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  چكيده

درسي علوم پزشكي محسوب مي شوند.با اين حال ارزشيابي دانشجويان   آزمونهاي عملي بخش مهمي از برنامه: سابقه وهدف

از آنجائيكه تا كنون  .ليت اجرا كار آساني نيستبدون در نظر گرفتن معيارهايي چون عيني بودن،يكنواختي،اعتبار،صحت و قاب

گرفته لذا ، گروه بر آن شدند تا ضمن اجراي اين طرح به روش سنتي انجام بطور در اكثر دانشگاهاي ايران  آزمون مهارتهاي باليني

  ار دهند.و روش معمول مورد مقايسه قر OSPEشاهد)  نظرات دانشجويان و مدرسان را در مورد روش ارزشيابي -(مورد

دانشگاه علوم پزشكي و جويان پرستاري اي انجام گرفت كه جامعه پژوهش آن را دانشقايسه : اين مطالعه به روش مروش كار

مربيان شركت كننده در فرآيند امتحان پراتيك، تشكيل مي دادند.ابتدا كتاب فن علمي پرستاري توسط گروه به شكل چك ليست 

ايستگاه پروسجر عملي، ايستگاه سوم گزارش نويسي در  ۲پراتيك دانشكده تعبيه گرديد ،كه در ايستگاه در اتاق ۴طراحي و سپس 

دانشجو به روشهاي فوق مورد  ۱۰۰پرونده و در ايستگاه چهارم پرسش و پاسخ كوتاه انجام مي گرفت.  در اين بررسي تعداد 

ليكرتي جمع آوري وبا استفاده از روشهاي آماري توصيفي ارزشيابي قرار گرفتند. سپس نظرات آنها از طريق پرسش نامه با شاخص 

  مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت.  spssوتحليلي ونرم افزار 

 بـود و   ۱۶.۴ospeبودند . ميانگين نمرات در روش  %)٨٤(،اكثريت مؤنث ۲۲.۶۶: نتايج نشان دادكه ميانگين سني دانشجويان نتايج

 ١٦درصد افـراد مـورد مطالعـه نمراتشـان بـاالي      ١٨بود و ١٥.٦.در روش سنتي ميانگين نمرات بود ١٦باالي   %)۳۲نمرات اكثر افراد (

  را ترجيح مي دادند. ospe% روش  ٧٧.٧% و مربيان ٧١بود.اكثريت دانشجويان پرستاري 

  

د كه پروژه فوق : از آنجائيكه نگرش اكثر مربيان و دانشجويان در مورد اجراي طرح فوق مثبت بود پيشنهاد مي گردنتيجه گيري

  جزو برنامه درسي و امتحاني اين دانشكده و ساير مراكز مشابه مثل: آزمايشگاه فيزيولوژي، ميكروبيولوژي و... قرار گيرد.

 

 ، روش سنتيارزشيابي ، ospe كلمات كليدي:
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  سپاس

حال كه به لطف خدا اين پژوهش به پايان رسيده پژوهشگران وظيفه خود 

از مسئولين محترم دانشكده پرستاري و مامائي،مربيان محترم  مي دانند كه

خانم ها عالي،پور قهرمان،كاظم زاده،حاج محمدي و آزادي، و دانشجويان 

پرستاري مستقر در پراتيك خانم ها كريمي و جهانگيري و  از مسئولين 

  محترم پژوهشي، سايت و واحد كتابخانه تقدير و تشكر نمايند.
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  بيان مسئله

طي دو دهه اخير عالقه زيادي به  .روش هاي ارزشيابي در علوم پزشكي رو به توسعه هستند        

مي باشد كه يك  OSPE١يكي از اين روشها ارزشيابي كفايت عملي و باليني دانشجويان مبذول گشته 

در اين شيوه ارزشيابي، چك ليستي از  .روش ارزشيابي مهارتهاي عملي به روش عيني مي باشد

كفايت مهارت عملي دانشجو ،موضوعات مختلف عملي به دقت طراحي مي شود و از طريق مشاهده 

و مهارت عملي متعددي طراحي مي  ). بدين منظور ايستگاههاي سوال۱مورد ارزيابي قرار مي گيرد(

