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Abstract 
Introduction: Evaluation is an essential element of any training program that can guide training 
from a static to a dynamic process. It depends on the evaluation method that leads to the quality of 
the learning outcomes. This study aimed to determine the effect of structured objective evaluation 
of clinical skills on anxiety, satisfaction, and performance of nursing students in the course of health 
assessment
Methods: This quasi-experimental study of two post-test groups was performed on 100 nursing 
students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2017-2018 with an available 
sampling method in two semesters. The control group was 52 people and the experimental group 
was 48 people. The routine evaluation was performed in the control group and the OSATS method 
in the experimental group. Data collection tools included the Satisfaction Questionnaire, Spielberger 
Anxiety, and Performance Score. By SPSS20 and independent and Chi-square and Mann-Whitney 
t-tests were used to analyze the collected data. 
Results: Mean scores of the control group; Performance (14.02 ± 2.4), anxiety (46.35 ± 0.05) and 
satisfaction (17.67 ± 3.8) and in the experimental group the average performance score (14.02 ± 
06, anxiety (43.8±6.45) and satisfaction (18.68 ± 18) was obtained. Statistical tests also showed a 
statistically significant difference in performance scores (P = 0.001) and anxiety (P = 0.047) between 
the two groups, but no significant difference was observed in satisfaction scores (P = 0.237).
Conclusions: Due to the importance of assessing the patient's health status in determining nursing 
diagnoses and providing optimal care and effectiveness of OSATES evaluation method on the 
performance and anxiety of nursing students, it is recommended to use this method in evaluating 
students' practical skills.
Keywords: Objective structured evaluation of clinical skills; Anxiety; satisfaction; performance; 
physical exam.
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چکیده
مقدمــه: ارزشــیابی یــک رکــن اساســی هــر برنامــه آموزشــی اســت کــه مــی توانــد آمــوزش را از حالــت ایســتا بــه فراینــدی پویــا هدایت 
نمایــد. ایــن امــر بــه شــیوه ارزشــیابی کــه منجــر بــه کیفیــت پیامدهــای یادگیــری مــی شــود بســتگی دارد. هــدف ایــن پژوهــش تعییــن 
تاثیــر روش ارزشــیابی ســاختارمند عینــی مهارتهــای بالینــی براضطــرب ،رضایتمنــدی و عملکــرد دانشــجویان پرســتاری در درس بررســی 

وضعیــت ســامت بــود. 
روش کار: ایــن مطالعــه نیمــه  تجربــی دو گروهــی از نــوع پــس آزمــون روی 100 دانشــجوی پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی جندی 
شــاپور اهــواز در دو نیمســال 1397 - بــا روش نمونــه گیــری دردســترس انجــام گرفــت. گــروه شــاهد 52 نفــر و گــروه آزمــون 48 نفــر 
بودنــد. در گــروه شــاهد ارزشــیابی روتیــن و گــروه آزمــون بــه روش OSATS انجــام شــد. ابــزار گــردآوری داده هــا شــامل پرسشــنامه 
رضایتمنــدی، اضطــراب اشــپیلبرگر و چــک لیســت ارزیابــی عملکــرد بــود. جهــت تحلیــل داده هــا از نــرم SPSS 22 و آزمونهــای تــی 

مســتقل، خــی دو و مــن ویتنــی اســتفاده شــد.  
یافتــه هــا: میانگیــن نمــرات گــروه شــاهد؛ عملکــرد )2/4 ± 14/02(، اضطــراب )05/ ± 46/35( و رضایتمنــدی )3/8 ± 17/67( و در 

گــروه آزمــون میانگیــن نمــره عملکــرد )06 ±14/02، اضطــراب )6/45 ±43/8  و رضایتمنــدی )18 ± 18/68( بدســت آمــد. 
ــروه  ــرد )P=0 /001( و اضطــراب )P=0/047( دو گ ــره عملک ــی داری در نم ــاری معن ــاف آم ــاری نشــان داد اخت ــون آم ــن آزم همچنی

 .)P=0/237( ــده نشــد ــی داری دی ــدی اختــاف معن مشــاهده شــد. الکــن در نمــره رضایتنمن
نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه اهمیــت بررســی وضعیــت ســامت بیمــار در تعییــن تشــخیص هــای پرســتاری و ارائــه مراقبــت بهینــه و 
اثربخشــی روش ارزشــیابی OSATES بــر عملکــرد و اضطــراب دانشــجویان پرســتاری توصیــه مــی شــود در ارزشــیابی مهارتهــای عملــی 

دانشــجویان از روش مذکــور اســتفاده شــود. 
کلیدواژه ها: ارزشیابی ساختارمند عینی مهارتهای بالینی، اضطراب، رضایتمندی، عملکرد، معاینه فیزیکی.



