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 * دكتر مسعود موسوي نسب، دكتر نجف زارع، پروين بيگي مروست، ، شادي عبداهللا زرگردكتر مرضيه معطري

 
  يراز علوم پزشكي شدانشگاهدانشكده پرستاري و مامايي،  *

  چكيده
حركتي دانشجويان  عاطفي و روانهاي سنجش ابعاد شناختي، امتحان باليني با ساختار عيني يكي از بهترين روش :سابقه و هدف
 بر روي )OSCE )Objective Structured Clinical Evaluationمنظور بررسي روايي و پايايي آزمون حاضر به پژوهش. پرستاري است

 ..دانشجويان سال چهارم پرستاري انجام شد
 مهارت 10بندي كارشناسانه از بين كليه مهارتهاي پرستاري، نوع همبستگي، طبق اولويت دراين مطالعه توصيفي از: بررسي روش

ها را  اين مهارتOSCE ايستگاه 10توالي در دانشجو طي دو روز م 37 .انتخاب و فهرست وارسي براي عملكردهاي منتخب تدوين شد
هاي همبستگي ميانگين( روايي مالكي. دندكرارزيابي آنها را  ،هاي وارسي مطابق فهرست،گرانجام دادند و در هر ايستگاه دو مشاهده

مبستگي نمرات كل ه(همساني دروني و ) OSCEدست آمده از آزمون تفكيك با نمره بهنظري پرستاري به نمرات دروس باليني و
همبستگي بين نمرات گزارش شده (ارزيابان پايايي چنين هم. محاسبه شد)  با نمرات دانشجويان در هر ايستگاهOSCEدانشجويان در 

  .محاسبه گرديد) هاي فرد و زوجهمبستگي نمرات ايستگاه( سازي آزموننيمه دو و) طور جداگانههايستگاه ب هر گر درتوسط دو مشاهده
در . بود)  p=005/0 (52/0 و)  p =031/0 (38/0ترتيب هميانگين نمرات نظري و باليني ب  باOSCEضريب همبستگي نمرات : هاتهياف

  و 38/0ترتيب بهارزيابان كمترين و بيشترين مقدار ضريب همبستگي در پايايي . بود77/0 باالترين ضريب همبستگي ،همساني دروني
 .بود) p>05/0( 61/0 آزمون نيز ضريب همبستگي دو نيمه آزمون سازيدر دو نيمه. بود 95/0

 .شودميهاي پرستاري توصيه پايا براي سنجش مهارت و عنوان روشي معتبر به،OSCEاستفاده از : گيرينتيجه
  .، روايي مالكي، روايي سازه، پاياييOSCEارزشيابي باليني،  :واژگان كليدي

 

  1مقدمه
تـرين بخـش آمـوزش      عنـوان اصـلي   اهميت آموزش باليني بـه    

هـاي  ريزان و مديران برنامـه    پرستاري مورد پذيرش كليه برنامه    
    ، كـه ارزشـيابي بـاليني در پرسـتاري         يياز آنجا .  است يآموزش

ــه ــوان يكــي از اركــان مهــم آمــوزش ب ــستگي و ،عن ــد شاي  باي
هاي  استفاده از روش   ،دكنگيري  اندازه  را هاي پرستار توانمندي
زشيابي براي سنجش ابعاد مختلف عملكرد پرستاري       متفاوت ار 

عنوان يكـي   امتحان باليني با ساختار عيني به     . است الزمكامال  

                                                 
  تاري و مامايي، مرضيه معطري دانشكده پرسشيراز، دانشگاه علوم پزشكي، : آدرس نويسنده مسئول

  12/11/1384: تاريخ دريافت مقاله
  22/9/1385 :تاريخ پذيرش مقاله

توانـد ميـزان تحقـق اهـداف         مي ،هاي سنجش از بهترين روش  
ــه ــوزش در زمين ــاطفي  آم ــناختي، ع ــاي ش ــي ه و روان حركت

ــد   ــرار ده ــابي ق ــورد ارزي ــتاري را م ــشجويان پرس   OSCE. دان
)Objective Structured Clinical Evaluation( ، ــون آزمـ