دقيقه دانشجو توقف نموده  ۳-۵ايستگاه مي باشد و در هر ايستگاه  ۱۰-۳۰شوند كه تعداد آنها بين 

موارد جزء به  ،جري را اجرا مي نمايد كه از طريق چك ليستيسواالتي را پاسخ مي دهد و يا پروس

و همكارانش با الگوگيري از  ٢توسط نايار ۱۹۸۶اين روش اولين بار در سال  .جزء ارزشيابي مي شوند 

OSCE ارائه شده بود بكار گرفته شد و به عنوان روش  ۱۹۷۵ن و همكارانش در سال دكه توسط هار

). با توجه به اينكه دروسي مثل اصول و فنون، ۲جديد امتحان عملي مورد پذيرش قرار گرفت(

عملي تدريس مي شوند و به صورت  ي وهم فيزيولوژي، بيوشيمي، انگل شناسي...هم به صورت تئور

وجود ندارد و يي واحدها  ي كه عيني باشد، براي ارزشيابي چنينعملي منطقي و قابل قبول آزمونهاي 

ذا بر آن شديم تا ضمن اجراي اين ل،اغلب اساتيد بطور ذهني عملكرد دانشجو را ارزشيابي مي كنند 

  وه ارزشيابي جويا شويم.طرح نظرات دانشجويان و مدرسان را از اين شي

                                                 
1 -Objective structured practical examination 
2 - Nayar 
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  مقدمه

  

فسير اطالعات است كه تعيين مي ارزشيابي آموزشي يك فرايند نظام دار جمع آوري، تحليل و ت       

  )۳يا در حال تحقق يافتن هستند( دفهاي مورد نظر آموزشي تا چه ميزاني تحقق يافتهه كند

ه شناختي، عاطفي و رواني حركتي تقسيم ) اهداف آموزش را در سه حيط۱۹۵۶بلوم و همكاران (        

بندي كردند كه هدفهاي حيطه حركتي را مي توان از طريق، مشاهده، مقياس، درجه بندي، فهرست 

  )۴اري سنجش نمود. (يدد

          OSPE  كه به معني آزمون عملي عيني داراي ساختار مي باشد از جمله روش هايي است كه مي

ان را بطور عيني و پايا مورد ارزيابي قرار دهد و دستيابي به تمامي اهداف تواند حيطه عملكرد فراگير

آموزش عملي را ممكن سازد از مزاياي اين روش اين است كه پرسش و نمره دهي فراگيران به طور 

مي باشد كه به جاي بررسي ٣ OSCEشكل تعديل يافته  OSPE. در واقع )۵(يكسان انجام مي شود

). با استفاده از اين روش تمام ۶جرهاي عملي را مورد ارزيابي قرار مي دهد(يپروسجرهاي باليني، يپروس

). در آموزش ۵پروسجرهاي عملي را در آزمايشگاه (مركز مهارتهاي باليني) مي توان ارزيابي كرد(

رشته هاي پزشكي در كنار آموزش هاي باليني علوم پايه دروسي وجود دارند كه قسمتي به صورت 

شي به شكل عملي اجرا مي شوند كه درس اصول و فنون پرستاري از آن جمله مي باشد . تئوري و بخ

و مقايسه نظرات دانشجويان و مربيان در مورد روش OSPE هدف از اين مطالعه اجراء روش 

  بود. OSPE ارزشيابي معمول و روش

  

  

                                                 
3 - Objective structured clinical examination 
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  تعريف واژه ها (علمي و كاربردي)

  وعملي تعريف نظري

OSPEملي سازمان يافته كه در آن مهارتهاي عملي از طريق يك چك ليست كه : روش ارزشيابي ع

  ).۵ارزشيابي مي شوند ( را در ايستگاههاي متعدد بطور دقيق توسط امتحان كنندگان تنظيم شده

  

  تعريف عملي دانشجو

  منظور دانشجويان رشته پرستاري مي باشند كه واحد پراتيك را مي گذرانند.

