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 يليتحص دوره انيپا امتحان يابيارزش يابزارها ييايپا و سازه ييوار
  مشهد ييماما و يپرستار دانشكده ييماما انيدانشجو

  
  انيينوا افسانه، ياظهر قهيصد، يرزاخانيم يكبر ،مظلوم درضايس، يگلمكان ناهيد، ٭شوراب يجهان ناهيد

 
  

  چكيده
 و كيستماتيس يابيارز امكان ،ينيع ابزار كي فقدان. است مادران مرگ مهم علل از يكي يمانيزا نيمراقب نامطلوب عملكرد: مقدمه
 و سنجش يابزارها ييايپا و ييروا يررسب هدف با حاضر پژوهش نيبنابرا .دهد مي كاهشپايان دوره مامايي  ينيبال امتحانات در را معتبر
  .شد امانج ييماما انيدانشجو يليتحص دوره انيپا جامع امتحان در يابيارز

 دوران يها مراقبت، زنان درمانگاه، شگاهيزا( يامتحان طهيح 4 در مامايي انيدانشجو يها مهارت يهمبستگ مطالعه نيا در: ها روش
 در مشهد ييماما و يپرستار دانشكده در موجود دوره انيپا جامع امتحان يابيارزش يابزارها مطابق) كودك و مادر بهداشت و ،يباردار
 ممتحن دو توسط يمتوال روز 5 يط در) ييماما 6 ترم يدانشجونفر  9 و ،8 ترم يدانشجونفر  22( دانشجو 31 .شد يرسبر 89 تيرماه

 شده كسب نمرات نيانگيم سهيمقا از سازه ييروا يبررس جهت .شد نييتع كارشناسان نظرات از استفاده با يمحتو ييروا .دنديگرد يابيارز
براي اندازه گيري شاخص . محاسبه شد) 6و 8 يها ترم( نييپا و باال يها ترم در انيدانشجو كل مرهن نيانگيم و يامتحان طهيح هر در

  .تعيين شد كرونباخ يآلفا بيضر ،ييايپا يبررس يبرا نيهمچن .شد استفادهروايي از فرمول الوشه 
 به يليتحص دوره انيپا جامع امتحان در 6ترم نايدانشجو با 8 ترم انيدانشجو كل نمره نيانگيم نيب يآمار معنادار تفاوت وجود: نتايج

 آزمون نيا در  ييماما و زنان سلطنتي كالج فيتعر طبق بر را ييماما انيدانشجو يابيارزش يها فرم در سازه ييروا وجود ،درصد 26 زانيم
 در يدرون يهمسان وجود انگريب يامتحان طهيح هر در) 83/0-51/0( باال تا متوسط كرونباخ يآلفا بيضرا .)=01/0p( كند مي اثبات
 به ترتيب ابانيارز ييايپا نيشتريب و نيكمتر. شد محاسبه) 8/0( باال ييروا شاخص با زين يمحتو ييروا. است موجود يابيارزش يابزارها

  .شد نييتع يناتيس نيس دانشگاه فيتعار مطابق نمره هر ارزش يارهايمع فيتعر با درصد 5/73 و 82/0
 يها فرم عنوان به مشهد ييماما و يپرستار دانشكده در ييماما يكارشناس دوره انيپا جامع امتحان يابيارزش يرهاابزا: گيري نتيجه
  .شوند يم هيتوص يآموختگ دانش زمان در انيدانشجو يابيارز يبرا ايپا و معتبر

  
  باليني يها مهارت ،آموختگان دانش ،ارزشيابي ،ارزشيابي ابزار ،پايايي ،روايي: هاي كليدي واژه

   495تا  485):5(11؛ 1390آذر /مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي
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 .است انيدانشجو يريادگي زانيم يابيارزش و يليتحص
 ستا عبارت يليتحص شرفتيپ يابيارزش ،فيتعر مطابق

 با حاصل جينتا سهيمقا و رندگانيادگي عملكرد سنجش از
 منظور به ،شده نييتع شيازپ يآموزش يها هدف
 به يآموزش يها تيفعال ايآ كه باره نيا درگيري  ميتصم
 تحقق موردنظر يها هدف ايآ؟ اند دهيرس مطلوب جينتا
). 1(ميا افتهي دست اهداف نيا به يزانيم چه به و ؟اند افتهي

 به اطالعات كاربرد وآوري  جمع را يابيارزش كرونباخ
 فيتعر يآموزش برنامه كي دربارهگيري  ميتصم منظور
 يها روش يسازگار و تناسب از بايد لذا). 2(است كرده
. شود حاصل نانياطم يريادگي ژهيو اهداف با يابيارزش

 امتحانات يبرگزار نحوه بر حاضر حال در سفانهأمت
 توان مي جمله آن از كه است وارد يراداتيا ينيبال معمول

 كوتاه زمان،امتحان هر دركننده  شركت دايز تعداد به
 بودن ينيع ريوغ ،يابيارزش يبرا افتهي اختصاص

 عدم 1380 سال در يقيتحق). 3(كرد اشاره ها يابيارزش
 يفعل يابيارزش نحوه از را يپزشك انيدانشجو تيرضا

 درصد 6/46 در انيدانشجو به طوري كه ؛كند مي گزارش
 كسب يها ييتوانا با را بخش انيپا نمره انطباق عدم موارد
 از تيرضا عدم يگاه يحت .)4(نمودند گزارش شده

