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 Zyromskiو همکاران دیدگاه دستیاران جراحی دانشکده

مقدمه
ارزیابی دانشجویان پزشکی فرایندی مهم و پیچیده است.
روشهای متنوعی برای ارزیابی و ارزشیابی آموزشی
دانشجویان وجود دارد ( .)0-4در میان روشهای ارزیابی،

پزشکی  Ohioامریکا در خصوص آزمونهای  OSCEرا مورد
ارزیابی قرار دادند (.)08
 Sadiaو همکاران در پاکستان نیز دیدگاههای دانشجویان

Objective

پزشکی در خصوص این آزمونها را مورد بررسی قرار داد و

 )structured clinical examinationسالها است که در

با آزمونهای کتبی چند گزینهای و آزمونهای تشریحی و

دانشکدههای علوم پزشکی سراسر جهان شناخته شده و مورد

شفاهی مقایسه نمود (.)02

آزمونهای بالینی ساختارمند عینی ( OSCEیا

استفاده قرار گرفته است ( .)9-03یکی از راههای ارزیابی

در مطالعه صبوری و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی

اثربخشی این آزمونها و شناسایی نقاط قوت و ضعف به

شهید بهشتی ( )03و نیز مطالعه فاریابی و همکاران در دانشگاه

منظور ارتقای وضعیت موجود ،بررسی دیدگاههای فراگیران

علوم پزشکی کرمان ( ،)21به ترتیب نگرش دستیاران و

شرکت کننده در این آزمونها میباشد که در مطالعات مختلفی

دانشجویان دانشکده دندانپزشکی در خصوص آزمونهای

در داخل و خارج کشور مورد پژوهش قرار گرفته است (-26
 .)03از جمله در مطالعه  Kalbitzو همکاران در دانشگاه
 Ulmآلمان ،آزمونهای  OSCEدر بخش جراحی و ارتوپدی
از دیدگاه دانشجویان پزشکی در قالب پرسشنامهای که حاوی
متغیرهایی از قبیل کافی بودن سؤاالت جهت ارزیابی
مهارتهای بالینی ،جامعیت آزمون ،تعادل در سؤاالت ،سختی

 OSCEمورد پژوهش قرار گرفت.
در مقاله ایمانی و حسینی طباطبایی در دانشگاه علوم
پزشکی زاهدان نیز موفقیت آزمونهای  OSCEاطفال از
دیدگاه دانشجویان پزشکی مورد بررسی قرار گرفت (.)20
گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی بابل از سال تحصیلی
 0380-82عالوه بر امتحانات شفاهی ،از آزمونهای OSCE

سؤاالت ،محیط برگزاری آزمون ،تناسب بالینی و رضایت کلی

جهت ارزشیابی مهارتهای بالینی دانشجویان پزشکی مقطع

از آزمون بوده است ،ارزشیابی شد (.)04

کارآموزی استفاده مینماید .از آن جایی که تاکنون دیدگاههای

در مطالعه  Abdullaدر بخش جراحی دانشکده پزشکی
بصره عراق که از سال  2101از ساختار  OSCEبرای ارزیابی
فراگیران استفاده میشود ،با استفاده از پرسشنامه ،نظرات
دانشجویان شرکت کننده در این آزمونها مورد بررسی قرار
گرفته است (.)09

دانشجویان شرکت کننده در این آزمونها مورد ارزیابی قرار
نگرفته بود ،مجریان طرح نسبت به اجرای این مطالعه اقدام
نمودند .بدیهی است نتایج این مطالعه در اتخاذ راهکارهای
مداخله جهت بهبود وضعیت موجود مورد بهرهبرداری قرار
خواهد گرفت.