  

  تعريف عملي مربيان

مربيان كارشناس دانشكده پرستاري (رشته پرستاري) مي باشند كه آزمون پراتيك را برگزار مي  ورمنظ

  كنند 

  تعريف نظري نظرات

 ومخالفليكرت از كامال موافق، موافق، بي نظر شاخص بررسي  نظرات دانشجويان و مربيان براساس

  ).۷شد ( درجه بندي

  هدف كلي طرح

  و روش ارزشيابي معمول در پراتيك OSPEيان پرستاري در مورد مقايسه نظرات دانشجويان و مرب

  اهداف اختصاصي

  OSPE اجرايمامائي در مورد ومربيان  تعيين نظرات دانشجويان  -۱

 مامائي در موردروش معمول ارزشيابي  ومربيان  تعيين نظرات دانشجويان  -۲

 در مورد دو روش فوق مقايسه نظرات -۳



 ٩

  اهداف كاربردي

  براي بكارگيري اين روش به مسئولين و  دست اندركاراندي رهنمو ارائه

  

  سواالت پژوهش

 چگونه است ospeنظرات دانشجويان پرستاري در مورد  -۱

 چگونه است ospeنظرات مربيان پرستاري در مورد     -۲
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فصل دوم پيشينه تحقيق يا بررسي 

 متون

  مباني نظري -

  مطالعات جهان -

  مطالعات ايران -
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      ني نظريمبا

چهارچوب نظري اين تحقيق بر مفهوم ارزشيابي استوار است كه در غالب آن به انواع روش هاي 

  توجه خواهد شد. OSPEارزشيابي به خصوص، ارزشيابي حوزه عملكردي و 

  

  ارزشيابي 

ارزشيابي به يك فرآيند نظام دار براي جمع آوري، تحليل و تفسير اطالعات گفته  مي شود به اين 

منظور كه  تعيين شود كه آيا هدفهاي مورد نظر تحقق يافته اند يا در حال تحقق يافتن هستند وبه چه 

) بلوم و همكاران هدفهاي آموزشي را در سه حوزه تقسيم بندي نمودند كه حوزه شناختي، ۳ميزاني.(

فعاليت هاي در واقع حوزه شناختي بر سنجش .حركتي را شامل مي شود  –حوزه عاطفي و حوزه رواني 

ذهني و فكري داللت دارد حوزه عاطفي عاليق، نگرش ها و ارزش ها را مورد بررسي قرار مي دهد و 

اليت هاي فراگير زمينه مهارتهاي حركتي يا حركات بدني و فعبه  حركتي) –حوزه عملكردي (رواني 

  )۳مربوط مي باشد. (

  

  آزمونهاي عملكردي 

سرو كار دارند، مهارت در استفاده از فرآيندها و شيوه   ٤مهارتبنا به تعريف آزمونهاي عملكردي با 

هاي اجرائي و نيز در توليد فرآورده ها، براي مثال دروسي مثل علوم با مهارتهاي آزمايشگاهي ، 

دروسي مثل رياضي با مهارت حل مسئله و دروسي مثل فارسي با مهارتهاي برقراري ارتباط سرو كار 

ي هم از آزمون شونده مي خواهند تا به انجام نوعي رفتار اقدام كند نه اينكه دارند. آزمونهاي عملكرد

  ).۳صرفا سوالهايي را جواب دهد (

                                                 
4 - Skill 
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  تعريف آزمون عملكردي

آن دسته از وسايل اندازه گيري كه مي كوشند تا بسنجند كه چگونه كسي مي تواند كاري را انجام 

  )۳دهد غالبا آزمونهاي عملكردي نام دارند. (

ه و اجراي آزمونهاي عملكردي وقت بيشتري الزم دارد و نمره گذاري آنها هم نسبت به ساير تهي

صاحب نظران جهت كاهش دشواري تهيه اجرا و نمره گذاري  اين آزمونها .آزمونها مشكل تر است 

راههاي زير را پيشنهاد كرده اند: موقعيت و شرايط واقعي براي آزمون ايجاد شود، دستور العمل 

  )۳حي براي عملكرد موجود باشدو از فنون مشاهده استفاده شود. (واض

  

  فنون مشاهده

  فهرست وارسي، مقياس درجه بندي و نظاير آن از جمله روش ها و فنون مشاهده مي باشند.