به  ،شود مي اعالم زين ينيبال انيمرب توسط ها سنجش
 در يپرستار ينيبال يها مهارت يابيارزش در كه يطور

 روش از را خود تيرضا عدم انيمرب درصد 20 ياندونز
 انيمرب موارد درصد 21 در و نمودند اعالم يبررس
 امتحان در دانشجو شكست صورت در كردند رشگزا
 و ؛كنند مي يناراحت احساس آنان قضاوت اثر بر ناليف

 زمان در اند نموده گزارش انيمرب درصد 52 يحت
 از). 5(ندينما مي تيمسؤول احساس انيدانشجو شكـست

 ييماما انيدانشجو مطلوب يابيارزش تياهم گريد يسو
 به كه شود مي كارآش يهنگام يليالتحص فارغ زمان در

به  و زنان كنترل نهيزم در الزم مهارت فقدان عواقب
 سازمان گزارش طبق . گردد توجه باردار زنان خصوص

 در ساالنه مادر مرگ هزار 515 وقوع بهداشت يجهان

 يها مهارت شتريب شيافزا و آموزش به ازين جهان
 درصد 97 كه آن وجود با). 6(دهد مي نشان را يمانيزا
 در ؛)7(رديگ مي صورت ماماها توسط رانيا در ها مانيزا

 عملكرد ،ليدل نيتر عمده مادران مرگ علل يمورد يبررس
 نيا به توجه). 8(است يمانيزا بخش در ـحيناصح و بد

 در را ييماما ينيبال انيمرب تالش و تيحساس ق،يحقا
  .دهد مي شيافزا ييماما يضرور يها مهارت يبررس
 مانند ينيبال يها تيصالح يسبرر در يمتعدد يها روش

 ميمستق مشاهده و ،OSCE ،)ويفول پورت( كارپوشه

 ينيبال يها مهارت سنجش اما). 9(است شده شنهاديپ
 سريم ميمستق مشاهده با عمدتاً ،يپزشك علوم گروه
  ).10(گردد مي
 يبرا زين مشهد ييماما و يپرستار دانشكده در اكنون هم
 يابزارهابين  از ييماما انيدانشجو ينيبال يابيارز

 يعال يشورا مصوب( يوارس فهرست ،اي مشاهده
، شگاهيزا بخش چهار در) 84سال نظارت و يزير برنامه
  .شود مي استفاده ناتال پره و كودك و مادر بهداشت، زنان
 تيكم اي نبود اي و بود تنها يوارس فهرست روش در
 فهرست كي يها يژگيو. شود مي ثبتموردنظر  يژگيو

 بر ديكأت بودن، روشن بودن، كوتاه شامل خوب يوارس
  ).1(است مهم يرفتارها ثبت و مشاهده قابل رفتار
 به بايد ينيبال يها تيصالح سنجش وهيش از نظر صرف

 و ييايپا، ييروا شامل كه عادالنه آزمون كي يارهايمع
 يدارا يآزمون ،فيتعر مطابق .نمود توجه است تينيع

 استموردنظر  كه آنچهگيري  اندازه يبرا كه است ييروا
 در ابزار كه معناست نيا به ابزار ييايپا و باشد مناسب
 را كساني جينتا كساني طيشـــــرابا  متــفاوت يها زمان

  ).11(دهد به دست
 يبرا را سازه ييروا تأييد  ييماما و زنانسلطنتي  كالج
 يالزام رود يم كاره ب مهارت سنجش جهت كه يابزار هر

 يها روش دهيچيپ تيماه يطرف از). 21(ستا برشمرده
 كه شود مي باعث سازه، ييروا نييتع جهت يعامل ليتحل

 ينيبال يها مهارت يابيارزش يها فرم سازه ييروا كمتر
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 مواقع، از ياريبس در كه است يحال در نيا و گردد نييتع
 نمرات بودن يرواقعيغه ب ينيبال امتحانات در انيدانشجو
 در ،سازه ييروا نييتع يعمل راه كي. )10(دارند اعتراض
 يساختارگيري  اندازه يبرا ييطال اريمع كه يصورت
 نمره ايآ مينيبب كه است نيا باشد، نداشته وجود آزمون
 متفاوت آزمون نيا در مختلف يها مهارت سطوح با افراد
 يها آزمون سازه ييروا اثبات شرط). 13(ر؟يخ اي است
 افراد از افتگاني ميتعل صيشخت در آزمون ييتوانا ،يمهارت

 رانيفراگ يآموزش سطوح نييتع يحت و دهيند آموزش
 )تر نييپا از باالتر يآموزش سطوح زيتما( گريكدي به نسبت
 نيب انيدانشجو يعملكرد نمرات نيانگيم اختالف .است
 را ابزار سازه ييروا درصد 25 حد در يليتحص سال دو
  ).12(كند مي تيحما

 امكان تنها نه ،ينيع ابزار كينداشتن  و ينيع اهداف فقدان
 زمان در را انيدانشجو معتبر و كيستماتيس يابيارز
 يها برنامه يطراح بلكه دهد مي كاهش يليالتحص فارغ

 از پس را انيدانشجو عملكرد بهبود يبرااي  مداخله
 مطالعه نيبنابرا. سازد مي رممكنيغ ليتحص از فراغت
 يابزارها ييايپا و ازهس ييروا يبررس« هدف با حاضر
 انيدانشجو يليتحص دوره انيپا امتحان يابيارزش
  .شد انجام »مشهد ييماما و يپرستار دانشكده ييماما

