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Abstract: Team Observed Structured Clinical Examination (TOSCE) has been 

reported as an effective method on formative evaluation resources.  The aim of 

TOSCE design is to evaluate the performance of learners in a team and it is a tool 

for evaluating teamwork skills in clinical settings which can increase students' 

motivation and their learning level. The present study was a semi-experimental 

interventional study. Fifteen fourth-year undergraduate students of audiology enrolled 

in this study. To assess the knowledge of studenus, five checklist were prepared for 

knowledge exam and the validity and reliability of them were evaluated. The total 

knowledge scores in pre and post tests were 0.50±6.25 and 0.99±8.51, respectively. 

By comparing the results of pre and post tests, it was found that there was no 

significant statistical difference between them (P: 0.068), but the data showed that 

the mean scores of post test in all groups were higher than the pre test. Students' 

satisfaction was evaluated at the end of TOSCE and it was found that the level of 

satisfaction was above average (average>3). The results of this study showed that 

TOSCE has a positive effect on the promotion of knowledge and satisfaction of 

audiology students and it can help them to have better performance in their 

clinical practice.  
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 مقدمه

می های مهم آموزش پزشکی  آموزش بالینی از بخش      

که در آن دانشجوو جوجارب بجالینی  جود را در کنجار  باشد

بجه دتجم مجی  وی مسائل مربوط بهبیمار و در مواجهه با 

رتججیدن بججه شایسجج  ی و  ،. هججدا از آمججوزش بججالینیآورد

ارزیجابی میجزان دتج یابی  لجاا، می باشجد ای مهارت حرفه

 از در آمجوزش بجالینی، های اتاتجی ن به مهارتدانشوویا

یکجی از  (1394 ،بر جوردار اتمصاجاد یای  اهمیم ویژه

مهم رین جنبجه هجای آمجوزش بجالینی، ارزشجیابی د یج  

 جوانمندی های بالینی و حرفه ای دانشوویان پزشکی اتم

 ،فرآینجد ارزشجیابیاز آن جا که  .(1384 ،صجلیلی و نوحی

در ی باشد، از این رو اتاجید باید بخشی از روند یادگیری م

داشججج ه  د جججم بیشججج ری ،روش ارزشجججیابیان خجججاب 

مهم ججرین هججدا ارزشججیابی  .(2015الکشججیمتاجی، صباشند

آموزشی، بهبود، جضجمین و ارجاجای کیتیجم برنامجه هجای 

آموزشججی مججی باشججد. در ایججن بججین، ارزشججیابی  ملکججرد 

فراگیران، یکی از جنبجه هجای مهجم و حسجا  در فرآینجد 

یاددهی و از  ناار اتاتی در برنامه آموزشی به -ادگیریی

ارزیججابی . (1389 ،صاججاد ی و همکججاران شججمار مججی رود

جکوینی مجداو  بجا بجاز ورد مناتجز، از ارکجان آمجوزش و 

 ،صتجلیمان و همکجاران مجی باشجدیادگیری بجالینی مجر ر 

1397). 

بر اتا  طباه بنجدی اهجداا میلجر بجا تجهور اهارگانجه 

ند، بداند که ا ونه انوا  دهد؟، انوا  مهارت صبدا یادگیری

را در محججل آزمججون نشججان دهججد، مهججارت فراگرف ججه را بججه 

درت ی در محیط کار به کار ب یرد.( روش هجای م دجددی 

 . (2008 رایم،-گرتص برای ارزشیابی مدرفی شده اتم

روش هججا و ابزارهججای م نججوا ارزیججابی  AMEE راهنمججای

هداا آموزشی را جوایه کجرده بالینی و  ملی م ناتز با ا

 Objective Structured Clinical) اتم که شجامل

Examination) OSCE  ارزیججابی  ملججی بججا تججا  ار

 Objective Structured Practical  ینجججی

Examination (OSPE ، ( بجججم بررتجججی بیمجججار 

 objective structured long examination بجججا

record (OSLER) تجا  ار  ینجی،  ارزیابی بجالینی بجا

 Group ارزیججابی بججالینی بججا تججا  ار  ینججی گروهججی

Objective Structured Clinical Examination 

(GOSCE) or   Team Observed Structured 

Clinical Encounter) TOSCEیهومجو(می باشجد، 

 2003 )هاردن

 نوان یک روش مو ر بر منابع ارزیابی جکوینی  به ، جاتکی

فرمججم بججه همججان ایججن آزمججون،  گججزارش شججده اتججم.