ــه   ــه ب ــاليني اســت ك ــابي صــالحيت ب ــي در ارزي    صــورت عين
شـوندگان  د و از آزمون   وشميدهي  هاي مختلف سازمان  ايستگاه

شود در هر ايستگاه وظايف باليني خاصي را انجـام          خواسته مي 
طراحي و  )1975(اين آزمون اولين بارتوسط هاردن ). 1( دهند

 مدرسين مدرسه پرسـتاري     .ر مجله آموزش پزشكي ارائه شد     د
از آن  ي اولـين بـار      ابـر  1984دانشگاه مك ماستر نيز در سال       

هــاي پرســتاري در مراقبتهــاي اوليــه بــراي ســنجش مهــارت
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در اين آزمون شانس    ). 2( دانشجويان سال سوم استفاده كردند    

ي آن  گذاردخالتي ندارد، شرايط براي همه يكسان است و نمره        
چنين از معيارهاي يك آزمون عادالنه برخوردار       هم. دقيق است 

معيارهاي يـك آزمـون عادالنـه شـامل روايـي، پايـايي،             . است
روايي به معنـاي سـنجش اهـداف        . استعينيت و عملي بودن     

آموزشي و پايايي به معناي كسب نتايج يكسان از تكرار آزمون           
 ).3( در شرايط مشابه است

نحـوه برگـزاري امتحانـات معمـول          حاضر بر  متاسفانه در حال  
باليني ايراداتي وارد است كه از آن جمله مـي تـوان بـه تعـداد         
زياد شركت كننده در هر امتحان، زمان كوتاه اختصاص يافتـه           

 .)1( هـا اشـاره كـرد    غير عيني بودن ارزشيابي و براي ارزشيابي 
 از اكثـر ايـن ايـرادات        OSCEرسـد آزمـون     اگر چه به نظر مي    

هـاي آموزشـي گـسترش      استفاده از آن در برنامـه     ،  مبري باشد 
 وچنان جـز در ايران نيز مساله ارزشيابي باليني هم   .است نيافته

مــشكالت الينحــل بــاقي مانــده اســت و نبــود اســتانداردهاي 
 ي نبود اهداف مشخص و مـدون       و مشخص كار در محيط باليني    

قابـل  هاي اختصاصي بـودن، قابـل دسـتيابي بـودن،        كه ويژگي 
بنـدي شـده را داشـته    گيري بودن، مناسب بودن و زمـان  اندازه

باشد، روند يادگيري دانشجويان را تحت تاثير قـرار داده اسـت            
 در نقـاط    OSCEتحقيقات فراوانـي در رابطـه بـا آزمـون           ). 4(

 اما طبق شواهد موجـود تعـداد   ،مختلف جهان انجام شده است 
 در  OSCE به روش    هاي انجام شده در زمينه ارزشيابي     پژوهش

طـوري كـه تنهـا يـك         بـه  ،پرستاري ايران بسيار محدود اسـت     
 كه آن هم منحصرا در ارتبـاط        يافت شد پژوهش در اين زمينه     

اهميت و لـزوم  ). 1( هاي اختصاصي بخش نوزادان بود  با مهارت 
هـاي بـاليني    برگزاري آزمـون معتبـر بـراي ارزشـيابي مهـارت          

ينه موجب شد تا پژوهش     پرستاري و كمبود پژوهش در اين زم      
 در OSCEمنظــور بررســي روايــي و پايــايي آزمــون حاضــر بــه

هاي باليني دانشجويان سال چهارم پرستاري بـه   ارزيابي مهارت 
  .اجرا در آيد

  
  مواد و روشها

است كه در اين پژوهش يك مطالعه توصيفي از نوع همبستگي 
 يلبـ داوط پرستار 37 .پردازد مي OSCEآزمون  ارزشيابي  آن به   

 در نيمه دوم سال چهـارم پرسـتاري مـشغول بـه تحـصيل               كه
 در  ،آمـوختگي بودنـد   بودند و در حال رسيدن به مرحله دانـش        