  
  ها روش

 يآموزش مراكز و ها بيمارستان در يهمبستگ مطالعه اين
 امام و البنين ام بيمارستان( مشهد يپزشك علوم دانشگاه
 تيرماه در) جفين و آموز دانش بهداشتي مراكز رضا،
 ييماما انيدانشجو ،پژوهش جامعه. ديگرد.انجام 1389
 و مشهد ييماما و يپرستار دانشكده يكارشناس مقطع

 8 و 6 ترم انيدانشجو زين پژوهش مورد يواحدها
  .بودند مطالعه انجام زمان در ييماما
 عبارت پژوهش اين به ورود براي موردنظر يارهايمع

 عرصه در يكارآموز به ورود طيشرا بودن دارا از بودند
 طيشرا بودن دارا و 6 ترم داوطلب انيدانشجو يبرا

 يبرا دوره انيپا جامع امتحان يبرا الزم يآموزش
 شركت سابقه نداشتنو نيز  ،8 ترم داوطلب دانشجويان

 آشنا منظور به همچنين .دوره انيپا جامع امتحان در
 يانينشجودا امتحان، طيمح با كنندگان شركت يتمام بودن
 مربوطه يكارآموز واحد كه شدند داده شركت مطالعه در
 عدم. باشند گذرانده امتحان يبرگزار محل در قبالً را
به  ينيبال امتحانات در شركت ادامه به داوطلبان ليتما

  .شد گرفته نظر در مطالعه از خروج يارهايمععنوان 
 بهگيري  نمونه ،پژوهش جامعه بودن محدود دليله ب

 يبرا مطالعه اهداف ابتدا در .شد انجام سرشماري روش
) نفر 9( مامايي 6 ترم و) نفر 22( 8 ترم انيدانشجو
 از رضايت كسب از پس .شد داده حيتوضكننده  شركت
 يها طيمح و زمان شاملاي  برنامه كنندگان، شركت
 واحد هر در يامتحان يابيارزش يها فرم نيهمچن يامتحان

 آنان ارياخت در آزمون ضوعاتمو از اطالع جهت ينيبال
 يدانشجو 4 دانشكده از خارج ابانيارز .شد گذاشته

 .بودند ينيبال يگر يمرب سابقه با ارشد يكارشناس
 امتحان در كه بودند دانشكده ينيبال انيمرب ن،يممتحن

 توسط ،امتحان شروع از قبل. داشتند شركت ناليف
 يحاتتوض ينيبال امتحان واحد هر نيمسؤول و پژوهشگر

 نحوه و يابيارز يچگونگ، پژوهش اهداف جهت الزم
. شد داده ابانيارز و نيممتحن به يابيارزش يها فرم تكميل
 ييماما و يپرستار دانشكده در كه است حيتوض به الزم

 ،كودك و مادر بهداشت طهيح 4 در ييماما دروس مشهد
 واحد هر و شوند مي يبند طبقه ناتال پره و شگاهيزا ،زنان
 كامل ييآشنا از نانياطم از پس. است مسؤول كي يادار

 ،ابزارها نيا ها فرم ليتكم وهيش با ابانيارز و نيممتحن
 چهار در يكارآموز نيح در انيدانشجو از نفر 5 يبرا
 واحد مسؤول باموردنظر  ابيارز توسط مختلف طهيح
 مسؤول و ابيارز نمرات يهمبستگ بيضر و ليتكم ينيبال

 يهمبستگ بيضر اخذ صورت در. شد نييتع ينيبال واحد
 در ابيارز به عنوان منتخب فرد ،)<7/0r( تأييد مورد

 يابيارزش يها فرم يازدهيامت. نمود مي شركت امتحان
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 بود يقسمت 5 كرتيل صورت به) يوارس يها فهرست(
 كه) ارخوبيبس خوب، متوسط، ف،يضع ف،يضع اريبس(

 ،50 ،25 صفر، نمرات دانشجو عملكرد برحسب به ترتيب
 اختصاص يو به هيگو هر برابر در درصد 100 ،75
 اريبس( عملكرد فيتعار شدن تر ينيع جهت .افتي مي
 روش به نمرات اختصاص و) خوب اريبس تا فيضع
 نيس دانشگاه روش به حيتوض حاضر مطالعه در تر، قيدق
 زين ريز به صورت ازاتيامت و شد داده زين) 14( يناتيس
  :گرديد فيتعر
 يول داده مي انجام ديبا دانشجو كه يعمل: صفر ازيامت

 تعلق دانشجو به هيگو ازاي  نمره چيه( .است نداده انجام
  )گرفت مين

 با( است بوده اشتباه اي و ناقص دانشجو عملكرد: 1 ازيامت
 قبول قابل عملكرد توانست نمي دانشجو هم راهنمايي

 هيگو نمره درصد 25 صورت نيا در و باشد داشته
  ).گرفت مي تعلق دانشجو به شنامهپرس
 اي و كمك ازمندين عمل انجام جهت دانشجو: 2 ازيامت

 به پرسشنامه در هيگو نمره درصد 50( است ييراهنما
  )گرفت مي تعلق دانشجو

 كمك حداقل به ازين مهارت انجام يبرا دانشجو: 3 ازيامت
 نمره درصد 75 كه است قبول وقابل حيصح عملكرد( دارد
  ).گرفت مي تعلق دانشجو به شنامهپرس هيگو
 كمك بدون و مهارت با كامالً دانشجو عملكرد: 4 ازيامت