  

  فهرست وارسي

در اين روش مراحل عملكردي كه بايد انجام شود در يك رديف متوالي ليست مي شوند (چك 

  مشاهده گر تعيين مي كند كه هر يك از آن مراحل انجام گرفته يا نه. ليست) و آن گاه

  

  آزمون عملي عيني داراي ساختار

OSPE  در واقع امتحاني است شبيهOSCE  با اين تفاوت كه براي ارزشيابي واحدهاي عملي غير

آن هنوز در  باليني به كار مي رود. البته چون سالهاي زيادي از شناسائي آن نگذشته است استفاده از

دانشكده ها و مكان هاي آموزش پزشكي جا نيفتاده است و موارد معدودي از اجراي آن، آن هم به 



 ١٣

صورت آزمايش وجود دارد. در اين روش دانشجويان در يك سيستم مداري از تعدادي ايستگاه كه در 

عبور بخيه زدن و... هر ايستگاه عمل خاصي از دانشجو خواسته مي شود مانند تزريقات، پانسمان كردن،

(سوال چند گزينه  ٥ MCQمعادل  ،براي ارزشيابي مهارت عملي فرد OSPEدر حقيقت  مي كنند .

ايستگاه جهت ارزيابي  ۵-۱۰اي) براي ارزشيابي دانش فراگير مي باشد.مطالعات نشان مي دهد كه بين 

ودر هر ايستگاه شده اند  فراگير ارزيابي ۳۰ساعت حدود  ۳تا  ۲بكار رفته در فاصله  OSPEبه روش 

 هر چه تعداد ايستگاه بيشتر باشد ثبات (پايايي) امتحان بيشتر  است.دقيقه توقف مي كند. ۳-۵دانشجو 

  )۹و۸(

  

  OSPEفوايد 

براي ارزشيابي مهارت عملي روش مناسبي است و نسبت به امتحانات قديمي و مرسوم  OSPEروش 

هم چنين به دليل اينكه نشجو منصفانه ارزيابي مي شود.،صالحيت دااز روايي بيشتري برخوردار است 

در اين آزمون متغير امتحان كننده از محدوده خارج مي شود و نمره دهي يكسان انجام مي شود از 

پايايي بيشتري برخوردار است. امكان دادن فيدبك به دانشجو جهت رفع اشكاالت بعدي بيشتر است، 

يق چك ليست هاي از قبل تهيه شده قابل بررسي است و يك روش ارزيابي عيني است كه از طر

  )۴و( ) ۳دانشجو موضوع مورد امتحان را بهتر ياد مي گيرد.(

  معايب

OSPE  تا حد زيادي به مهارت مشاهده اي ممتحن وابسته است، مدت زمان زيادي جهت تهيه چك

  ) ۳فقط تعدادي از پروسجرهاي سخت ارزيابي مي شوند. ( وليست ها صرف مي شود

  

                                                 
5 - Multiple Choice Question 
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  مطالعات انجام شده در جهان

فارماكولوژي  ياكثر مقاالت يافت شده در جهان نشان مي دهدكه اين آزمون بيشتر در گروه آموزش

  بكار رفته و در ساير رشته ها تقريبا مطالعه اي در اين زمينه يافت نشد.

نشكده داروسازي در دا OSPEيك مطالعه به منظور بررسي اثرات مقايسه اي ارزشيابي سنتي و روش 

دانشجو شركت نمودند كه اكثر آنها معتقد  %)۸/۶۳( ۱۶۲دهلي انجام گرفت كه در اين مطالعه تعداد

روش بهتري براي ارزشيابي بوده، متوسط نمرات دانشجويان در روش ارزشيابي  OSPEبودند 

OSPE  نمره گرفته % ۷۵% دانشجويان باالي ۴% ولي در روش ارزشيابي سنتي فقط ۷۵اكثريت باالي

% نمره مي گيرند چرا كه قضاوت بر عهده معلم است ۷۰-۷۵بودند در روش سنتي دانشجويان به ندرت 

حتي اگر دانشجو به سواالت غلط هم جواب دهد ممكن است نمره وي از  OSPEدر حالي در روش 

يزي در روش از دانشجويان صفر شد كه چنين چ نفر  ۲در اين طرح نمره ساير پروسجرها كامل باشد. 

