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و اضطراب امتحان در  تيرضا ،يريادگيبر  يبه روش آسك يابيارزش تأثير
  يمرور ي: مطالعهيپرستار انيدانشجو

  
  يزداني حهي، مل*يحاج باقر بيمحسن اد

  
 

  چكيده
و  يپزشك يهادر رشته ر،ياخ يهاسال ياست كه ط يابيارزش يهاوهياز ش يكي يآسك اي ينيع افتهيساختار  ينيآزمون بالمقدمه: 

اند، روش ارائه كرده نيآثار ا نهيدر زم يمطالعات مختلف گزارشات متفاوت كهنيبا توجه به ا. مورد استفاده قرار گرفته است يراپزشكيپ
لذا،  ،و اضطراب آنها دارد تيرضا ،يريادگيبر  يتأثيرچه  يبه روش آسك يپرستار انيدانشجو يابيكه ارزش ردسؤال وجود دا نيهمچنان ا

و اضطراب امتحان در  تيرضا ،يريادگيبر  يبه روش آسك يابيارزش تأثير يو بررس يمطالعه حاضر با هدف مرور بر مطالعات قبل
  . انجام شد يپرستار انيدانشجو
، Google Scholar، SID، Iranmedex،PubMed يهاگاهينظام مند انجام شد و در پا يمطالعه به صورت مرور نياها: روش

ERIC يآزمون آسك ،يابيارزش ،يابيارز ،يپرستار انيدانشجو يهاواژه ديبا استفاده از كل 2017تا  2008مقاالت از سال . جستجو شد، 
 ،,OSCE ،Nursing Students, Learning. از امتحان تياضطراب امتحان و رضا ،استرس امتحان ،يريادگي ،يآسك يابيارزش

Satisfaction  وTest Anxiety مقاله وارد  15شده،  افتيمقاله  110 نيورود، از ب يارهايپس از اعمال مع تيدر نها. جستجو شد
  . مطالعه شد

 يبا روش سنت سهيآور در مقاروش اضطراب كي به عنوان يآسك ان،ياز امتحان دانشجو تيبر رضا يآسك تأثيردر سه دسته  جينتانتايج: 
كه در  ييهايژگيبا توجه به و يآسك وهينشان داد كه ش هاافتهي. قرار گرفت يمورد بررس يپرستار انيدانشجو يريادگيبر  يآسك تأثيرو 

مطالعات درباره  جيحال، نتا نيبا ا. شده استها آن يريادگي شيو باعث افزا است را جلب نموده انيدانشجو تيرضا ،روند اجرا دارد
  . توافق ندارد گريكديبا  يآور بودن آسكاضطراب
مناسب،  طيفراهم آوردن مح ،يليدر طول ترم تحص ديو اسات انيسازي مناسب دانشجوآماده ها،ستگاهيا قيدق يبا طراحگيري: نتيجه
بعمل  انياز دانشجو يرا به روش آسك يقيدق يابيارزش توانيآزمون، م يبه برگزار يالزم، اختصاص دادن زمان كاف يرويو ن زاتيتجه
  آورد.
  يريادگياز امتحان، اضطراب امتحان،  تيرضا ،يپرستار انيدانشجو ،يآسكهاي كليدي: واژه
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خود را  ينياست، كه در آن دانشجو تجارب بال يپرستار
آن به دست  يقيو با لمس مشكالت حق ماريب نيبال در
 اريبس ينيبال يهامهارت يابيارزش نيبنابرا. آورديم

 ،يآموزش يابيهدف ارزش نيترمهم. )1(دشوار است
در . است يبرنامه آموزش تيفيكرتقاي و ا نيبهبود، تضم

 يهااز جنبه يكي رندگان،يادگيعملكرد  يابيارزش ن،يب نيا
و از عناصر  ياددهي-يريادگي نديمهم و حساس در فرآ

از آن . )1(ديآيبه حساب م يدر برنامه آموزش ياساس
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 يمرتبط با سالمت يهارشته انيدانشجو يابيجهت كه ارز
است، آزمون مورد استفاده  داربرخور ياژهيو تياز اهم

و  ييايو پا ييروا ت،ينياز ع ييسطح باال يدارا ديبا
 يهامهارت يمناسب باشد تا ضمن اعتبارسنج يبندزمان

 تيباعث توسعه آموزش خالق و حفظ رضا ان،يدانشجو
  . )2دانشجو شود(

 يمختلف يهاوهياز ش يپرستار انيدانشجو يابيدر ارزش 
 اي يروش آسك ها،وهيش نياز ا يكي. شودياستفاده م

 Objective( ينيبال ينيع افتهيآزمون ساختار 

Structured Clinical Evaluationروش  نيا. ) است
 نيدر ا. شد يطراح 1975ردن در سال هابار توسط نياول
مشخص شده است،  يبندزمان ستگاهيا يسر كي وه،يش

 فيوظا شوديشوندگان خواسته مها از آزمونكه در آن
 نيا. انجام دهند ينيمع يرا در بازه زمان يمشخص ينيبال

 يو اساس هيپا يهامهارت يابيآزمون قادر به ارزش
 يحركت -يو روان يعاطف ،يشناخت طهيدر سه ح رانيفراگ

هرگونه  ان،يشجودرآوردن مهارت دان شيبوده و با به نما
 نيدر ا يجهت قبول. )3(كنديگر را محدود ممداخله ريمتغ

را  ستگاهينمره هر ا % 80-60 ديآزمون، هر دانشجو با
  . كند افتيدر

در  انيدانشجو يكه باعث عدم قبول ياز عوامل يبرخ
شامل ارائه اطالعات نادرست،  شوديم يعمل يهاآزمون

انجام  ،يدرمان رينگرش غ ،ي، دانش ناكاففقدان مهارت
 مار،يخطرناك، عدم تمركز بر مشكالت ب يهاتيفعال

به . )4است( ماريب تيشكا صيو عدم تشخ فيارتباط ضع
 ،يعمل يابيارزش يسنت ستميس يهايمنظور رفع كاست
در  ريسال اخ ستيب يط يآسك وهياستفاده از ش

 شيافزا يراپزشكيو پ يپزشك انيدانشجو يابيارزش
 وهيش نيا ياياز مزا. )6و5داشته است( يريچشمگ

 يتمام يبودن برا كساني ع،يبه بازخورد سر توانيم
به  كينزد يطيشوندگان و فراهم كردن شراآزمون
به  ازيبر بودن و ن زمان كه، يحال در. كرد شارها تيواقع

. )8و7آزمون است( نيا بياز معا اديز زاتيو تجه روين
روش از  نياند كه ااز مطالعات نشان داده يبرخ ن،يهمچن

به  همچنينآور است، اضطراب انياز دانشجو ينظر برخ
و  ابيمشاهده شدن توسط ارز ،يزمان تيعلت محدود

. )10و9(شوديم انيدانشجو يتيرضاباعث نا گر،يموارد د
 نياند كه اگزارش داده زياز مطالعات ن يبرخ ن،يبا وجود ا

همراه  يادينه تنها با استرس ز انيروش از نظر دانشجو
با  سهيرا در مقا يتربيش تي) بلكه رضا2(ستين

از  ي) و تعداد6(ردبه همراه دا يابيارزش يسنت يهاروش
رفع اشكال و  يبرا يرا عامل ابيحضور ارز انيدانشجو