در مطالعه  Pierreو همکاران در دانشگاه West Indies

جاماییکا ،نظرات دانشجویان پزشکی بالفاصله پس از آزمون
 OSCEدر انتهای دوره کارآموزی اطفال ،مورد ارزیابی قرار
گرفت و کیفیت ،سازماندهی ،اعتبار ،سنخیت ،شفافیت و مفید
بودن آزمون  OSCEنسبت به سایر آزمونها بررسی شد (.)06
در مطالعه  Brandو  Schoonheim-Kleinدر دانشکده
آمستردام هلند ،سطح اضطراب دانشجویان دندانپزشکی پس از
آزمونهای  OSCEمورد ارزیابی قرار گرفت (.)01

روش کار
این مطالعه مقطعی توصیفی -تحلیلی با حضور تمامی
دانشجویان پزشکی دوره کارآموزی (سالهای  4-9پزشکی) که
در طول چهار سال تحصیلی 0382-22در پایان دوره بالینی 8
هفتهای جراحی ،در آزمون  OSCEشرکت کردند ،انجام
گرفت .در طول این  4سال ،تمامی آزمونهای  OSCEبخش
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جراحی با مشارکت اعضای هیأت علمی این بخش که در

شده بود و قبل از اجرای پژوهش نیز ،در چند آزمون به طور

خصوص برگزاری این آزمونها آگاهی ،تجربه و اشراف کامل

آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت .پرسشنامهها بینام بود و به

داشتند و نیز با همکاری و نظارت مرکز مطالعات و توسعه

دانشجویان اطمینان داده میشد که نظرات منعکس شده تأثیری

آموزش علوم پزشکی دانشگاه برگزار شد و دارای ساختار

در نمره پایان بخش ایشان نخواهد داشت .دادههای جمعآوری

تعریف شده و استاندارد آزمونهای بالینی ساختارمند عینی بود.

شده از طریق نرمافزار  Stata SEنسخه  8با در نظر گرفتن

در تمامی آزمونها ،سؤاالت کامپیوتری ،تفسیر گرافیها و

 P > 1/191و با استفاده از آزمونهای آماری مناسب از جمله

سایر اقدامات پاراکلینیک ،کار با موالژ ،آشنایی با انواع لوازم

 χ2مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مورد استفاده در حیطه جراحی و مواجهه با بیمارنما
( )Standardized Patientدر ایستگاههای آزمون طراحی شده

یافتهها

بود .تعداد ایستگاهها  02-08و طول مدت ایستگاهها نیز 9

در

مجموع،

064

دانشجوی

پزشکی

با

تکمیل

دقیقه بود .بالفاصله در پایان این آزمونها ،در همان مکان

پرسشنامههای توزیع شده ،دیدگاههای خود در خصوص

برگزاری آزمون ،پرسشنامهای مشتمل بر  01سؤال به هر یک

آزمون  OSCEبخش جراحی را اعالم نمودند.

از دانشجویان داده میشد تا نظرات خود در خصوص آزمون را
در آن درج نمایند.

با احتساب پاسخهای رتبه بسیار زیاد و زیاد ،به طور کلی
 39/3درصد از دانشجویان از نحوه برگزاری این آزمون

این  01سؤال ،وضعیت مکان برگزاری آزمون ،نحوه

رضایت خود را اعالم نمودند 19 .نفر ( 46/1درصد) مکان

سؤاالت مطرح شده (اعم از عملی ،بیمارنما ،کامپیوتری،

انتخاب شده برای برگزاری آزمون را مناسب گزارش کردند،

تصویری و  ،)...عادالنه و منطقی بودن سؤاالت ،مدت زمان

 98نفر ( 39/8درصد) نحوه سؤاالت مطرح شده در

اختصاص داده شده به هر ایستگاه ،وضعیت بیمارنما ،چگونگی

ایستگاههای مختلف را مناسب دانستند 64 ،نفر ( 32/1درصد)

