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 نتهرا یدر دانشگاه علوم پزشک ینیساختارمند بال ینیآزمون ع تیفیک لیتحل

 
 *سارا مرتاض هجري، محمد جلیلی

 
 

 چکیده
مطالعه به  نیاست. ا يآنها ضرور تیفیاز ک نانیاطم يمناسب برا يها بر عملکرد، استفاده از شاخص یمبتن يها با رواج آزمونمقدمه: 

 .پردازد یم) Objective Structured Clinical Examination( ینیساختارمند بال ینیآزمون ع  يها کیمتر یبررس
نمره حدنصاب به  ،یدانشگاه علوم پزشک 91سال  يکارورز شیپ OSCE ده ایستگاه آزموندر در این مطالعه توصیفی مقطعیها:  روش

 يبرا) Root Mean Square Error(مربعات خطا  نیانگیم شهی. رگردیدمحاسبه  يرد زانیو م شد نییتع يمرز ونیروش رگرس
 يریگ استاندارد اندازه ياکرونباخ محاسبه و سپس مقدار خط يآزمون با آلفا یحدنصاب به کار رفت. ثبات درون يخطا زانیم نیتخم

)Standard Error of Measurement (آلفا در صورت حذف،  يها شاخص ستگاهیهر ا يشد. برا نییتعR2درجات،  نیب زی، تما
  به دست آمد. زیو تم يدشوار

درصد) در آزمون  5/1نفر ( 4به دست آمد.  100از  55/52نمره حدنصاب کل از دانشجویان شرکت نمودند.نفر  266در این آزموننتایج: 
از  کیمحاسبه شدند که در صورت حذف هر  70/0کرونباخ آزمون  يو آلفاSEM 84/4  نمرهبود.  45/0معادل  RMSEرد شدند و 

بود. دامنه  93/1تا  66/0درجات از  نیب زیمابه دست آمد. شاخص ت 85/0تا  16/0از  R2بود. مقدار  ریمتغ 70/0تا  64/0 نیب ها ستگاهیا
 بود. 12/0-44/0و  71/0-89/0 بیبه ترت زیو تم یسخت

 تمیاز لحاظ آلفا در صورت حذف آ ها ستگاهیحدنصاب در حد قابل قبول بود. تمام ا يآزمون و خطا يخطا ،یثبات درونگیري:  نتیجه
نه چندان دشوار  ها ستگاهیخوب بود. ا ستگاهیا کیاز  ریدرجات به غ نیب زیبود. تما تر نییاز حد مطلوب پا ستگاهیدر دو ا R2مطلوب بودند. 

 .شود یمطلوب محسوب م ياریباال بودند که در آزمون مع ننه چندا زیتم تیبا قابل
 

 ینیساختارمند بال ینیآزمون ع ک،یکومتریآزمون، سا لیتحلهاي کلیدي:  واژه
 59تا  50 ):6(17؛ 1395علوم پزشکی/ آموزش در مجله ایرانی 

 
 مقدمه 

و  لیاست که تحل يآزمون، ضرور يپس از برگزار
تا برگزارکنندگان و  ردیآن صورت گ یابیارزش

مناسب آزمون مطمئن گردند.  تیفیکنندگان از ک شرکت
 يها آزمون و محاسبه شاخص لیکه از تحل یمعموالً هنگام

به  يا نهیامتحانات چندگز شود، یصحبت م کیکومتریسا
 حیبه علت سهولت تصح تسؤاال نی. اشوند یذهن متبادر م
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مختلف مورد  يها مقاطع و رشته در جیبه صورت را
 لیتحل يها روش ب،یو به همان ترت رندیگ یاستفاده قرار م

به  زیتم بیو ضر يدشوار بیمربوط به آنها مانند ضر
قرار دارد.  یابیاندرکاران ارز در دسترس عموم دست یراحت

موضوع که امتحانات  نیبا توجه به ا ریچند سال اخ یط
دانشجو را به  تیوضع توانند ینم ییبه تنها يا نهیچندگز

مورد سنجش قرار دهند، استفاده   صورت کامل و همه جانبه
 Performance basedبر عملکرد ( یمبتن يها از آزمون

assessments1(مورد توجه قرار گرفته است ی) به درست .(
در  ها زمونآ نیبا رواج ا زمان هماست که  یدر حال نیا

مناسب به  کیکومتریسا يها کشور، استفاده از شاخص
 آنها چندان مورد توجه نبوده است.  لیمنظور تحل
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 یکه ط یابیارز يها از روش یکی ،یحوزه علوم پزشک در
به شدت مورد توجه قرار گرفته است و در  ریچند سال اخ