در  رايكه اخ يادر مطالعه. )10(كننديم يبهتر تلق يريادگي
اند اعالم كرده انيمصر انجام شده دو سوم دانشجو

استرس  يامتحان يهاروش رينسبت به سا يروش آسك
امتحان را  نيسوم افراد ا كيبه همراه دارد و تنها  يتركم

  . )2اند(كرده يقآور تلاضطراب ياديز زانيبه م
در  يكه مطالعات مختلف گزارشات متفاوت نيتوجه به ا با
سؤال  نيروش ارئه كرده اند، همچنان ا نيآثار ا نهيزم

به روش  يپرستار انيدانشجو يابيوجود دارد كه ارزش
ها و اضطراب آن تيرضا ،يريادگيبر  يتأثيرچه  يآسك
و  يلذا، مطالعه حاضر با هدف مرور بر مطالعات قبل ؛دارد
 ،يريادگيبر  يبه روش آسك يابيارزش تأثير يبررس
 يپرستار انيو اضطراب امتحان در دانشجو تيرضا

  . انجام شد
  

  هاروش
جهت  ينترنتيا يجستجو ،يمرور يمطالعه نيا در

به  يابيارز تأثيرمطالعات انجام شده با موضوع  ييشناسا
و اضطراب امتحان در  تيرضا ،يريادگيبر  يروش آسك

جستجو در . صورت گرفت يپرستار انيدانشجو
، Google scholar، SID ينترنتيا يهاگاهيپا

IranMedex ،PubMed و Eric مقاالت از . انجام شد
مورد كلمات . شد يبررس 2017تا  2008سال  يابتدا

عبارت بود از:  يفارس يهاتياستفاده در جستجو در سا
 ،يآزمون آسك ،يابيارزش ،يابيارز ،يپرستار انيدانشجو
استرس امتحان، اضطراب امتحان،  ،يآسك يابيارزش
. يريادگيو  يليتحص شرفتياز امتحان، مهارت، پ تيرضا
 OSCE ،Nursing يهااز واژه PubMed گاهيادر پ

Student ،Learning ،Satisfaction، Skill ،
Academic Achievement ،Test Anxiety  و
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Objective Structured Clinical Evaluation  با كلمه
بطور  زين هاتيسا ريدر سا. استفاده شد ANDربط 

انجام  يبيمشابه جستجو با كلمات فوق بصورت ترك
مقاالت مورد  دهيكلمات مورد نظر در عنوان و چك. رفتگ

و  يليتحل ،يفيمطالعات توص هيكل. جستجو قرار گرفتند
ورود به مطالعه  يارهايمع. وارد مطالعه شدند يامداخله

آزمون  تأثير يكه مقاالت به بررس نيعبارت بود از ا
 اياز امتحان و  تياضطراب و رضا ،يريادگيبر  يآسك
پرداخته و به  يپرستار انيدر دانشجو نهاياز ا يبيترك

بصورت متن كامل قابل  يسيانگل ايو  يزبان فارس

  . باشند يدسترس
ها بجز رشته ريآزمون در سا يكه به بررس يمطالعات
ها) رشته ريو سا يراپزشكيو پ ي(اعم از پزشك يپرستار

ها در دسترس نبود و انجام شده بودند، متن كامل آن
 ارياعمال معپس از . از مرور خارج شدند يمقاالت مرور

ها از آن ياورود، متن كامل مقاالت خوانده شد و خالصه
سال انتشار،  ،يمقاله، نام محقق اصل نوانكه شامل ع

مورد  تيجمع ،يمهم مورد بررس يرهايهدف مطالعه، متغ
 جيمطالعه (حجم نمونه، نوع نمونه)، روش كار و نتا

  . ديگرد هيمطالعه ته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  روند ورود مقاالت به مطالعه :1شكل 

  
  نتايج

در  يبه استفاده از آزمون آسك يمطالعات متعدد
 يليمختلف تحص يهادر رشته انيدانشجو يابيارزش

 ،يريادگي زانيآزمون را بر م نياند و اثرات اپرداخته
از آزمون  تياز امتحان و رضا ياضطراب ناش

 انيدانشجو يمطالعه كه بر رو 15 نيب نياز ا. انددهيسنج
به روش  يابيارز تأثير يو به منظور بررس يپرستار

ها امتحان آن تياضطراب و رضا ،يريادگيبر  يآسك
مشخصات مقاالت وارد . پرداخته بودند، انتخاب شدند

  . آمده است 1شده به مطالعه در جدول 
  

و اضطراب امتحان در  تيرضا ،يريادگيبر  يبه روش آسك يابيارزش تأثير با مرتبط شده مرور مقاالت مشخصات :1جدول 
  يپرستار انيدانشجو

  ،Google Scholar، PubMed هايحاصل جستجو در سايت
IranMedex، SID، Eric110  .مقاله را دربر داشت 

 .  مقاله باقي ماند 80

 .  مقاله مورد مطالعه قرارگرفت 45

 .  مقاله وارد مطالعه نهايي شد 15

مقاله از بين موارد جستجو شده به دليل در دست  30
 .  ها از مطالعه خارج شدنآنبودن متن كامل 

مقاله در گروه پزشكي،  30. مقاله مروري بود 5
دندانپزشكي و داروسازي كار شده بود كه از مطالعه خارج 

 . شد

مقاله اگرچه در بين  30مرور بر عنوان و چكيده مقاالت: 
اساتيد پرستاري انجام شده بود ولي در ساير  دانشجويان و

 .  و با موضوع مطالعه مرتبط نبودندبود  ها انجام شدهزمينه
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مكان انجام   نويسنده اول
  مطالعه

جمعيت هدف 
  (تعداد نمونه)

نوع 
  مطالعه

شماره   نتايج  روش كار  هدف مطالعه
  منبع

بيمارستان اختر   فردبلورچي
وابسته به 

دانشگاه علوم 
پزشكي شهيد 

  بهشتي

دانشجويان 
پرستاري 

مشغول در 
بخش داخلي 

-و جراحي
 50ارتوپدي (

  نفر)