علت انتخاب ايـن گـروه بـه دسـت     . كردنداين پژوهش شركت   
آموختگـان   دانـش  يآوردن يك برآورد كلي از وضعيت عملكرد      

 .بود

 به OSCEپس از اخذ مجوز انجام پژوهش، انتخاب مواد آزمون          
منظوركسب اطمينان از روايي محتوايي آزمون در اولويت قـرار          

ين بد. ه شدتهي فهرستي از كليه عملكردهاي پرستاري   و گرفت
ــارت   ــع مه ــب مرج ــور كت ــتاري  منظ ــه پرس ــاي پاي     و ) 5( ه

) 6( هاي پايه پرسـتاري   هاي وارسي جهت انجام مهارت    فهرست
 ردهـاي پرسـتاري   مورد مطالعه قرار گرفت و فهرسـتي از عملك        

بنـدي  در مرحله بعد به منظور اولويـت      . تهيه شد )  عملكرد 63(
ها بر اسـاس نظـرات كارشناسـي، فهرسـت مـذكور در             عملكرد

اختيار كليه مدرسين گروه داخلي و جراحي و مربيان منتخـب           
ها قرار گرفت و از آنان درخواست شد تـا بـر اسـاس              ساير گروه 

عـالوه  . دي عملكردها بپردازند  اهميت و قابليت اجرا به رتبه بن      
شـاغل  شايـسته    فهرست مذكور در اختيار سرپرستاران       ،بر اين 

تـا بازتـاب نظـرات آنـان نيـز در       ها قـرار گرفـت  در بيمارستان
پـس از   .  مـورد توجـه قـرار گيـرد        OSCEانتخاب مواد آزمـون     

ــرمجمــع ــاتيآوري ف ــار ،هــاي اطالع ــانگين و انحــراف معي      مي
 كـه   ي عملكـرد  10 عملكردها تعيين شد و      هاي هر يك از   رتبه

پـذير  اي را داشته و ارزشيابي آنها امكـان       باالترين ميانگين رتبه  
ترتيـب  اين مـوارد بـه    .  انتخاب شدند  OSCE جهت آزمون    ،بود

سـتومي، نحـوه انجـام احيـاء        ئو نحوه انجام ساكشن تراك    شامل
ستومي، نحوه شستن دسـت بـه       ئو ريوي، مراقبت از تراك    -قلبي

ــق   روش  ــولي، نحــوه تزري ــوند ف       جراحــي، نحــوه گذاشــتن س
جلدي، نحوه پوشـيدن دسـتكش بـه روش جراحـي، نحـوه             زير

 معدي، نحوه تزريق عضالني و نحوه       -دادن غذا از راه لوله بيني     
انتخاب ايـن مـوارد بـر اسـاس          . بود  معدي -گذاشتن لوله بيني  

ين  صرفا در جهت تام    ،نظرات كارشناسي مربيان و سرپرستاران    
  .روايي محتوايي اين آزمون بود

هاي  طي يك جلسه توجيهي فهرست     ،بعد از انتخاب عملكردها   
وارسي تهيه شده براي هر يك از عملكردها در اختيـار اعـضاي    

 تـا   شـد هيات علمي گـروه قـرار گرفـت و از آنهـا درخواسـت               
و نظرات اصالحي خود را      ها را مورد بازبيني قرار دهند     فهرست

االت، كلمات و يـا     واي از س  فهرست وارسي مجموعه  . ارائه دهند 
 كه شخص ارزشياب بـدون      بودجمالتي در رابطه با هر عملكرد       

ال، عبارت و يا    واطالع از ارزش واقعي اظهار نظر خود، جلوي س        
اي كه بيش از همه مبين خصوصيات و يـا صـفات مـورد              جمله

 بـدين ). 1(شـت   گذا عالمت مـي   ،بودنظر فرد ارزشيابي شونده     
 تعداد محدودي عملكرد مـورد      OSCEترتيب اگرچه در آزمون     