و  یعمل يها ت سنجش مهار يمختلف برا يها مقاطع و رشته
به کار  رانی) فراگClinical competence( ینیبال تیصالح

 Objective( ینیساختارمند بال ینیآزمون ع رود، یم
structured Clinical Examinationآزمون از  نی) است. ا

آنها  بیبه ترت انیشده است که دانشجو لیتشک ستگاهیچند ا
 دیبا یزمان ثابت یط ستگاهیو در هر ا گذارند یرا پشت سر م

 نه،یانجام معامانند اخذ شرح حال،  یمشخص ینیبال فهیوظ
 ایاستاندارد، مانکن  ماریرا در مواجهه با ب جریپروس ياجرا

مدت آزمونگر مستقر در  نیا یموالژ به انجام برسانند. ط
عملکرد دانشجو را مشاهده  میبه صورت مستق ستگاهیا
 یابیشده به ارز نیتدو شیاز پ يها ستیل و طبق چک کند یم
 ). 2(پردازد یم يو

اساساً مورد  ایبرگزار شده در کشور  يهاOSCE غالباً
که  ییایپا  صرفًا به شاخص ای رندیگ یقرار نم لیتحل

بسنده  دهد، یدر مورد کل آزمون به دست م یاطالعات
تنها استفاده از  OSCE لیتحل يکه برا ی). در حال3(شود یم
وجود دارند  يگرید يها و شاخص ستین یشاخص کاف کی

در خصوص کل  یاطالعات خوب گریکدیدر کنار  توانند یکه م
 ). 4(آن ارائه دهند يها ستگاهیتک ا تک نیامتحان و همچن

بر عملکرد و لزوم  یمبتن يها آزمون لیتحل تیتوجه به اهم با
 نیاصالح آزمون، ا يمناسب برا يشنهادیپ يهاکار راهارائه 

مربوط به   کیکومتریسا يها مطالعه قصد دارد شاخص
OSCEو در سطح کل آزمون را  ستگاهی، در سطح هر ا

نقاط قوت و  یبه بررس ها افتهیو بر اساس  نمایدمحاسبه 
 بپردازد. زمونضعف آ

 

 ها روش
 لیمطالعه از نوع کمی و توصیفی تحلیلی است و به تحل نیا

 1391کارورزي اسفند  پیش OSCEآزمون  یو بررس
 .پردازد یتهران م دانشگاه علوم پزشکی

 یدر دانشگاه علوم پزشک يکارورز شیپ OSCEآزمون
که مقطع  یپزشک انیدانشجو يهر ساله برا تهران

اند و قرار است وارد دوره  را به اتمام رسانده يکارآموز

 يکاروز شیپ یبا آزمون کتب زمان همشوند،  يکارورز
از دانشجویان نفر  266. در این آزمونشود یبرگزار م

 لیتشک ستگاهیا 13از  1391سال  OSCE شرکت نمودند.
 ،يولوژیراد شهیکل ریتفس شامل( ستگاهیشده بود. سه ا

و  میگر مستق ) بدون آزمونيته چشم و نورولوژ نهیمعا
 یده شده بود؛ از آنجا که نحوه نمره ینمره گلوبال طراح

از مطالعه  ستگاهیسه ا نیبود، ا یحیت تشرسؤاالآنها مانند 
اطفال، قلب،  ستگاهیاطالعات ده ا بیترت نیخارج شدند. به ا

 ه،یبخ ،یپوست، زنان، روانپزشک ن،یولتست توبرک ا،یاح
در هر  انیوارد مطالعه شد. دانشجو يفشارخون و ارتوپد

 فهیفرصت داشتند تا به انجام وظ قهیپنج دق ها ستگاهیاز ا کی
که در آزمون شرکت  یانیمحوله بپردازند. تمام دانشجو

بدون نام و با کد  شانیعه شدند. نمرات اکردند، وارد مطال
 سندگانیقرار گرفت و تا انتها نزد نو لیتحل و هیمورد تجز

 محفوظ ماند.
 ستگاهیهر ا دربه این صورت بود که  آزمون یده نمرهنحوه 

خواسته شده بود تا  يآزمونگر مستقر بود که از و کی
هر دانشجو، عملکرد  يمربوطه برا ستیل چک لیضمن تکم

به صورت گلوبال و فارغ از نمره  زیدانشجو را ن یکل
قابل قبول،  ،ي(رد، مرز ییتا5 کرتیل اسیدر مق ستیل چک