متغير  ۴۴تا  ۵از ،بوده تر گسترد OSPEح نمرات در سطارزشيابي سنتي بندرت ديده مي شود و 

  .)۵(بود

دانشجو  ۱۰۰با روش بررسي سنتي انجام گرفت تعداد  OSPEدر مطالعه ديگري كه به منظور مقايسه 

ه شدند كه براي هر ايستگاه عملي در نظر گرفت ۲سوال و  ۸پزشكي دهلي در مطالعه شركت نمودند 

 طوري طراحي شده بودند كه حيطه شناختي OSPEدقيقه در نظر گرفته شده بود، سواالت  ۳ايستگاه 

بررسي آماري نشان داد كه تفاوت معني دار بين نمرات كسب شده .دانشجو را ارزشيابي كنند و عملي 

ن مطالعه نشان داد اي) >P ۰۰۱/۰(و روش هاي سنتي بررسي عملي وجود دارد  OSPEتوسط روش 

مشابه معاينات باليني سنتي است ولي جايگزين نمودارها و چارت ها نمي شود و براي  OSPEنتايج 

براي ارزشيابي فيزيولوژي  از   بهتر است بايد كار استادانه اي انجام شود و  OSPEبررسي خوب با 

  ).۶شود(مشتركا استفاده  OSPEروش هاي سنتي و 
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 ۲۰۰۰نوان بررسي نگرش دانشجويان و استادان فارماكولوژي در بريتانيا در سال مطالعه ديگري تحت ع

استاد انجام گرفت و  ۱۴دانشجوي رشته فارماكولوژي و  ۱۱۲انجام گرفت كه اين مطالعه بر روي 

% دانشجويان معتقد بودند كه ۹۸تيم داشت تكميل گرديد  ۸اطالعات از طريق پرسشنامه اي كه 

OSPE معتقد بودند كه يادگيري آنها بيشتر ۷۷ي براي ارزيابي مهارتهاي عملي بوده، وسيله مناسب %

% معتقد بودند كه وقت آزمون كم بوده.همه ۶۹% معتقد بودند كه امتحان لذت بخش بوده  ۷۱شده 

% آن را وسيله ارزشيابي ۷۹پرسنل ممتحن اين امتحان را از امتحان غيرساختاري راحت تر دانستند 

  ).۱۰% محتمل ها معتقد بودند وقت آزمون كافي بوده (۷۹تند. مطلوب دانس

دردرس فارماكولوژي  OSPEمطالعه اي هم به منظور بررسي نگرش دانشجويان پزشكي در مورد 

سنجيده شده كه اين مطالعه بر روي دانشجويان سال دو دانشگاه علوم پزشكي منيپال، بخارا، و نپال 

سؤاالتي پرسيده   OSPEيابي مهارتهاي ارتباطي و پروسجر عملي انجام گرفت و در مورد نحوه ارزش

دانشجو انجام گرفت پرسش نامه نگرش و با شاخص ليكرت تهيه و پس از  ۹۶شد. اين مطالعه بر روي 

% مونث ۴/۴۱% دانشجويان مذكر و ۶/۵۸ر گرفت و در اين مطالعه آزمون در اختيار دانشجويان قرا

دقيقه براي هر ايستگاه كافي نيست، و اكثر آنها متعقد بودند  ۳بودند، دانشجويان ابراز كردند كه مدت 

نسبت به دختران بيشتر با  پسر احتمال شناس را در نمره دهي كاهش مي دهد دانشجويان OSPEكه 

  ).۱۱(موافق بودند OSPEكسب توانايي در روش 
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  فصل سوم :شيوه اجراي طرح