 اما هر يك از ايـن عملكردهـا در فهرسـت            ،گرفتسنجش قرار   
وارسي مربوط به خود از تعداد زيادي مهـارت ملـزوم تـشكيل             

 بـود مشاهده و ارزشيابي عملكردها بر عهـده كـساني        . بودشده  
وهش در ايـن پـژ    . نـد  بود كه در مورد ارزشيابي آمـوزش ديـده       
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 مورد  51 تا   14 بينهاي وارسي   تعداد موارد موجود در فهرست    
  .  مورد بود234 در كلو 

در مرحله بعد كليه دانشجويان مورد پژوهش طي يـك جلـسه            
ولين دانـشكده پرسـتاري     وتوجيهي كه با حضور تعدادي از مس      

 با اهداف پـژوهش و نحـوه برگـزاري آزمـون آشـنا              ،برگزار شد 
ان داده شد كـه شـركت آنهـا در آزمـون            شدند و به آنها اطمين    
فقط  نداشته و اطالعات به دست آمده آنانتاثيري در ارزشيابي 

 .جهت تحليل نتايج پژوهش مورد استفاده قرار خواهـد گرفـت          
هدف از اين جلـسه جلـب توجـه و ترغيـب دانـشجويان بـراي        

  .شركت در پژوهش بود
از دو  در هـر يـك      .  در دو روز متوالي انجام شـد       OSCEآزمون  

جهـت   . ايستگاه براي ارزشيابي دانشجويان طراحي شـد 5 ،روز
پيشگيري از تبادل نظر بين دانشجويان ابتـدا از آنهـا خواسـته             
، شد تا در كالسي كه به همين منظور در نظر گرفته شده بـود             

 رمز خود را به عنوان شماره هويـت خـود           حضور يابند و شماره   
هاي رمز  ن به ترتيب شماره   دانشجويا. در آزمون دريافت نمايند   
و در هر ايستگاه پس از مطالعـه         شدندوارد محيط پژوهش مي   

. پرداختنـد راهنماي آن ايستگاه به انجام عملكرد مورد نظر مي        
گر كه فهرست وارسـي را در        دو مشاهده  ،در طي انجام عملكرد   

 هر دانـشجو    .دادندمورد ارزيابي قرار مي   آنها را    ،اختيار داشتند 
پـس از   . كردپايان ايستگاه آخر محل آزمون را ترك مي       پس از   

 نفر دوم جهت شـركت در آزمـون   ، از ايستگاه اول    نفر اول  عبور
ـ كليه دانشجويان   . شدبه ايستگاه اول فرا خوانده مي      ن ه همـي  ب

ــدOSCEترتيــب در آزمــون     در طــي آزمــون .  شــركت نمودن
قات با  كننده در آزمون امكان مال    يك از دانشجويان شركت   هيچ

بـه  . دانشجويان منتظر براي فراخواني بـه امتحـان را نداشـتند          
منظور ايجاد سرگرمي براي دانشجوياني كه در انتظار فراخواني         

با توجـه بـه ا ينكـه مـدت          .  فيلم ويدئويي پخش گرديد    ،بودند
 دقيقه متغير بـود،     7 تا   5زمان الزم براي انجام عملكرد ها بين        

 دقيقـه وقـت در نظـر گرفتـه     5آن كليه عملكردهايي كه براي     
 دقيقه  7 در روز اول و كليه عملكردهايي كه براي آن           ،شده بود 

 در روز دوم مـورد ارزيـابي قـرار          ،وقت در نظر گرفته شده بـود      
  .گرفت

جهت تعيين روايي مالكي آزمون بـه يـك آزمـون مـالك كـه               
بازتاب قابل قبولي از عملكردهاي پرستاري دانـشجويان باشـد          

 19( از ميانگين دروس باليني پرسـتاري        بدين منظور . نياز بود 
بـه  )  واحد 25(و ميانگين نمرات دروس نظري پرستاري       ) واحد

 يـك از    همبستگي هـر  . عنوان مالك تعيين روايي استفاده شد     
 10دسـت آمـده از   هها به صورت جداگانه با نمره ب      اين ميانگين 