و  اجرا می گجردداما به شیوه گروهی اتم  OSCE تن ی

ارزیابی  ملکرد فراگیران در یک ججیم  آن، از طراحی هدا

ابجزاری  ایجن روش، (.2003ا  وی، ص هجردن و شجمی باشد

جهم ارزیابی مهارت کار گروهی در محجیط هجای بجالینی 

می باشد کجه مجی جوانجد تجبز افجزایش ان یجزه و تجه  

در (. 1395صاججاد ی و شججهابی شجود یجادگیری فراگیججران 

برای اولین بار از این روش جهم ارزشجیابی حاضر، مهالده 

لجو  پزشجکی  اه  دانشج دانشوویان رش ه شنوایی شناتی

 بجالینی آنهجاارجاجا کیتیجم آمجوزش  و جندی شاپور اهواز

اتجج تاده شججد. از ایججن رو بججه دنبججاا اتجج تاده از روش 

، جججی یر آن بججر تججه  یججادگیری و  جاتججکی ارزشججیابی

گردیجد و درحایاجم ایجن رضای مندی دانشوویان بررتی 

مهارت این روش با ث بهبود در  آیا موضوا بررتی شد که

می گجردد یجا ارجباطی و/یا ات داللی فراگیران های بالینی، 

  یر.

 روش کار

ای نیمجه جوربجی از نجوا مهالدجه حاضجر یجک مهالده      

اتم. این مهالده بر روی دانشوویان جر  هت م  مدا له ای

شنوایی شناتی دانش اه جندی شجاپور اهجواز در نیمسجاا 

آن نمونه گیجری  شد و انوا  1400-1401اوا جحصیلی 

در مرحلجه اوا جهجم  گرفجم. ترشماری اورتبه روش 

طراحججی آزمججون جاتججکی، یججک کمی ججه هماهنجج  کننججده 

نتر از ا ضجای هیجات  لمجی گجروه شجنوایی  4 م شکل از

شناتی و دو نتر از ا ضای گروه جوتجده آمجوزش دانشج اه 

 یک نتر ،کمی هاین از بین ا ضای  و  جشکیلجندی شاپور 

  جاتجکی زاریبه  نوان فرد هماهنج  کننجده جهجم برگج

https://nexusipe.org/advancing/assessment-evaluation/team-observed-structured-clinical-encounter-tosce
https://nexusipe.org/advancing/assessment-evaluation/team-observed-structured-clinical-encounter-tosce
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لیسج ی از رف ارهجای  وظیته این کمی ه، جهیه .شد ان خاب

مدیارهای ارزیجابی ، جهیه لیسم حرفه ای و  ملکرد بالینی

لیسجم ، به منظور جهیه امکانات و منابع مجورد نیجاز برنامه

لواز ، جوهیزات و وتایل مورد نیاز جهجم اتج ارار در هجر 

ن ارزیجاب و لیسم ا ضای هیات  لمجی بجه  نجوا، ایس  اه

ها و وشججاتکی، جهیه اجک لیسجم هجای ر مم حن آزمون

نمره دهی به آن بر اتا  نظر ا ضای هیات  لمجی گجروه 

جوتجط شنوایی شناتی، جدوین تجناریوهای هجر ایسج  اه 

انوجا  شجنوایی شناتجی، ا ضای هیجات  لمجی دپارجمجان 

جمرین و برگزاری دوره آموزشی و جوجیهی مورد نیاز آنجان 

گجروه در  ،هت ه  بل از آزمجون 2آموزشی  طی یک جلسه

 شنوایی شناتی بود. 

زمجان الز  پنج ایس  اه برای این روش طراحجی گردیجد و 

 هجا  بجارت د یاه بود. این ایسج  اه 10برای هر ایس  اه  

بودند از ایسج  اه اجوتجکوپی، جشجخیف اف را جی، جتسجیر 

بجه  ادیوگرا ، ماتجکین  و آزمجون هجای شجیتور اتج اش.