  نوع پژوهش -

  جمعيت مورد مطالعه -

  روش نمونه گيري -

  روش گردآوري اطالعات -

 مالحظات اخالقي -

  روش تجزيه و تحليل داده ها -
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  نوع پژوهش

 پرستاري بادو  اصول و فنون دانشجويانامتحان  آن  اي بود كه طي مقايسه اي اين پژوهش يك مطالعه 

   .قرار گرفت مقايسهمورد  OSPEروش سنتي و

  جمعيت مورد مطالعه

جامعه پژوهش اين مطالعه را دانشجويان پرستاري و مامائي دانشكده پرستاري و مامائي اردبيل تشكيل 

  نفر در  مطالعه شركت داده شدند. ۱۰۰ترم متوالي با حجم نمونه ۳مي دادند كه دانشجويان 

  

  روش گرد آوري اطالعات

مرحله مورد ارزشيابي قرار گرفتند كه يك مرحله با روش  ۲دانشجويان گروه پرستاري در نفر از  ۱۰۰ 

ايستگاه در نظر  OSPE ۴اين كار انجام گرفت .جهت اجراي  OSPEسنتي و يك مرحله با روش 

ايستگاه براي انجام پروسجر عملي، يك ايستگاه براي گزارش نويسي و يك ايستگاه  ۲گرفته شد كه 

اي پرسش و پاسخ در نظر گرفته شده به دليل كمبود امكانات فضايي در پراتيك ايستگاهها كامال بر

جدا از اهم نبودند و با استفاده پاروان ايستگاهها از هم جدا شدند كه اين مورد از ناتواني ها و ضعف 

مايي دانشگاه علوم هاي مطالعه بود معيارهاي ورود به مطالعه دانشجوي پرستاري دانشكده پرستاري و ما

پزشكي اردبيل كه واحد اصول وفنون داشتند، بود و معيار خروج از مطالعه دانشجويي كه سابقه استرس 

به دليل استرس  OSPEتن از دانشجويان در ارزشيابي  ۲شديد يا بيماري آشكار رواني داشته باشد. 

شركت در آزمون زمان بندي  توانكه نفر از آنها به علت لكنت زبان  ،شديد  از مطالعه خارج شدند

دانشجويان يكبار از طريق چك ليستهاي تهيه شده توسط اعضاي هيئت علمي پرستاري   شده را نداشت.

) وپس از هر مرحله ۲) ويكبار هم به روش سنتي ارزشيابي شدند (درس فن۱ارزشيابي شدند ( درس فن 

  سنجي شد ونظرات با هم مقايسه شدند. از دانشجويان و مربيان در مورد روش هاي اجرا شده نظر 
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  روش هاي تجزيه و تحليل داده ها

  تجزيه و تحليل شدند. (آزمون تي) و تحليلي (درصد)و آمار توصيفي SPSSداده ها از طريق نرم افزار 

  ميانگين نظرات هر سوال و ميانگين كلي نظرات بررسي و در سه طبقه زير تقسيم بندي شد.

  نگرش مثبت ۵

  عمولينگرش م ۳

  نگرش منفي ۱

  آزمون تي زوج ميانگين نمرات قبل وبعد مداخله مقايسه شد.با استفاده از 

 مالحظات اخالقي 

  نكات اخالقي كه در اين پژوهش مورد نظر بوده است عبارتند از : 

  كسب معرفي نامه از واحدپژوهش دانشگاه  -۱

 دانشگاه و دانشكده هاي كشور  ارائه نتايج به -۲
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ارم : فصل چه

  نتايج

  نتايج

  جداول

  نمودارها
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  نتايج

ارائه شده كه )۱جدول (دانشجويي كه توسط هر دو روش ارزشيابي شده بودنددر  ۱۰۰نتايج نمرات  

به طور معني داري از روش معمول باالتر بود. ميانگين  ospe نشان مي دهد نمرات حاصل از روش 

% دانشجوياني  ۳۲)۱۵.۶در مقابل  ۱۷.۵باالتر بود ( ospeنمرات دانشجويان به طور معني داري با روش 

%دانشجوياني ۱۸الي كه فقط ،در حنمره گرفته بودند ۱۶ارزشيابي شده بودند،باالي ospe كه با روش

