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مقاله اصلی

بررسی ضریب پایایی دومین آزمون صالحیتهای بالینی دانشجویان پزشکی مشهد
با استفاده از تئوری تعمیمپذیری
تاریخ دریافت -96/08/01 :تاریخ پذیرش96/12/01:
حسن غالمي1

خالصه

سمانه سرگزي*2

مقدمه
آزمون آسكي يكي از مؤثرترين روشها براي ارزشيابي مهارتها ميباشد که بدليل دشواري در اجراي

مليحه نوبخت3

آزمون آسكي سنجش کيفيت آن ،امري حياتي است .يک گام مهم در سنجش کيفيت هر آزمون ،تعيين

علي عمادزاده4

ضريب پايايي آن آزمون ميباشد ،لذا اين پژوهش با هدف تعيين ضريب پايايي دومين آزمون
صالحيتهاي باليني مشهد با استفاده از تئوري تعميمپذيري انجام گرديده است.

-1مربي،

گروه

آموزش

پزشكي،دانشكده

روش کار

پزشكي،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مشهد ،ايران

دومين آزمون صالحيتهاي باليني مشتمل بر 15ايستگاه موازي بود 75 .دانشجو و  30ممتحن در اين آزمون

-2دانشجوي دکتراي آموزش پزشكي ،گروه

حضور داشتند .چکليستهاي آزمون به تفكيک ايستگاه و ممتحن جمعآوري و در بسته نرمافزاري اکسل

آموزش پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان،

ثبت گرديد .مؤلفه هاي واريانس ،مجموع مربعات و ميانگين مربعات با استفاده از نرمافزار SPSSنسخه 16

اصفهان ،ايران

و آزمون  ANOVAمحاسبه گرديد .سپس واريانس ايستگاهها ،دانشجويان و ممتحنين و همچنين ضرايب

-3کارشناس ارشد آموزش پزشكي ،دانشگاه علوم

تعميمپذيري و پايايي آزمون با استفاده از نرمافزار EDUGبهدست آمد.همچنين براي بررسي رابطه بين

پزشكي مشهد ،مشهد ،ايران

جنسيت و نمرات از آزمونهاي آماري Mann-Whitney Uو chi squareاستفاده گرديد.

-4استاديار ،گروه آموزش پزشكي ،دانشكده

نتایج

پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مشهد ،ايران

ضريب پايايي آزمون  0/98محاسبه گرديد و مؤلفه تعامل دانشجويان با ممتحنين و ايستگاهها بيشترين سهم

* دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،اصفهان ،ايران.
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نتیجهگیری

دومين آزمون صالحيتهاي باليني مشهد ،پايايي بسيارخوبي داشت و با توجه به نتايج حاصله ميتوان گفت،
استفاده از تئوري تعميم پذيري براي برآورد ضريب پايايي و مشخص نمودن خطاهاي اندازهگيري روش
مناسبي است اما پژوهشهاي بيشتري بايد انجام شود تا بتوان با قطعيت بيشتري ادعا نمود که استفاده از
تئوري تعميمپذيري ،مزاياي بيشتري نسبت به تئوري کالسيک دارد.
کلیدواژه ها

تئوري تعميمپذيري ،پايايي ،آزمون آسكي ،صالحيت باليني
پینوشت :اين مطالعه فاقد تضاد منافع ميباشد.
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استفاده از تئوريهاي روانسنجي ،1موردمطالعه قرار ميگيرد .دو
مقدمه