 ،جهت تعيين همساني دروني   .  محاسبه گرديد  OSCEايستگاه  

ــشجويان در    ــل دان ــرات ك ــستگي نم ــرات  OSCEهمب ــا نم  ب
جهـت تعيـين پايـايي      . دانشجويان در هر ايستگاه محاسبه شد     

ــان ــين نمــرات گــزارش شــده توســط دو ارزياب  ، همبــستگي ب
در . طور جداگانه محاسـبه گرديـد     هگر در هر ايستگاه ب    مشاهده

هـاي  كردن نيز همبستگي بـين نمـرات ايـستگاه        روش دو نيمه  
  . زوج و فرد آزمون محاسبه گرديد

  
  هايافته

 ضريب همبستگي بين نمـرات      ،بررسي روايي مالكي آزمون   در  
OSCE             با ميانگين نمرات نظري و ميانگين نمـرات بـاليني بـه 

طـور  همان .بود) p=005/0 (52/0و ) =p 031/0( 38/0يب ترت
 بـين   يدار ضعيف تا متوسـط    شود ارتباط معني  كه مشاهده مي  
 با ميانگين نمرات باليني و نظري وجود        OSCEميانگين نمرات   

  .دارد
جهت بررسي همـساني درونـي، همبـستگي ميـان نمـره كـل              

ر يـك   ه  با ميانگين نمره دانشجويان در     OSCEدانشجويان در   
ــستگاه ــد  از اي ــي ش ــا بررس ــه   . ه ــه از راه لول ــستگاه تغذي   اي

و ايـستگاه   ) 74/0( معدي از باالترين ضريب همبستگي       -بيني
تــرين ضــريب پوشــيدن دســتكش بــه روش جراحــي از پــايين

  . ندبرخوردار بود) 05/0(همبستگي 
ــايي    ــين پاي ــت تعي ــانجه ــرات   ،ارزياب ــين نم ــستگي ب     همب

    اه مــورد محاســبه قــرار گرفــتگــران در هــر ايــستگمــشاهده
گـران در   ضرايب همبستگي بـين نمـرات مـشاهده       ). 1جدول  (

. بـود  بيـشتر    7/0از  ) به جز در يك مورد      ( كليه ايستگاههـــا   
-گران در تمامي ايستگاه   با اين وجود رابطه بين نمرات مشاهده      

 .دار بودمعنيها 
گين جهت تعيين پايايي دو نيمه آزمون، همبستگي بـين ميـان          

نمرات حاصل از ايستگاههاي فرد با ميانگين نمرات كسب شده        
از ايستگاههاي زوج  و نيز همبستگي بـين ميـانگين دو نيمـه              

بـه دليـل    (آزمون پس از حذف نمرات ايستگاه نهم دانشجويان         
ميانگين نمرات . بررسي شد )عدم همبستگي با نمره كل آزمون  

 ضريب همبستگي    و 36/11  و 13/12دو نيمه آزمون به ترتيب      
چنـين  هـم . بـود ) p >001/0( 61/0بين اين دو نيمه آزمـون        

ضـريب همبـستگي ميـان ميــانگين نمـرات نيمـه اول آزمــون      
پـس ازحـذف نمـرات ايـستگاه نهـم يعنـي            ) هاي فرد ايستگاه(

پوشيدن دستكش به روش جراحي با ميانگين نمرات نيمه دوم          
   .بود) p>001/0( 65/0برابر ) هاي زوجايستگاه(آزمون 
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 در هر ارزيابان ضريب همبستگي بين نمرات - 1جدول 

  ايستگاه
  ضريب همبستگي  OSCEهاي ايستگاه

 ارزيابنمرات هر دو 
P - Value 

 > 001/0 82/0 ستومي ئوساكشن تراك
 > 001/0 882/0 ستومي ئوتعويض پانسمان تراك
 > 001/0 73/0 گذاشتن سوند فولي 