به  جهسهولت محاسبه با تو يکند. برا یابی) ارزیخوب، عال
برابر  گریکدیمختلف با  يها ستگاهیا ستیل نمرات چکاین که 

حساب شد و نمره  10از  ها ستگاهینبود، نمرات تمام ا
در  يو ستیل شجو در آزمون از حاصل جمع نمرات چکدان

کاهش احتمال  يبه دست آمد. برا ها ستگاهیتمام ا
قبل از آزمون  ست،یل نمره گلوبال از نمره چک يریپذتأثیر

الزم در خصوص لزوم مستقل بودن دو نمره هم  موزشآ
آزمونگران  يبرا يو هم به صورت انفراد یبه صورت جمع

حدنصاب  نییتع يداده شد. نمره گلوبال صرفاً برا حیتوض
مورد استفاده  کیکومتریسا يها شاخص نییآزمون و تع
 قرار گرفت. 

 
 حدنصاب آزمون نییتع
 70 ای 50با در نظرگرفتن  یها حدنصاب قبول اکثر آزمون در

مانند  یاما چون امور مهم شود یم نییدرصد نمره کل تع
و هدف آزمون در  انیسؤاالت، سطح دانشجو یدرجه سخت
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 يها از روش شود یم هیتوص شوند، یروش لحاظ نم نیا
 ي) براStandard settingاستاندارد ( نییتع یعلم

دارند، استفاده  يساز سرنوشت جیمهم که نتا يها آزمون
در  ینمره قبول نییتع يبرا جیرا يها کیاز تکن یکیشود. 
 يمرز ونید، روش رگرسبر عملکر یمبتن يها آزمون

)Borderline Regression Methodانجام  ي) است. برا
 ونیمعادله رگرس کی ستگاهیهر ا يروش، برا نیا

به عنوان  لیست چککه نمرات  بیترت نیشد. به ا  یطراح
مستقل در  ریوابسته و نمرات گلوبال به عنوان متغ ریمتغ

گلوبال مربوط به ). سپس با قرار دادن نمره 5(نظر گرفته شد
)، حدنصاب کرتیل اسیدر مق 2در معادله ( يمرز يدانشجو

گرفتن  شیبرآورد شد. حدنصاب کل آزمون با پ ستگاهیا
) از جمع حدنصاب compensatory( یجبران کردیرو

 به دست آمد.  ها ستگاهیا
حدنصاب در  نییروش تع يخطا زانیم نیتخم يبرا نیهمچن

 Root Meanمربعات خطا ( نیانگیم شهیکل آزمون از ر
Square Errorنی). در ا6(استفاده شد ری) طبق فرمول ز 

 Sregr, iو  انیتعداد دانشجو n ها، ستگاهیتعداد ا Mفرمول 
هستند.  i ستگاهیا يبرا ونیمعادله رگرس اریانحراف مع

و انحراف  نیانگیم بیبه ترت SDG,Iو  MeanG,i نیهمچن
نمره  زین G0. هستند i ستگاهیا ينمرات گلوبال برا اریمع

در نظر گرفته شده  يمرز يدانشجو ياست که برا یگلوبال
بوده  2و معادل  کسانیمطالعه  نیا يها ستگاهیو در تمام ا

 است.
 

 
 

 کل آزمون کیکومتریسا يها شاخص
 ن،یانگیشامل م یو پراکندگ يمرکز يها ابتدا شاخص در
کل آزمون محاسبه شد.  يبرا ارینما و انحراف مع انه،یم

در کل  يرد زانیبا توجه به حدنصاب کل آزمون، م نیهمچن
 بیمحاسبه ضر قیآزمون از طر ییای. پاشدآزمون محاسبه 

 داستاندار يکرونباخ محاسبه شد. در ادامه، مقدار خطا يآلفا
 ي) براStandard Error of Measurement( يریگ اندازه

 ):7(شد نییتع ریفرمول ز قیکل آزمون از طر

 

 
 

 ها ستگاهیا کیکومتریسا يها شاخص
 کیهر  يبرا يرد زانیو م ارینما، انحراف مع انه،یم ن،یانگیم

آلفا در صورت حذف هر   محاسبه شد. شاخص ها ستگاهیاز ا
شد.  نییتع زی) نAlpha if item deleted( ها ستگاهیاز ا کی

 یطراح ستگاهیهر ا يکه برا یونیاز معادله رگرس نیهمچن
 نیب زیو شاخص تما R2شده بود، دو شاخص شامل 

 ) به دست آمد. Intergrade discrimination( درجات
 کیبه صورت  ستگاهیبا در نظر گرفتن ا يدشوار بیضر