شهناز شهباز گالبی و همکاران

11

مقدمه
در نظامهــاي آموزشــی فراگیــري دانــش و مهارتهــا امــري تدریجی 
و سلســله مراتبــی پنداشــته مــی شــود کــه جهــت تعییــن ســطح 
ــت  ــوردار اس ــژه ای برخ ــگاه وی ــنجش از جای ــیابی و س آن، ارزش
]1[. ارزشــیابی، عملکــرد تحصیلــی فراگیــران را طــی یــک فراینــد 
ــک  ــوان ی ــه عن ــد و ب ــی کن ــری م ــدازه گی ــوازی ان ــی و م خط
ــاط  ــی ارزشــیابی نق ــه عبارت بازخــورد محســوب مــی شــود ]2[. ب
ــاي  ــه ه ــت جنب ــا تقوی ــوده و ب ــخص نم ــوت را مش ــف و ق ضع
ــع  ــبی در رف ــاي مناس ــد گامه ــی توان ــاییها م ــع نارس ــت و رف مثب
نواقــص یادگیــری و آمــوزش بــردارد ]3[. در واقــع ارزشــیابی موثــر 
دانشــجو، نــه تنهــا در غربالگــري دانشــجویان نقــش بســزایی دارد 
ــه  ــان شــده و ب ــري در آن ــزه ي یادگی ــش انگی بلکــه باعــث افزای
مــدرس در ارزیابــی فعالیتهــاي خــود کمــک مــی کنــد ]4[. البتــه 
ــا،  ــن پیامده ــه ای ــتیابی ب ــیر دس ــه در مس ــت ک ــه داش ــد توج بای
موانعــی نیــز وجــود دارد کــه اضطــراب امتحــان میتوانــد یکــی از 
آنهــا باشــد. اضطــراب امتحــان پدیــده ای شــایع میان دانشــجویان 
اســت کــه از مشــکات نظــام آموزشــی محســوب مــی شــود ]5[.
یکــی از پیامدهــای اضطــراب امتحــان تاثیــر روي عملکــرد 
در                                                                     نمونــه  عنــوان  بــه   .]6[ اســت  دانشــجویان  تحصیلــی 
مطالعــه اي کــه در ســال 2010 در دانشــگاه دولتــی الهــور 
ــرد  ــرات عملک ــن نم ــد، بی پاکســتان انجــام شــد مشــخص گردی
تحصیلــی بــا اضطــراب امتحــان رابطــه ي معکــوس وجــود 
ــد  ــی ده ــان م ــی نش ــی و خارج ــات داخل ــج مطالع دارد ]7[. نتای
ــری  ــجو، درگی ــه دانش ــراف توج ــث انح ــان باع ــراب امتح اضط
فکــری، کاهــش پــردازش اطاعــات و افــت تحصیلــی مــی شــود                                                             
]8-10[. بــه عبارتــی فراگیــران بــه هنــگام ســنجش و ارزشــیابی، 
ــوارد  ــیاري از م ــد و در بس ــی گردن ــراب م ــترس و اضط ــار اس دچ
مانــع ارزیابــي مناســب دانشــجویان از طــرف اســاتید مــی گــردد.

لــذا مــی تــوان گفــت ســطح بــاالی اضطــراب و تاثیــر منفــی آن 
ــه  ــت چرخ ــر موفقی ــکار ب ــدی آش ــجویان تهدی ــرد دانش برعملک
آمــوزش محســوب مــی شــود و ســامت روان آنــان را بــه خطــر 

ــدازد ]12،11[. ــی ان م
بررســی وضعیــت ســامت یکــي از مهــارت هــاي بســیار ضــروري 
ــدون تســلط  ــت هــاي پرســتاري اســت کــه ب ــه مراقب ــراي ارای ب
بــر آن، پرســتاران در مرحلــه اول اجــراي فراینــد پرســتاري دچــار 
مشــکل خواهنــد شــد و نمیتواننــد بررســي و شــناخت را تکمیــل 
نماینــد ]9[. از اینــرو مــی تــوان گفــت بررســی وضعیــت ســامت 
ــار،  ــا بیم ــاط پرســتار ب ــود ارتب ــه بهب ــح؛ منجــر ب ــه روش صحی ب
علمــی نشــان دادن حرفــه در جامعــه و تشــخیص دقیــق پرســتاری 

ــزی و مداخــات پرســتاری منجــر  ــای برنامــه ری ــوان مبن ــه عن ب
ــش  ــا دان ــد ت ــی ده ــازه م ــجو اج ــه دانش ــه ب ــود ]13[ ک ــی ش م
ــردی  ــف کارب ــی مختل ــای بالین ــت ه ــود را در موقعی ــوری خ تئ
ــی  ــده در بررس ــه ش ــاد گرفت ــای ی ــارت ه ــده مه ــد و در آین نمای
ــه کــردن                                                                                             ــه فرمول وضعیــت ســامت را گســترش داده و شــروع ب
ــد ]14[. نتیجــه مطالعــه  تشــخیص هــای افتراقــی پرســتاری نمای
ــه مهارتهــای آموزشــی  پژمــان خــواه نشــان داد کــه پرســتاران ب
الزم در جهــت اخــذ یــک تاریخچــه مناســب و اســتفاده از 
ــج  ــد ]12[. نتای ــاز دارن ــی نی ــب بالین ــه مناس ــای معاین تکنیکه
مطالعــات متعــدد نشــان میدهــد کــه پرســتاران در محیــط بالیــن 
از بســیاری مهارتهــای بررســی وضعیــت ســامت اســتفاده                                      
نمــی کننــد یــا بســیاری از مهارتهــا را بــه نــدرت و گاهــی اســتفاده 

ــد ]13،14[. ــی کنن م
امــروزه روشــهای مختلفــی بــرای ارزشــیابی مهــارت هــای 
عملــی دانشــجویان پیشــنهاد مــی گــردد. ایــن روش هــای 
ــند  ــی باش ــی م ــکات آموزش ــای مش ــیابی راهگش ــن ارزش نوی
و بــا افزایــش یادگیــری و مهــارت دانشــجویان بــه کیفیــت 
بــاالی مراقبتهــا کــه هــدف نهایــی رشــته پرســتاری اســت،کمک                                                   
ــنجش  ــت س ــردی جه ــهای کارب ــی از روش ــد ]15[. یک ــی کنن م
مهــارت عملــی دانشــجو« ارزشــیابی ســاختارمند عینــی مهارتهــای 
 Objective Structured Assessment of Technical بالینــی 
Skills OSATS مــی باشــد ]14[. مطالعــات مختلــف نشــان             