نيمه 
  تجربي

مقايسه رضايت 
دانشجويان 

پرستاري از دو 
روش آزمون 

آسكي و امتحان 
عملي در 

  .ارزشيابي باليني

ابتدا پس از اتمام دوره 
آموزشي آزمون عملي و فرم 

ارزياب در  5ط توس مشاهده
گيري، حال هاي شرحمهارت

معاينه باليني، تفسير 
آزمايشات، مراقبت از بيمار و 

آموزش به بيمار انجام و 
 سپس در انتهاي ترم همين

 5آزمون آسكي در  موارد با
  .ايستگاه بررسي شدند

هاي شناختي، در حيطه
حركتي -عاطفي و رواني

رضايت دانشجويان در 
از  تربيشآزمون آسكي 
  .روش عملي بود

)6(  

شيخ 
  ابومسعودي

دانشگاه آزاد 
آباد نجف

  اصفهان

ارزشيابي 
پايان ترم 

دانشجويان 
پرستاري 

درس اصول 
هاي و مهارت
  پرستاري

  نفر) 50(

نيمه 
تجربي با 

طراحي 
دو 

  گروهي

 تأثيرمقايسه 
ارزشيابي آسكي 
با نظارت مستقيم 
و غيرمستقيم بر 
اضطراب امتحان 

دانشجويان 
پرستاري و 

 تأثيرتعيين 
تكنولوژي 

اي بر بهبود رايانه
روايي و پايايي 

  .اين آزمون

كنندگان بر اساس تشرك
جدول اعداد تصادفي به دو 

و يك  بودند گروه تقسيم شده
گروه با نظارت مستقيم و يك 

گروه با نظارت غير مستقيم با 
. شيوه آسكي ارزيابي شدند
قبل و بعد از آزمون تمامي 

دانشجويان پرسشنامه 
اضطراب امتحان ساراسون را 

  .تكميل كردند

ميزان اضطراب پس از 
دو گروه آزمون در 

اين كاهش . كاهش داشت
در گروه با نظارت غير 

  .بود تربيشمستقيم 

)11(  

دانشگاه علوم   بيرانوند
پزشكي 

آباد، خرم
دانشكده 

پرستاري 
  مامايي

دانشجويان 
ترم اول 

پرستاري و 
مامايي كه 

جهت شركت 
در مطالعه 

اعالم آمادگي 
كرده و به 

روش 
سرشماري 
 وارد مطالعه

  .شدند
  نفر) 50(

 - توصيفي
  مقطعي

تعيين عملكرد، 
ديدگاه و 
بازخورد 

دانشجويان 
نسبت به آسكي 

جهت اصالح 
نقاط ضعف و 
ارتقاي كيفيت 

آموزش در 
اجراي صحيح 

  .اين شيوه

: ه بودايستگاه طراحي شد 9
هفت ايستگاه عملي (تعويض 

درماني يا پانسمان، اكسيژن
ساكشن، تزريقات، تغذيه از راه 

بيني يا شستشوي  - معدي لوله
معده، وصل سرم، سونداژ و 
انما)، يك ايستگاه استراحت و 

تمامي . يك ايستگاه سؤال بود
دقيقه زمان داشت  8ها ايستگاه

و با شنيدن صداي زنگ 
ها دانشجويان بين ايستگاه

از  هاداده. جابجا مي شدند
طريق پرسشنامه (شامل 

مشخصات فردي، و ديدگاه و 
شجويان نسبت به بازخورد دان

ه آوري شدآزمون اسكي) جمع
  .بود

 از نظر دانشجويان
آزمون آسكي منصفانه، 
داراي تسلسل مناسب، 

قادر به مشخص نمودن 
نقاط ضعف و اجراي 

 %48از نظر . مناسب بود
اين آزمون فاقد استرس 
زياد بود و دانشجويان 

از . با آن موافق بودند
نظر كيفيت برگزاري، 

كافي  اندانشجوي تربيش
بودن زمان آزمون، 

واضح بودن 
و عادالنه  هادستورالعمل

بودن وظايف خواسته 
. شده را تاييد كردند

درمورد اعتبار و اعتماد 
اعالم كردند نمره  66%

آسكي يك مقياس درست 
هاي باليني از مهارت

است و آسكي يك تجربه 
  .باليني عملي و مفيد است

)12(  

  افروزرخ
  

دانشكده 
پرستاري 

دانشجويان 
ترم دو تا 

 - توصيفي
  همبستگي

مقايسه عملكرد 
دانشجويان در 

آزمون در سه روز متوالي با 
نظارت دو عضو هيئت علمي، 

در ارزيابي مشخص شد 
كه عملكرد دانشجويان 

)13(  
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مامايي دانشگاه 
علوم پزشكي 
جندي شاپور 

  اهواز

هفت 
پرستاري كه 

به شيوه 
تصادفي 

اي طبقه
  .انتخاب شدند

  نفر) 35(

اجراي فرآيند 
پرستاري به 

شيوه آسكي با 
روش ارزشيابي 

  سنتي

در اتاق پراتيك كه طبق اصول 
آزمون آسكي طراحي شده بود 

مطالعه در اين . انجام شد
ايستگاه  9فرآيند پرستاري در 

ارزيابي شد و از بيمار فرضي 
كه بطور كامل  2با ديابت نوع 

آموزش ديده بود و كليه 
مدارك الزم كه در بيمارستان 

وجود داشته از پرونده، 
كاردكس دارويي استفاده 

  .گرديد

در سطح اهداف و 
در حد ريزي برنامه

متوسط بود و نياز به 
در . دارند تربيشآموزش 

قسمت نظرسنجي، 
دانشجويان از  تربيش

بندي نحوه ارزيابي، زمان
ها و محيط ايستگاه
سازي، رضايت شبيه

زياد تا خيلي زياد 
  .داشتند

  الزفتاوي
)Al-

Zeftawy(  

دانشكده 
پرستاري 

دانشگاه تانتاي 
  مصر

دانشجويان 
پرستاري كه 
تمايل شركت 
در مطالعه را 

داشته و 
آزمون آسكي 

سالمت 
جامعه را 

. كردندتكميل 
  نفر) 151(

 - توصيفي
  مقطعي

ارزيابي 
دانشجويان 

پرستاري به 
سبك آسكي در 

دوره باليني 
پرستاري 
  بهداشت

در اين مطالعه آزمون آسكي 
در چهار ايستگاه سالمت 

گيري درجه جامعه (اندازه
حرارت زير بغل، تزريق 

انسولين و نگهداري درست از 
سرنگ آن، مراقبت از نوزادان 

يك ايستگاه و كودكان) و 
مستندسازي كه شامل نمايش 
معاينه برست و گزارش موارد 
غيرطبيعي از معاينه بود، انجام 

از پرسشنامه جهت . شد
ها استفاده شد آوري دادهجمع

كه نظرات دانشجويان را 
درمورد فضاي علمي، منصفانه 

بودن آزمون، زمان هر 
ايستگاه، مديريت و 

دهي آزمون بررسي سازمان
  .نمود

سوم دانشجويان  دو
اعالم كردند كه آسكي 
هاي نسبت به ساير روش

ي تركمامتحاني استرس 
دارد و يك سوم اعالم 
كردند كه اين امتحان 

آور و خيلي اضطراب
درصد . ترسناك است

كمي از دانشجويان نيز 
گفتند كه در زمان آزمون 

در كل، . اندعصبي بوده
دانشجويان  % 1/78

موافق مناسب بودن 
  .ن بودندآزمو

)2(  

  عبدالجواد
)Abdel-

Gawad(  

دانشگاه 
  منويوفيا

)Menoufiya(  

دانشجويان 
پرستاري 

سال سوم كه 
مبحث مادران 
و نوزادان را 

گذرانده 
 98(. بودند

  نفر)