فعالیت ارزیابان آزمون ،وضعیت اضطراب دانشجویان و

سؤاالت آزمون را عادالنه و منطقی برشمردند 48 ،نفر (22/4

رضایت کلی ایشان از چگونگی برگزاری آزمون را مورد

درصد) مدت زمان  9دقیقهای اختصاص داده شده به هر

پرسش قرار میداد.
جهت رتبهبندی نظرات ،از مقیاس لیکرت  9گزینهای

ایستگاه را کافی دانستند 91 ،نفر ( 39/4درصد) فرد و مکان
انتخاب شده به عنوان بیمارنما را مشابه شرایط واقعی اعالم

استفاده شد که دانشجویان در قالب عناوین بسیار زیاد ،زیاد،

نمودند 93 .نفر ( 32/6درصد) اذعان داشتند که آزمون تا حد

متوسط ،کم یا بسیار کم نظرات خود را منعکس نمودند .در

زیادی توانسته است مهارتهای عملی ایشان را سنجش نماید.

ضمن ،یک سؤال باز نیز مربوط به نظرسنجی از دانشجویان در

 89نفر ( 41/8درصد) نقش افراد ارزیاب را در آزمون مؤثر

خصوص وجود یا عدم وجود سؤاالتی از آزمون بود که

دانستند و  010نفر ( 62/3درصد) اضطراب را در آزمونهای

احتمال میرفت دانشجویان در طول دوره بالینی جراحی،

 OSCEتأثیرگذار برشمردند .فراوانی پاسخهای این دانشجویان

آموزش ندیده یا با آن مواجهه نداشتند .سؤاالت این

در خصوص هر یک از سؤاالت پرسشنامه در جدول  0آمده

پرسشنامه ،از طریق مشاوره با متخصصین عضو هیأت علمی

است.

آموزش پزشکی و جراحی دانشگاه علوم پزشکی بابل طراحی
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جدول  .0توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخهای دانشجویان پزشکی در خصوص ارزیابی آزمون ( )Objective structured clinical examinationپایان
بخش جراحی
سؤاالت /پاسخ دانشجویان

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

مناسب بودن مکان انتخاب شده برای برگزاری آزمون

(29 )09/3

(91 )31/1

(61 )40/0

(04 )8/6

(1 )4/3

مناسب بودن نحوه طرح سؤاالت (عملی -بیمارنما -تصویری) در ایستگاههای

(04 )8/6

(44 )21/2

(60 )31/6

(31 )08/9

(03 )8/1

مختلف
عادالنه و منطقی بودن سؤاالت آزمون

(02 )00/8

(49 )21/2

(63 )32/0

(21 )06/8

(1 )4/4

کافی بودن میزان زمان اختصاص داده شده به هر ایستگاه

(2 )9/9

(32 )23/2

(80 )42/1

(29 )09/3

(2 )9/9

شباهت فرد و مکان انتخاب شده برای بیمارنما به شرایط واقعی

(06 )2/2

(40 )29/9

(91 )39/4

(34 )20/0

(03 )8/1

آزمون تاچه حد توانسته مهارتهای عملی دانشجویان را سنجش نماید؟

(00 )6/8

(42 )29/8

(61 )40/0

(22 )01/8

(04 )8/6

نقش افراد ارزیاب در آزمون

(29 )09/9

(61 )32/3

(42 )31/4

(01 )01/6

(01 )6/2

نقش اضطراب در آزمون

(99 )33/2

(46 )28/4

(44 )21/2

(02 )1/4

(9 )3/0

رضایت کلی از نحوه برگزاری این آزمون

(04 )8/9

(44 )26/8

(62 )31/8

(26 )09/2

(08 )01/2

رضایت کلی دانشجویان از نحوه برگزاری آزمونهای

آزمون ،رابطه معنیدار داشت ( .)P > 1/110در ضمن ،سطح

 OSCEجراحی ،با اضطراب دانشجویان ( )P = 1/113و نیز

رضایت دانشجویان در سالهای تحصیلی مختلف اختالف

رضایت ایشان از مکان ،نحوه سؤاالت مطرح شده ،عادالنه و

معنیداری داشت (نمودار .)P = 1/113( )0

منطقی بودن سؤاالت ،مدت زمان اختصاص یافته به ایستگاهها،
شرایط افراد انتخاب شده به عنوان بیمارنما و افراد ارزیاب
100%
Very good