مــی دهــد آزمــون OSATS ابــزاری معتبــر و قابــل اعتمــاد اســت 
کــه بــه طــور فزاینــده ای در ســنجش مهــارت پزشــکی در                                 
ــی و  ــی عموم ــد جراح ــف مانن ــای مختل ــی ه ــای جراح ــه ه زمین

ــت ]16،17[.  ــده اس ــه ش ــی بکارگرفت ــی عروق جراح
Stavrakas و همــکاران یــادآور مــی شــوند؛ بــا ادغــام ایــن روش 

ــه را  ــوان مهــارت هــای پای ــه تنهــا مــی ت در برنامــه آموزشــی، ن
ــده  ــای پیچی ــرای ســنجش روش ه ــه ب ــرد بلک ــری ک ــدازه گی ان
نیــز قابــل اســتفاده اســت. بدیــن ترتیــب ارزیابــی فرآینــد یادگیــری 
ــک  ــن ی ــازد ]17[. بنابرای ــی س ــر م ــکان پذی ــتاد را ام ــط اس توس
روش معتبــر بــرای ارزیابــی مهارتهــای تکنیکــی اســت و بــا توجــه 
بــه مطالعــات انجــام شــده روایــی و پایایــی آن بــه اثبــات رســیده 
اســت ]18،19[. ایــن روش اولیــن بــار توســط دکتــر اندرســون در 
ــو مطــرح شــد ]19[ کــه شــباهت  ســال 1990 در دانشــگاه تورنت
Objective Structured Clinical( ــه روش آســکی ــاختاری ب س

 OSCE روش  چنــد  هــر   .]20[ دارد   Examination  )OSCE

و OSATS بــرای ارزیابــی قابلیتهــای بالینــی بــکار گرفتــه                                                                                              
ــکی، روش OSATS در  ــاف روش آس ــر خ ــی ب ــوند ول ــی ش م
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محیــط اتــاق مهارتهــای بالینــی )Skill lab(، در خصــوص دروس 
ــن روش از 8 -6 ایســتگاه تشــکیل شــده  ــرد دارد. ای ــی کارب عمل
اســت. مــدت زمــان توقــف فراگیــر در هــر ایســتگاه 15 -10 دقیقه 
ــاب وجــود دارد کــه  ــن روش بیــش از یــک ارزی مــی باشــد در ای
بایــد آمــوزش دیــده و بــا فــرم هــای ارزیابــی آشــنا شــوند. ارزیابــی 
ــا اســتفاده از چــک لیســت هــای  دانشــجویان در هــر ایســتگاه ب
متناســب بــا همــان ایســتگاه انجــام مــی شــود ]19،20[. منصــوری 
مــی نویســید؛ از مزایــای ایــن روش اینســت کــه حیطــه وســیعی 
از مهــارت هــا شــامل اهــداف شــناختی و مهارتــی و تــا حــدودی 
ــت،  ــن روش باالس ــی ای ــار و پایای ــنجد، اعتب ــی س ــرش را م نگ
ایســتگاه هــای اســتاندارد و هدفمنــد هســتند و دانشــجو در شــرایط 
ــت،  ــت برخورداراس ــد، ازعینی ــی گیرن ــرار م ــانی ق ــی یکس ارزیاب
نمــره گــذاری دقیــق، بازخــورد آنــی و دانشــجو راضــی تــر اســت، 
ــری  ــدازه گی ــه ان ــی دانشــجویان را منصفان ــای بالین ــت ه صاحی
ــورد  ــه دانشــجو بازخ ــدارد، ب ــی ن ــد، شــانس در آن دخالت ــی کن م
ــودن  ــاال ب ــه ب ــن روش ب ــب ای ــن از معای ــد. الک ــی ده ــریع م س

هزینــه، وقــت گیــر بــودن مــی باشــد ]15[.
ــت  ــب روش ارزشــیابی  درس بررســی وضعی در حــال حاضــر اغل
ــه  ــجویان ب ــه دانش ــت ک ــورت اس ــن ص ــی؛ بدی ــش عمل در بخ
ــارت  ــاق مه ــده و در ات ــدی ش ــته بن ــره دس ــای 8-10 نف گروهه
بالینــی )Skill lab( از دانشــجو 2-3 ســوال در مــورد ارزیابــی 
سیســتم هــا پرســیده و دانشــجو بــر روی ماکــت نحــوه معاینــه را 
نشــان مــی دهــد. لــذا ایــن شــیوه نمــی توانــد صاحیــت دانشــجو 
را در درس مذکــور کــه مبنایــی بــرای جمــع آوری اطاعــات بیمــار 
و رســیدن بــه تشــخیص پرســتاری اســت، تعییــن نمایــد. بنابرایــن 
ــه اهمیــت ارزشــیابی در آمــوزش بخصــوص ارزیابــی  ــا توجــه ب ب
مهارتهــا، از جملــه مهــارت بررســی وضعیــت ســامت بیمــار کــه 
نقــش مهمــی در کســب اطاعــات و تشــخیص پرســتاری دارد از 
یــک ســو و تاثیــر آن بــر کســب صاحیــت حرفــه ای دانشــجویان 
ــیابی  ــر روش ارزش ــدیم »تاثی ــرآن ش ــر ب ــوی دیگ ــتاریاز س پرس
ــرد،  ــر عملک ــی )OSATS( ب ــای بالین ــی مهارته ــاختارمند عین س
اضطــراب و رضایتمنــدی دانشــجویان پرســتاری در زمینــه واحــد 
ــم.  درســی بررســی وضعیــت ســامت بیمــار« را  بررســی نمایی

روش کار 
پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه ي نیمــه تجربــی  از نــوع دو گروهی 
پــس آزمــون می باشــد. محیــط مطالعــه در ایـــن پـــژوهش، مرکز 
مهارتهــای بالینــی دانشــکده پرســتاری دانشـــگاه علــوم پزشــکی 
جنــدی شــاپور اهــواز و جامعــه ي پژوهــش عبــارت بــود از کلیـــه 