اجک لیسجم  5تنوش ته  دانش دانشجوویان،  منظور

و  روایجی برای آزمجون تجه  دانجش طراحجی گردیجد و و 

در تجا م آزمجون ااجلی  اندازه گیری شد.نیز پایایی آنها 

 3که از  بل جدیین و ا ال  شده بود، برگزار شد.  یمشخص

نتجره از دانشجوویان جشجکیل و  3نتره و یک گروه  4گروه 

جدیجین شجد. ا جدامات الز   برای هجر گجروه یجک تجرگروه

ه ایسج  اهر مهاب  تناریوی بالینی موجود در  ها، ایس  اه

جوتجط گجروه انوجا  شجد و جوتجط در مدت زمجان ماجرر 

 مشاهده اورت پایرفم.گروه هادر ایس  اه  حاضر آزمون ر

ارزیجابی شجده و اجک  دو ممج حن،جوتط  در هر ایس  اه

 روه( جکمیجلز مشاهده مهارت گلیسم ارزیابی گروه صپس ا

 شد.

بجر صدر آ رین مرحله نیز، ارزشیابی پیامدهای حاال از مدا لجه  

اتا  مدا کرک پاجریک( شامل بررتی میزان رضایم و باز ورد 

آن هجا بجا بررتی  ملکجرد  دانشوویان نسبم به آزمون جاتکی و 

 انوا  شد. ات تاده از پرتشنامه رضای مندی،

نسجخه   SPSSافجزاراز نجر  ها داده لیو جحل هیجوزجهم 

اب دا بجرای بررتجی جوزیجع این منظور، ات تاده شد. به  22

که ن ایج  ات تاده شد نرماا داده ها از آزمون شاپیرو ویلک

این آزمون نشان داد که داده ها از جوزیع نرمجاا بر جوردار 

(. بنابراین در ادامه از آزمون های آماری P<05/0نبودند ص

ی در ایجن آزمجون داره  مدنیتناپارام ریک ات تاده شد. 

 .شددر نظر گرف ه  05/0ها 

 یافته ها

 15جدداد افراد شرکم کننده در ایجن مهالدجه شجامل 

دانشووی جر  هت م شنوایی شناتی در ماهع کارشناتجی 

در دانشکده جوانبخشجی دانشج اه  لجو  پزشجکی اهجواز بجا 

 بودند.  23.46±1.88میان ین تنی 

( اک لیسج های CVRا صجهم جدیین نسبم روایی مح و

 ضجو هیجات  لمجی از  10جهیه شده برای هر ایسج  اه، از 

بین گروههای شنوایی شناتی کل کشور  وات ه شجد ججا 

در  صوص طراحی تواالت مربجوط بجه هجر ایسج  اه، بجه 

و “ ضروری نیسم ولی متید اتم”، “ضروری اتم”اورت 

، پاتخ دهند. همه ا ضجای هیجات  لمجی “ضرورجی ندارد”

کننده، به پرتشجهای مهجرر شجده در پرتشجنامه  شرکم

را دادنجد و لجاا ن جایج  "ضروری اتجم"های ماکور، پاتخ 

CVR ا حاکی از آن بود که جمامی تواالت، ام یاز برابجر بج

داش ند و بزرگ جر از  دد گزارش شده در جدوا الوشه  ۱

فرد م خصف( بودند. این مهلز حاکی از  10برای  62/۰ص

ان خاب شده در همه اک لیسجم هجا،  آن بود که تواالت

بجه درتج ی ان خجاب شجده  جهم جدیین روایجی مح جوایی

بودند. به  الوه جهجم جدیجین پایجایی اجک لیسج ها از دو 

نمرات دو مم حن بجه مم حن در هر ایس  اه ات تاده شد. 