نمره  نیبه دست آمد. بنابرا ينمرها 10 یحیتشر سؤال
 يشد. برا می) تقس10بر نمره کل آن (نمره  ستگاهیا نیانگیم

از فرمول مربوط به  زین ستگاهیا زیتم بیمحاسبه ضر
 یآزمون OSCEاستفاده شد و از آنجا که  یحیت تشرسؤاال

 طهیبه حد تسلط در ح انیدانشجو دنیرس زانین مییتع يبرا
 يها است، از فرمول مربوط به آزمون ینیبال يها مهارت

) استفاده شد. Criterion-referenced exams( ارمحوریمع
در  انیدانشجو نیانگیتفاضل نمره م ستگاه،یدر هر ا نیبنابرا

(نمره  ستگاهیدو گروه رد و قبول کل آزمون بر نمره کل ا
 شد.  میتقس) 10

 يآمار زیآنال
 SPSS 15ها با استفاده از نرم افزار  داده لیو تحل هیتجز

 انهینما، م ن،یانگیم يها نمرات شاخص زیآنال يانجام شد. برا
به صورت تعداد و  يرد جیشدند. نتا انیب اریو انحراف مع

کرونباخ  يآزمون با استفاده از آلفا ییایدرصد ارائه شد. پا
گرفتن نمره  ظربا در ن یخط ونیرگرس زیمحاسبه شد. آنال

وابسته و  ریبه عنوان متغ بیو نمره گلوبال به ترت ستیل چک
عالوه بر  ونیمستقل انجام شد که بر اساس معادله رگرس

خط  بیو ش R2 بیضر ،يمرز ينمره دانشجو ینیب شیپ
  محاسبه شد. زین ونیرگرس

 

 نتایج
نفر بود که  266که وارد مطالعه شدند،  یانیتعداد کل دانشجو

درصد) دختر بودند. با توجه به  4/69نفر ( 170 انیم نیاز ا

[ ]
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و گلوبال منظور  لیست چکدو نمره  ستگاهیهر ا يبرااین که 
حالت  20 ستگاهیا 10هر دانشجو در  يشده بود در واقع برا

 از جاد شد.یحالت ا 5320دانشجو  266 يبرا جهیو در نت
 نمره ها  آنجا که برخی از دانشجویان در بعضی از ایستگاه

 17نداشتند، در این موارد که مجموعاً  گلوبال یا لیست چک
مورد بودند، نمره میانگین ایستگاه به  5320مورد از مجموع 

 .ایشان منظور شد عنوان نمره
 يمرکز ونیکه با روش رگرس ستگاهیحدنصاب هر ا نمره

 نینشان داده شده است. باالتر 1محاسبه شد، در جدول 
 نیتر کمنمره) و  70/6اطفال ( ستگاهیحدنصاب مربوط به ا
نمره) بود. نمره  03/4( يارتوپد ستگاهیحدنصاب مربوط به ا

به  ها ستگاهیا یکل آزمون که از جمع نمرات قبول یقبول
مقدار  نیمحاسبه شد. همچن 55/52نمره  100از  آمددست 

RMSE به دست  45/0حدنصاب کل آزمون معادل  يبرا
 آمد.

 
 91سال  يکارورز شیپ OSCE يها ستگاهیدانشجو در ا 266نمرات  عیتوز :1جدول 

شماره 
 ایستگاه

 نام ایستگاه
حداقل 

 نمره
حداکثر 

 نمره
 نما میانه میانگین

انحراف 
 معیار

 حدنصاب
میزان ردي 

 (درصد)
 )1/7( 19 34/4 71/1 00/8 00/7 20/7 00/10 00/0 روانپزشکی 1
 )4/6( 17 39/5 38/1 00/8 00/8 10/8 00/10 00/3 قلب 2
 )8/15( 42 83/5 60/1 00/7 00/7 24/7 00/10 00/3 درماتیت 3
 )1/4( 11 66/4 44/1 00/7 00/7 14/7 00/10 00/3 زنان 4
 )0/9( 24 03/4 44/2 00/9 00/9 13/8 00/10 00/0 ارتوپدي 5
 )5/10( 28 48/5 70/1 00/8 00/8 65/7 00/10 00/0 توبرکولین 6
 )6/5( 15 18/6 26/1 00/10 00/9 95/8 00/10 00/5 احیا 7
 )5/16( 44 07/5 00/2 00/8 00/8 53/7 00/10 00/1 بخیه 8
 )2/22( 59 70/6 72/1 00/8 00/8 67/7 00/10 00/2 اطفال 9
 )1/1( 3 87/4 70/1 00/9 00/8 00/8 00/10 00/1 فشارخون 10
 )5/1( 4 53/52 84/8 00/79 00/79 62/77 00/93 00/48 کل آزمون 