80%

Good

60%

Medium

40%

Low
Very low

20%
0%
1392

1391

1390

1389

value=0.003نمودار  .0توزیع فراوانی نسبی (درصد) رضایت کلی دانشجویان پزشکی از آزمونهای Objective structured clinical ( OSCE
 )examinationجراحی به تفکیک سال تحصیلی

بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه ،رضایت کلی دانشجویان پزشکی از آزمون
 OSCEجراحی ،در  39/3درصد از موارد خوب و بسیار
خوب و در  31/8درصد از موارد ،متوسط گزارش شده بود که
تفاوتها و شباهتهایی با مطالعات پیشین داشته است .از

جمله در مطالعهای در پاکستان که  89/1درصد دانشجویان
پزشکی مورد مطالعه ،از آزمون  OSCEرضایت کلی داشتند
()02؛ یا مطالعاتی در آلمان ( )04و نیز عراق ( )09که مقبولیت
( )Acceptance rateباالیی پس از آزمونهای  OSCEگروه
جراحی گزارش شده است .در مطالعه مربوط به نخستین
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دیدگاه دانشجویان پزشکی مقطع کارآموزی دانشگاه...

آزمون  OSCEروانپزشکی نیز  10/4درصد از شرکت

آزمون  OSCEگروه جراحی Clinical relevance ،باالیی را

کنندگان ،رضایت خود را از برگزاری این آزمونها ابراز داشتند

نشان داد و در عربستان 40/1 ،درصد دانشجویان اعالم کردند

( )22و در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز بیش از نیمی از

که آزمون  OSCEمنعکس کننده مهارتهای بالینی ایشان است

دانشجویان پزشکی از اجرای کار رضایت داشتند (.)20

( .)24همچنین در اردن نیز دانشجویان دندانپزشکی به طور

دیدگاه دانشجویان شرکت کننده در خصوص جنبههای
مختلف مرتبط با طراحی و استقرار ایستگاههای آزمون [اعم از

کلی اذعان داشتند که آزمون  OSCEقادر به ارزیابی قضاوتها
و مهارتهای بالینی ایشان است (.)29

مکان برگزاری ،نحوه سؤاالت مطرح شده ،مدت زمان

سطح رضایت دانشجویان در سالهای تحصیلی مختلف

اختصاص یافته به هر ایستگاه ،شرایط افراد بیمارنما و نیز

اختالف معنیداری داشت؛ به گونهای که در سالهای -22

ارزیابان ( )Supervisorsآزمون] ،در  22/4-41/8درصد از

 ،0320درصد دانشجویانی که نگرش مطلوب نسبت به این

موارد ،خوب و بسیار خوب گزارش شد .در گروه جراحی

آزمونها داشتند ،در مقایسه با سالهای  0382-21باالتر و

دانشگاه عراق  69/3درصد از دانشجویان پزشکی سال چهارم،

درصد دانشجویانی که نگرش نامطلوب داشتند ،به مراتب کمتر

از به کارگیری بیمارنما در آزمون  OSCEرضایت نداشتند و

بود که میتواند به سبب بهبود کیفیت برگزاری این آزمونها در

 48/1درصد ایشان اعالم کردند که مدت زمان ایستگاهها کافی

طول زمان و نیز به سبب برگزاری دورههای آموزشی -توجیهی

بوده است ( .)09در پاکستان 91/1 ،درصد دانشجویان ،مدت

در ابتدای دوره جراحی -در سالنهای مهارتهای بالینی

زمان  9دقیقهای ایستگاههای  OSCEرا کافی نمیدانستند و

( )Skill labمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 81/1درصد ایشان از سازماندهی ایستگاهها رضایت داشتند

دانشگاه -جهت آشنایی بیشتر دانشجویان با شکل آزمونهای

( .)02در اردن 19/6 ،درصد از دانشجویان اعالم کردند که

 OSCEباشد.