ارائه شجده  1در جدوا مخ لف های ایس  اهاهار گروه در 

 اتم.
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 های مختلف چهار گروه در ایستگاه: نمرات دو ممتحن به 1جدول

Table 1: Scores of two examiners in four groups in different stations 

 گروه
 تشخیص افتراقی ماسکینگ ارزیابی عملکرد شیپور استاش گزارش نویسی اتوسکوپی

 2ممتحن 1ممتحن 2ممتحن 1ممتحن 2ممتحن 1ممتحن 2ممتحن 1ممتحن 2ممتحن 1ممتحن

 9 9 6 6 9 9 9 9 10 10 1گروه

 5 5 8 8 6 5 9 9 9 9 2گروه

 9 9 7 7 9 9 8 8 10 10 3گروه

 10 9 10 10 9 9 10 10 10 10 4گروه

ماایسه ارزیابی دو مم حن با ات تاده از آزمون همبسج  ی 

اتتیرمن بررتی شد و بر اتا  ن ایج این آزمون، ارجبجاط 

و ممج حن در آماری مدنادار  وی ای بین ن جایج ارزیجابی د

 2جما  حیهه ها به جز جشخیف اف را ی یافم شد. ججدوا

یاف ه های مربوط به ارجباط بین ام یازهای دو ممج حن در 

 حیهه های مخ لف را نشان می دهد.

 2و  1:  بررسی ارتباط بین امتیازات ممتحن شماره 2جدول

Table 2: Investigating the Relationship between Examiner Points No. 1 and 2 
 Sig ضریب همبستگی حیطه

 0001/0 000/1** اتوسکوپی

 0001/0 000/1** گزارش نویسی

 0001/0 000/1** ارزیابی عملکرد شیپور استاش

 0001/0 000/1** ماسکینگ

 ./167 833/0 تشخیص افتراقی

 05/0* معنی داری در سطح 

 01/0** معنی داری در سطح 

پجججیش آزمجججون برابجججر بجججا  نمجججره کلجججی دانشجججوویان در

و  نمجججره کلجججی پجججس آزمجججون برابجججر بجججا   0.50±6.25

بود. با ماایسه ن جایج پجیش آزمجون و پجس  0.99±8.51

آزمون، مشخف شد که جتاوت اماری مدنجاداری بجین ایجن 

(. امجا همجانهور :P 068/0دو آزمون وجود نداش ه اتجم ص

 که مشخف اتم میان ین نمرات پس آزمون در همه گروه

 رد بررتی باالجر از پیش آزمون بوده اتم. های مو

در پایججان آزمججون از همججه دانشججوویان  واتجج ه شججد جججا 

پرتشنامه رضای مندی را جکمیل کننجد صپیوتجم شجماره 

محاتبه  5جا  1(. ام یاز دانشوویان در مایا  لیکرت از 1

شججد. ام یججازات دانشججوویان بججه تججراالت پرتشججنامه 

ده اتجم. همجانهور نشان داده شج 3رضای مندی در جدوا

 مشاهده می شود، کم رین میان ین مربوط  3جدوا که در

به دتجم آمجد. بیشج رین  53/2بود که برابر با  3به تراا 

بجود کجه برابجر بجا  6و  5، 4، 2میان ین مربوط بجه تجراا 

به دتم آمد. به اجورت کلجی ام یجاز رضجای مندی  66/3

یجا  به دتم آمد کجه طبج  ما 46/3دانشوویان برابر با 

لیکرت میزان رضایم در تجه  م وتجط رو بجه بجاال بجوده 

 اتم. 
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 (=15n: امتیازات حاصل از پرسشنامه رضایتمندی )3جدول

Table 3: Scores obtained from satisfaction questionnaire (n=15) 

 کل 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سؤاالت پرسشنامه

 46/3 26/3 40/3 46/3 86/2 66/3 66/3 66/3 53/2 66/3 80/2 میانگین

 

 بحث و نتیجه گیری

 اججرای آزمجون مهالدجه حاضجر نشجان داد کجه  یوهن      

 یمدانجش و رضجا یبجر ارجاجا یمثب ج یرجوانس ه اتم ججا 

بجا  بجل از  یسجهدر ماا یشناتج ییرش ه شنوا یاندانشوو

دوره  یجنبجه ا یاندانشوو یمرضا یزان. مدوره داش ه اتم

در  یوجهن  یجن. ابجود ط رو به بجاالدر ته  م وت یآموزش

یر ججا  یجابیدر ارز راز کشجو و دا جل اغلز مهالدات  ارج

آزمون جاتکی بر دانش و رضایم دانشجوویان جاییجد شجده 

را در  ی( مهالدججه ا1397و همکججارانص یمانتججل اتججم.