 > 001/0 95/0 ريوي -احياء قلبي
 > 001/0 87/0 شستن دست به روش جراحي 

 > 001/0 81/0 معدي -گذاشتن لوله بيني
 > 001/0 90/0 معدي–تغذيه از راه لوله بيني

 > 001/0 80/0 تزريق عضالني 
 021/0 38/0 پوشيدن دستكش به روش جراحي 

 > 001/0 77/0 تزريق زير جلدي 
 > 001/0 96/0 نمره كل 

  
  بحث

 بـا نمـرات   OSCEژوهش نشان داد كه بين نمرات آزمون    اين پ 
داري دروس نظري پرستاري ارتباط مثبـت ضـعيف امـا معنـي           

 بـا نمـرات     OSCEهمچنـين بـين نمـرات آزمـون         . وجود دارد 
داري وجـود    ارتباط مثبت و معنـي      نيز دروس باليني پرستاري  

با توجه به اين نتايج مي توان روايي مالكـي قابـل قبـول              . دارد
OSCE هـاي مالكـي    بـراي داده  . ردكـ  در اين پژوهش تاييد      را

ها به ترتيب   چهار ويژگي مطلوب ذكر شده است كه اين ويژگي        
 طرفـي، پايـايي و در دسـترس بـودن          ربط داشتن، بـي    ،اهميت
 بنابراين منطقي اسـت كـه بپـذيريم ميـانگين نمـرات             .هستند

). 7( ها برخوردارنـد  دروس باليني و نظري از تمامي اين ويژگي       
 واحد دروس   19 واحد دروس نظري و      25زيرا ميانگين نمرات    

ـ     ،عملي هـاي  دسـت آمـده از دروس و بخـش        ه حاصل نمـرات ب
باليني متفـاوت و تحـت نظـارت مربيـان متفـاوت بـا شـرايط                

 .باشدآموزشي و يادگيري متفاوت مي
 اما به هر حال وجود شكاف بين دروس نظري و عملي همواره            

. ردنظران امر آمـوزش قـرار دا      راروي صاحب به عنوان چالشي ف   
 بـا دروس    OSCEوجود همبستگي ضعيف بين نتـايج آزمـون         

با در نظر گرفتن ايـن نكتـه كـه          . نظري مؤيد اين شكاف است    
 مهـارت و نگـرش را       ،هر سه حيطـه دانـش     بايد   OSCEآزمون  

 پيدا كردن مالكي كه هر سـه حيطـه   ،مورد ارزشيابي قرار دهد   
 عمـال   ،شي را به طور مـستقيم پوشـش دهـد          حيطه نگر  ويژههب

 كـه  كننـد ذكـر مـي  و همكـارانش     Jensonامـا    .ممكن نيـست  
التحـصيالن را از نظـر      توانند فارغ خوبي مي هاي كتبي به  آزمون

 و  همچنـين معطـري   . )8( كننـد    جداسـازي سطح شايـستگي    

فـرض   شواهدي حمايتي براي اين پيش     كنند ادعا مي  همكاران
هـاي بـاليني همبـستگي      رد در مهـارت   كه بين دانش و عملكـ     

  ).9( باشد فراهم مي،وجود دارد
سينگلتون و همكارانش در تحقيق خود جهـت بررسـي اعتبـار           

OSCE       استفاده نمودند ارزيابان از نظرات دانشجويان پزشكي و 
 با توجـه    .)10( بود   OSCE اعتبار خوب    بيانگركه نتايج حاصل    

 قبولي كه بين نمرات     به نتايج حاصله و ضريب همبستگي قابل      
OSCE      تـوان  ها به دست آمـد، مـي    با نمرات هر يك از ايستگاه

هاي طراحـي شـده در ايـن پـژوهش          نتيجه گرفت كه ايستگاه   
گيـري  انـدازه      يك حوزه رفتـاري را      ) بجز يك مورد  (همگي  

در . و همساني دروني آزمون در حد مطلوبي قرار دارد         كنندمي
شـكال در دسـتورالعمل ايـستگاه،       اين رابطـه احتمـال وجـود ا       