 هيگو نمره درصد 100صورت نيا در( است شده انجام
  ).گرفت مي تعلق دانشجو به پرسشنامه

 فيارضعيبس معادل ستميس نيا صفر ازيامت كه يبه طور
 رنظ در خوب اريبس برابر 4 ازيامت و كرتيل اسيمق در

  .شد گرفته
 شد انجام صورت هردو به دهي امتياز مقدماتي مطالعه در
 روش در همبستگي ضرايب بودنتر  پايين دليل به كنيول

 روش از شده انجام مطالعه در ،ليكرتبندي  امتياز
  .گرديد استفاده سيناتي سين دهي امتياز
 حضور با ينيبال واحد 4 هر در يمتوال روز 5 در امتحان

 هر ينيبال يابيارزش يها فرم و ديگرد رگزارب ممتحن دو
 يتمام از. شد ليتكم ابيارز و ممتحن توسط دانشجو
 ،يليتحص ترم خصوص در بود شده خواسته نيممتحن

 خود يشــخص نظرات اي و يقبل ييآشـنا يها نهيزم
 ها فرم ليتكم انيپا تا يابيارز مورد انيدانشـجو درباره

  .باشند نداشته ييفتگوگ و بحث گريكدي با وجه چيه به
 پرسشنامه دو پژوهش نيا در شده گرفته بكار يابزارها

 فهرست 4 و ،پژوهش واحد و ممتحن مشخصات شامل(
 يها بخش در انيدانشجو ينيبال يابيارزش فرم( يوارس
. بود) كودك و مادر بهداشت و ناتال پره شگاه،يزا زنان،

 نهيزم در يتسؤاال شامل ممتحن مشخصات پرسشنامه
 سطح ،يامتحان ينيبال واحد در يآموزش سابقه ،سن

 يتسؤاال يدارا پژوهش واحد پرسشنامه و بود التيتحص
 محل ،هلأت تيوضع ،يليتحص ترم ،سن نهيزم در

  .بود دانشگاه به ورود سال و ،سكونت
 16 از مركب زنان واحد يوارس فهرست اي ارزشيابي فرم

 نحوه ،نشجودا يفرد يها يژگيو نيعناو با اسيمق خرده
 آمادگي مار،يب يمعرف ،حال شرح اخذ مار،يب با ارتباط
 ،يگذار اسپكولوم ،ولو نهيمعا مشاهده، ،معاينه جهت
 ،ها آدنكس و رحم كس،يسرو واژن، يبررس
 به آموزش ،يينها صيتشخ ،يسينو نسخه ،يربردارياسم

  .بود هيگو 30 با يعلم تسؤاال به پاسخ و ماريب
 اسيمق خرده 6 شامل شگاهيزا واحد يوارس فهرست

 ،سوم ،دوم ،اول مرحله اداره باردار، مادر پذيرش نحوه(
  .بود هيگو 37 و) نوزاد رشيپذ و مانيزا چهارم

 خرده 9 بيترك از ناتال پره يها مراقبت ارزشيابي فرم
 و توجه مار،يب از حال اخذشرح يچگونگ نيعناو با اسيمق

 و نهيمعا ،يساز منيا و ها يسونوگراف ها، آزمايش ريتفس
 ،ژهيو يها بتقمرا انجام باردار، مادر معمول يابيارز

 به پاسخ و مانيزا بعد مراقبت و ها هيتوص ها، آموزش
  .بود شده ليتشك هيگو 24 با يعلم تسؤاال
 4 شامل كودك و مادر بهداشت واحد يارزشياي فرم

 يبررس كودك، از مراقبت نيعناو با اسيمق خرده
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 هيگو 17 و خانواده ميتنظ ،ونياسنيواكس رشد، تيوضع
 در هيگو هر ارزش ها فرم يدرتمام كه است ذكر قابل. بود

 كارشناسان نظر اساس بر قبالً( بود شده درج آن مقابل
 و) بود ثبت ها فرم در و شده مشخص مهارت آن ازيامت
 صد در صد تا صفر از خود عملكرد يمبنا بر دانشجو هر

 خود به گانه 5 كرتيل اريمع اساس بر را هيگو نمره
 زدن عالمت از پس كه صورت نيبد. داد مي اختصاص

 ،فيضع اريبس درجات از يكي در دانشجو عملكرد نحوه
 صفر، بيترت به خوب اريبس و خوب ،متوسط ،فيضع
 عملكرد به هيگو آن ازيامت درصد 100 و 25، 75،50

  .افتي مي صيتخص دانشجو
 80 بيترت به شگاهياز و زنان فرم در كل ازاتيامت مجموع

 يبرا لذا بود 40 كدام هر گريد فرم دو در و 100 و
 ازيامت مجموع ،ستيب يمبنا بر دانشجو نمره محاسبه
 به شگاهيزا و زنان طهيح در دانشجو توسط شده كسب
  .شد ميتقس 2 بر گريد واحد دو در و 5 و 4 بر بيترت
 يبررس يبرا) يوارس يها فهرست( يابيارزش يها فرم
 رشته نيا اننظر صاحب از نفر 5 ارياخت در يمحتو ييروا

 اهداف مطابق شد خواسته آنان از و شد گذاشته
 سؤال هر برابر در ،ينيبال يراهنما در مندرج يابيارزش

 است، يضرور يها نهيگز از يكي سنجش ابزار در موجود
 اساس بر و ندينما انتخاب رانيست  يازين و است ديمف

 يمحتو ييروا شاخص) Lawshe()15(الوشه فرمول
)Content Validity Ratio: CVR (گشت نييتع. 