دانشــجویان کارشناســی پرســتاري ترم ســوم کـــه واحـــد تئوری و 
عملــی بررســی وضعیــت ســامت را اخــذ کــرده بودنــد. بــا توجــه 
بـــه محدود بودن جامعه، از روش سرشـــماري بـراي نمونـه گیـري 
اســتفاده شــد وجامعــه بــا نمونــه ي پژوهــش برابــر بــود. مطالعــه 
در دو نیمســال متوالــی )مهــر و بهمــن 1398( جهــت دو گــروه از 
دانشــجویان انجــام شــد. گــروه شــاهد )52 نفــر( و گــروه آزمــون 
)48 نفــر( در نظــر گرفتــه شــدند. جمعــا  100 دانشـــجو وارد مطالعه 
شــدند. معیــار خـــروج عبـــارت بودنـــد از اخـــذ مجدد واحــد درس 
بررســی وضعیــت ســامت بــه علت قبـــول نشـــدن در تـرمهـــاي 
گذشــته و یــا حــذف واحــد بــود که هیچیــک از نمونه هـــا، چنـــین 
تجربـــه اي نداشـــت. آمــوزش بخــش نظــری در هــر دو گــروه بــا 
ــت.  ــورت گرف ــم ص ــاید و فیل ــخنرانی، اس ــتفاده از روش س اس
ــون 4  ــورت آزم ــه ص ــری ب ــش نظ ــرم در بخ ــان ت ــان پای امتح
گزینــه ای و تشــریجی پاســخ کوتــاه انجــام شــد. امتجــان عملــی 
جهــت گــروه شــاهد بــه روش روتیــن در اتــاق مهارتهــای بالینــی 
انجــام شــد. بدیــن صــورت کــه دانشــجویان در گروههــای 10-8 
ــدی شــده و از هــر دانشــجو خواســته مــی شــود  ــره دســته بن نف
کــه نحــوه معاینــه یــک یــا دو سیســتم  را  بــر روی ماکــت انجــام 
دهــد.  در ایــن شــیوه توانایــی دانشــجو در رابطــه بــا کل سیســتمها 
ارزشــیابی نمــی شــود. مدرســین در هــر دو گــروه یکســان بودنــد. 
گــروه شــاهد پــس از اتمــام آزمــون عملــی پرسشــنامه رضایتمندی 
و اضطــراب امتحــان را تکمیــل کردنــد. نمــره عملکــرد نیــز بــدون 

وجــود چــک لیســت توســط مــدرس ثبــت مــی شــد.
روش ارزشــیابی دربخــش عملــی جهــت گــروه آزمــون بــر اســاس 
شــیوه OSATS انجــام شــد. ابتــدا دانشــجویان بــه گروههــای 6 
نفــر دســته بنــدی شــدند. 6 ایســتگاه بــرای 6 سیســتم )قلــب، ریه، 
شــکم، سیســتم اعصــاب ، ســر و گــردن و عضانی-حرکتــی( در 
نظــر گرفتــه شــد. 6 نفــر از اســاتید دانشــکده کــه ســابقه تدریــس 
درس وضعیــت ســامت داشــتند بعنــوان  ارزیــاب و 5 دانشــجوی 
ــور  ــتگاه حض ــر ایس ــونده در ه ــه ش ــوان معاین ــه عن ــب ب داوطل
داشــت. تمــام شــئونات شــرعی از نظــر همگــن بــودن دانشــجو بــا 
معاینــه شــونده رعایــت شــد. جهــت معاینــه سیســتم قلــب و ریــه 
از ماکــت هــای پیشــرفته اســتفاده شــد. دو کارشــناس هــم بــرای 
ایجــاد هماهنگــی بیــن ایســتگاهها جهــت تعییــن زمــان حضــور و 
خــروج آمــوزش دیدنــد. مــدت زمــان حضــور در هــر ایســتگاه 10 
دقیقــه و مــدت زمــان تعویــض ایســتگاهها 2 دقیقــه بــود. همزمان  
ــان وارد ایســتگاه مــورد نظــر شــده و چرخــش انجــام  دانشــجو ی
ــارج  ــتگاه خ ــگ وارد و از ایس ــدای زن ــا ص ــجو ب ــد. دانش ــی ش م
ــا هــم جهــت  ــدم تمــاس دانشــجوها ب ــه منظــور ع ــی شــد. ب م
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تبــادل اصاعــات، اســتفاده از موبایــل ممنــوع و درب ورود و خــروج 
دانشــجو نیــز متفــاوت بــود. در هــر ایســتگاه از یــک چــک لیســت 
ــتم  ــر سیس ــه ه ــوط ب ــاخته مرب ــگر س ــرد پژوهش ــی عملک ارزیاب
اســتفاده شــد. بافاصلــه پــس از اتمــام آزمــون و قبــل از خــروج 
ــط  ــدی توس ــان و رضایتمن ــراب امتح ــنامه اضط ــاق پرسش از ات
ــه                                                                                                ــی پرداخت ــتراحت و پذیرای ــه اس ــپس ب ــل و س ــجو تکمی دانش
ــام              ــرد اع ــره عملک ــجو نم ــتراحت دانش ــدت اس ــد. در م ــی ش م