مطالعه 
قبل و بعد 

  مداخلهاز 

بررسي دانش، 
مهارت باليني و 

رضايت 
دانشجويان 

پرستاري به 
  شيوه آسكي

ها با استفاده از آوري دادهجمع
پرسشنامه و مشاهده 

هاي دانشجويان بر اساس فرم
پرسشنامه . از قبل تهيه شده

شامل مشخصات دموگرافيكي، 
رضايت و اطالعات دانشجويان 

درمورد آسكي و نظر 
كاربرد و  دانشجويان درمورد

هاي تفاوت آسكي با روش
. ارزشيابي سنتي بود

ها قبل از برگزاري پرسشنامه
آزمون، يك هفته و شش ماه 

  .بعد از آزمون تكميل شد

دانشجويان از  8/94%
نحوه اجراي آزمون 

از نظر . رضايت داشتند
دانشجويان 

دستورالعملهاي مشخص 
بندي اجرايي، زمان

مناسب، پوشيدن لباس 
شتن اتيكت، فرم و دا

تجهيز بودن اتاق كار، 
ارزيابي تعداد زيادي از 

مهارتها و ايجاد بازخورد 
سريع، و صريح بودن 

هدف ارزيابي از امتيازات 
 % 95. اين روش است

دانشجويان آزمون 
آسكي را بر سنتي 

  .ترجيح دادند

)4(  

سعيد 
)Saed( 

دانشكده 
پرستاري تانتاي 

400 
دانشجوي 

توصيفي 
  مقطعي

بررسي ديدگاه 
دانشجويان 

محتواي  سدانشجويان بر اسا
مورد بررسي به چهار گروه 

كليه دانشجويان معتقد 
بودند كه آزمون آسكي 

)14(  
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پرستاري به   مصر
مطالعه دعوت 

  .شدند

پرستاري در 
مورد يكي از 

هاي آزمون بخش
  آسكي

تقسيم شدند (نوزادان، بخش 
اي ويژه و هزايمان، مراقبت

داخلي جراحي، اصول و فنون) 
جهت بررسي از پرسشنامه 

پژوهشگر ساخته متناسب با 
  .انواع محتوا استفاده شد

معتبر، ساختار يافته، 
عيني، هدفمند و بدون 

اضطراب است اما زمان 
اختصاص داده شده به 

  .هر ايستگاه كم است

الدرير 
)Eldarir( 

يك دانشگاه 
علوم پزشكي در 

  مصر

نفر  400
دانشجوي 

سال دوم و 
سوم 

  .پرستاري

 بررسي ديدگاه-1  ايدوره
دانشجويان و 

اساتيد درمورد 
 -2. آسكي

با مقايسه آسكي 
روش ارزشيابي 

-3. باليني سنتي
ايجاد يك تجربه 

باليني 
سازي شده شبيه

در آموزش 
  پرستاري

پس از آموزش و هماهنگي 
الزم و تهيه چك ليست براي 

ارزيابي، اولين مداخله بر روي 
-2008دانشجويان در سال 

در محيط باليني مربوط  2009
جراحي، -هاي داخليبه زمينه

. شد نوزادان و كودكان انجام
دومين مداخله در سال 

در  2010- 2009تحصيلي 
واحدهاي مراقبت باليني 

مربوط به مادران و نوزادان و 
كودكان يك بار در محيط 

ارزيابي سنتي و بار دگر در 
محيط ارزيابي آسكي انجام 

  .شد

با توجه به نظرات مطرح 
شده اسكي يك تكنيك 
قابل اعتماد و معتبري 

توان است كه با آن مي
هاي باليني پايه را رتمها

ها كه بوسيله ساير تكنيك
قابل ارزيابي نيست 

از جمله . بررسي كرد
هاي مطرح محدوديت

شده ايجاد استرس در 
دانشجويان، نياز به 

محيط علمي براي انجام، 
  .بر بودن آن استو زمان

)10(  

دانشگاه علوم  مريم باقري
پزشكي مشهد 

دانشكده 
پرستاري 

  مامايي

دانشجويان 
پرستاري ترم 

  نفر) 25دو (

توصيفي 
  ايمقايسه

مقايسه 
استرسورها در 

دو روش 
ارزشيابي 

هاي باليني مهارت
به شيوه آسكي و 

سنتي در 
دانشجويان 

  پرستاري ترم دو

هاي دانشجويان مهارت
آموزش ديده در ترم اول را 
يكبار در پايان همان ترم به 

روش سنتي، و يكبار در پايان 
 4ترم دوم به شيوه آسكي در 

  ايستگاه عملي
(پانسمان زخم، تزريق وريدي، 

سونداژ مثانه و آماده كردن 
داروها) بر اساس چك ليست 

از طريق  هاداده. امتحان دادند
آوري و پرسشنامه جمع

مقايسه استرسورها صورت 
  .گرفت

دانشجويان معتقد بودند 
كه روش آسكي نسبت به 

ي تربيش سنتي استرس
از  تأثركند، كه مايجاد مي

هاي وجود ايستگاه
و محدوديت  تربيش

زماني براي هر ايستگاه 
اما باعث ايجاد . است

فرصت يكسان براي همه 
شده و مشاركت فعال را 

. دهدافزايش مي
دانشجويان از نمرات 

دريافتي به سبك سنتي 
  .تر بودندراضي

)9(  

كاتوا 
)Katowa(  

دانشگاه علوم 
پزشكي زامبيا، 
  آفريقاي جنوبي

دانشجويان 
سال چهارم 

پرستاري كه 
درحال 

گذراندن 
امتحانات 

پاياني سال 
تحصيلي خود 

  .بودند
  نفر) 104(

مقايسه 
  قبل و بعد

استفاده از آسكي 
به منظور بررسي 

هاي صالحيت
باليني 

دانشجويان 
  پرستاري

ابتدا براي اساتيد و كاركنان 
درمورد نحوه اجرا و اهميت 

آزمون آسكي و مقايسه آن با 
ها جلسات توجيهي ساير روش
آزمون در هفت . گذاشته شد

ايستگاه: سه ايستگاه 
 3- 2گر كه در آن مشاهده

پروسيجر اجرا و براساس چك 
و چهار  ندشديابي ليست ارز

ايستگاه شاخص يا نشانگر كه 
در مورد اطالعات باليني سؤال 

  .شدپرسيده مي

دانشجويان اعالم كردند 
كه اين آزمون 

از نظر . آور استاسترس
بر بودن، اساتيد: زمان

نياز به تجهيزات و 
نيروي زياد از نقاط 

. ضعف اين آزمون است
از طرفي، زياد بودن 

باعث تعداد دانشجويان 
ايجاد يكنواختي و 

حوصلگي در اساتيد بي
در عين حال، . شودمي

شركت كنندگان معتقد 

)15(  
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بودند كه اين شيوه در 
مواردي مفيد است كه 

ها از طريق روش مهارت
سنتي قابل ارزيابي 

  .نباشند
ايست 

)East(  
  

دانشگاه علوم 
  پزشكي استراليا

دانشجويان 
پرستاري ترم 
اول كه در اين 

آزمون ثبت 
  .نام كردند

  نفر) 802(

تركيبي 
 -كمي
  كيفي

  

 تأثيربررسي 
ارزيابان بر نتايج 

 25آزمون آسكي 
اي در دقيقه

دانشجويان 
پرستاري سال 

  اول

دقيقه، اين  30ابتدا به مدت 
برنامه براي ارزيابان و 

. دانشجويان توضيح داده شد
دانشجويان در زمينه بررسي 

كامل عالئم حياتي و تجويز 
داروي خوراكي مورد ارزيابي 

چك ليست  قرار گرفتند و طبق
دهي شدند و سپس از نمره

طريق مصاحبه چهره به چهره 
  .آوري شدنظرات آنها جمع

طبق نظر دانشجويان اين 
آزمون از نظر ايجاد 
محيطي امن، افزايش 

اعتماد به نفس، بررسي 
دقيق تجارب و دانش 

همين . باليني موفق بود
امر باعث رضايت 

دانشجويان از آزمون 
  .شده بود

)16(  

دانشكده  )Aliعلي (
مامايي، پرستاري
سوهاق  دانشگاه

)Sohagمصر (  

دانشجويان 
سال اول 

پرستاري كه 
در براي 

مطالعه اعالم 
آمادگي 
 58(. كردند

  نفر)