  

  
االتي است كه ؤس نشانگر تعداد neاين فرمول  در

  .كل سواالت است معرف تعداد  Nباشند و مي ضروري
. شد سؤال ازآنان زين يصور ييروا نييتع يبرا نيهمچن
 شناخته يها گروه زيتما روش از سازه ييروا تأييد يبرا

 كسب نمرات نيانگيم كه بيترت نيبد. شد استفاده شده
 انيدانشجو( امتحان در نموده شركت انيدانشجو شده

 يآمارمعنادار تفاوت وجود .ديگرد يابيارز) 6 و 8 ترم
 كل نمره و طهيح هر در شده كسب نمرات نيانگيم نيب

 يآموزش باالتر سطح با انيدانشجو نيب آزمون
 به) 6 ترم( تر نييپا ترم انيجودانش و) 8 ترم انيدانشجو(

 يبرا. گشت نييتع ابزار سازه ييروا وجود شرط عنوان
 ممتحن دو نمره يهمبستگ بيضرا از ارز، هم ييايپا نييتع

) عملكرد ميمستق مشاهده روش با( زمان هم به طور
 از يدرون يهمسان ييايپا نييتع منظور به. شد استفاده
 آزمون كه جا آن زا. گشت استفاده كرونباخ آلفا روش

 است شده ليتشك آزمون خرده 4 از يليتحص انيپا
 امتحان در انيدانشجو كل نمرات يآلفا ييايپا بيضر
 در گشت محاسبه طهيح هر در انيدانشجو نمرات با جامع
 7/0 از شتريب ييايپا و ييروا شاخص وجود موارد يتمام
 ريتفس نييپا 5/0 از كمتر و ، متوسط 5/0-7/0 باال،
  ).15و1(شد

 مورد و وارد SPSS-13 برنامه در اطالعات نيهمچن
 عيتوز يفيتوص آمار كمك به. گرفت قرار ليتحل و هيتجز

 يها واحد مشخصات اريمع انحراف و نيانگيم ،يفراوان
 از ييروا يها شاخص محاسبه يبرا و شد نييتع پژوهش
 يبررس يبرا و رسونيپ يهمبستگ بيضر آزمون
ه ب ،8 و 6 يها ترم انيدانشجو نمرات نيب نيانگيم اختالف

 استفاده يتنيو من آزمون از ع،يتوز بودن رنرماليغ ليدل
 نمرات نيب يهمبستگ نييتع يبرا زين كرونباخ آزمون. شد

 نيا در ييايپا يبررس و كل نمره با ها آزمون خرده
  .گشت استفاده مطالعه

  
  نتايج

ن، كنندگا شركت) نفر 22( درصد 9/70 در اين مطالعه
 دانشكده پرستاري و 85ورودي سال 8دانشجويان ترم 

 6 دانشجويان ترم) نفر 9( درصد 29 و مامايي مشهد
دانشجويان  سنميانگين و انحراف معيار . داوطلب بودند

محاسبه ) سال 25تا  20دامنه ( سال  22±6/0 كننده شركت
ساكن خوابگاه  درصد 7/46 هل وأمتدرصد  3/53 .شد
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ت ارزيابي آنان در كل امتحان جامع متوسط مد. بودند
  .ساعت محاسبه شد 2/0±1/3

از مدرسين دانشكده ) نفر 15(درصد از ممتحنين  هشتاد
سال  40كه در برگزاري امتحان شركت داشتند سن باالي 

 /3±4/7باالتر داشتند و ميانگين سابقه آموزشي آنان  و
 25±2/1 ميانگين سن ارزيابان .سال بود )1-23دامنه (12

 )1- 3( سال 5/2±4/0سال با ميانگين سابقه كارآموزشي 
ارشد بود  يمدرك تحصيلي تمامي ممتحنين كارشناس .بود

گري  و ارزيابان دانشجويان ارشد مامايي با سابقه مربي
سابقه كار ممتحنين  آماري بين سن ومعناداراختالف  .بودند

  .)=52/2t= ،001/0p( ارزيابان وجود داشت و
به  8/0ياس، با استفاده از آلفاي كرونباخ پايايي كل مق

جهت بررسي همساني دروني از ضريب آلفاي  .آمد دست
 ناتال پرهاين ضرايب براي بخش . كرونباخ استفاده شد

و در حيطه  50/0در واحد زنان ، 83/0و زايشگاه  77/0
  .تعيين گشت 63/0بهداشت مادر و كودك 

كه يكي از (حنين با استفاده از ضرايب همبستگي نمرات ممت
) اطالع بود آنان نسبت به سطح تحصيلي دانشجويان بي

ضرايب همبستگي ارزيابان در  .ارز نيز تعيين شد پايايي هم
با  .واحد امتحاني در حد مطلوبي وجود داشت 4هر 

بكارگيري معيار ليكرت باالترين ضريب همبستگي پيرسون 
 در و) =r=00/0p ,82/0(كودك  و در بخش بهداشت مادر

 ,51/0( زنان، )=r=075/0p ,00/0( واحدهاي زايشگاه

r=031/0p=(  ناتال پرهو )60/0, r=001/0p= (محاسبه شد. 
با اعمال روش امتيازدهي سين سيناتي و محاسبه 
مجدد، ضرايب همبستگي پيرسون در سه واحد ديگر 