% ٤١% دانشجويان رشته پرستاري و٥٩. بود.  ۱۶كه با روش معمول ارزشيابي شده بودند نمره آنها باالي 

را   ospe%مربيان روش ٧٧.٧% دانشجويان مامايي و٧٨يان پرستاري ،% دانشجو٧١رشته مامايي بودند،

   .ترجيح مي دادند

بود   ospeنمره دهي با روش  )مربوط به عادالنه بودن ٤.٩٧باالترين نمره ميانگين نظرات دانشجويان (

جدول  دانشجويان بود طيف وسيعي از آموخته هاي دهي مربوط به عدم پوشش  )٢.٥١(نمره وكمترين

)٢(.  

 
   ،نمرات،رشته،ترجيح روش ارزشيابي)توزيع فراواني مطلق و نسبي افراد مورد مطالعه بر حسب سن،جنس۱جدول(

  

  درصد                                 تعداد                                                                     گروه

  
  سن (سال)                     

                                    ۲۲-۲۰۰                           ۵۲                                                                              ۵۲   

                                    ۲۵-۲۳                          ۴۸                                                                              ۴۸    

Mean                                 = ٢٢.٦٦                                                                                                            

  جنس                            

  ۱۶                                                                                 ١٦                مرد                                                      

  ۸۴                                                                                ۸۴                     زن                                                    

  

   ospe در روش  نمرات

  ۳۲                                                                                 ۳۲                             ۱۶باالي                                   

 ۶۸                                                                                  ۶۸                         ۱۶كمتر از                                   

                                    Mean=۱۷.۵ 

                          سنتي در روش  نمرات  

  ۱۸                                                                                  ۱۸                                ۱۶باالي                                    

  ۸۲                                                                                   ۸۲                            ۱۶كمتر از                                   

                                    Mean =۱۵.۶                                                                                                                

  شركت كنندگان

  ۱۰۰                                                          ۹مربيان                                             
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  ۵۹                                                        ۵۹پرستاري       دانشجوي                    

  ۴۱                                                        ۴۱مامايي         دانشجوي                     
  ospeترجيح روش 

       ۷۱                                                                                 ۴۲        گروه پرستاري                                  

 ۷۸                                                                                 ۳۲گروه مامايي                                              

  ۷۷.۷                                                                                ۷مربيان                                                     

  

                                                               

                       

  

                    )٥(حد اكثر نمره  ospe نظرات در مورد روش  ميانگين نمرات )۲جدول(
                                                                                                   

                   )٥(حد اكثر نمره  ospeميانگين نمرات                                                                      شماره                                           سؤاالت           

  

  ۲.۵۱                                                                                         آيا اين روش ميتواند طيف وسيعي از آموخته هاي شما را ارزيابي كند -۱

 ۴.۰۲                                                                                          آيا با اين روش پرسش و پاسخ در مورد پروسجر به خوبي انجام شد -۲

     ۳.۸                                                                                                                                    يا اين روش  ايجاد استرس زيادي ميكندآ -۳

 ۴                                                                                                           تسآيا چك ليست وسيله عادالنه اي براي ارزشيابي عملي ا -۴

        ۳.۴۹                                                                                                                       آيا اين روش براي امتحان عملي قابل اطمينان بود -۵

 ۴.۹۷                                                                                                                                              را ترجيح مي دهم ospeمن روش  -۶

  ۲.۸                                                                                                                                            كم بود ودقت وقت ospe در روش -۷

 ۴.۹۷                                                                                                                                         احتمال شانس كم بود ospe در روش -۸

 ۴.۳                                                                                                                                                گروه بود ۲آيا تفاوت زيادي در  -۹

 ٣.٢٩                                                                                                                                               باعث نظم در يادگيري مي شود -۱۰

  ٣.٩                                                                                                                                                                                                جمع            
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  فصل پنجم بحث و نتيجه گيري

  

 محدوديت ها -

  

 پيشنهادات -

  

 منابع -

  

  چكيده انگليسي -
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  :بحث و نتيجه گيري

  