بررسي نظرات   توصيفي
دانشجويان 

پرستاري در 
مورد آسكي به 

عنوان بخشي از 
ارزشيابي 

هاي باليني مهارت
در درس داخلي 

  جراحي -

با استفاده از يك پرسشنامه به 
نظر سنجي از دانشجويان 

ها، كيفيت اجرا، درمورد ويژگي
دهي و عينيت آزمون نمره

آسكي، و مقايسه آن با ساير 
  .ها پرداختندروش

طبق نظر دانشجويان: 
آزمون آسكي مناسب 

بي گسترده است، به ارزيا
ها و دانش مي مهارت

پردازد، از مديريت و 
دهي خوبي سازمان

برخوردار بوده، مراحل 
و دستورالعمل آن 

بخوبي بيان شده بود، و 
دهي و سيستم نمره

. ارزشيابي مناسبي بود
دانشجويان اعالم  % 9/56

كردند كه آسكي نسبت به 
ها استرس ساير روش

  .كندي ايجاد ميتركم

)5(  

ظهران 
)Zahran(  

دانشكده 
پرستاري 

دانشگاه علوم 
پزشكي 

 اسكندريه مصر

كليه 
دانشجويان 

پرستاري كه 
در واحد 

درسي 
اورژانس و 

هاي مراقبت
ثبت نام ويژه 

  .كرده بودند
  نفر) 75(

تعيين ميزان   توصيفي
پذيرش 

دانشجويان 
پرستاري از 

اجراي آزمون 
آسكي و فراهم 

كردن بازخوردي 
  از اين تجربه

در اين مطالعه با دو آزمون 
اسكي به بررسي دانشجويان 

در درس مراقبتهاي ويژه 
براي هر آزمون پنج . پرداختند

ايستگاه تعريف شده و پس از 
با  هاان هر دوره دادهپاي

استفاده از پرسشنامه 
  .آوري شدجمع

اكثر دانشجويان اعالم 
كردند كه اين آزمون 
. جامع و كاربردي است

از دانشجويان  6/65%
بيان نمودند كه آزمون 

دوم به علت داشتن 
ايستگاه حل مسئله نسبت 

به آزمون اول استرس 
در كل، . ي داردتربيش

دو سوم دانشجويان 
بودند كه اين روش  معتقد

ها نسبت به ساير شيوه
ي دارد و تركماسترس 

نيز فرصت مناسبي براي 
ها ايجاد يادگيري آن
  .كرده است

)17( 
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ايسوي 
)Eswi(  

دانشكده 
پرستاري 

دانشگاه علوم 
پزشكي 

عربستان 
  صعودي

گيري نمونه
آسان غير 
احتمالي از 

دانشجويان 
پرستاري كه 

دوره بهداشت 
جامعه و 

مادران را 
 گذرانده
  .بودند

  نفر) 80(

بررسي ديدگاه   توصيفي
دانشجويان 

پرستاري 
درمورد آزمون 
آسكي در درس 

پرستاري 
بهداشت جامعه و 

  مادران

در اين مطالعه براي هر گروه 
از دانشجويان يك آزمون 

آسكي با هفت ايستگاه بررسي 
مهارت و يك ايستگاه 

پس . مستندسازي طراحي شد
با  هااز اجراي ازمون، داده

) Pierreيره (پرسشنامه پي
  .آوري گرديدجمع

دانشجويان اعالم نمودند 
كه اين يك روش داراي 

بندي و عينيت، زمان
بي مناسب سطح ارزيا

ها معتقد آن %20. است
بودند كه اين شيوه 

 %90آور است و استرس
گفتند كه اين روش 

محركي براي يادگيري 
  .است تربيش

)18( 

اينمر 
)(EiNemer  

دانشكده 
پرستاري 

  مامايي
دانشگاه 
  منصوره

  مصر

گيري نمونه
 724آسان از 

دانشجوي 
پرستاري كه 

نفر  310
دانشجوي 

سال سوم و 
نفر  414

دانشجوي 
سال اول 

  بودند

توصيفي 
  مقطعي

بررسي ديدگاه 
دانشجويان در 
هاي مورد ويژگي

آسكي، سيستم 
نمره دهي و 

  .كيفيت اجراي آن

در اين مطالعه براي 
ل سوم يك دانشجويان سا

 20آزمون آسكي شامل 
ايستگاه مرتبط به درس 

مادران و نوزادان و براي 
دانشجويان سال اول آزموني 

ايستگاه مرتبط با  10شامل 
هاي اوليه طراحي و مراقبت

با  هاپس از اتمام آزمون، داده
 )Pierreيره (پي پرسشنامه

  .آوري گرديدجمع

هر دو گروه بيان كردند 
كه آسكي آزموني 

منصفانه، داراي سطح 
وسيعي از پوشش دانش، 

هاي به هم داراي ايستگاه
مرتبط با مديريت اجرايي 

تنها درصد . مناسب است
كمي از هر دو گروه 
اظهار داشتند كه اين 

  .آور استشيوه اضطراب

)19(  

  
مقاله وارد  15مقاالت استخراج شده  نيدر مجموع از ب

مقاله به زبان  10و  يمقاله به زبان فارس 5مطالعه شد، 
 يمقاله تجرب 4 ،يفيمقاله به روش توص 9. بودند يسيانگل
 -ي(كم يبيبه روش ترك گريمقاله د 2و  يتجرب مهيو ن
مطالعات از  يدر تمامتقريباً . ) اجرا شده بودنديفيك

برگرفته از آن  اي) و همكاران Pierre( رهييپ مهپرسشنا
. است دهياده گرداستف ،است يآسك يابيكه پرسشنامه ارز

 يبرا يهيدر اكثر مطالعات قبل از انجام كار، جلسات توج
 نيچنها و همو كاركنان دانشگاه دياسات ،يكادر آموزش

 يگذاشته شده و درباره نحوه اجرا انيدانشجو يبرا
 حيتوض ف،يو انتظارات و وظا هادستورالعملآزمون، 

از مقاالت نحوه  يمتأسفانه، در برخ. داده شده است
. )14و5و4(داده نشده بود حيتوض يآزمون آسك يبرگزار

 ميمطالعه به سه دسته تقس نيمقاالت مرور شده در ا
 تأثير يهستند كه به بررس ي: دسته اول، مقاالتشونديم

 يپرستار انيدانشجو حاناز امت تيبر رضا يآسك
دسته دوم، مربوط به . )16و14تا12و5و4و2پرداخته اند(

) و 11تا9و6و4بوده( يبا روش سنت يآزمون آسك سهيمقا

 انيدانشجو يبرا يابيابزار ارز كي به عنوان ياز آسك
آن  اضطرابتأثير يو به بررس است نام برده يپرستار

و 17و 15و 12و 11و 9و 5و 2(اند پرداخته انيبر دانشجو
بر  يآزمون آسك تأثير يدر دسته سوم به بررس. )19
ها در آن زهيانگ جاديا ايو  انيجودانش يريادگي زانيم

  . )18و17و9و6و5بهتر توجه شده است( يريادگيجهت 
 انياز امتحان در دانشجو تيبر رضا يآسك تأثير -1