بجر روی دانشجوویان پزشجکی در  دانش اه شجارجه امجارات

تججمیولو ی  در واحججد  ملججی  تججالهای اوا و دو  و تججو 

ز ا یارینشان داد کجه بسج ن ایج یلجحل یهانوا  دادند. جوز

 یرا بجر بجاز ورد فجرد جاتجکی ینی،بجال یدو اتاج یرانفراگ

د کردنج یجوربه را با ارزش جلاج یندادند. آنها ا یم ی جرج

 شکاا ها و به اشج راک ییدر شناتا یانارا که به دانشوو

    ککمج گجروه یا ضجا یجانگااش ن دانجش و مهجارت در م

و  صتجلیمانباشد یکه همرات ا با مهالده حاضر م کرد یم

 .(1397همکاران، 

 یاندانجش دانشجوو یزاندر  صوص تنوش م یا مهالده

انوجا  نشجده بجود امجا در  صجوص  یجاتجک یبدد از اججرا

وجججود  یمهالدججات مشججابه ا یاندانشججوو یتججنو یمرضججا

 داشم.

حجین هدا ارزیابی جکجوینی، پجایش فراینجد یجادگیری در 

ه در زمینج اتجاجید و دانشوویانآموزش و ارائه باز ورد به 

ای موفای ها و ناکامیهای یادگیری اتم. ن یوه باز ورد بجر

، جاویم یادگیری موفج  و شناتجایی  هاهجای دانشوویان

نیججز،  اتجج ادانیججادگیری و ااججالر آنهججا میباشججد و بججرای 

  یاطال اجی برای ااالر آموزش و جوایه به ا دامات جرمیم

 

 

اگجر ایجن  .نمایجد فردی یا گروهی به فراگیران فجراهم مجی

فیدبک به اورت گروهی داده شود می جواند با جث ارجاجا  

 یجزهان  یشتبز افزاکارگروهی در بین دانشوویان شده و 

در  .(2020 ،جنسجون ( شجود یجرانفراگ یادگیریو ته  

 یجدبکف یاندانشوو یجاتک یبدد از اجرا یزمهالده حاضر ن

مهالدجه حاضجر نشجان داد کجه  یجکردند و ن جا یم یافمدر

 یجرانفراگ یجادگیریو تجه   یجزهان  یشتبز افزا یجاتک

از طرفی، کجار بجالینی، بخجش حیجاجی آمجوزش  .شده اتم

جشکیل میدهد و بجه منظجور اتج تاده کامجل از  پزشکی را

ارائججه باز وردهججای مججنظم بججر  ملکججرد  جوججارب بججالینی،

م تانه انوا  این امر مهجضروری اتم. م یت فراگیران امری

زا میباشجد  یادگیری بالینی تخم و االش های در محیط

مهم  در اغلز موارد از انوا  این مسرولیم و مربیان بالینی

اجاحبنظران بجر اهمیجم و ضجرورت   .میکننجد شانه  الی

آمجوزش اع جان دارنجد. اتجاجید پزشجکی  باز ورد مجر ر در

وویان ارائجه بجه دانشج یبجاز ورد مجر ر  ایده دارنجد کجه

وزش دانشوویان از کمبود ارائه باز ورد در آم ولی ،میکنند

اتج تاده از  . لجاا(2020 ،برگجر (شجاکی هسج ند بالینی

جوانجد در  یمج ینیبجال یهجا یطدر مح یجاتک یآزمون ها

 .دکمک کننده باش یاندانشوو یمو ر برا یارائه باز وردها

 شجیابی هدا ارزبا  یمهالده ا ،(2012و همکارانص یمادم

در  با اتج تاده از نظجرات شجرکم کننجدگانجاتکی آزمون 

ایجن ایران انوجا  دادنجد.  ی لو  پزشک یمل یاددومین المت

بججر اتججا  اهججداا مشججخف در طججز  جاتججکیمحااججین، 

 یطراحج یا یاجهد  15 یسج  اها 12بجه اجورت اور انس 

شامل ته تواا مخ لف بود و هر تجه  یس  اه. هر انمودند

و  مجی دادنجداب دا به هجر تجواا پاتجخ  یدبا یمج یک ضو 

 یمجصم یس  اهکل ا مورددر هیتتس بر اتا  اجماا گرو

 ی. هجدا ااجلارائجه مجی کردنجدرا  ییگرف ه و ججواب نهجا
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مشکل  یک یریمبه تمم مد یمیکار ج ،ها جوتده یس  اها

کننجده بجه  یلجسجه یجکبجه  جالوه، در طز اور انس بود. 