تئوري عمده در روانسنجي عبارتاند از تئوري نمونهگيري

صاحبنظران امر آموزش بر اين امر که يادگيري از سنجش

تصادفي 2و تئوري سؤال -پاسخ .3تئوري نمونهگيري تصادفي،

نشأت ميگيرد ،توافق دارند( .)1در هر برنامه آموزشي ،سنجش

خود شامل دو تئوري نسبتاً متفاوت است :تئوري کالسيک يا

دانشجويان يكي از مهمترين بخشهاي آموزش را تشكيل

پايايي کالسيک 4و تئوري تعميمپذيري .)13(5به دليل نواقص

ميدهد و ميتواند آموزش را از يک حالت ايستا به مسيري پويا

تئوري کالسيک در تخمين ضريب پايايي ،انجمن پژوهشهاي

هدايت نمايد ( .)2-3در طي سالهاي  1950-1960ميالدي،

آموزشي آمريكا ( ،6)AERAانجمن روانشناسان آمريكا

(7)APA

مهارتهاي باليني عمدتاً از طريق آزمون انشائي و شفاهي

و انجمن ملي اندازهگيري در آموزش8بر اين امر تأکيد دارند که

سنجيده ميشد( )4اما وجود نارضايتيهايي از روشهاي سنجش

براي بررسي روائي و پايايي يک روش سنجش ،بهتر است از

باليني از سوي دانشجويان و اساتيد منجر به تالش براي يافتن

تئوري تعميمپذيري استفاده شود(.)15 ,14تئوري تعميمپذيري را

ابزار جديدي براي سنجش مهارتهاي باليني گرديد ( .)5در

ميتوان نمونه کامل شده تئوري کالسيک در نظر گرفت()16

سال  1975در اسكاتلند ،پروفسور هاردن و همكاران وي براي

که براي تعيين قابليت اطمينان (پايايي) يک آزمون رفتاري بكار

اولين بار از آزمون آسكي بهعنوان روشي براي سنجش

ميرود و در اين تئوري ،تمامي منابع خطاي موجود در

مهارتهاي باليني بهجاي روشهاي قديمي استفاده کردند که

اندازهگيري مشخص شده و سهم هرکدام در ايجاد خطا تخمين

موردتوجه و استقبال اساتيد و دانشجويان قرار گرفت( )6-7،4در

زده ميشود( .)18 ,17هنگاميکه از تئوري تعميمپذيري براي

يک آزمون آسكي با تعداد زياد آزمون دهندگان و ايستگاهها،

يک آزمون چهارگزينهاي استفاده شود تنها يک منبع خطا وجود

دانشجويان گروهبندي شده و هرکدام از ممتحنين در هر

دارد که همان سؤاالتِ آزمون هستند اما در رابطه با آزمونهاي

ايستگاه ،تعداد مشخصي از دانشجويان را مورد سنجش قرار

عملكردي چندين عامل وجود دارند که ممكن است منجر به

دهند .در چنين آزموني ،عوامل متعددي وجود دارند که

ايجاد خطا شوند ازجمله فرد امتحاندهنده ،ممتحن و زمانِ

ميتوانند سبب ايجاد خطا شوند ازجمله؛ توانائيهاي دانشجويان

آزمون( )20 ,19که هرکدام از اين منابع خطا يک رويه 9ناميده

مختلف ،سختگيري يا سهلگيري ممتحنين ،تفاوت در

ميشوند .اين تئوري براي محققين بسيار مفيد است زيرا به آنها

بيمارنماها و تفاوت در دشواري ايستگاهها( .)8به دليل دشواري

امكان ميدهد تا منابع مختلف خطا در يک آزمون را تعيين

در اجراي آزمون آسكي ،محدوديت منابع و درگيري افراد

کنند .هرچه منابع بيشتري از خطا پيدا شود ،بهتر ميتوان آنها را

زيادي در اين آزمون ،سنجش کيفيت يک آزمون آسكي امري
حياتي است( .)9-10يكي از گامهاي مهم در سنجش کيفيت هر
آزمون ،تعيين ضريب پايايي آن آزمون ميباشد ( )11و به دليل
پيچيدگيهايي که در امر سنجش عملكرد وجود دارد،
پژوهشگراني که سعي در تعيين پايايي نمرات آزمونهاي
عملكردي دارند ،با چالشهاي اساسي مواجه گرديدهاند (.)12
خصوصيات مختلف يک آزمون ازجمله روائي و پايايي آن با

1

Psychometrics
2
Random Sample Theory
3
Item- Response Theory
4
Classical Test Theory
5
Generalizability Theory
6
American Educational Research Association
7
American Psychological Association
8
National Council on Measurement in Education
9
Facet
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کنترل کرده و به حداقل رساند ( .)21رابرت هِيتمن و همكاران

شرايط شرکت در دومين آزمون صالحيتهاي باليني بودهاند،

وي در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند که تئوري تعميمپذيري

جامعه اين پژوهش را تشكيل دادند که تعداد کل آنها  75نفر

 3ويژگي مهم نسبت به ساير روشهاي تعيين پايايي دارد-1 :

بود و با توجه به اين تعداد ،تمامي افراد جامعه پژوهش،نمونه

بيشتر از دو نمره را براي هر فرد ميتوان در نظر گرفت-2 .

پژوهش را تشكيل دادند ،بنابراين براي نمونه گيري ،از روش

عوامل مختلفي که منجر به ايجاد خطاي اندازهگيري ميشوند

سرشماري استفاده گرديد .با توجه به اينكه آزمون صالحيتهاي

شناسايي و سهم هرکدامقابلاندازهگيري است-3 .با استفاده از

باليني در مرکز مهارتهاي باليني واقع در بيمارستان قائم (عج)

اين تئوري ميتوان تأثيرافزايش يا کاهش تعداد ممتحنين،

برگزار گرديد ،اين مرکز ،محيط پژوهش حاضر ميباشد.