 به به ترتيب ناتال پرهزنان و ،نيز بين ممتحنين زايشگاه
)76/0, r=000/0p=( )74/0, r=000/0p=(  و)73/0 , r= 

001/0p=( در بخش بهداشت ضريب تغييري  ،ارتقا يافت
 ي ارزشيابي درها تمام فرم روايي صوري .نكرد
زنان و بهداشت  ،زايشگاه ،ناتال پره(ي مختلف ها بخش
ان گروه نظر صاحبنفر از  5توسط  )كودك و مادر

رزيابي در ي اها روايي محتواي فرم. شد تأييد مامايي
استفاده از قانون  امتحان جامع پايان دوره مامايي نيز با

ه ب محاسبه شد 8/0 حد تمامي موارد باال در الوشه در
 در فرم ارزشيابي واحد زنان كه تنها يك گزينه :جز

پايين به دليل  )ي فرديها مرتبط با ويژگي- 1شماره(
هاي ارزشيابي  فرم. حذف شد) 2/0(بودن ضريب روايي

پس از اعمال اصالحات  .مون جامع پايان دورهآز
 .كارشناسان، تغيير يافتموردنظر 

  
  8و 6يان دوره بين دانشجويان ترم درامتحان جامع پا امتحانيي ها نمرات حيطه ميانگين مقايسه :1جدول

 ميانگين نمره دانـشجويان  هاي امتحانيحيطه
  6ترم 

  )20نمره كل (

دانـشجويان  ميانگين نمره
 8ترم

 )20نمره كل (

درصد تفاوت نمرات 
  دانشجويان

  8و  6ترم 

p  z  

  33/0 261/0 04/0 15±9/1 4/14±9/0 ناتالپره
  37/3  001/0  63/0  7/14±2/1  9±5/2  زايشگاه

  41/0  261/0  06/0 7/13±8/1 8/12±2 زنان
  77/2  091/0  53/0  6/14±2  5/9±2/1  بهداشت مادروكودك

  37/3  010/0  26/0 58±8/1  7/45±1/2  نمره كل فينال
  

آماري بين نمره كل دو  معنادارمطالعه تفاوت  در اين
 و در تمام موارد ارزشيابي دركننده  گروه شركت

ي زايشگاه و بهداشت مادر و كودك امتحان جامع ها حيطه
 ها اما در ساير حيطه .)1جدول ( داشت پايان دوره وجود
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، اختالف ناتال پرهي كه در واحد به طور ،اين گونه نبود
بين دو گروه تنها در مهارت انجام معاينه  معنادارآماري 

  ).=z=031/0p ,82/2( بيماران وجود داشت
رغم باالتر بودن ميانگين نمرات دانشجويان  همچنين علي

 در 7/13±8/1( نسبت به دانشجويان ترم ششم 8ترم 
 واحد زنان، بين ميانگين نمرات كل دو در) 8/12±2برابر

. مشاهده نشدمعنادار اختالف آماري كننده  گروه شركت
كارشناسي مامايي مهارت  8دانشجويان ترم  البته

بيشتري جهت آمادگي بيماران براي معاينه و بررسي 
  .داشتند 6نسبت به دانشجويان ترم واژن و رحم 

  
  بحث

 ييايپا و سازه اعتبار يبررس هدف با مطالعه اين
 دوره انيپا معجا امتحان در استفاده مورد يابزارها

 تأييد يبرا حاضر مطالعه در .گرفت صورت ييماما
 نيب يعملكرد ازاتيامت نيانگيم اختالف از ،سازه ييروا

. شد استفاده ييماما چهارم و سوم يها سال انيدانشجو
 كسب كل نمره نيانگيم نيب يآمار معنادار تفاوت وجود
 زانيم به ييماما 8 و 6 يها ترم انيدانشجو توسط شده

 ييروا يليتحص دوره انيپا جامع امتحان در درصد 26
 تأييد را ييماما انيدانشجو يابيارزش يابزارها سازه
 نيب تفاوت نظر از ما يها افتهي از بخش نيا جينتا. نمود
 نيا در شده انجام قاتيتحق ريسا با شده كسب كل نمره
  .دارد يهمخوان باره
 ،كوميبلر ون مطالعات در فوق روش به سازه ييروا تأييد
 اختالف همكاران، و كوميبلر ون. است شده انجام چيفردل

 اول سال دنتيرز گروه دو شده كسب ازاتيامت نيانگيم
 24و واشنگتن دانشگاه از اول سال دنتيرز 24( ودوم
 در را،) ارتش گانيماد دانشگاه از دوم سال دنتيرز
 ليدل به و نمودند محاسبه OSCE يامتحان يها ستگاهيا

 كسب ازاتيامت مجموع نيب يآمار معنادار تفاوت ودوج
 يها دنتيرز) يبند رتبه و ليست چك دوروش هر به( شده
 يابيارز ابزار سازه ييروا تحصيلي دوم و اول يها سال

  ).16(كردند اثبات را
 31 يجراح يها مهارت يبررس در زين محققان ديگري

 روش به تورنتو در يجراح چهارم و سوم سال اريدست
OSCE، ييروا ،كرتيلبندي  رتبه و ستيل چك ابزار دو با 
 اختالف وجود .كردند تأييد را يابيارز يابزارها سازه

 سوم سال يها دنتيرز نمرات نيانگيم نيب يآمار معنادار
  ).17(شد مشاهده درصد 25 ميزان به چهارم و

 آزمون سازه روايي اثبات براي همكاران و فتيو نيهمچن
 تا اول يها سال زنان يها دنتيرز يكيتكن يها مهارت
 Observed Structured يامتحان ستگاهيا 10 در چهارم،