 است. 100و نمره کل آزمون از  10نمره هر ایستگاه از 
 

 100از  OSCEدر  انیو حداکثر نمره کل دانشجو حداقل
نمرات  نیانگیبود. م 00/93و  00/48 بینمره به ترت

 84/8 اریبا انحراف مع 62/77در کل آزمون  انیدانشجو
و با  انینمره به دست آمد. با محاسبه نمره کل تمام دانشجو

 266نفر (از  4توجه به نمره حدنصاب کل مشخص شد که 
درصد بود.  5/1 يرد زانیم یعنیرد شدند  زمونآنفر) در 

به دست آمد. با  70/0کرونباخ آزمون معادل  يآلفا بیضر
آزمون که معادل  اریانحراف مع نیمقدار و همچن نیتوجه ا

 نمره به دست آمد. 84/4آزمون  SEMنمره بود،  84/8
نمره حد  ها، ستگاهیاز ا کیدر هر  انینمرات دانشجو عیتوز

در آنها  يرد زانیم نیو همچن ها ستگاهیاز ا کینصاب هر 
 نیانگینمره م نیتر نیینشان داده شده است. پا 1در جدول 

 نیانگینمره م نی) و باالتر14/7زنان ( ستگاهیمربوط به ا

 يرد رصدد نی) بود. باالتر95/8( ایاح ستگاهیمربوط به ا
 زانیم نیتر کمدرصد) و  2/22اطفال ( ستگاهیمربوط به ا

 درصد) بود. 1/1فشارخون ( ستگاهیمربوط به ا يرد
بر اساس  ستگاهیدر هر ا ستیل نمرات چک یپراکندگ نمودار

 يها و شاخص 1نمرات گلوبال مربوطه در شکل 
داده شده  شینما 2در جدول  ستگاهیهر ا کیکومتریسا

کرونباخ آزمون در صورت حذف هر  يآلفا بیاست. ضر
 ری(زنان) متغ 70/0) تا يپد(ارتو 64/0از  ها ستگاهیاز ا کی

) تا تی(درمات 16/0از مقدار  R2  شاخص رمقدا نیبود. همچن
 نیب زی) به دست آمد. شاخص تماي(ارتوپد 85/0 زانیم

) محاسبه شد. با ي(ارتوپد 93/1(اطفال) تا  66/0درجات از 
و  نیتر مشخص شد که سخت يدشوار بیمحاسبه ضر

زنان  نهیعبارت بودند از: معا بیبه ترت ستگاهیا نیتر آسان
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 ).44/0( ي) و ارتوپد12/0زنان ( يها ستگاهیمربوط بود به ا زیتم بیضر نیو باالتر نیتر نیی). پا89/0( ای) و اح71/0(
 

 91سال  يکارورز شیپ OSCE يها ستگاهیاز ا کیمربوط به هر  يها کیمتر: 2جدول 

 ضریب تمیز ضریب دشواري R2 تمایز بین درجات آلفا در صورت حذف ایستگاه ایستگاهنام  شماره

 20/0 73/0 59/0 52/1 66/0 روانپزشکی 1

 14/0 81/0 60/0 28/1 68/0 قلب 2

 14/0 72/0 16/0 69/0 69/0 درماتیت 3

 12/0 71/0 53/0 30/1 70/0 زنان 4

 44/0 81/0 85/0 93/1 64/0 ارتوپدي 5

 21/0 76/0 70/0 32/1 68/0 توبرکولین 6

 13/0 89/0 66/0 27/1 68/0 احیا 7

 25/0 75/0 75/0 60/1 68/0 بخیه 8

 23/0 77/0 22/0 66/0 65/0 اطفال 9

 19/0 80/0 67/0 40/1 67/0 فشارخون 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و معادله رگرسیون مربوطه 91کارورزي  پیش OSCE هاي ایستگاهلیست بر اساس ارزیابی گلوبال  نمودار پراکندگی نمرات چک :1شکل 