مــی شــد. 
ــس  ــف دانشــجو پ ــاط ضع ــر اســاس نق ــون ب ــه دوم آزم در مرحل
از دو هفتــه دانشــجویانی کــه نمــره کامــل نگرفتــه بودنــد تحــت 
ــا  ــا ب ــد ت ــی کردن ــن م ــده و تمری ــوزش دی ــدرس آم ــارت م نظ
تمریــن و مشــاوره اقــدام بــه رفــع نقــاط ضعــف خــود کنــد. نمــره 
ارزیابــی عملکــرد ایــن گــروه بــا نمــره عملکــرد مرحلــه قبــل جمع 
و نمــره میانگیــن محاســبه شــد. مــاك قبولــی در هــر ایســتگاه 
کســب بیــش از 75 درصــد نمــره کل هــر ایســتگاه، در نظــر گرفته 
شــد. کســب 50 تــا 75 درصــد نمــره، معــادل بــا عملکــرد متوســط 
وکســب نمــره کمتــراز 50 درصــد نشــان دهنــده عملکــرد نامطلوب 
بــود. عملکــرد متوســط و ضعیــف نیــاز بــه تمریــن مجــدد داشــت. 
ابــزار جمــع آوری در ایــن مطالعــه دو پرسشــنامه )اضطــراب اســپیل 
برگــر ]9[، پرسشــنامه رضایتمنــدی فــرج پــور ]22[ و یــک چــک 
ــود.  ــتم ب ــر سیس ــا ه ــه ب ــاخته در رابط ــگر س ــژو هش ــت پ لیس
ــر اســاس  محتــوای تدریــس  چــک لیســت پژوهشــگر ســاخته ب
و اهــداف آموزشــی از کتــاب مرجــع پرســتاري اســتخراج و 
روایــی ابــزار بــا نظرخواهــی از 10 نفــر از افــراد متخصــص مــورد 
            CVR= ./78 ارزیابــی قــرار گرفــت. ضریــب نســبی روایــی محتــوا
ــراب  ــنامه اضط ــد. پرسش ــبه ش Validity Ratio Content محاس

ــه دارای 20  ــاخته شــده ک ــپیلبرگر )1980( س امتحــان توســط اس
ســؤال اســت و ســؤالهای آن بــه صــورت چهارگزینــه ای )هرگــز 
=1 ،گاهــی اوقــات =2 ،اغلــب =3 و همیشــه =4( مطــرح میشــوند 
ــی  ــره 80 م ــر نم ــن پرسشــنامه 20 و حداکث ــره در ای ــل نم .حداق
باشــد. گرفتــن نمــره بــاال در ایــن پرسشــنامه، نشــاندهنده اضطراب 
امتحــان بیشــتری مــی باشــد و پژوهشــها در خصــوص روایــی و 
ــوده انــد. ضرایــب اعتبــار  پایایــی ایــن پرسشــنامه رضایتبخــش ب
ــرای کل مقیــاس، مؤلفــه نگرانـــی و مؤلفــه هیجانــی از ســوی  ب
مؤلــف از طریــق محاســبه ی همســـانی درونـــی آزمون بــه ترتیب 
0/94 ،0/86 و 0/90 گزارش شده است. ایـــن پرسشـــنامه توســـط 
ابوالقاســمی و همــکاران )1381( بــه فارســی ترجمــه و اعتباریـــابی 
ــه هــای دختـــر و  شــده اســت. ضرایــب آلفــای کرونبــاخ در نمون
پســـر بــاالی 0/92 و ضرایــب اعتبــار بازآزمایــی بعــد از یــک ماه و 

ســه هفتــه 0/80 گــزارش شــده اســت. همبســتگی کل پرسشــنامه 
ــردان  ــرای م ــاس اضطــراب امتحــان ساراســون )1978( ب ــا مقی ب

ــان 0/83 گــزارش شــده اســت ]9[. ــرای زن 0/82 و ب
ــه  ــه تشــکیل شــده و ب ــدی از 10 گوی پرسشــنامه هــای رضایتمن
ــره  ــد. نم ــتفاده ش ــجویان اس ــدی دانش ــی رضایتمن ــور بررس منظ
ــی  ــه ای م ــرت 4 نقط ــف لیک ــورت طی ــنامه بص ــذاری پرسش گ
ــم«،  ــم«، »مخالف ــًا مخالف ــای »کام ــه ه ــرای گزین ــه ب باشــد ک
»موافقــم« و »کامــًا موافقــم« بــه ترتیــب امتیــازات 0، 1، 2 و 3 
در نظــر گرفتــه شــد.  روایــی ایــن پرسشــنامه توســط اســاتید گروه 
آمــوزش پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز و کارشناســان 
مرکــز توســعه و مطالعــات دانشــگاه آزاد مشــهد تأییــد و ضریــب 
آلفــای کرونبــاخ آن در پرسشــنامه آزمــون گــران 0/85 و در 

ــت ]22[. ــده اس ــن گردی ــجویان 0/87 تعیی ــنامه دانش پرسش
ــاهده، دق،  ــوارد: مش ــامل م ــاخته ش ــگر س ــت پژوهش ــک لیس چ
ــتم  ــی سیس ــر طبیع ــی و غی ــای طبیع ــت ه ــمع و حال ــس، س لم
مــورد نظــر بــود و دارای 4 ســطح لیکــرت )بــه طورکامــل انجــام 
ــبی  ــور نس ــه ط ــد=2 ، ب ــام ش ــص انج ــور ناق ــه ط ــد =3 ، ب ش
انجــام شــد=1 و انجــام نشــد=0( بــود. نمــره دهــی ســواالت بــه 
ترتیــب کامــل )20-18(/ نســبتا کامــل )15-17(/ متوســط )12-
14( ضعیــف _12 و کمتــر دســته بنــدی شــدند. جهــت طراحــی 
چــک لیســت ارزیابــی سیســتم هــا، چــک لیســت بررســی وضعیت 
ســامت سیســتم قلــب و عــروق ]23[ بــه عنــوان یــک الگــو در 
ــه نحــوه  ــا توجــه ب ــه شــد و ســواالت هــر سیســتم ب نظــر گرفت