ايستگاهها و آزمون دهندگان را در مقدار پايايي به دست آورد

همچنين به دليلي اينكه بخشِ ارزيابي چکليستهاي مربوط به

(.)22

آزمون از لحاظ وجودِ آيتمهاي موردنظر و همچنين واردکردن
يكي از آزمونهاي آسكي که دانشجويان پزشكي

اطالعات موجود در چکليستهاي آزمون صالحيتهاي باليني

دانشگاه علوم پزشكي مشهد در طول دوره تحصيلي خود و قبل

در واحد آزمون دانشكده پزشكي ،مستقر در اداره آموزش به

از ورود به دوره انترني آن را تجربه ميکنند آزمون

مدت  5روز انجام گرديد ،اين واحد نيز قسمتي از محيط

صالحيتهاي باليني است .از آنجا که مدتزمان زيادي از

پژوهش حاضر را شامل ميشود .اطالعات تمامي چک ليست ها

راهاندازي اين آزمون در دانشگاه علوم پزشكي مشهد نميگذرد

بصورت محرمانه در نرم افزار اکسل ثبت گرديدند.

و با توجه بهصرف هزينه ،زمان و منابع انساني قابلتوجه براي

براي به دست آوردن ضريب پايايي آزمون در پژوهش حاضر

اجراي آزمون صالحيتهاي باليني ،اين نياز احساس شد که

از تئوري تعميمپذيري بهره گرفته شده است که براي استفاده از

ضريب پايايي آزمون به عنوان يكي از معيارهاي سنجش کيفيت

اين تئوري بايد  5گام زير طي شود:

آزمون بررسي شود تا از اين طريق بتوان عواملي که بر پايايي

 -1تعيين هدف اندازهگيري

آزمون تأثير ميگذارند را شناسايي و کنترل نمود و بهاينترتيب،

 -2تعيين وجه يا وجههاي اندازهگيري

کيفيت آزمون هاي بعدي را افزايش داد ،لذا اين پژوهش با

 -3شناسايي طرح مناسب اندازهگيري

هدف «بررسی

ضریب

پایایی

دومین

آزمون

 -4شناسايي و برآوردمؤلفههاي واريانس و تفسير آنها

صالحیتهای بالینی دانشجویان پزشکی مشهد به روش

 -5برآورد پايايي

تعمیمپذیری» انجام گرديد.

در ادامه به تشريح هر يک از مراحل فوق ميپردازيم:

روش کار

مرحله اول:تعيين هدف اندازهگيري ،اولين گام در برآورد پايايي

اين پژوهش يک پژوهش توصيفي -تحليلي از نوع مقطعي است

به روش تعميمپذيري است( .)23قابلذکر است هدف

که در سال  1393در دانشگاه علوم پزشكي مشهد بهمنظور

اندازهگيري بايد برآورد پايايي و يا تصميمگيري در مورد پايايي

بررسي عوامل ايجادکننده خطاهاي اندازهگيري و ميزان دخالت

باشد .در اين پژوهش،هدف اندازهگيري برآورد پايايي دومين

هر يک از اين عوامل در نمره نهايي آزمون آسكي و همچنين

آزمون صالحيتهاي باليني مشهد با در نظر گرفتن خطاهاي

تعيين پايايي دومين آزمون صالحيتهاي باليني انجامگرفت.

وارد بر اندازهگيري ميباشد.

تمامي دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد که

 -880پایایی دومین آزمون صالحیتهای بالینی مشهد با استفاده از تئوری تعمیمپذیری

سمانه سرگزي و همكاران

مرحله دوم :پس از تعيين هدف اندازهگيري ،پژوهشگر بايد رويه

مرحله چهارم:در اين مرحله پژوهشگر به شناسايي و تفسير

يا وجههاي موجود در اندازهگيري را تعيين نمايد .در تئوري

مؤلفههاي واريانسِ موجود در طرح اندازهگيري ميپردازد .اين

تعميمپذيري به هر يک از منابع خطا ،وجه يا رويه و به سطوح

پژوهش  5مؤلفه واريانس را بهصورت همزمان موردبررسي قرار

تشكيلدهنده هر وجه ،شرايط يا موقعيت اندازهگيري ميگويند

ميدهد که اين مؤلفهها در جدول شماره ( )3-1توصيف

( .)24در پژوهش حاضر 3 ،رويه شناسايي شد :دانشجويان (،)S

گرديدهاند.