  :يپرستار
از نظر  يآزمون آسك يابيمطالعات انجام شده به ارز در

كه قبل از  يدر مطالعات. اندپرداخته يپرستار انيدانشجو
 ليشده بود به دل ينظر سنج انيانجام آزمون از دانشجو

آزمون،  يبا نحوه برگزار ييو ناآشنا يعدم اطالعات كاف
پس از  يبود ول نييها پاآزمون در نظر آن نيا تيمطلوب

به دست  يديجد جيمجدد نتا يآزمون و نظرسنج نجاما
فراهم  ليبه دل يابيارز وهيش نياز ا انياكثر دانشجو. آمد

 ماريب كيو حضور  تيبه واقع كينزد ينيبال طيشدن مح
 يمنيالزم كه خود باعث باال رفتن ا يهاتيدر موقع يفرض
 كسانيبا توجه به  ،ياز طرف. بودند يراض شود،يكار م
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از  يخاطر تيرضا ،يو موارد امتحان يابيارز طيبودن مح
شده  جاديا انيدانشجو نيب ابيعدم تفاوت قائل شدن ارز

امتحان و اعالم بازخورد  ستگاهيدر ا ابيوجود ارز. است
اشتباه بودن انجام  اي حيبه دانشجو در خصوص صح

شده  يريادگي شياست كه باعث افزا ياز موارد جريپروس
در مقابل، . برديرا باال م زموناز آ تيو به طبع رضا

 تيمحدود جاديو ا هاستگاهيا يبندچون زمان يعوامل
در  يتينارضا جادياست كه باعث ا يعامل ،يزمان

 يادر مطالعه. )16و14تا12و5و4و2شده است( انيدانشجو
 %8/94) انجام شد، Abdel-Gawadكه توسط عبدالجواد (

به . داشتند تيآزمون رضا ياز نحوه اجرا انياز دانشجو
 يبندزمان ،ييمشخص اجرا يهاها دستورالعملنظر آن

بودن  زيتجه كت،يداشتن ات لباس فرم و دنيمناسب، پوش
 جاديها و ااز مهارت ياديتعداد ز يابياتاق كار، ارز
 يدهسازمان ،يابيبودن هدف ارز حيصر ع،يبازخورد سر

 آزمون نيا يايمناسب، از مزا يدهنمره ستميو س
  . )4(است

 يابيروش ارز كيعنوان  به يآزمون آسك -2
  :يآن با روش سنت سهيآور و مقااضطراب

 يمطالعات انجام شده، هشت مقاله به بررس انيم در
 نيدر رابطه با ا يپرستار انياسترس و اضطراب دانشجو

 رانونديب. )19و17و15و12و11و9و5و2اند(آزمون پرداخته
) %48( انياز دانشجو يمياز ن تركمگزارش داده است كه 

از  يباقر. )12زا است(آزمون استرس نيمعتقد هستند كه ا
آزمون  نيمطرح كرد كه استرس ا انيدانشجو دگاهيد

 يآن و اجرا يدگيچيبا زمان آزمون، پ ياديتاحد ز
درباره نحوه آزمون  يسردرگم نيچنو هم هاكيتكن

 %75كه در مصر انجام شد  يادر مطالعه. )9(مرتبط است
 رينسبت به سا ياعالم كردند كه آسك انيدانشجو
 انيب گريد %25دارد و  يتركماسترس  يامتحان يهاروش

آور و ترسناك اضطراب اريامتحان بس نيكردند كه ا
 نيب يدر مورد اضطراب آور بودن آزمون آسك. )2(است

 خيمنظور ش نيبه ا. مطالعات اتفاق نظر وجود ندارد
 به ابيحضور ارز يدر اصفهان به بررس يابومسعود

پرداخت و  انيزا در دانشجوعامل استرس كيعنوان 
 ميبا نظارت مستق يكي-دو گروه را در  يآسك ونآزم

 قياز طر ميرمستقيبا نظارت غ گريو گروه د ابيارز
قبل  يو انيدانشجو. مدار بسته انجام داده است نيدورب

 ليو بعد از آزمون، پرسشنامه اضطراب ساراسون را تكم
اضطراب پس از  زانينشان داد كه م جينتا. كرده اند

قابل  زانيبه م ميرمستقيغ رتآزمون در گروه با نظا
گرفتند كه عالوه  جهيمحققان نت. است افتهيكاهش  يتوجه

از علل  توانديم زين ابيبر موارد گفته شده، حضور ارز
آزمون  سهيبه مقا زيپنج مقاله ن. )11استرس باشد( جاديا

پرداخته است  يو عمل يسنت وهيبه ش يابيبا ارز يآسك
كه در مشهد  يفيتوص طالعهدر م يباقر. )11تا9و6و4(

ترم دوم انجام داد،  يپرستار انينفر از دانشجو 25 يرو
 يبه سبك سنت هيپا ينيبال يهامهارت يابيارز سهيبه مقا
ترم  انيدر پا انيدانشجو نيابتدا ا. پرداخته است يو آسك

 يكه در درس اصول و فنون پرستار ييهامهارت ،اول
ر روش د. دادند حانامت يبودند به سبك سنت ادگرفتهي

را انتخاب و در  يبه تصادف مهارت انيدانشجو يسنت
مدت زمان اختصاص داده . كردندياجرا م ابيحضور ارز

 انيو عملكرد دانشجو ابيشده به امتحان به تجربه ارز
 انياز دانشجو زيها نمهارت يداشت و تمام يبستگ يقبل

ترم دوم از همان  انيدر پا. شديامتحان گرفته نم
درس اصول و فنون طبق به  يهامهارت انيدانشجو

 ستگاهيا 4ها آن يبرا. امتحان گرفته شد يروش آسك
سونداژ مثانه و آماده  ،يديور قي(پانسمان زخم، تزر
ها آن يشد و قبل از آزمون برا ايكردن داروها) مه

با استفاده از  ابانيسپس ارز. الزم ارائه شد حاتيتوض
 ستگاهيدر هر ا انيدانشجو يابيبه ارز ييهاستيچك ل

نشان داد كه از نظر  ينظرسنج جينتا. پرداختند
 ينسبت به روش سنت يروش آسك ان،يدانشجو
 اديامر عمدتا به تعداد ز نيآورتر است و ااضطراب

ط ومرب يزمان تيو محدود يو موارد امتحان هاستگاهيا
 يمعتقد بودند كه آسك انيدانشجو ن،يبا وجود ا. شوديم
 وهينسبت به ش كند،يهمه فراهم م يبرا يكساني صتفر

 انياست و باعث مشاركت فعال دانشجو تردهيچيپ يسنت
خود به سبك  يافتياز نمرات در انيدانشجو. شوديم

كه توسط  يگريدر مطالعه د. )9(بودند تريراض زين يسنت
 يو همكاران بر رو )Abdel-Gawadعبدالجواد (
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مادران و نوزادان انجام  مبحثترم سه و در  انيدانشجو
 %95آزمون اشاره نشده بود)،  اتييشد (كه البته به جز

را بر روش  ياعالم كردند كه آزمون آسك انيدانشجو
 يها معتقد بودند كه آزمون سنتآن. دهنديم حيترج يسنت

 كهيدرحال كنديم يرا بررس يمهارت عمل ايتنها حافظه 
و  يناختش ياهدانش، درك، مهارت يآزمون آسك