ا  قل اطفال ا

ل ک  ات نان ت

د ت  ا

شک ن خ ان خ  فشا
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 بحث

آزمون  کیکومتریسا يها مطالعه شاخص نیدر ا

OSCE تهران در  یدانشگاه علوم پزشک يکارورز شیپ

مورد  ها تمیاز آ کیسطح کل آزمون و در سطح هر 

 قرار گرفت. یبررس

 يمرز ونیکه با روش رگرس یاساس نمره حدنصاب بر

 زانیبه دست آمد و باالتر از نصف نمره کل بود، م

درصد محاسبه شد که با توجه به  5/1در آزمون  يرد

. در ستیبودن آزمون چندان دور از ذهن ن ياریمع

 ستگاهیا 9دانشجو و  105که با شرکت  88آزمون سال 

). 6(درصد محاسبه شده بود 8/4 زانیم نیبرگزار شد، ا

چنانچه قرار بود حدنصاب این که نکته جالب توجه 

OSCE یکتب  مانند آزمون يکارورز شیپ 

درصد کل  50به صورت مقدار ثابت  يکارورز شیپ

 تر کمهم  نیاز ا يرد زانینمره در نظر گرفته شود، م

  .شد یم

خطا در  زانیحدنصاب که م RMSEمقدار  نیهمچن

 45/0معادل  کند، یبرآورد نمره حدنصاب را مشخص م

 OSCE يبرا زانیم نیاست. ا زیبه دست آمد که ناچ

به دست آمده  55/0معادل  ستگاهیا 9با  1388سال 

و همکاران  )Homer(که هومر يا ). در مطالعه6(بود

را  يرزم ونیروش رگرس يخطا زانیانجام دادند تا م

که  افتندیکنند، در یمتفاوت بررس يها در حجم نمونه

 ادیکه با شرکت تعداد ز ییهاOSCEخطا در  زانیم

 شوند، ینفر) برگزار م 300تا  250(حدود  انیدانشجو

 يبرا RMSE زانیم سندگانینو نی. استین ادیچندان ز

برآورد کردند و  3/0را حدود  ستگاههیا 20آزمون  کی

و کاهش تعداد  ها ستگاهیکاهش تعداد ا باذکر نمودند که 

که در  يبه طور ابدی یم شیمقدار افزا نیا انیدانشجو

و  کیاز  شیخطا ب زانینفر، م 50از  تر کمحجم نمونه 

 ).8(قابل قبول است ریغ

 یدر مورد ثبات درون یکرونباخ که اطالعات يآلفا

بود که با  70/0مطالعه  نیدر ا دهد، یآزمون به دست م

مطالعه حذف  نیآزمون از ا ستگاهیسه ااین که توجه به 

 ییایکه دامنه مطلوب پا مسأله نیا نیشده بود و همچن

OSCE 7(شود یدر نظر گرفته م 9/0تا  7/0 نیب ،(

 ي. در مطالعه مرورشود یمحسوب م یقابل قبول ییایپا

و همکاران در  )Brannick( کیمند که توسط بران نظام

مقاله مورد  39انجام شد،  OSCE ییایخصوص پا

 66/0 یآلفا به صورت کل نیانگیقرار گرفت و م یبررس

) به دست آمد. 70/0تا  62/0درصد  95 نانی(بازه اطم

 ادمقدار آلفا با تعد رفت یطور که انتظار م همان

 سندگانیداشت و نو میآزمون ارتباط مستق يها ستگاهیا

آلفا در  نیانگیگزارش کردند م يمقاله مرور نیا

OSCEو در  56/0معادل  ستگاهیا 10از  تر کمبا  ییها

OSCEبود.  74/0 يمساو ستگاهیا 10از  شیبا ب ییها

 يرو ستگاهیبه جز تعداد ا زین يگریهرچند عوامل د

مطالعات با  یکه برخ يا گونه هب دموثر بودن ییایپا

گزارش  80/0 يباال ییایپا ستگاهیا 10از  تر کمتعداد 

 ییایپا ستگاهیا 25با  یبرعکس حت یکرده بودند و برخ

 ).9(داشتند ینییپا

 يخطا زانیم نیتخم ،ییایپا ياز کاربردها یکی

سطح باال و مهم است تا با  يها در آزمون يریگ اندازه

 انیدانشجو یافزودن آن به نمره حدنصاب از قبول

آزمون قبول  يکه احتماالً به خاطر خطا يرتوانمندیغ

آزمون  ییای). هرچه پا10(شود يریاند، جلوگ اعالم شده

مطالعه  اینخواهد بود. در تر کم SEMباالتر باشد، 

 5به  کینزد انیا در برآورد نمرات دانشجوخط زانیم

. در مطالعه شود یدرصد بود که قابل قبول محسوب م

درصد  2-3آزمون  يو همکاران خطا )Homer(هومر

حدنصاب در آن  يبرآورد شد که در واقع از خطا

 تأثیراز  نانیامر موجب اطم نیبود که ا تر بیشمطالعه 
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رد و قبول  جیاستاندارد در نتا نییعت ياندك خطا

