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آزمون بالینی ساختار دار عینی

:تعریف•
(1988)بر طبق نظر هاردن•

است کهه  آسکی رویکردی به ارزیابی توانایی های بالینی
وجهه  فراگیر به طور ساختارمند و برنامه ریزی شهد  بها ت  
.ردویژ  بر روی عینی بودن آن مورد ارزیابی قرار می گی
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آزمون بالینی ساختار دارعینی

در آزمون آسکی چه چیزی ارزیابی می شود؟
برای اجرای آزمون آسکی چه مقدمات اجرایی الزم است؟

آسکی به چه شکل برگزار می شود؟
عملکرد فراگیر داخل ایستگا  چگونه ارزیابی می گردد؟
استاندارد تعیین کردن در آزمون آسکی چگونه است؟

چه عواملی روایی و پایایی آزمون آسکی را افزایش می دهد؟
مزایا و معایب آزمون آسکی چیست؟
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درآزمون آسکی چه چیزی ارزیابی می 

شود؟

شرح حال گرفتن و معاینه فیزیکی
مهارتهای ارتباطی با بیماران و خانواد  آنها
توانایی خالصه کردن و مستند نمودن یافته ها
توانایی مطرح نمودن تشخیص افتراقی
توانایی برنامه ریزی برای درمان بیمار
توانایی انجام مهارتهای بالینی
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برای اجرای آزمون چه مقدماتی الزم است؟

ئول معاون آموزشی دانشهکد   مسه  )تشکیل کمیته هماهنگ کنند •
EDO      مدیر گرو   مدیر امور مهالی  یهن ن هر از اع های هیهات  
(علمی

ایهد مهورد   تهیه لیستی از رفتارهای حرفه ای و عملکرد بالینی که ب•
.ارزیابی قرار گیرد

نوشتن ایستگا  ها•
ارزیابی و مرور سئوالت توسط متخصصان•
تهیه چن لیست برای هر ایستگا •
تهیه منابع و امکانات الزم•
تعیین تعداد ایستگا   زمان و مکان اجرای آزمون•
تهیه لیست اع ای هیات علمی به عنوان آزمون گیرند •
تشکیل کمیته اجرایی شامل کارشناسان آموزش•
7



آزمون آسکی چگونه برگزار می گردد؟

.را چن کنیدهمه چیز یکساعت قبل از برگزاری •
.دقیقه قبل به اطاق قرنطینه بروند15فراگیران •
.به هرین از فراگیران شمار  داد  شود•
.مسیر حرکت دانشجویان با فلش مشخص گردد•
زمان ین دقیقه برای جابجایی و خواندن راهنمای  •

.ایستگا  در نظر گرفته شود
ر  ین ایستگا  به عنوان ایستگا  استراحت در نظ•

.گرفته شود
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ارزیابی عملکرد فراگیر داخل ایستگاه

عملکرد فراگیران داخل ایستگا  از طریق  •

چن لیست•

(rating scale)مقیاس درجه بندی•
globalو یا به صورت •
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(ادامه)ارزیابی عملکرد فراگیر داخل ایستگاه

شیو  نمر  دهی در چن لیست باید ساد  و بدون  •
ابهام باشد

.مانع از اظهار نظر فردی در نمر  دهی بشود•
آیتم های چن لیست باید شامل اعمال مهمی باشد•

.که برای انجام وظی ه باید انجام شود
.  آیتم ها قابل مشاهد  باشد•
.می توان به آیتم ها وزن داد•
می توان برای انجام ندادن بع ی آیتم ها نمر   •

.تنبیهی قرار داد
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استاندارد تعیین کردن در آزمون آسکی

.تعیین استاندارد به روش درست اهمیت دارد•
در آزمون آسکی

.چن لیست ها نمر  را تعیین می کنند•
.ق اوتها  استاندارد ها را تعیین می کنند•
.شایع ترین روش آنگوف تغییر یافته می باشد•
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عوامل موثر بر روایی و پایایی اسکی

هاایستگا وقتیاوتعدادبودنکم•
.ددارنکمیافتراقکههاییآیتمیاهالیستچن•
کهیبیمارنماهاییانباشنداعتمادقابلکهبیمارانی•

.نکنندای انقش
مالکبراساسآنهادادننمر کهگیرندگانیآزمون•

.نیستعینیهای
ایصدوسرنامنظم پرسنلمانند)اجراییمشکالت•

.(...وزیاد
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(ادامه)عوامل موثر بر روایی و پایایی اسکی

:برای روایی آزمون باید•
اهداف آموزشی مهم در ایستگا  مهورد سهنجش قهرار    •

.گیرد
آیا مهارتهای مورد آزمون قبال آموزش داد  شد  اند؟•
.اندآیا متخصصان  محتوی ایستگا  را بررسی کرد •
آیا تعداد ایستگا  ها به انداز  کافی هست؟•
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محدودیتهای آزمون آسکی چیست؟

شهن  غالبا در ایستگا  ها جنبه ایزوله ای از برخورد پز•
.با بیمار مورد ارزیابی قرار می گیرد

.ارندچن لیستها بر روی کامل بودن وظی ه تاکید د•
.بیمارنما ها هر نقشی را نمی توانند ای ا کنند•
رنامه از نظر مالی و زمانی هزینه بر است و احتیاج به ب•

.ریزی دقیق دارد
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چند نکته
شمار  گذاری ها باید ساد  و منطقی صورت گیرد
 نوشتن دستورات واضح برای داوطلبان روی در ورودی

.اطاق
نوشتن دستورات واضح برای آزمون گیرندگان.
 تهیه فهرست تجهیزات الزم برای هر ایستگا
ارد یا بیمار  تعیین اینکه آیا ایستگا  نیاز به بیمار واقعی د

.استاندارد
 تعیین مدت زمان الزم برای هر ایستگا
تعیین افرادی برای راهنمایی آزمون دهندگان
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جمع بندی
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کار گروهی

:اساتید محترم با سالم•

.یکی از دروس بالینی خود را انتخاب کنید•

.عنوان درس را یا دداشت کنید•

ده در نظر بگیرید که می خواهید جهتت ارزشتیابی از مهارتهتاس کستب شت•

ن آسکی فرض کنیدآزمو.  توسط دانشجوهایتان آزمون آسکی برگزار کنید

.ایستگاه خواهد داشت12شما 

طراحی یکی از ایستگاه هاس این آزمون به گروه شما محول شده است•

اه ختود ابتدا با مشورت با اعضاء گتروه ستاوال مناستب بتراس ایستتگ: الف•

بنویسید؟ 

یتان چه نکاتی را در نظر می گیرید؟ ابزار سنجش عملکرد دانشجوها( ب•

قتته بتتراس ایتن کتتار گروهتتی بیستتت د ی. را طراحتی و آن را استتتاندارد کنیتتد

.زمان دارید
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