معاینــه همــان سیســتم طراحــی شــد. 
روش اجــرا مطالعــه بدیــن صــورت بــود که بعـــد از اخـــذ تاییدیـــه 
اخــاق از دانشــگاه علــوم پزشــکی جندیشــاپور اهــواز بــه عنــوان 
مرجـــع تصـــویب طـــرح پژوهشــی بــا شــماره U-97186 ثبــت و 
ــدا  ــا کداخــاق IR.AJUMS.REC.1397.800 اجــازه اجــرا پی ب
ــه دانشــجویان در خصــوص  ــل از اجــرا توضیحــات الزم ب کرد.قب
ــان از حفــظ اطاعــات و اســامی دانشــجویان  ایــن روش و اطمین
بــه صــورت محرمانــه و کســب رضایــت کتبــی صــورت گرفــت. 
در ایــن مطالعه ســـطح معنـــی داري 0/05 در نظـــر گرفتـــه براي 
توصیف جامعه ي پـژوهش از آمـار توصـیفی ماننـد توزیـع فراوانـی 
مطلـــق و نســـبی، میـــانگین وانحراف معیار اســتفاده گردید. برای 
ــن  ــت، عملکــرد( بی ــای کمــی )اضطــراب، رضای مقایســه متغیره
دوگــروه مســتقل از هــم )آزمــون وشــاهد( از آزمــون t مســتقل یــا 
معــادل ناپارامتــری آن )آزمــون Mann-Whitney( اســتفاده شــد. 
مدیریــت داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS 22 انجــام شــد.
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یافته ها
ــه  ــی جامع ــدا نرمالیت ــا، ابت ــل داده ه ــه و تحلی ــور تجزی ــه منظ ب
بــا آزمــون کولموگــروف اســمیرنف ارزیابــی و تاییــد شــد. از                                              
ــی  ــی(، تحلیل ــن، درصــد و فراوان ــی )میانگی ــاي توصیف ــون ه آزم
)t مســتقل و ناپارامتریــک ماننــد مــن ویتنــی( بــراي آنالیــز                                                                                         
ــل  ــه و تحلی ــل از تجزی ــج حاص ــد. نتای ــتفاده گردی ــا اس داده ه

داده هــاي مربــوط بــه مشــخصات دموگرافیــک واحدهــاي مــورد 
ــاري t مســتقل وکاي دو  ــه کمــک آزمونهــاي آم پژوهــش کــه ب
 ،P=0/22 انجــام گرفــت؛ نشــان داد کــه بیــن دو گــروه از نظر ســن
جنــس P=0/99، محــل ســکونت )P = 0/62(، وضعیــت تحصیــل 

ــد.  ــه نش ــی داری ماحظ ــاری معن ــاف آم )P =0/079( اخت

جدول 1: توزیع فراوانی و درصد  مشخصات دموگرافیک  دانشجویان مورد مطالعه

گروه
P-valueشاهدآزمونمتغیر

3/13P=0/22 ± 3/1321/35 ± 21/35سن

جنس 
)73/07( 38)75/0( 36زن

P   =0/99
)26/92( 14)25/0( 12مرد

محل سکونت 
)26/9( 24)45/8( 22خوابگاه

P =0/629 )50/0( 26)50/0( 24خانواده
)3/8( 2)4/1( 2تنها

وضعیت تحصیل
غیرمشروط

)1/9( 1)2/08( 1مشروط
P =0/079

47 )97/9(51 )98/07(

ــنجش  ــور س ــه منظ ــجو ب ــرد دانش ــت عملک ــی وضعی در بررس
ــان در بررســی وضعیــت ســامت هــر ارگان  ــری آن ــزان یادگی می
آزمــون آمــاری کای در )جــدول 2( نشــان داد کــه میانگیــن نمــرات 
عملکــرد دانشــجویان گــروه آزمــون  در بررســی سیســتم مربــوط 
بــه مهــارت ریــه )1/66±18/84( نســبت بــه ســایر مهــارت هــا از 
ــن  ــه طــوري کــه کمتری ــري برخــوردار اســت، ب ــن ت ســطح پایی
نمــره، مربــوط بــه ایــن ایســتگاه بــود و بیشــترین نمــره عملکــرد 
ــروق )0/88±19/58( اختصــاص  ــب و ع ــه بررســی سیســتم قل ب
داده شــده اســت. بیشــترین میــزان تســلط دانشــجویان در سیســتم 

قلــب و عــروق مربــوط بــه چــک  کــردن نبــض هــا، انــدازه گیــری 
فشــارخون، ســمع صداهــای قلــب و مشــاهده رنــگ پوســت  بــوده 
کــه بصــورت کامــل پاســخ  دادنــد و بیشــتر افــراد بــه بــر جســتگی 
وریــد ژوگــوالردر هنــگام معاینــه توجــه نداشــتند. بررســی سیســتم 
ریــه توســط دانشــجویان بــه ترتیــب بیشــترین افــراد بــه  متقــارن 
بــودن دو طــرف ســینه  بصــورت کامــل، ســمع صداهــای طبیعــی 
و غیــر طبیعــی ریــه، تعییــن محــل انجــام دق بصــورت ناقــص و 
ــا فرمیتــوس لمســی بصــورت انجــام  ــرزش هــای لمســی ی ــه ل ب

نشــده پاســخ گــو بودنــد.