ايستگاهها ( )Tو ممتحنين ( .)Rشايانذکر است رويه ديگري هم
با عنوان بيمارنما شناسايي شد که به دليل اينكه در تمامي
ايستگاهها از بيمارنما استفاده نميشد ،امكان وارد کردنِ آن در
پژوهش وجود نداشت .پس از تعيين رويههاي اندازهگيري ،نقش

جدول -1معرفی مؤلفههای واریانسِ موجود در طرح SR:T
مؤلفههاي

رديف

واريانس
دانشجويان

1

نماد
S

هر يک بايد تعيين شود .در تئوري تعميمپذيري ،رويهها  2نوع
دارند که در اين گام بايد مشخص شود -1 :رويه متمايز 10که

2

درواقع بهعنوان رويهء هدف اندازهگيري در نظر گرفته ميشود
-2رويه ابزار 11که شرايط را براي رسيدن به هدف اندازهگيري

ايستگاهها
ممتحنين که درون

3

دانشجويان و

ميشوند ( .)25در اين پژوهش ،رويه دانشجويان(به علت

ايستگاهها

استفاده از نمرات آزمون آنها)بهعنوان رويه متمايز و رويههاي

تعامل بين

ايستگاهها و ممتحنين بهعنوان رويه ابزار در نظر گرفتهشده است.

5

مرحله سوم :پس از تعيين وجوه اندازهگيري ،بايد طرح مناسب
اندازهگيري شناسايي شود .شناسايي طرح مناسب نقش
تعيينکنندهاي در برآورد پايايي ايفا ميکند .براي تعيين طرح
اندازهگيري بايد مشخص شود هر يک از رويهها بهصورت
متقاطع هستند يا آشيانهاي يا ترکيبي از اين دو( .)15در پژوهش
حاضر ،ارتباط رويهء هدف اندازهگيري (دانشجويان) با رويههاي
ديگر بهصورت متقاطع بود اما رويه ممتحنين و ايستگاهها
بهصورت آشيانهاي ارتباط داشتند ،به اين معني که ممتحنين
درون ايستگاهها آشيانه کرده بودند و هر ممتحن ،تعدادي از
دانشجويان را موردبررسي قرار ميداد نه تمام آنها را.
Differentiation Facet
Instrumentation Facet

تفاوتهاي زيادي دارند
ايستگاهها ازلحاظ دشواري باهم تفاوت
دارند

ايستگاهها آشيانه  R:Tباهم تفاوت دارند و برخي سهل گير و بر
خي سختگير هستند

تعامل بين
4

دانشجويان ازلحاظ جسمي ،روحي و رواني

ممتحنينِ هر ايستگاه ازلحاظ نمره دهي

کردهاند

فراهم مينمايد ( .)15اصوالً در بيشتر مطالعات تعميمپذيري،
افراد يا آزمودنيها بهعنوان رويه هدف اندازهگيري محسوب

T

توصيف مؤلفه

دانشجويان،
ايستگاهها و
ممتحنين

ST

دانشجويان در مواجهه با هر ايستگاه
متفاوت عمل ميکنند
ممتحنين در هر ايستگاه ممكن است در

SR:T

برخورد با دانشجو (به دليل پيشينه ذهني
نسبت به دانشجو يا عوامل ديگر) متفاوت
عمل کنند

مرحله پنجم :در اين مرحله پژوهشگر با استفاده از
نرمافزارهايي از قبيل  ،GENOVA ،SAS ،SPSSيا EDUG
پايايي طرح اندازهگيري را برآورد مينمايد که در اين پژوهش
از نرم افزار  SPSSبراي برآورد مولفه هاي واريانس و از نرم
افزار  EDUGبراي تعيين ضريب پايايي استفاده شده است.
نتایج
با توجه به اينكه در اين پژوهش هم تحليل هاي تعميمپذيري
انجام گرفته هم ارتباط سنجي بين جنسيت و نمرات ،در ارائه
نتايج ابتدا نتايج حاصل از تجزيه و تحليلهاي تعميمپذيري ارائه
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ميشود و سپس نتايج حاصل از تحليلهاي مربوط به جنسيت و

که بر اساس آن ضريب پايايي آزمون  0/98به دست آمد .اين

نمره.

ضريب پايايي به طرز غيرقابل انتظاري باالتر از ميزاني بود که

براي دستيابي به هدف کلي اين پژوهش که تعيين ضريب پايايي

پژوهشگران توقع داشتند و براي يک آزمون آسكي ،ضريب

دومين آزمون صالحيتهاي باليني مشهد با استفاده از تئوري

بسيار خوبي است.

تعميمپذيري است پژوهشگر به جدول تعميمپذيري مراجعه نمود
جدول  -2نتایج تجزیهوتحلیلهای تعمیمپذیری برای طرح SR:T
درصد

98%/3
.
1%/7
.