Assessment of Ttechnical Skills (OSATS) از 
 استفاده شده، كسب ازاتيامت نيانگيم اختالف سهيمقا

  ).18(نمودند
 دوگروه كل نمره نيب يآمار معنادار تفاوت مطالعه نيا در

 يها طهيح در يابيارزش موارد مامت در وكننده  شركت
 انيپا جامع امتحان كودك و مادر بهداشت و شگاهيزا

 يآمار معنادار تفاوت وجود عدم اما داشت وجود دوره
 كه جا آن از. شد مشاهده ناتال پره و زنان طهيح دو در
 ينيبال يها واحد 8 ترم انيدانشجو حاضر، مطالعه در

 عدم ،بودند دهيرانگذ عرصه به ورود از قبل را مذكور
 توسط فوق يها تيموقع نيتمر يبرا فرصت جاديا

 را يريادگي تداوم تواند مي باالتر يها ترم در انيدانشجو
 دو يابيارز جهت همكاران و گوف. باشد كرده مختل
 روش و استاندارد مدل با يسترسكوپيه يآموزش روش
 ازاتيامت نيانگيم ،OSATS ستگاهيا هفت در يساز هيشب
 سهيمقا گريكدي با را زنان يها دنتيرز و نيصصمتخ

 شيافزا گروه دو ازاتيامت اختالف دامنه كه نمودند
 گوف قيتحق با قيتحق نيا جينتا تفاوت). 19(داشت

 يها گروه تفاوت اي و نمونه كم حجمبه دليل  تواند مي
 هيتوص نيبنابرا. باشد ليتحص فراغت نظر از هدف
 ييماما يها دانشكده ريسا در مطالعه نيا كه شود مي

  .شود تكرار
 يليتحص دوره انيپا آزمون ييايپا يبررس جينتا
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به دليل  كه داد نشان مشهد دانشكده ييماما انيدانشجو
 حد در آزمون يدرون يهمسان آلفا، بيضر باالبودن
 روش استفاده با زين همكاران و قيحقا. دارد قرار يمطلوب
 مارانيب تيريمد يمدخودكارآ اسيمق ييايپا كرونباخ آلفا
 اسيمق نيا يهمبستگ بيضر .كردند نييتع را پيت يابتيد
 آزمون و دارو مصرف ،يبدن تيفعال ،ييغذا ميرژ بعد 4 در
 در شد اعالم 19/0و  86/0، 87/0، 53/0 به ترتيب خون قند
 خرده با كل نمره نيب يهمبستگ بيضر مطالعه نيا

 گريكدي با ها اسيمق خرده نيب يهمبستگ از شيب ها اسيمق
 و ساختار وجود پژوهشگران نيبنابرا .)5/0 از باالتر( بود

  ).20(كردند تأييد را پرسشنامه در خوب يهماهنگ
 آزمون در يهمسان بيضر نيباالتر همكاران و يمعطر

OSCE و داشتند اعالم 77/0 را يپرستار انيدانشجو 
 نمرات نيب يهمبستگ يباال بيضرابه دليل  نمودند گزارش
OSCE نيا همه )ستگاهيا كي بجز( ها ستگاهيا نمرات و 

 تأييد. كنند ميگيري  اندازه را يرفتار حوزه كي ها ستگاهيا
 و يعلم معتبر كتب مطالعه از پس آزمون نيا يمحتوا ييروا
 منتخب سرپرستاران و كارشناسان نظرات از استفاده با
 در). 3(بود محتوا ييروا شاخص ذكر بدون و ها، مارستانيب

 نييتع .شد يابيارز مطلوب محتوا ييروا شاخص ما مطالعه
 تواند مي مطالعه هر قوت نقاط از محتوا ييروا شاخص
 ييروا تأييد يبرا همكاران و پن كه يطوره ب ،شود محسوب

-MFSI-SF( يافسردگ يبعد چند و كوتاه اسيمق ييايپا و

C( ه كنند مراجعه ماريب 107 يبرا آن كاربرد و ترجمه از پس
 و محتوا ييروا يها شاخص وان،يتا يمارستانيب مركز دو به

 يآلفا بيضر وجودبه دليل  و نمودند نييتع را آلفا بيضر
 را اسيمق) 93/0( مطلوب يمحتوا شاخص و) 83/0( باال
  ).21(دانستند ييايپا و ييروا يدارا

 75( تيثراك حاضر مطالعه درارز  هم ييايپا يبررس جهت
 فيتعار از استفاده با كردند ارشگز ابانيارز) درصد
 كرتيل اسيمق يجا به) 0-4 نمرات( يناتيس نيس دانشگاه
 يبرا يبهتر ييتوانا يابيارزش يها فرم در مندرج
 مهارت انجام از پس انيدانشجو نمرات صيتخص

 خواسته ابانيارز و نيممتحن يتمام از نيبنابرا. ابندي مي
 عمل ياتنيس نيس يابيارز ستميس يمبنا بر كه شد
 يبه طور بودارز  هم ييايپا شيافزا از يحاك جينتا. ندينما
 7/0 از شتريب بيضرا ،يامتحان يها طهيح تمام در كه

 را رسونيپ بيضر خود مطالعه در زين گوف .شد گزارش
 جهينت و نمود يبررسبندي  رتبه و ليست چك روش دو با