از  تر کمحدنصاب  يخطا زی). در مطالعه ما ن8(گردد یم

 آزمون به دست آمد.  يخطا

در  یاطالعات تمیآلفا در صورت حذف آ شاخص

که  رود ی. انتظار مدآی یبه دست م ستگاهیخصوص هر ا

کم شده  ها ستگاهیچون تعداد کل ا ستگاهیبا حذف هر ا

نکند. اگر  یچندان رییتغ ای ابدیآلفا کاهش  زانیاست، م

 ستگاهیمعناست که عملکرد ا نیباشد، به ا نیاز ا ریغ

کرده  جادیا ینبوده و مشکل مونآز هیراستا با بق هم

لحاظ  نیاز ا ها ستگاهیمطالعه تمام ا نیاست. در ا

و )Pell(در مطالعه پل  افتهی نیمطلوب بودند. هم

با  ستگاههیا OSCE 20 یکه به بررس زیهمکاران ن

 ). 4(دانشجو پرداخته بودند، وجود داشت 250شرکت 

 coefficient of -نییتع بی(ضر R2 شاخص

determinationوابسته (نمره  ریدر متغ رییتغ زانی) م

مستقل  ریکه در متغ یراتیی) را نسبت به تغستیل چک

. به دهد یشده است، نشان م جادی(نمره گلوبال) ا

رات گلوبال باال، در نم میانتظار دار یصورت منطق

دقت  دی. باکسهم باال باشند و برع ستیل نمرات چک

دادن نمره  يبرا ستگاهیشود که آزمونگر حاضر در ا

 ریرا ترجمه نکرده باشد. در غ ستیل گلوبال، نمره چک

 یعیرطبیشاخص به صورت غ نیصورت مقدار ا نیا

 R2مقدار شاخص  یباال خواهد بود. اما به صورت کل

 نیب ینشان دهنده رابطه منطق 5/0 يباال یعنیمتوسط 

). به عنوان مثال در 4(است ستیل چک ونمرات گلوبال 

بود که  7/0 نیتوبرکول ستگاهیاR2 مطالعه ما، شاخص

در نمرات گلوبال  راتییدرصد تغ 70 کند یمشخص م

آنها  ستیل در نمره چک راتییتغ لیبه دل انیدانشجو

موجود در نمرات  يها با تفاوت گریاست و به عبارت د

گرفته  رکه خوب در نظ شود یم هیتوج ستیل چک

 تیدرمات ستگاهی. اما شاخص مربوط به دو اشود یم

است. در  تر نیی) از حد مطلوب پا22/0) و اطفال (16/0(

نمرات و خط  یموارد با مراجعه به نمودار پراکندگ نیا

انجام شود.  قیدق لیتحل دیبا ستگاهیا ونیرگرس

نمرات  شود، یمشاهده م 1طور که در شکل  همان

از  کیدر هر  ستگاهیدو ا نیدر ا انیدانشجو ستیل چک

داشته است. به  یعیوس فیگلوبال ط یابیارز يها رده

نمره این که  رغمیعل انیاز دانشجو یبرخ گریعبارت د

گلوبال  یابیاند، در ارز گرفته یخوب ستیل چک

 تواند یم مسأله نیاند و برعکس. ا نبوده تبخشیرضا

و  دباش ستیل چک ایدر آزمونگر  ینشان دهنده مشکل

 یناش ستیل از تفاوت برداشت آزمونگر و طراح چک

 R2). فولر و همکاران نشان دادند که 11و4(شده باشد

 يریمقاد يدارا 2007که در آزمون سال  یستگاهیسه ا

در  ستیل در چک یراتییبود، با اعمال تغ میاز ن تر نییپا

  ).3نشان داد( ياستفاده مجدد سال بعد بهبود

 ونیخط رگرس بیدرجات معادل ش نیب زیتما شاخص

چند  شیکه به طور متوسط افزا دهد یاست و نشان م

 کیمنجر به ارتقا  ستگاهیهر ا ستیل واحد در نمره چک

. هرچند که مقدار گردد یگلوبال م اسیواحد نمره در مق

وجود ندارد،  OSCEشاخص در  نیا يبرا یآل دهیا

 نیحد مطلوب ا نوانبه ع ستیل نمره کل چک دهم کی

شاخص  نیا نیی). مقدار پا4شاخص ذکر شده است(

همراه  گرید يها معموالً با وجود مشکل در شاخص

 نیب فیکه رابطه ضع R2بودن  نییاست؛ مانند پا

 انسیوار ای دهد یو گلوبال را نشان م ستینمرات چکل

 ستگاهیهر ا يکه برا يآزمونگران (در موارد نیب يباال

وجود دارد) که نشان دهنده عدم  آزمونگر کیاز  شیب

 تواند یشاخص م نیا يآنها است. مقدار باال نیتوافق ب

). در مطالعه 4همراه باشد( نییبا نمره حدنصاب پا

بود، مقدار مطلوب  10 ستیل حاضر که نمره کامل چک

در نظر گرفته شد. همان طور که  1ل شاخص معاد نیا
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از  ها ستگاهیا امتم باًیمشخص است، تقر 2در جدول 