خطاي

تغييرپذيري

درصد

آشكار

وابسته

…..
0/000036
100%

…..
…..
…..
0/000001

0

()0

%100

0/000001

()0
0/000001
()0

%100

خطاي

0/000037

تغييرپذيري

منبع واريانس

واريانس

رويه

منبع تغييرپذيري

متمايزکننده
…..
T
R:T
ST
SR:T

0/002011

0/002011

S

مجموع واريانسها

ضريب پايايي= 0/98

و پسازآن دانشجويان با  ،%32/1در جايگاه دوم قرار دارند،

براي تعيين مولفه اي که بيشترين تاثير را در ايجاد خطاي

همچنين مؤلفه تعامل ممتحنين و ايستگاهها با  ،%0/3کمترين سهم

اندازهگيري دارد از جدول آناليز واريانس استفاده شد که با

را در ايجاد خطاي اندازهگيري در نمرات دومين آزمون

توجه به اين جدول ،مؤلفه تعامل دانشجو با ممتحن و ايستگاه با

صالحيتهاي باليني مشهد دارد.

 %47/9بيشترين سهم را در ايجاد خطاي اندازهگيري دارا ميباشد
جدول :جدول -3آنالیز واریانس برای طرح SR:T

ردیف

مؤلفه

واریانس

میانگین مربعات

خطای استانداردبرآورد

درصد خطای اندازهگیری

1

S

65/16

0/91

0/00033

32/1

2

T

31/51

2/25

0/00036

16/7

3

R:T

6/02

0/01

0/00001

3

4

ST

0/52

0/0005

0/000001

0 /3

5

SR:T

97/17

0/003

0/000025

47/9

6

درصد کل

100

براي تجزيهوتحليل مربوط به تأثير جنسيت ،به بررسي

آزمون کولموگروف -اسميرنوف 12استفاده گرديد و مشخص

تأثير جنسيت دانشجويان و ممتحنين بر نمره دانشجويان

شد که با توجه به جدول حاصل از اين آزمون ،مشخص شد

پرداختيم .در ابتدا براي بررسي نرمال بودن نمرات دانشجويان ،از

توزيع نمرات نرمال نيست (.)p <0/05پس از آن نمرات را

Colmogrov-Smirnov
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ترنسفورم 13نموديم اما باز هم توزيع نمرات نشد ،بنابراين به

دست آوردند .ضريب پايايي در پژوهش ليسا کِلِر( )24و

سراغ آزمونهاي غيرپارمتري رفتيم.

همكارانش  0/8محاسبه شد که اين ضريب از بين ساير

در خصوص ارتباط جنسيت ممتحنين شرکتکننده در دومين

پژوهشها ،به پژوهش حاضر نزديکتر است.

آزمون صالحيتهاي باليني مشهد با نمرات دانشجويان ،از

برانيک( )27و همكارانش در پژوهش خود به اين نتيجه

آزمون من ويتني 14استفاده گرديد که براساس نتايج حاصله

رسيدند که بهترين راه براي افزايش ضريب پايايي ،افزايش

مشخص شد بين نمره دانشجويان و جنسيت ممتحنين

تعداد ايستگاهها و همچنين افزايش تعداد ممتحنين است(،)27

شرکتکننده در دومين آزمون صالحيتهاي باليني مشهد

همچنين هرچه ناهمگنيِ آزمودنيهايي که در آزمون شرکت

ارتباط معناداري وجود ندارد(.)sig=0/854

ميکنند بيشتر باشد ،ضريب پايايي آزمون افزايش خواهد

براي بررسي ارتباط بين جنسيت دانشجويان

يافت( .)26عواملي که به عقيده پژوهشگر منجر به باال بودن

همچنين

شرکتکننده در دومين آزمون صالحيتهاي باليني مشهد و

ضريب پايايي دومين آزمون صالحيتهاي باليني مشهد گرديده

نمره آنها نيز از آزمون من ويتني بهره گرفته شد که نتايج اين

است را ميتوان بهصورت ذيل بيان نمود:آشناييِ کافي ممتحنين

آزمون هم نشان داد بين جنسيت دانشجويان شرکتکننده در

با روشهاي نمره دهي ،توجيه بودن ممتحنين در زمينه هدف هر

دومين آزمون صالحيتهاي باليني مشهد و نمره آنها هم ارتباط

ايستگاه و آيتمهاي موردنظر،عدم سوگيري ممتحنين در ارزيابي

معناداري وجود ندارد و بنابراين بين گروه دختران و پسران از

دانشجو ،طراحي صحيح ايستگاههاي آزمون ،مطابقت

لحاظ نمره کسب شده در دومين آزمون صالحيتهاي باليني

چکليستهاي طراحيشده براي هر ايستگاه باهدف آن

مشهد ،اختالف معناداري وجود ندارد(.)sig=0/83

ايستگاه ،ايفاي نقشِ خوب توسط بيمارنماها ،زمانبندي مناسب

بحث

براي هر ايستگاه و کافي بودن تعداد ايستگاه ها.
ضريب پايايي دومين آزمون صالحيتهاي باليني

