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هم هاي م عملكرد يادگيرندگان، يكي از مؤلفه ارزشيابي 

  يادگيري و از عناصر اساسي-و حساس در فرايند ياددهي
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 بر و بوده محور پاسخ يادگيري، عمدتاً -در فرايند ياددهي
 پايين سطوح تكاليف انجام و اطالعات ساده يادآوري

 تأكيد دارد در صورتي كه در شرايط بيماري و حل مساٌله،
 اين و باشد مي اهميت حائز شناختي حيطه باالي سطوح

  ).1(است ارزشيابي نوين هاي شيوه بكارگيري مستلزم امر
 »باليني ساختاردار عيني آزمون «ها روش اين از يكي

)Objective Structured Clinicl Examination-
OSCE(توسط 1975باشد كه براي اولين بار در سال   مي 

 را OSCE بسياري از استادان،). 2(شددكتر هاردن معرفي 
ها  جانبه شايستگي همه ارزيابي براي كارآمد روشي

 معتبر دنيا نيز از هاي و در بسياري از دانشگاه) 3(دانند مي
  ).4(شود مي ارزشيابي استفاده عنوان معياره اين آزمون ب

 بازآموزي در ايران، هاي برنامهه گسترش ب توجه با
 درباره پژوهش و ها برنامه اين دقيق ارزيابي ضرورت

 بنا بر اين، .شود مي احساس نياز يك عنوان به آنها
برآن شدند تا با استفاده از آزمون باليني  پژوهشگران

كنندگان يك  ساختاردار عيني به بررسي ديدگاه شركت
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 1382هر ماه  نفر كه در م63 ،در اين مطالعه توصيفي
هاي مامايي به   شركت در دوره بازآموزي فوريتبراي

به روش مركز بهداشت تربت جام مراجعه نموده بودند، 
پس از تكميل فرم انتخاب واحد . سرشماري انتخاب شدند

پژوهش وارد مطالعه شده و فرم پرسشنامه مشخصات 
  .كلي واحدهاي پژوهش را تكميل نمودند

موزي كه به مدت هشت ساعت پس از اتمام دوره بازآ
كنندگان با استفاده از آزمون باليني  برگزار گرديد، شركت

اين آزمون . مورد ارزشيابي قرار گرفتند ساختاردار عيني
شامل هفت ايستگاه سؤال و چهار ايستگاه روش و دو 

 10 تا 5 مدت زمان هر ايستگاه .ايستگاه استراحت بود
 90نمره كل آزمون دقيقه و  70دقيقه، مدت كل آزمون 

روائي آزمون به روش اعتبار محتوي تعيين . امتياز بود
 ،ها و كل آزمون  براي تك تك ايستگاه،عالوه بر اين. شد

بر اين . ضريب دشواري و شاخص تميز محاسبه گرديد
 و ضريب تميز 71/0 ضريب دشواري كل آزمون ،اساس

پايايي آزمون باليني . دگردي محاسبه 56/0كل آزمون 
نباخ در وساختاردار عيني نيز با استفاده از روش آلفا كر

هاي اول،  پايايي ايستگاه.  بود82/0مورد كل آزمون 
چهارم، هشتم و نهم كه در آنها ارزشيابي با استفاده از 

با استفاده از روش توافق بين  فهرست وارسي انجام شد،
گذاري   پايايي نمرهو) =002/0pو  =79/0r(گران  مشاهده

ها نيز با استفاده از روش پايايي مصححان  ستگاهاي
)92/0r=  001/0وp= (دشييد أت.  

پس از اتمام برگزاري آزمون، فرم بررسي ديدگاه 
كنندگان نسبت به آزمون باليني ساختاردار عيني  شركت

تجزيه و تحليل اطالعات  .كنندگان تكميل شد توسط شركت
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 SPSS-11 فزاريا با استفاده از آمار توصيفي در محيط نرم
  .دگرديو با استفاده از آزمون توزيع فراواني انجام 

هاي پژوهش در مورد آزمون ايستگاهي بيانگر  يافته
 درصد واحدهاي پژوهش اين آزمون را 4/79آن بود كه 

هاي مامايي دانسته و  روشي مؤثر براي ارزشيابي مهارت
در توان   درصد آنها معتقد بودند كه اين شيوه را مي9/88

 شصت و هشت .هاي بازآموزي استفاده نمود تمام دوره
كه مشخصات عملكرد هر  درصد بيان داشتندو سه دهم 

 هاي كسب شده مرحله، ارزشيابي صحيحي از ميزان مهارت
محيط و فضاي برگزاري  درصد افراد، 2/95 ،دهد ارائه مي

 را  درصد واحدهاي پژوهش زمان هر ايستگاه7/85آزمون و 
درصد ايشان بيان داشتند  1/84همچنين . مناسب دانستند

كه توضيحات ارائه شده در هر ايستگاه قابل فهم و 
 محتوي آزمون معتقد بودند درصد 1/57مناسب بوده و 

را مطابق با محتوي آموزشي ارائه شده در طول دوره 
  .استبازآموزي 

 نتايج نشان داد كه اكثر واحدهاي پژوهش ،بطور كلي
 روش مفيدي ،عتقدند كه آزمون باليني ساختاردار عينيم

توان با  هاي بازآموزي بوده و مي براي ارزشيابي دوره
 ميزان مهارت را بطور صحيح ،استفاده از اين روش

عنوان ه توان ب ارزشيابي كرد و همچنين از اين آزمون مي
هاي بازآموزي  روش مناسبي براي ارزشيابي كليه دوره

ايج مشابه در مطالعات ساير پژوهشگران نيز نت. ردبهره ب
  .)7تا4(گزارش شده استمشابه اين مطلب 

توان ادعا كرد   مي،هاي اين پژوهش با توجه به يافته
رغم نياز به امكانات   علي،آزمون باليني ساختاردار عيني

ها، لزوم   تشكيل ايستگاهبرايزياد، فضاي فيزيكي مناسب 
، روشي ...ها و  در ايستگاهمشاركت فعال و حضور ممتحنان

-هاي شركت  آموختهمطمئن براي ارزشيابي مهارت و ميزان
باشد و پژوهشگران استفاده  كنندگان در دوره بازآموزي مي 

بازآموزي توصيه هاي  از آن را براي ارزشيابي كليه دوره
  .نمايند مي
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