 جاتججکی یسجج  اهامنظججور رفججع ابهامججات موجججود، بججه هججر 

کجارآموز، ججرار  ،کننده ها جسهیل ینا  صاص داده شد. ا

نشجان داد  یجم خصف طز اور انس بودند. ن جا یا ی موم

روش  یجک  جاتجکی کردنجد کجه یجانب یانکه اکثر داشوو

از  یش. بجمجی باشجد یس  یتنوش شا یبرا یدمت یابیارز

و  یمجیروش، کجار ج یجندراد از آنها گجزارش دادنجد ا 50

هجا  ناز آ ٪۴۸.۱کنجد.  یمج یجمحل مسئله را جاو ییاجوان

نبجود و  یکجاف یس  اههر ا یبرا یاهد  15مد اد بودند که 

و پاتجخ  یمبه اجماا جج یدنرت یبرا یش ریآنها به زمان ب

 یججنا یجن ججا (.1391 ،صماججدمی داشجج ند یججازبججه تججواالت ن

 یمهالدجه حاضجر اتجم کجه اججرا یجمهالده همسو با ن جا

شجده  یاندر دانشجوو یمنجد یمرضا یشبا ث افزا یجاتک

 اتم

هججدا ارزیججابی بججا  یمهالدججه ا (،2015صو همکججاران  یلجج

جوانایی اتاجید برای رجبه بندی د ی  دانشوویان و جیم هجا 

با ات تاده از آزمجون جاتجکی انوجا  دادنجد. هجدا آزمجون 

 ییدانشجوو یها یمج یکار گروه یرف ارها یابیارزجاتکی، 

 ین. به طور  اص، ابود ینیبال طیمح یکدر  یحرفه ا ینب

 یکردرو ری،همکا یها یمارجباطات، ناش ها، مسئول روش،

 یجابیرا ارز یمحل جدارض و  ملکجرد جج/یریممد ی،مشارک 

 ی،پزشک یانها شامل دانشوو یم، جمهالدهاین کند. در  یم

بودند.  یپزشک یاراندت  ینو همچن یداروتاز ی،کاردرمان

ش جاتجکی ابجزار متیجدی بجرای رو ها نشان داد کجه  یاف ه

تنوش مهارت های رف ار بجین جیمجی دانشجوویان اتجم 

 (2015 ،صلی

جاتکی به دانشوویان فرا ی می دهجد ججا بجا همکالتجی 

کار کنند. بدضی از دانشجوویان  یجیم به اورتهای  ود 

رجبه  وب کال  فکر می کنند که کجار در گجروه ممکجن 

فدالیم کنند امجا  تبز شود آنها بیش ر از وظایتشان ،اتم

جوربه جاتکی بجرای جوانمندتجازی دانشجوویان بجه اینکجه 

اهججور بججا همججدی ر کججار کننججد مججی جوانججد متیججد باشججد 

افراد مب جدی  کجه جاتکی کمک می کند .(1391،صمادمی

 جود و  به افراد بجا جوربجه جبجدیل شجوند و مب دیهججا روی

با جث افجزایش  امجر ایننند. کاری که انوا  میدهند فکر ک

مهالدجه حاضجر  ه می گجردد.لمهارت کار جیمی و حل مسئ

 یندر بج یجادگیریبا جث ارجاجا  ینشجان دادکجه جاتجک یزن

 .شده اتم یشنات ییشنوا یاندانشوو

هدا بررتجی با  یدر مهالده ا (،213ص و همکاران یویسد

مهارت های بین فردی در بین فارغ ال حصیالن ته رشج ه 

در دانشج اه را و زنان( روش جاتجکی  صپزشک  انواده، ماما

. ن یوه مهالده نشجان داد کجه اجرا کردندمک مس ر کانادا 

جاتججکی یججک ابججزار یججادگیری نوآورانججه اتججم کججه مهججارت 

ارجباطات بین فجردی را جاویجم مجی کنجد و ایجن رویکجرد 

از  یاریدر بسج یجانمربمی جوانجد جوتجط  ،مارون به ارفه

اتج تاده  ینیجکجو یابیرزا یات راجژ یکرش ه ها به  نوان 

 (2013 ،صدیویس شود

جاتکی به  نجوان یجک روش ارزشجیابی از نجوا ارزشجیابی 