واريانس نمره آزمون بر اساس ايستگاهها  ،31/51بر

دانشجويان پزشكي مشهد با استفاده از تئوري تعميمپذيري 0/98

اساس دانشجويان  65/16و بر اساس ممتحنين  6/02محاسبه

به دست آمد که اين ضريب در مقايسه با مقاالت و

گرديد .باال بودن ميزان واريانس رويه دانشجويان نشان ميدهد

پاياننامههايي که پژوهشگر آنها را موردبررسي قرار داده است،

که اين رويه در مقايسه با دو رويهء ديگر ،بيشترين نقش را در

باالترين ميزان ضريب ميباشد .اکثر سازندگان آزمونها ،اگر

ايجاد خطاي اندازهگيري داشته است و علت اين امر را ميتوان

ضريب پايايي  0/9يا بيشتر به دست آورند ،احساس رضايت

در عوامل زيادي جستجو کرد ازجمله :استرس دانشجويان براي

ميکنند اما از ضريب کمتر از  0/7ناراضي ميشوند(.)26

شرکت در آزمون ،عدم آمادگي دانشجويان براي حضور در

بِرانيک و همكارانش( )27پايايي آزمون را  0/66محاسبه

آزمون ،کافي نبودن زمانِ برخي از ايستگاه (که اين امر منجر به

نمودند ،داگالس و الوسون( )28پايايي را براي روز اول  0/63و

افزايش استرس ميگردد ،شرايط روحي و جسمي دانشجو،

براي روز دوم  0/74به دست آوردند و اِستيلسون( )29و

مواجهه با ممتحنينِ ناآشنا ،مواجهه دانشجويان با موردهايي که

همكارانش هم ضريب پايايي آزمون موردنظرشان را عدد  0/7به

اطالعات کافي در مورد آنها ندارند ،زمان برگزاري آزمون،
مكان برگزاري آزمون.

Transform
Mann-Whitney
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براي تعين مؤلفهاي که بيشترين خطاي اندازهگيري را

همانطور که در باال بيان گرديد ،مؤلفه تعامل

ايجاد ميکند از جدول آناليز واريانس استفاده شده است و بر

دانشجويان با ممتحنين و ايستگاهها با  ،%47بيشترين سهم را در

اين اساس ،مؤلفه تعامل دانشجويان با ممتحنين و ايستگاهها با

ايجاد خطاي اندازهگيري به خود اختصاص داده است که

 ،%47بيشترين سهم را در ايجاد خطاي اندازهگيري به خود

پژوهشگر در اين باب ،عوامل زير را مؤثر ميداند :دانشجو در هر

اختصاص داده است و بعدازآن دانشجويان با  %32در جايگاه

ايستگاه با يک ممتحنِ جديد مواجه ميشود و اين امر ميتواند

دوم ايجاد خطاي اندازهگيري قرار دارند ،همچنين مؤلفه تعامل

بر روي عملكرد دانشجو تأثير ميگذارد ،مخصوصاً اين امر که

دانشجو با ايستگاه ( )0%/3و مؤلفه ممتحنين ( )3%کمترين درصد

ممكن است دانشجو با تعدادي از ممتحنين ،از قبل آشنا نباشد و

ايجاد خطاي اندازهگيري را دارا هستند .تنها پژوهشي که نتايج

يا تجربه حضور در برخي از ايستگاهها را نداشته باشد از عوامل

تقريباً مشابهي با نتايج پژوهش حاضر دارد پژوهش سِبِک( )30و

بالقوه ايجاد خطاي اندازهگيري محسوب ميشود .از سوي ديگر

همكارانش ميباشد که بر طبق يافتههاي اين پژوهش ،دومين

دانشجويان در زمانهاي مختلف در هر ايستگاه حاضرشدهاند و

مؤلفهاي که بيشترين خطاي اندازهگيري را ايجاد ميکند ،تعامل

ممكن است خستگيِ ناشي از مدتِ آزمون ،بر روي عملكرد

متقاضيان با ممتحنين و ايستگاهها ( )% 40/3ميباشد که ميتوان

آنها و همچنين بر روي نحوه ارزيابي ممتحن از دانشجو

گفت درصد تقريباً نزديكي به درصد مؤلفه در پژوهش حاضر

تأثيرگذار باشد ،بنابراين احتمال دارد دانشجويي که زودتر در

دارد و نتايج ساير مطالعات با پژوهش حاضر همسو نبودند .ليسا

يک ايستگاه حاضر شده باشد ،نسبت به دانشجويي که ديرتر

کِلِر( )24در پژوهش خود به نتيجه متفاوتي دستيافت و بيشترين

حاضر شده است ،عملكرد بهتري داشته باشد و به همان نسبت،

سهم خطاي اندازهگيري را ابتدا در مؤلفه تعامل دانشجويان با

خستگي ممتحن هم ميتواند منجر شود دانشجوي اول را با دقت

موردها (ايستگاهها) ( )52%مشاهده نمود و پسازآن مؤلفه تعامل

بيشتري نسبت به دانشجوي آخر ارزيابي نمايد.

