رایآزمون شوندگان بود ز یبرا ینیبالآزمون  ینا آشنا طیاز شرا یناش

 با حجم یطیمطالعه در مح نیرا تجربه نکردند و ا یروش نیقبالً چن

مطالعه را به همه  نیا یهاافتهی میتوانینمونه کم انجام شده که نم

 نیمطالعه ا نیدر ا گرید تی. محدومیده میتعم یپرستار انیدانشجو

کنندگان ممکن است که تورش مثبت در  ابیاز ارز یاست که بعض

 .رابطه با پاسخ دانشجو داشته باشند

 یسپاسگزار

اه دانشگ یپژوهش یمصوب در شورا یقاتیمطالعه حاصل طرح تحق نیا

و با کد اخالق  1933به شماره  31/1/21لرستان مورخ  یعلوم پزشک

و  یاز معاونت محترم آموزش لهیوس نی. بدباشدیم 255/16316

را  یقاتیطرح تحق نیا نهیلرستان که هز یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش

که  یشرکت کننده در طرح و کسان انیشجودان هیمتقبل نمودند و کل

 .شودیم یاند، تشکر و قدرداننموده یاری قیما را در انجام تحق

 منافع تضاد

 .با هم تضاد منافع ندارند سندگانینو
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