 .جکوینی می جواند با ث ارجاا یادگیری در دانشوویان شجود

 در اند تاا ا یر، موضوا کاربرد ارزشجیابی جکجوینی، بجه

 اندرکاران امر آمجوزش در های دتم  نوان یکی از دغدغه

 میآید که ارزشجیابی مسج مر از فرآینجد آمده اتم. به نظر

  ملکردی، رف اری و ااالحی بیشج ری بر جوردار اتجم و

از   ادر اتم روند جحصیلی فراگیران را در مسیری مدین و

 (1391،صمادمیپیش جدیین شده به پیش ببرد

اتج تاده از روش  رتد یبه نظر م یکل یجمع بند یکدر 

ارزشیابی دانشوو در کنار تایر روشهای  ،ارزشیابی جاتکی

به ارجاجا مهجارت هجای نجر  ماننجد ارجباطجات بجین فجردی 

دانشوویان، مهارت حل مساله و کار جیمی کمجک کجرده و 

جوربه کار در گروه  الوه بر لات بخش بودن برای دانشوو 

و ارجاا این مهارت ها می جواند با ث افجزایش یجادگیری در 

حرفجه ای همچنین می جواند در آمجوزش بجین  و شدهآنها 

نیز کمک کننده باشد و ازآنوایی که کارجیمی  وب ججز  

جاتکی می جواند به  نوان  ،ضروری در آموزش بالینی اتم

مجدنظر ابزار متیدی برای جشوی  دانشوویان به کار جیمجی 

  رار داده شود.
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ججوان بجه جدجداد  یمج حاضجر، پجژوهش یهجا یماز محدود

 یربخشجمحدود شرکم کنندگان و  د  امکان تجنوش ا 

 یجمدر نها اشاره کجرد. یکپاجر یکهر  کر یدر تهور باال

 میجزان ا ربخشجی یابیارز یبرا یشود مهالداج یم یشنهادپ

نوجا  جاتکی در گروه های مخ لجف بجالینی و  لجو  پایجه ا

 شود.

 قدرانیتشکر و 

شجورای  مصجوب این مااله منج ج از طجرر جحایاجاجی     

 کجججد ا جججال  و EDC-0034بجججا کجججد   پژوهشجججی

IR.AJUMS.REC.1400.540 .مجججججججی باشجججججججد 

 شجرکمپژوهش ران از جمامی افرادی کجه در ایجن مهالدجه 

 نموده اند، کماا جشکر را دارند.
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 . پرسشنامه میزان رضایتمندی از برگزاری آزمون تاسکی1پیوست شماره 

Appendix Number 1. Satisfaction questionnaire from TOSCE test 

 زیاد متوسط کم خیلی کم سواالت ردیف
خیلی 

 زیاد

      وص برگزاری آزمون تاسکی مناسب بود.در خص اطالع رسانی 1

      آزمون در هر ایستگاه بدرستی مشخص شده بود. شیوه اجرای 2

      برگزاری آزمون در هر ایستگاه مناسب بود.مدت زمان  3

      انجام آزمون تاسکی مناسب بود. محیط فیزیکی 4

      بود. نوآورروش های ارائه آزمون تاسکی  5

      آزمون تاسکی مناسب بود. ر برگزاریابزا 6

      در هر ایستگاه به خوبی طراحی شده بود. پاسخ نامه 7

      در من گردید. برانگیختن انگیزه یادگیریارائه آزمون تاسکی موجب  8

      من در حوزه کار بالینی موفق بود. تصمیم گیریآزمون تاسکی در  9

      دانشجویان کمک نماید.نیازهای آموزش بالینی واند به رفع برگزاری آزمون تاسکی می ت 10

      نمره کل
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 شاپوری آموزش جندیی جوتدهموله        