دانشجويان با موردها و ممتحنين ( )19%بيشترين سهم را دارا بود.

در اين پژوهش ،کمترين سهم خطاي اندازهگيري مربوط به

در پژوهش داگالس و الوسون ( ،)28ممتحنين با %42/26

مؤلفه تعامل دانشجويان با ايستگاهها ميباشد .داگالس و الوسون

بيشترين سهم را در خطاي اندازهگيري ايفا ميکردند که اين

در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند که باال بودن ميزان خطاي

نتيجه بر عكسِ نتيجه پژوهش حاضر است و در پژوهش حاضر،

اين مؤلفه نمايان گر تفاوت ايستگاهها ازلحاظ دشواري است و

ممتحنين کمترين سهم را در ايجاد خطا دارند .يادکُوسكي()31

بر اين اساس ميتوان اذعان نمود در پژوهش حاضر ،ايستگاهها

هم در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد که مؤلفه تعامل بيمارنما

ازلحاظ دشواري تفاوت چنداني نداشتند و اين يكي از نقاط

و موارد ( )22%رتبه نخست را در ايجاد خطا به خود اختصاص

قوت دومين آزمون صالحيتهاي باليني مشهد به شمار ميرود.

ميدهد و پسازآن تعامل بيمارنماها با موارد و دانشجويان ()17%

در خصوص ارتباط بين جنسيت دانشجويان و نمرات دومين

در جايگاه دوم قرار دارد .والوَند( )32هم در پاياننامه خود به

آزمون صالحيتهاي باليني ،پس از تجزيهوتحليلها مشخص

اين نتيجه رسيد که تعامل بين آزمودني و بيمارنماها اولين عامل

شد بين جنسيت دانشجو و نمره وي ارتباط معناداري وجود

ايجاد خطا در اندازهگيري ميباشد و پسازآن بيمارنماها بيشترين

ندارد .عدم وجود تفاوت بين نمرات دانشجويان دختر و پسر

نقش را در خطاي اندازهگيري دارند .در پژوهش استيلسون()29

مبين اين امر است که جنسيت دانشجويان در عملكرد آنها تأثير

هم ممتحنين با  %52بيشترين خطاي اندازهگيري را داشتند.

چنداني نداشته است و دانشجويان دختر و پسر در تمام ايستگاهها
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تقريباً به يک نسبت (ازلحاظ نمره) ظاهرشدهاند.کارسون ( )33و

ممتحنين با دانشجويان تعامل نداشتند و فقط ناظر بر کار آنها

همكارانش نيز در پژوهش خود در دانشگاه کالگري به اين نتيجه

بودند اما در پژوهش چامبرز( ،)36بيمارنماها هم با پزشک تعامل

رسيدند در ايستگاههاي عمومي بين عملكرد دختران و پسران

داشتند و هم عملكرد آنها را به عنوان بررسي ميکردند و اين

تفاوت معناداري وجود ندارد که اين نتيجه با پژوهش حاضر

تعامل ،ممكن است موجب برخي سوگيريها شده باشد که

همخواني دارد و فقط در ايستگاههاي حساس به جنسيت نظير

درنهايت در نمره دانشجو تأثيرگذار بوده است ،عالوه بر اين،

ايستگاه زنان ،دانشجويان دختر نسبت به دانشجويان پسر عملكرد

ممتحنيني که در پژوهش حاضر دانشجويان را نمره دهي

بهتري داشتند؛ اما کادي ( )34و همكارانش در مطالعه خود نتيجه

مينمودند همگي پزشک متخصص و يا داراي مدرک دکتراي

گرفتند که در حيطه مهارتهاي بين فردي ،جنسيت دانشجويان

تخصصي بودند اما بيمارنماهايي که در پژوهش چامبرز ،عملكرد

در نمره آنها تأثير داشته و آزمودنيهاي زن نمرات بهتري نسبت

دانشجويان را بررسي ميکردند ،افرادِ آموزشديده (غيرپزشک)

به مردان کسب نموده بودند .نتايج پژوهش تاچي( )35هم در

بودند.