 يبررس زيرا ن يعاطف يو حت يارتباط يهامهارت ،يزيآنال
دو آزمون  يدر مصر با طراح يگريد مطالعه. )4(كنديم

 يپرستار يدانشجو 75 يدو مرحله بر رو يط يآسك
اعالم كردند آزمون مرحله  انيدانشجو %6/65انجام شد و 

حل مسئله كه در دروس  ستگاهيوجود ا به علتدوم 
 ني، استرس زا بوده است، ااست ها نبودهشده آن دهگذران
شركت كنندگان آزمون اول  %9/38است كه تنها  يدرحال

  . )17(دانستنديرا استرس زا م
  :انيدانشجو يريادگي زانيبر م يآزمون آسك تأثير -3
آزمون  تأثيرمطالعات انجام شده پنج مطالعه به  انيم در
 انيدر دانشجو زهيانگ جاديا ايو  يريادگي زانيبر م ياسك

و  يبلورچ. )18و17و9و6و5اشاره داشتند( يپرستار
آزمون  دياند كه فواكرده انيهمكاران در مطالعه خود ب

بودن و عدم  ينيع ،ييايدقت، اعتبار و پا رينظ يآسك
 يريادگي يرا برا يريمس ،يابيشانس در ارز لتدخا

كه  يادر مطالعه. )6(آورديفراهم م انيدانشجو ياحرفه
معتقد بودند  انياز دانشجو %5/84در مصر انجام شده، 

فراهم  يريادگي يرا برا يآزمون فرصت مناسب نيا
در مطالعه خود اظهار داشته است كه از  يباقر. )5(كنديم

به شركت فعال در  انيدانشجو قيتشو ونآزم نيا يايمزا
 دييتأ زين انيدانشجو تياست كه توسط اكثر يريادگي

 75 يمصر بر رو هيدر اسكندر يامطالعه. )9شده است(
 يدر حال گذراندن واحد درس كه يپرستار يدانشجو

مطالعه دو  نيدر ا. اند، انجام شده استبوده ژهيمراقبت و
كدام شامل پنج  ربه صورت مجزا و ه يآزمون آسك

شد و پس از اتمام آزمون، نظرات  يطراح ستگاهيا
امه پژوهشگر ساخته با كمك پرسشن انيدانشجو

 نياعالم نمودند كه ا انيدو سوم دانشجو. شد يآورجمع
قرار  انيدانشجو اريدر اخت يريادگي يبرا يفرصت وهيش
را  انيآزمون مرب نيمعتقد بودند كه ا زين ياو عده دهديم

به عالوه، . دينمايم ياري يآموزش يدر شناخت كمبودها
 يهاييتوانا شيمطالعه، افزا نيشركت كنندگان در ا

درس گرفتن از اشتباهاتشان،  قياز طر انيدانشجو
و قدرت  يتفكر انتقاد تيارتباطات، تقو زانيم شيافزا
زمان و اعتماد  تيريمهارت مد شيافزا ،يريگميتصم

 يابيارزش وهيش نيا يايزارا از م انيبنفس دانشجو
 80 يدر مطالعه مشابه كه در عربستان رو. )17دانستند(
شركت كنندگان  %90 زين ،انجام شد يپرستار يدانشجو

 تربيش يريادگي يبرا يمحرك وهيش نياعالم كردند كه ا
  . )18است(

  
  بحث

بر  يآزمون آسك تأثير يمرور حاضر با هدف بررس
 انياز امتحان دانشجو تياضطراب و رضا ،يريادگي

مطالعات آثار مثبت و  تربيشدر . انجام شد يپرستار
با . از آزمون مشخص شده است انيدانشجو تيرضا

 تيفيبه ك ديمطالعات با نيا جيدر كاربرد نتا ن،يوجود ا
آن است كه  نهيزم نيدر ا منكته مه. توجه شود زيها نآن

 ينقاط ضعف مهم يمطالعات دارا نياز ا يابخش عمده
 يها در مورد چگونگاز آن يبخش. خود بودند يدر طراح

از . )14و5و4مطرح نكرده بودند( يحيتوض يانجام آسك
مطالعه به صورت دو  كيمطالعات مرور شده تنها  نيب

 ا،يدر استرال يادر مطالعه. )11(انجام شده است يگروه
در ادامه  يدانشجو آغاز شده بود ول 802مطالعه با 

 256ها تنها پرسشنامه يآورمطالعه و پس از جمع
از . شدند يينها ليو تحل هيدانشجو وارد تجز

نمونه،  اديز زشيبه ر توانيمطالعه م نيا يهاتيمحدود
 تيموقع كيمطالعه تنها در  ينوبته و اجرا كي يابيارز
 ياتيكامل عالئم ح ياز لحاظ بررس انيدانشجو يابي(ارز

 ن،يچنهم. ) اشاره كرديخوراك يدرمان دارو كي يو اجرا
 ابانيارز يبر رو تربيشمطالعه تمركز پژوهشگر  نيدر ا

 انيدادن به دانشجو يبوده و درمورد آموزش و آگاه
كه  يادر مطالعه ن،يچنهم. )16داده نشده است( يحيتوض

بر  يآزمون آسك تأثير يبررس هدفدر مصر با 
انجام شده است، داشتن تجربه  يپرستار انيدانشجو

در سال قبل  ياز شركت در آزمون آسك انيدانشجو يقبل
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و باعث شده تا دو بود  گذاشته تأثيرمطالعه  جهيبر نت
مناسب بوده  وهيش نيكنند كه ا انيب انيسوم دانشجو

 دراسترس را  نيتركمها آزمون ريو نسبت به سااست 
  . )2كرده است( جاديها اآن
از  يمتنوع يرهايمتغ يمطالعات مرور شده، به بررس در
 ،يدهنمره ستميس. پرداخته شده است انيدانشجو دگاهيد
دقت، اعتبار و  ان،ياضطراب و استرس در دانشجو جاديا
 يبندبودن آزمون، نحوه اجرا، زمان ينيع ،ييايپا
ها و آثار حضور واضح بودن دستورالعمل ها،ستگاهيا

 امدهايپ نيآزمون، از جمله ا يدر زمان برگزار ابيارز
 جاديا ياز مجموع هشت مطالعه كه به بررس. بودند

آزمون پرداخته  نيابطه با ادر ر انياسترس در دانشجو
به عنوان  ابيحضور ارز يآزمون به بررس كياند، تنها 

و  ميدو گروه با نظارت مستق نياسترسور در ب
استرس  زانيكرده كه م انيپرداخته و ب ميرمستقيغ

به  ميرمستقيدر آزمون به روش نظارت غ انيدانشجو
 نيدو مطالعه ا. )11كاهش داشته است( يقابل توجه زانيم

 يتركماسترس  يها داراآزمون ريآزمون را نسبت به سا
از  تأثرم جهينت نيها ااز آن يكيكه در  ،)12و2(انددانسته
 انيزمون در سال قبل و حضور دانشجوآ نيا يبرگزار

و  يكه توسط باقر يادر مطالعه. )2در آن بوده است(
آور دانستند اما آزمون را استرس نيهمكاران انجام شد ا

 كيفاصله  ان،يندادن به دانشجو ياز آگاه تأثرم جهينت نيا
آزمون به  يبا زمان برگزار يآموزش واحد درس نيترم ب