 ی آموزش  لو  پزشکی جوتدهی مرکز مهالدات و فصلنامه                                                                                                                                                      

   1400، پاییز 3شماره ، دوازدهمتاا                                                                                                                                                         

 

  دانشجویان رشته شنوایی شناسی بر دانش و رضایت( TOSCEروش تاسکی ) بررسی تاثیر

 دانشگاه جندی شاپور اهواز

 .رانیشاپور اهواز، اهواز، ا یدانش اه جند ،یدانشکده جوانبخش ،ییشنا ییگروه شنوا ،ی لم اتی ضو ه مرضیه امیری:

، مرکز مهالدات و جوتده آموزش، دانش اه جندی شاپور اهواز، اهواز، ارشد آموزش پزشکی کارشنا  فاطمه طهماسبی بلداجی:

 ایران.

 .رانیور اهواز، اهواز، اشاپ یدانش اه جند ،یدانشکده جوانبخش ،ییشنا ییگروه شنوا ،ی لم اتی ضو ه فاطمه طاهری:

 .رانیشاپور اهواز، اهواز، ا یدانش اه جند ،یدانشکده جوانبخش ،ییشنا ییگروه شنوا ،ی لم اتی ضو ه آرش بیات:

 یدانش اه  لو  پزشجک ،یدانشکده جوانبخش ،یشنات ییشنوا گروه ،یشنات ییشنوا یجخصص یدک را یدانشوو پریسا حیدری:

 .رانیجهران، جهران، ا

 .رانیشاپور اهواز، اهواز، ا یه آموزش، دانش اه جنددمرکز مهالدات و جوت ،ی لم اتی ضو ه :*خواجه علی نسرین

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 .رانیشاپور اهواز، اهواز، ا یه آموزش، دانش اه جنددمرکز مهالدات و جوت ،ی لم اتی ضو ه مسؤول: سندهینو*

    

    Email: nasrinkh2009@yahoo.com 

 

( به  نوان یک روش مو ر بر منجابع ارزیجابی جکجوینی  (TOSCEآزمون بالینی تا  ار یاف ه گروهی چکیده:

و ابجزاری جهجم  ارزیابی  ملکرد فراگیران در یک جیم می باشجد TOSCE هدا ازطراحی  گزارش شده اتم.

ارت کار گروهی در محیط های بالینی می باشد که می جواند تبز افزایش ان یزه و تجه  یجادگیری ارزیابی مه

اتم. این مهالده بجر روی دانشجوویان ججر  هتج م  مدا له ایحاضر نیمه جوربی از نوا مهالده فراگیران شود. 

تنوش برای . ردیداجرا گ 1400-1401شنوایی شناتی دانش اه جندی شاپور اهواز در نیمساا اوا جحصیلی 

هیه شده و روایی و پایایی آنها نیز برای آن جاک لیسم هایی ته  دانش دانشوویان، آزمونی طراحی گردید و 

  ±0.99و   6.25±0.50 و پس آزمون به جرجیز برابجر بجا نمره کلی دانشوویان در پیش آزمونبررتی گردید. 

مجاری مدنجاداری بجین ایجن دو آشخف شد که جتجاوت با ماایسه ن ایج پیش آزمون و پس آزمون، م بود. 8.51

میان ین نمرات پس آزمون در همجه  (. اما یاف ه ها حاکی از آن بودند که:P 068/0آزمون وجود نداش ه اتم ص

های مورد بررتی باالجر از پیش آزمون بوده اتم.  میزان رضای مندی دانشجوویان نیجز در پایجان آزمجون  گروه

و مشخف شد که میزان رضای مندی دانشوویان به طور م وتط باالجر از ته  م وتط  مورد بررتی  رار گرفم

بجر  یمثب ج یرجوانس ه اتم جا  اجرای آزمون مهالده حاضر نشان داد که  یوهن  (.3بوده اتم صمیانی نبیش ر از 

مهارجهجای  داش ه باشد و لاا مجی جوانجد با جث بهبجود یشنات ییرش ه شنوا یاندانشوو یمدانش و رضا یارجاا

 بالینی آنان گردد

 ، رضای مندیTOSCE ،OSCEآموزش بالینی،  کلیدی: واژگان

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 