ايستگاه معاينه کمر با مطالعه حاضر مشابهت داشت و تفاوتي بين

نتیجهگیری

جنسيت بيمارنما و دانشجو مشاهده نگرديده اما در ايستگاه معاينه

پايايي يكي از شاخص هاي اساسي در تعيين کيفيت هر

غدد لنفاوي ،بين عملكرد دانشجويان دختر و پسر تفاوت

آزمون است و با توجه به مطالب اخير ،بهطورکلي ميتوان گفت

معناداري مشاهده شد و دانشجويان دختر ،نمره بهتري نسبت به

دومين آزمون صالحيتهاي باليني مشهد از پايايي بسيار خوبي

دانشجويان پسر کسب نمودند .نتايج بررسيهاي چامبرز( )36نيز

برخوردار ميباشد ،اما نكتهاي که بايد موردتوجه قرار گيرد آن

با پژوهش ما تفاوت دارد و در آن زنان نسبت به مردان نمره

است که اين ضريب بدون در نظر گرفتن تأثيرِ رويهء بيمارنماها

بهتري کسب نمودند و اين امر بدون در نظر گرفتن جنسيت

بر روي خطاي اندازهگيري محاسبه شده است که با توجه به

بيمارنما بود .همچنين برايلووسكي( )37و همكارانش در سال

مقاالت يادکُوسكي ،والوَند و ليسا کِلِر (که در اين مقاالت،

 1997در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند که در سالهاي

بيمارنماها و موردها جزو مهمترين عوامل ايجادکننده خطاي

 1993و  1994دانشجويان دختر نسبت به دانشجويان پسر نتايج

اندازهگيري بودند) ،مي توان گفت اين رويه ،جزو عوامل بالقوه

بهتري کسب نمودند و در سال  1995دانشجويان پسر نسبت به

در ايجاد خطاي اندازهگيري به شمار ميرود و پيشنهاد مي شود

دانشجويان دختر ،بهتر ظاهر شدند و نتايج اين پژوهش نيز با

بر اي انجام پژوهش هاي مشابه ،بيمارنما هم به عنوان يک رويه

پژوهش حاضر همراستا نيست.

مورد بررسي قرار گيرد .همچنين نتيجه استفاده از تئوري تعميم

نتايج تجزيهوتحليل در خصوص ارتباط بين جنسيت ممتحنين و

پذيري براي برآورد ضريب پايايي در اين آزمون آسكي نشان

نمرات دومين آزمون صالحيتهاي باليني ،نشان داد تفاوت

داد اين تئوري روشي مفيد براي تعيين ضريب پايايي آزمون

معناداري بين جنسيت ممتحنين و نمرات دانشجويان وجود ندارد

است که بر اساس آن مي توان مشخص نمود چه عواملي در

که اين نتايج با نتايج پژوهش چامبرز و همكارانش همخواني

پايايي نقش دارند و با کنترل کردن اين عوامل مي توان پايايي را

ندارد و در پژوهش آنها مشخص گرديد بيمارنماهاي مرد،

در آزمون هاي بعدي افرايش داد.

نسبت به بيمارنماهاي زن نمرات بهتري به پزشكان دادند ،به

تقدیر و تشکر :پژوهشگر در پايان الزم مي داند از همكاري

عقيده پژوهشگر علت اين امر اين است که در پژوهش حاضر،

دانشكده پزشكي مشهد ،مرکز مهارت هاي باليني بيمارستان قائم
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اين مقاله مستخرج از پايان نامه دانشجويي نويسنده مسئول مي
.باشد

(عج) و کليه افرادي که در اين پژوهش مشارکت داشتند
.نمايد

قدرداني
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Abstract
Introduction: OSCE is a combination of simulation tasks to assess medical
students' skills in diagnosis and treatment of diseases. it is vital to measure
the quality of an OSCE. One of the important steps in assessing the quality
of a test is to determine it's reliability. This study aimed to determine the
reliability coefficient of the second clinical skills test in Mashhad by using
generalizability theory.
Subjects & Methods: The OSCE was conducted in two days and consists
of 15 parallel stations. 75 students and 30 examiners participated in this test.
Check lists collected and recorded in Excel. Variances and mean squares
(MS) calculated by using SPSS. Variance for stations, students and
examiners and generalizability and reliability coefficients calculated by
using EDUG. Mann-Whitney U and Chi square tests were used for assessing
relation between students’ gender and score, raters’ gender and score and
relation between students gender and raters gender.
Results: There was no significant relationship between gender of students
and their scores, gender of examiners and students’ scores, and between
gender of students and gender of examiners. Reliability coefficient was
calculated 0/98 and interaction between students, examiners and station
component had the largest effect on creating measurement error.
Conclusion: this exam had a good reliability coefficient and according to
results we can say, using Generalizability Theory for estimating the
reliability coefficient, measurement error, and to identify impact of any
facets on measurement error is a logical way. However, more research needs
to be done.
Keywords: OSCE, Generalizability theory, reliability, clinical skills
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