 جدول2: مقایسه میانگین وا نحراف معیار نمره ارزشیابی عملکرد گروه آزمون و شاهد

گروه
متغیر

میانگین ± انحراف معیار
P-value

گروه آزمونگروه شاهد

0/880/001±0/2419/58 ± 16/23بررسی سیستم  قلب و عروق
2/660/001±02/4318/05 ± 15/21بررسی  سیستم ریه

0/920/02±67/1119/1 ± 17/48بررسی سیستم  شکم

0/440/04 ±  90/8519/20 ± 17/29بررسی  سیستم سرگردن

1/080/001±1/1218/1 ± 15/22بررسی سیستم مغز اعصاب
0680/0001± 2/4919/03± 15/03نمره کل
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نتایــج )جــدول 3( نشــان داد براســاس آزمــو ن آمــاری تی مســتقل 
ــاری  ــر آم ــنتی از نظ ــن روش OSATS و روش س ــراب بی اضط
ــه  ــد ک ــر چن ــود دارد )p=0/047(. ه ــی داری وج ــاف معن اخت

ایــن اختــاف انــدك اســت الکــن بیانگــر آنســت کــه در گــروه 
ارزشــیابی OSATS میــزان اضطــراب اندکــی کاهــش یافته اســت.   

 جدول 3: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره  اضطراب گروه آزمون و شاهد

Pvalueمیانگین  ± انحراف معیارگروه

6/05 ± 46/35گروه شاهد
0/047

6/49  ± 43/8گروه آزمون

ــدی دانشــجو از نحــوه ارزشــیابی یکــی  ــزان رضایتمن بررســی می
ــی  ــا اســتفاده از آزمــون آمــاری ت ــود کــه ب از اهــداف پژوهــش ب
ــان داد  ــدول 4( نش ــج )ج ــد. نتای ــل ش ــه و تحلی ــتقل تجزی مس

ــاف  ــاری اخت ــون لحــاظ آم ــروه شــاهد و آزم ــدی دو گ رضایتمن
.)p=0/273( ــدارد ــود ن ــی داری وج معن

جدول 4: توزیع میانگین وا نحراف معیار نمره  رضایتمندی گروه آزمون وشاهد

Pvalueمیانگین  ± انحراف معیارگروه

3/8 ± 17/68گروه شاهد
0/372

18 ±  18/68گروه آزمون

بحث 
 OSATS هــدف از ایــن مطالعــه تعییــن تاثیــر ارزشــیابی بــه شــیوه
ــجویان  ــدی دانش ــان و رضایتمن ــراب امتح ــرد ، اضط ــر عملک ب

ــود.  ــت ســامت ب ــتاری در درس بررســی وضعی پرس
 OSATS ــیابی ــه روش ارزش ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ــج ای نتای
ــی  ــان اثربخش ــری آن ــزان یادگی ــجویان و می ــرد دانش ــر عملک ب
مثبتــی داشــته اســت. الکــن در برخــی از بخشــها نمــره عملکــرد 
ــر         ــن ام ــت. ای ــمگیر نداش ــاوت چش ــروه تف ــجویان در دو گ دانش
مــي توانــد مبیــن ایــن فرضیــه باشــد کــه پرســتاران معایناتــي را 
ــر شــرایط  ــي بیمــاران و درك تغیی کــه در تعییــن وضعیــت بحران
ــر تشــخیص  ــم ت ــد، مه ــته باش ــر را داش ــن تأثی ــش تری ــان بی آن
ــاي الزم را کســب                                                                                                 ــار ته ــش و مه ــه انجــام آن دان داده و در زمین
ــدن  ــای ب ــی اعض ــدای برخ ــنیدن ص ــتاران ش ــد. پرس ــي نماین م
ــوان بخشــی از کار معمــول  ــه عن ــا(، را ب ــه ه ــب، شــکم و ری )قل
پرســتاری بــه حســاب نمیآوردنــد و بســیاری از مهارتهــای دیگر نیز 
بــه نــدرت انجــام مــی دهنــد یــا تعــدادی از ایــن مهارتها پیشــرفته 
ــد. نتایــج مطالعــه  ــوده را جــزو حیطــه کاری پزشــکان مــی دانن ب
ادیــب حــاج باقــری )1392( ]23[ و Yan و همــکاران ]25[ بــا نتایج 
ایــن مطالعــه تطبیــق داشــت. آنــان نیــز یــادآور شــدند پرســتاران 
مهــارت هایــی را تســلط دارنــد، انجــام مــی دهنــد. امــا اقداماتــی 
ماننــد رفلکــس هپاتوژوگــوالر و Trendelenburg را در کمتریــن 
ــر اهمیــت خــود  حــد انجــام مــی دهنــد. نتایــح ایــن مطالعــات ب
یادگیــری در ایجــاد یادگیــری مــادام العمــر داللــت دارد. در مجموع 

نتایــج مطالعــات مشــابه در خصــوص روشــهای ارزشــیابی نویــن 
ــتاری  ــرد د انشــجویان پرس ــای عملک ــر ارتق ــد DOPS بیانگ مانن
درانجــام مهارتهــای بالینــی شــد ]26[. Selim و همــکاران ]10[. 
ــارغ  ــری ف ــر یادگی ــودن روش OSCE ب ــر ب ــر موث ــد ب ــز تاکی نی
التحصیــان پرســتاری داشــتند. لیکــن Riley و همــکاران )2021( 
ــجویان  ــری ذانش ــان در یادگی ــرد مربی ــوند عملک ــی ش ــادآور م ی
ــک  ــا ی ــت تنه ــوان دریاف ــی ت ــن م ــذار اســت ]27[. بنابرای تاثیرگ
عامــل خــاص بــه تنهایــی نمــی توانــد موجــب ارتقــاء مهــارت و 