در  )۱۶.۴باالتر بود ( ospeميانگين نمرات دانشجويان به طور معني داري با روش نتايج نشان دادكه 

نمره باالترين .  .مي دادند را ترجيح ospe روش و مربيان، .اكثريت دانشجويان پرستاري)۱۵.۶ (مقابل

بود وكمترين نمره   ospeنمره دهي با روش  مربوط به عادالنه بودن ميانگين نظرات دانشجويان 

  بود.با اين روش ارزشيابي  دانشجويان طيف وسيعي از آموخته هاي دهي پوشش مربوط به عدم 

در دانشكده  OSPEي سنتي و روش به منظور بررسي اثرات مقايسه اي ارزشياب كه يك مطالعه 

روش بهتري براي  OSPE  معتقد بودند كثر دانشجوياناكه  ه نشان دادداروسازي دهلي انجام گرفت

% ۷۵اكثريت باالي  OSPEدانشجويان در روش ارزشيابي  اكثريت ارزشيابي بوده، متوسط نمرات

ح نمرات در سطه گرفته بودند و % نمر۷۵% دانشجويان باالي ۴ولي در روش ارزشيابي سنتي فقط بود.

OSPE دانشجويان ابراز كردند ۸/۶۳متغير بود.  ۴۴تا  ۵از بوده وه تر گسترد %OSPE  روش بهتري

   ) يافته هاي اين پژوهش با مطالعه ما همخواني داشت.۵است.(

سنتي انجام گرفته بود تفاوت آماري معني  روشبا  OSPE در مطالعه ديگري كه به منظور مقايسه

 .(p<./001 ) وجود داشت سنتي روش وOSPEداري بين نمرات كسب شده 

  محدوديت ها

پاروان از  كمبود امكانات فضايي در پراتيك ايستگاهها كامال جدا ازهم نبودند و با استفادهبدليل  

  ايستگاهها از هم جدا شدند كه اين مورد از ناتواني ها و ضعف هاي مطالعه بود
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  پيشنهادات

هم از جهت امكانات وفضا هم  اهده تقبال از روش فوق توسط معاونين آموزشي دانشكحمايت واس-

  پشتيباني مالي از مجريان 

  بكار گيري روش فوق به كليه آزمايشگاههاي ميكروبيولوژي،فيزيولوژي،بيوشيمي و... توصيه مي شود
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ABSTRACT 

 

Background objective: Practical examination is an important component of evaluation in the 

medical curriculum. However, evaluation of students is not easy if the criteria of objectivity, 

uniformity, validity, reliability and practicability have to be met. At present, practical 

exercises in fundamental of nursing  in most medical colleges in Iran  are conducted and 

evaluated in the conventional way, i.e., a student is given an experiment to perform, a viva is 

conducted after completion of the practical exercise and the candidate evaluated 

subsequently. Objective Structured Practical Examination (OSPE) has been suggested as an 

alternative instrument for the assessment of practical exercises The objective of this study was 

to compare the evaluation of students' and teachers' about conventional practical evaluation 

versus OSPE. 

 

MATERIAL AND METHODS: This was interventional study The OSPE exercises were made 

as follows: Sets of 4 stations each include:2 station were  for practical producer, 1 for 

reporting  and last station was for short question .100 numbers of nursing students were 

subjected to both the conventional practical evaluation and OSPE in the same order and then 

option of students' and teachers' about conventional practical evaluation versus OSPE were 

evaluated with likert questionnaire  . 

  

RESULTS:Results show that  average age of the students were 22.66 and most of them wee 

female (84%) the scoring in the OSPE was significantly better than in the conventional 

system. The average scores of students were significantly higher with OSPE (16.4Vs. 15.6) 

with 32% students scoring more than 16 marks whereas 18% scored more than 16 with the 

conventional evaluation. Most of the Students (71%) and teachers  (77.7%) preferred  ospe . 

 

CONCLUSION: As students' and teachers' opnion were positive about OSPE and students 

had more  satisfaction this methods recommended for other branch of medicine . 

 

Keywords: Ospe ,evaluation ,conventional practical evaluation 

 