 بيضر كرتيلبندي  درجه ستميس ياجرا با كه گرفت
 مشكالت از يكي). 19(ابدي مي شيافزا ابانيارز يگهمبست

 به دست در يدشواربندي،  درجه روش درخصوص
 است يمنطق). 22(است شده دانسته ها ارزش خوب آوردن

 و يگذار ارزش باشدتر  ينيع فيتعار هرچه ميريبپذ كه
 يها يژگيو از نيا و شود مي آسانتر آن درباره قضاوت

  .است ياتنيس نيسبندي  ازيامت ستميس
 ،ها پژوهش ريسا همانند كه است ذكر به الزم

 زانيم جمله از دارد وجود مطالعه نيدرا ييها تيمحدود
 كمتعداد  ،پژوهش يواحدها توسط شده درك استرس
 تنها حضور زين و ،6 ترم در به ويژه ييماما انيدانشجو
 مسائل تيرعا جهت به كه مطالعه، در داوطلب انيدانشجو

 يت آزمون كه هرچند ؛ميبود آن انجام از ريناگز ياخالق
 ريغ و داوطلب انيدانشجو ينيبال معدل نيانگيم نيب

 شنهاديپ اما .نداد نشان را يمعنادار تفاوت داوطلب
 با و ها دانشكده ريسا در ابزار نيا سازه اعتبار شود مي

 نيا در سازه ييروا يطرف از. شود يبررس باالتر حجم
 هيتوص ؛شد انجام ها گروه زيتما از استفاده با تنها ابزار
 سازه ييروا تأييد يبرا گريد يعمل يها روش شود مي

 همان رديقرارگ يبررس مورد ينيبال يابيارزش يابزارها
 مدل سازه ييروا يبررس در همكاران و نازيمول كه طور
 و يريادگي يمنحن ميترس روش دو از يالپاراسكوپ ديجد
 يالپاراسكوپ يها تگاهسيا در شده كسب ازاتيامت زين

  ).23(كردند استفاده
 سازه ييروا يعمل و آسان يها روش ارائه تينها در
 يبررس امكان ،يابيارزش روند ليتسه با تواند مي

 گنجاندن نيهمچن. دهد شيافزا را يابيارزش يابزارها
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 در يناتيس نيس ستميس تعاريف مانندتر  ينيع فيتعار
 موثر نمرات پايايي زايشاف در تواندمي دهي  نمره سيستم

 براي ها دانشكده ساير در آن از استفاده لذا ،گردد واقع
  .شود مي پيشنهاد باليني يها مهارت ارزيابي
  گيري نتيجه

 تيكفا و سازه ييروا وجود از يحاك شواهد مجموع در
 مقطع در ييماما انيدانشجو ينيبال يابيارز يابزارها

  .بود وستهيپ يكارشناس
 

  قدرداني
 يپژوهش معاونت از تا دانند مي الزم خود بر سندگانينو

 طرح نيا يمال نهيهز كه مشهد يپزشك علوم دانشگاه
 يپژوهش يشورا نيهمچن و اند نموده تقبل را يقاتيتحق

 يانيدانشجو و انيمرب هيكل ،ييماما و يپرستار دانشكده
 يگزار سپاساند  نموده يهمكار طرح نيا انجام در كه
  .ندينما
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Construct Validity and Reliablity of Evaluation Tools for Midwifery 
Students at the Final Examination in Mashhad School of Nursing and 

Midwifery 
 

Nahid Jahani Shoorab1, Nahid Golmakani2, Seyed Reza Mazluom3, Kobra Mirzakhani4, 
Sedighe Azhari5, Afsaneh Navaiyan6 

 
Abstract 
 
Introduction: Inappropriate performance of delivery care team is one of the most important causes of 
maternal mortality. Lack of objective tools, reduces the opportunity for a systematic valid evaluation in 
clinical examinations. Therefore, this study investigated the reliability and validity of assessment tools in 
comprehensive final examination of midwifery students at the end of their education (at the time of 
graduation). 
Methods: In this correlational study, founded on existing evaluation tools for final comprehensive exam in 
Mashhad School of Nursing and Midwifery, students’ skills in 4 areas of examination (delivery room, 
gynecological unit, pregnancy care, and maternal and child’s health) were assessed (July 2010). Thirty one 
students (22 students of 8th and 9 students of 6th semester of midwifery BSc program) were evaluated within 5 
consecutive days by 2 examiners. Content validity was determined by field experts. Mean scores achieved in 
each area of examination were compared in order to appraise construct validity as well as total mean score 
of students of senior and junior semesters (8 and 6). Alpha Cronbach coefficient was used for reliability 
analysis.  
Results: A significant difference of 26 percent between total mean score of students studying at 8th semester 
with that of students studying at 6th semester in comprehensive final examination, proved the construct 
validity in evaluation forms of midwifery students based on Royal College of Gynecology and Midwifery 
Definition in this examination (p=0.01). There was an average to high Cronbach’s Alpha coefficient (0.83 - 
0.51) in each area of examination which reveals an internal consistency within the evaluation tools. Content 
validity was also high (0.8). The lowest and highest reliability of evaluators determined to be 0.82% and 
73.5% respectively, according to definitions characterized by Cincinnati University. 
Conclusion: The tools used for evaluating midwifery students at the final examination in Mashhad School of 
Nursing and Midwifery met reliability and construct validity criteria and are recommended to be used for 
evaluationg midwifery students for graduation. 

 
Keywords: Validity, reliability, evaluation tools, evaluation, undergraduate, clinical skills. 
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