عملکــرد دانشــجویان شــود. 
ــراب  ــر اضط ــی ب ــیابی تکوین ــر ارزش ــر تاثی ــه ي حاض در مطالع
امتحــان دانشــجویان بررســی شــد و مشــخص شــدکه اضطــراب 
امتحان گـــروه آزمون نســبت بــه گــروه شاهد کــاهش یافتــه 
بــــود. نتایــج مطالعــه حاضــر بــا مطالعــه پیروزمنــش و همــکاران 
)1396( کــه بــا هــدف ارزیابــی اثربخشــی روش ارزشــیابی تکوینی 
ــر اضطــراب دانشــجویان پرســتاری انجــام شــد ]11[، همراســتا  ب
مــی باشــد. آنــان یــادآور شــدند کــه ایــن روش ارزشــیابی موجــب 
کاهــش ارزشــیابی پایانــی نیــز مــی شــود. تفــاوت ایــن دو مطالعــه 
آن بــود کــه در مطالعــه مــا روش ارزشــیابی یــک بــار در ارزشــیابی 
نهایــی انجــام شــد. Kim & Jang نیــز در مطالعــه اي کــه در یــک 
دانشـــکد ه ي پزشـــکی واقــع در کشــور کره جنوبــی انجــام دادند به 
ایــن نتیجــه رســیدند که بیــن اضطراب امتحـــان و اسـتراتژیهـــاي 
خـــود یـــادگیري یـــک ارتبــاط منفــی وجــود دارد. بــه ایــن معنــی 
ــا افزایــش اســـتفاده از اســتراتژیهاي یادگیــري خودتنظیــم  کــه ب
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توســـط دانشـــجویان، میـــزان اضطراب امتحـــان آنهـــا کـــاهش                                                                                             
مـــی یابـــد ]28[. مطالعـــه حاضر نیز استفاده از ارزشــیابی تکوینی، 
بــه عنوان یـــک راهکـــار مفیــد جهت کنترل اضـــطراب امتحـــان 
دانشـــجویان را در زمـــان ارزشــیابی پایانــی شناســایی شــد. نتایــج 
مطالعــات صالحــی ]29[، پیشــکار مفــرد و همــکاران )2013( ]30[،  
 OSATS ــه روش ــی ب ــجویان ارزیاب ــت دانش ــد اکثری ــان دادن نش
ــهاي  ــایر روش ــه س ــبت ب ــترس نس ــی پراس ــک روش امتحان را ی
امتحانــي مــی داننــد. کــه بــا پژوهــش فــوق همســو نمــی باشــند. 
احتمــاال دلیــل ایــن اختــاف، تفــاوت در نــوع آزمــون ، طراحــی و 
 ،]31[ Jasemi تعــداد زیــاد  ایســتگاه هــا مــی باشــد.در مطالعــات
Katowa-Mukwato )2013(، ]32[ یــادآور شــدند، ایــن روش 

نســبت بــه روش ســتنی بســیار عینــی تــر و باقــدرت تمیــز باالتــر 
ــدارد،  ــر ن ــر آن اث ــی ب ــخصی و اجتماع ــات ش ــه ارتباط ــت ک اس
زمانبنــدي و مهارتهــای عملــی را بهتــر مــی ســنجد و ســو گیــری 

ارزیابــان را کاهــش مــی دهــد.
در مطالعــه پیشــکار مفــرد و همــکاران دانشــجویان از روش 
ارزشــیابی OSATES بیــش از روش ســنتی رضایــت داشــتند 
]30[. دلیــل ایــن تفــاوت مــی توانــد تعــداد ایســتگاهها و ارزیابــان 
و نحــوه برگــزاری روش ارزشــیابی باشــد. در روشــهای ارزشــیابی 
ــر روش  ــور را ب ــجویان روش مذک ــد OSCE، دانش ــابه مانن مش
ســنتی  بــه دلیــل کاهــش اعمــال نظــر و ســلیقه ارزیابــان در نمــره 
ــت بیشــتری  ــح داده و رضای ــواالت ترجی ــودن س ــی ب ــی، عین ده
داشــتند ]21-32[. از محدودیــت هــای ایــن پژوهــش مــی تــوان 
بــه مــواردی همچــون متفــاوت بــودن مدرســان در ایســتگاههای 
ــنایی  ــدم آش ــری و ع ــان در کاس درس نظ ــا مدرس ــان ب امتح
ــرای  ــه ب ــرد ک ــاره ک ــیابی OSATS اش ــا روش ارزش ــجو ب دانش
اولیــن بــار در دانشــکده اجــرا شــده بــود. لــذا عــدم آشــنایی قبلــی 
ــه  ــه ارزشــیابی ب ــدرس و نداشــتن تجرب ــا بعضــی از م دانشــجو ب

ــجو  ــراب دانش ــش اضط ــب افزای ــد موج ــی توان ــور م ــیوه مذک ش
ــر نتایــج مطالعــه اثرگــذار اســت.  شــده باشــد کــه ب

نتیجه گیری
ــی  ــور معن ــه ط ــد ب ــه روشOSATS میتوان ــیابی  ب ــراي ارزش اج
ــنتی  ــه روش س ــزان اضطــراب دانشــجویان را  نســبت ب داري می
ــری  ــدی دانشــجویان تاثی ــزان رضایتمن ــر می ــا ب کاهــش دهــد ام
ــرای  ــه ب ــد و عادالن ــی مفی ــزار بالین ــک اب ــن روش ی ــت. ای نداش
مهارتهــای بالینــی دانشــجویان مــی توانــد باشــدکه میــزان مهارت 
بالینــی را تــا حــد چمشــگیری ارتقــائ داده و باعــث افزایــش امنیت 
ــه در  ــا ک ــردد. از آنج ــا گ ــامت آنه ــطح س ــود س ــاران و بهب بیم
گــروه هــاي آموزشــي علــوم پزشــکي بایــد شایســتگي عملــي بــا 
اطمینــان ارزیابــي شــود، لــذا ایــن روش مــی توانــد گامــی مهــم 
در جهــت ارزشــیابی مؤثرتــر، واقعــی تــر و بــا رضایتمنــدی بیشــتر 

دانشــجویان بــه شــمار آیــد. 
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