آزمون  OSCEبه خوبی سازماندهی شده بود (.)29

در این مطالعه  62/3درصد از دانشجویان ،نقش اضطراب

در زاهدان 11 ،درصد دانشجویان از ترکیب ایستگاهها و

در آزمون را در حد زیاد و بسیار زیاد گزارش نمودند؛ ضمن

سازماندهی آنها رضایت داشتند و  11درصد از شرکت

این که اضطراب ،در رضایت کلی دانشجویان از آزمون نیز

کنندگان اعالم کردند که به زمان بیشتری برای کامل کردن

تأثیرگذار بوده است .در بسیاری از مطالعات قبلی نیز نتایج

ایستگاهها نیاز داشتند (.)20

مشابهی به دست آمده است؛ از جمله در دانشگاه علوم پزشکی

در این مطالعه 32/1 ،درصد از دانشجویان ،عادالنه و

شهید بهشتی که  69/1درصد دانشجویان ،آزمون  OSCEرا

منصفانه بودن سؤاالت آزمون را در حد باال و  32/0درصد در

استرسزا گزارش کردند ( ،)03در زاهدان ( 61/1 )20درصد،

حد متوسط دانستند .در بسیاری از مطالعات پیشین نیز منصفانه

در کرمان ( 18/6 )21درصد ،در عربستان ( 48/1 )24درصد و

بودن ( )Fairnessآزمونهای  OSCEتأیید شده بود؛ از جمله

در پاکستان ( 90/1 )02درصد از دانشجویان ،اعالم کردند که

در جاماییکا که  11/1درصد دانشجویان به منصفانه بودن

آزمون  OSCEاسترسزا بوده است .در مطالعه  Brandو

آزمون  OSCEمعتقد بودند ( .)06در عربستان ( )24این رقم

 )01( Schoonheim-Kleinنیز اعالم گردید که آزمون

 92/1و در پاکستان ( 43/1 )02درصد بوده است.

 OSCEنسبت به آزمون کتبی و سایر آزمونهای بررسی شده،

در این مطالعه 32/6 ،درصد دانشجویان اعالم کردند که

بیشترین میزان اضطراب را ایجاد مینماید.

آزمون  OSCEدر حد باالیی قادر به ارزیابی مهارتهای عملی

از آن جایی که دوره جراحی از جمله دورههای بالینی مهم

ایشان در حیطه جراحی است .در آلمان ( )04نیز ارزشیابی

و اساسی آموزش پزشکان عمومی است و ارزشیابی صحیح،
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

 ارتقای،نظر به سطح رضایت دانشجویان در این مطالعه

 فقط،کامل و دقیق مهارتها و توانمندیهای بالینی این بخش

 بازخورد مؤثر به فراگیران،کیفیت برگزاری آزمونهای جراحی

از طریق روشهای سنتی از جمله برگزاری آزمونهای کتبی

دوره و نیز استمرار برگزاری دورههای آموزشی در خالل

 ضرورت،چند گزینهای یا آزمونهای شفاهی میسر نمیباشد

 به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان با آزمونهای،بخش

 عالوه بر حیطه شناختی،دارد با برگزاری آزمونهای مناسب

 و ایستگاههای مختلف آن جهت افزایش سطح رضایتOSCE

) حرکتی (مهارتی- حیطههای نگرشی و روانی،)(دانشی

.ایشان پیشنهاد میگردد

 درOSCE فراگیران نیز ارزشیابی شود که آزمونهایی مانند
.این زمینه مفید خواهند بود
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