از  ریبود به غ یخوب تیشاخص در وضع نینظر ا

 کیدرجات آن نزد نیب زیکه مقدار تما يارتوپد ستگاهیا

 نیتر نییپا ستگاهیا نیکه ا نیبه دست آمد. جالب ا 2به 

 دارا بود. زی) را ن03/4نمره حدنصاب (

مشاهده کرد که  توان یم يدشوار بینظر ضر از

و حدوداً در دامنه  گریکدیمشابه  باًیتقر ها ستگاهیا

 ها ستگاهیا زیتم بیضر نیاند. همچن آسان قرار گرفته

 بیضر یستگاهیا چیهاین که چندان باال نبود ضمن  زین

بودن آزمون که  يارینداشت. با توجه به مع یمنف زیتم

 ها ستگاهیدر اغلب ا انیدانشجواغلب  رود یانتظار م

 يها ستگاهیبگذارند، ا شیاز خود به نما یعملکرد خوب

نه چندان باال، مطلوب  زیتم تینه چندان دشوار با قابل

 .شود یمحسوب م

موضوع  نیبه ا توان یمطالعه م نیا يها تیمحدود از

تست  هیبر نظر یها مبتن اشاره کرد که تمام شاخص

با استفاده از  OSCE یبودند. بررس کیکالس

 Itemپاسخ ( سؤال يمربوط به تئور يها شاخص

Response Theoryيریپذ میتعم ي) و تئور 

)Generalizability Theoryدر مطالعات  تواند ی) م

 ).12(ردیمد نظر قرار گ يدبع

 

 گیري نتیجه

متناسب با  کیکومتریسا يها محاسبه شاخص

 زیو ن ها تمیآ لیتحل يبر عملکرد برا یمبتن يها آزمون

در  يدیکل آزمون قابل اجرا است و اطالعات مف لیتحل

 گذارد یم اریآزمون در اخت یخصوص نقاط مثبت و منف

 است. تیحائز اهم یاصالح يهاکار راهارائه  يکه برا

 

 قدردانی

در مقطع  PhDنامه  این مقاله حاصل بخشی از پایان

است که با حمایت دانشگاه  یآموزش پزشک يدکترا

تهران اجرا  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 شده است.
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Abstract 
 
Introduction: With the  increasing popularity of performance-based assessments, it is necessary to employ 
proper indicators to ensure their quality. The present study examines the metrics of Objective Structured 
Clinical Examination (OSCE). 
Methods: In this descriptive, cross-sectional research in 10 pre-internship OSCE stations of Tehran 
University of Medical Sciences in 2012, the cut-off score was determined by borderline regression method 
and the failure rate was calculated. Root Mean Square Error (RMSE) was used to estimate error rate 
threshold.  Internal consistency was calculated using Cronbach’s alpha and then, the Standard Error of 
Measurement (SEM) was determined. Alpha if item deleted, R2 coefficient, intergrade discrimination, 
difficulty and discrimination indices were calculated for each station. A total of 266 students participated in 
this exam. 
Results: A total of 266 students participated in this exam. The OSCE total cut-off score was 52.55 (out of 
100). Four students (1.5%) failed the exam and the RMSE equaled 0.45. SEM was 4.84 and Cronbach’s 
alpha was calculated at 0.70 where the alpha if item deleted scores varied from 0.64 to 0.70. The R2 
coefficient ranged from 0.16 to 0.85 and the intergrade discrimination ranged between 0.66 and 1.93. The 
ranges of difficulty and discrimination indices were 0.71-0.89 and 0.12-0.44 respectively. 
Conclusion: The internal consistency, SEM and threshold error rate were all acceptable. The alpha if item 
deleted was in the acceptable range in all stations. In two stations, the R2 value was lower than the desired 
range. The intergrade discrimination value was appropriate in all stations except one. The stations were not 
too difficult or highly discriminative which is considered favorable in criterion-referenced exams. 
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