بر كه  در مصر گريد يامطالعهدر. )9(بود يسبك آسك
 انيدانشجو هيكل ،دانشجو انجام شده است 400 يرو

 يبا بررس. آزمون بدون استرس است نياظهار داشتند ا
 يريگآزمون، روش نمونه يمطالعه از نحوه اجرا

 يو تجربه قبل انيدانشجو يليسال تحص ان،يدانشجو
 ديترد جادينشده است، كه خود باعث ا يها صحبتآن

  .)14(شوديم جيدرمورد نتا
 جهينت توانيمطالعات م نيحاصل از ا جيبه نتا هبا توج 

سازي آزمون، آماده يمناسب فضا يگرفت كه با طراح
 حيصح يبندآزمون و زمان يقبل از برگزار انيدانشجو

از آزمون كاسته  ياسترس ناش زانياز م هاستگاهيا
مطالعات انجام شده هفت مطالعه  انيدر م. )9خواهد شد(

 ياز آزمون آسك انيدانشجو تيرضا زانيم يبه بررس
 تيمطالعه رضا كيمطالعات، در  نيا نياز ب. پرداخته بود

خود نسبت به سبك  يافتينمرات در از تأثرم انيدانشجو
 انيدانشجو تيدر سه مطالعه علت رضا. )9(است يسنت

به  هيشب طيمح جاديآزمون و ا يبه خاطر نحوه برگزار
است كه در مطالعه  يدرحال ني) ا13و4و2(است تيواقع

بودن و عدم  ينيع ،ييايعلت دقت، اعتبار و پابه يبلورچ
 تيرضا وهيش نيا از انيدخالت شانس دانشجو

 شيامن، افزا طيمح جاديا گريد يادر مطالعه. )6داشتند(
 ،ينيتجارب و دانش بال قيدق ياعتماد به نفس، بررس

را به خود جلب كرده  وهيش نياز ا انيدانشجو تيرضا
در مطالعه خود به  زيو همكاران ن ينوح. )16است(

 يتمام يآزمون برا طيبودن شرا كساني ع،يبازخورد سر
به  كينزد يطيشوندگان و فراهم كردن شراآزمون
از  انيدانشجو يعنوان موارد مثبت آزمون برابه تيواقع

 نيدر مجموع، ا. )7اشاره نموده است( دينقطه نظر اسات
به سبك  هايابيارزش يبه نفع برگزار توانيرا م جينتا

كه در  ياكه در مطالعه يابه گونه. دانست يآزمون آسك
انجام  يپرستار يدانشجو 50 ياختر بر رو مارستانيب

به را  يآزمون آسك انيكه دانشجو ديشد مشخص گرد
بودن، عدم دخالت شانس  ينيع ،ييايدقت، اعتبار و پا علت

 حيترج يسنت يعمل نبر آزمو يافتينمره در يو حت
اعالم نمودند  انيدانشجو گريد يادر مطالعه. )6(دهنديم

اما  ،و هدفمند است افتهيار معتبر، ساخت يكه آزمون آسك
 تريراض يخود به سبك سنت يافتياز نمرات در

آزمون  انيدانشجو %95 ،يگريدر مطالعه د. )14(بودند
وجود  به علتدادند كه  حيترج يرا بر سنت يآسك
از  ياديتعداد ز يابيمشخص، ارز يهاورالعملدست

بودن اتاق كار و داشتن لباس فرم و  زيها، تجهمهارت
بازخورد  افتيدر تيمناسب و در نها يزمان بند كت،يات

 يكه بر رو يدر مطالعه مشابه. )4بوده است( عيسر
 يبرا نموده شنهاديپ د،يانجام گرد يپزشك انيدانشجو

 نانيو اطم يگروه پزشك انينشجودا يهاييتوانا يابيارز
استفاده  يآسك وهيها از شبودن مهارت قياز صحت و دق

از  شيشده است كه الزم است پ تأكيد نيبا وجود ا. شود
و  يبا نحوه برگزار انيدانشجو يجلسات يآزمون، ط
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آزمون آشنا شوند تا استرس و اضطراب  نيساختار ا
  . )20(ابديآنها كاهش 

  
  گيرينتيجه

در  يبه روش آسك يابيكه ارزش دهنديمطالعات نشان م
 ميت يهارشته ريدر سا يو حت يپرستار انيدانشجو
 جاديها، امهارت ترقيدق يابيباعث ارز توانديدرمان م

 تيرضا شيو افزا جرهايامن جهت انجام پروس طيمح
نكته دقت داشت كه آموزش  نيبه ا ديبا. گردد انيدانشجو
آن جهت كه با جان و سالمت  از يو پزشك يپرستار
. برخوردار است ييباال تيها سر و كار دارد، از اهمانسان

دقت شود  انيدانشجو نيدر امر آموزش ا ديلذا، نه تنها با
 ياژهيبا دقت و اعتبار و ديبا زيها نآن يابيكه ارزش

سازي آماده ها،ستگاهيا قيدق يبا طراح. رديصورت گ
فراهم  ،يليدر طول ترم تحص ديو اسات انيمناسب دانشجو

الزم، اختصاص  يرويو ن زاتيمناسب، تجه طيآوردن مح
 يابيارزش توانيآزمون، م يبه برگزار يدادن زمان كاف

  . بعمل آورد انياز دانشجو يرا به روش آسك يقيدق
  

  قدرداني
مقاله  نيها در اكه از مطالعات آن يمحققان هياز زحمات كل

 نيمسؤولاز  نيهمچن. ميسپاسگزار ،استفاده شده است
كه  ياطالعات دانشكده پرستار يكتابخانه و واحد فناور
تشكر  ،محققان فراهم كردند يامكان جستجو را برا

  . شوديم
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Effects of OSCE on learning, satisfaction and test anxiety of nursing 
students: a review study 
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Abstract 
 
Introduction: Objective Structured Clinical Examination (OSCE) is one of the evaluation methods which 
has been widely used in medical and paramedical majors in the recent years. Since various studies have 
provided varying results about the effects of this method, there is still a question that how does the 
evaluation of nursing students using the OSCE method would influence their learning, satisfaction and test 
anxiety? Therefore, the current study aimed to review the literature and examine the effects of the OSCE 
method on the learning, satisfaction and test anxiety of nursing students. 
Methods: This systematic review was conducted by searching through Google scholar, SID, Iranmedex, 
PubMed, and ERIC databases. Articles published from 2008 to 2017 were searched using the key terms 
“nursing students, assessment, evaluation, OSCE test, OSCE evaluation, learning, test stress, test anxiety 
and test satisfaction”. Based on the inclusion criteria, 15 articles were finally selected out of 110 
publications found. 
Results: The results were categorized in three categories namely “the effect of OSCE on the students’ 
satisfaction with the exam”, “the OSCE as an anxiety-inducing method compared to traditional methods”, 
and “the effect of OSCE on the nursing students’ learning”. The results indicated that due to the procedure 
of implementation, OSCE satisfies the students and thereby, will enhance their learning. However, results 
about the anxiety-inducing nature of the OSCE are conflicting. 
Conclusion: It is possible to perform accurate OSCE evaluations by meticulously designing the stations, 
appropriately preparing the students and faculty members during the academic semesters, providing an 
appropriate environment and all the necessary facilities and human resources, and allocating adequate time 
to the exams. 
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