تـوان  نمـي     طراحي ايستگاه و يا ارزشيابان ايـن ايـستگاه را           
 را در   OSCEعزيزي اعتبار ارزشـيابي بـه روش         .مردود دانست 

نيز  سونكينويل    ). 11( حد بسيار خوب ارزيابي كرده است     
 را بــا اســتفاده از تعيــين ارتبــاط نمــرات OSCEاعتبـار ســازه  

 مـورد تاييـد قـرار داده    OSCEا با نمرات كل آزمـون   هايستگاه
  ).12( است

، ضـريب همبـستگي بـين       OSCEجهت تعيين پايايي آزمـون      
گـران اول و دوم در تمـامي        نمرات داده شده توسـط مـشاهده      

ضـرايب همبـستگي بـين نمـرات دو         . ها محاسبه شـد   ايستگاه
بـود و    95/0 تـا    38/0 بـين هاي مختلف   گر در ايستگاه  مشاهده

نتـايج همبـستگي بـين دو       . دار بودنـد  از نظر آماري معني   همه  
با توجه به اينكه ضـريب      . دار بود نيمه آزمون نيز مثبت و معني     

گر در ايستگاه پوشـيدن دسـتكش       همبستگي ميان دو مشاهده   
 همبستگي نمرات همـين      و )38/0( به روش جراحي پايين بود    

دار بـود،   يايستگاه با نمره كل آزمون نيـز ضـعيف و غيـر معنـ             
نمرات مربوط به آن در محاسبه مجدد پايـايي در نظـر گرفتـه              

 پس از حذف اين نمرات، مجددا ضريب همبـستگي بـين            .نشد
 افـزايش   )p>001/0( 65/0دو نيمه آزمون در اين مرحلـه بـه          

 پايايي آزمون به روش دو نيمـه كـردن بـا            ،با اين نتيجه  . يافت
آزمـون   و نـشان داد     فـت اطمينان بيشتري مورد تاييد قـرار گر      

در ايـن مـورد     . برخـوردار اسـت    ي پايايي مطلـوب    از برگزار شده 
در .  نيز به نتـايج مـشابهي دسـت يافتنـد          شعزيزي و همكاران  

 گزارش شد و پايـايي      OSCE، 63/0پژوهش آنها پايايي آزمون     
هـودگز و   . دبـو  99/0 تـا    66/0 بـين    ارزيابـان گذاري  بين    نمره

هـاي  ه پيرامون ارزشـيابي مهـارت     نيز در تحقيقي ك    شهمكاران
 63/0 تـا    59/0 به پايـايي     ، انجام دادند  OSCEارتباطي بوسيله   

هـاي  الزم به ذكر اسـت اسـتفاده از سـاير روش          ). 10( رسيدند
بازآزمايي به علت نياز به طراحـي،        - نظير آزمون  ،تعيين پايايي 
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 كـاربرد  OSCEدر رابطـه بـا آزمـون         صرف وقت و هزينه زيـاد     
االت پـژوهش   وگويي به س  در مجموع براي پاسخ   . اردچنداني ند 

 برگزار شده در دانشكده     OSCEتوان روايي و پايايي آزمون      مي
اسـتفاده از   . پرستاري و مامايي شيراز را مـورد تاييـد قـرار داد           

OSCE،  كاربردهاي فراواني دارد ، هم در آموزش و هم دردرمان 
وان بـه خـود     تـ كه از جمله اين كاربردها در حيطه آموزش مي        

در ارزيــابي، ايجــاد انگيــزه و تقويــت ابعــاد مختلــف يــادگيري 

ريـزي  طور كشف نقاط ضعف و قوت برنامه      و همين دانشجويان  
آزمــون . اشـاره كـرد  ولين واسـاتيد و مـس  توسـط  هـا  دانـشكده 

OSCE   ،امور باليني روش مناسبي     چنين در حيطه درمان و    هم
 ارزشـيابي عملكردهـاي     و يـا   كـار براي ارزشيابي پرستاران تازه   

  .استارزيابي برنامه آموزش مداوم  جديد و بخشي از
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