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 آزمون

ن ه از آزموستفادا ،یعلوم پزشک یدانشگاهها ینیبال یبخش ها شتریدر ب يینها یابیارزش یاز روش ها یکي مقدمه:

 ،یشکپز انيانشجودر د ینیبال یسنجش ابعاد مختلف مهارتها تی( است. با توجه به اهمOSCE) ینیع افتهيساختار 

به  شان، نسبتکا یکدانشگاه علوم پزش یهشتب دیشه مارستانیب یزشکپ رانیفراگ دگاهيد یمطالعه با هدف بررس نيا

 انجام شد 1397آزمون در سال  نيا

و  یاریع دستدر مقاط یپزشک رانینفر از فراگ 103مقطعی با مشارکت  یفیمطالعه به صورت توص نيا روش كار:

 یردآوربزار گکرده بودند. ا بار در آزمون شرکت کيحداقل  انيدانشجو نيانجام شد. ا یو کارآموز یکارورز

در مورد ساختار  انریدگاه فراگيد نییتع یبرا کرتیل اسیپرسش در مق 23شامل  ايروا و پا یداده ها، پرسشنامه ا

تجزيه و  یآمار و آزمون های SPSS16و کل آزمون بود. داده ها با استفاده از نرم افزار  ینحوه برگزار ،یکل

 تحلیل شد.

 در و 6/59±1/10 نمره نیانگیدرصد( با م 8/74) OSCEنسبت به کل آزمون  انيت اکثر دانشجوموافق زانیم نتايج:

ب جنس، آن بر حس یو ساختار کل OSCEنسبت به کل آزمون  انيموافقت دانشجو زانمی در. بود متوسط سطح

، OSCEزمون آ یبا نحوه برگزار باطوجود نداشت اما در ارت یاختالف معنادار یاریو سال دست یلیمقطع تحص

 دگاهير مجموع از د(. دp=022/0بود ) ارانیاز کارورزان و دست شتریب معناداری طورموافقت کارآموزان به  زانیم

 شود یبرگزار م یدر سطح متوسط OSCEآزمون  رانیفراگ شتریب

آزمون  یاررگزبنسبت به  یمثبت دگاهيکاشان د یبهشت دیشه مارستانیب یپزشک رانیدر مجموع فراگ گيري:نتيجه

OSCE حضور  ستگاهها،يا یواآن از نظر محت تیفیو ک افتهي رییتغ ديآزمون با یداشتند. اما ساختار و نحوه برگزار

 مارستانیب یآموزش یان هادر دپارتم یابیرزشابزار ا کيو بتواند به عنوان  ابدياستاندارد شده بهبود  ماریممتحن و ب

 استفاده شود.
 لهن مقااينحوه ارجاع به 

Daryazadeh S, Yavari M, Sharif M, Azadchehr M, Akhavan M, Akbari H. Medical learners' viewpoint towards 

the Objective Structured Clinical Exam (OSCE) in Kashan University of Medical Sciences. Horizon of Medical 

Education Development. 2020;11(1):43-51 
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 مقدمه

نظام  نيادیبن یاز بخش ها یکي یآموزش پزشک        

توسعه  یبرا یتر، بستر عیوس یسالمت جامعه و در معنا

 هژيومورد توجه  ریاخ یسالها یرو ط نيبوده و از ا داريپا

 یديجد یقرار گرفته است. براساس مطالعات، نگرش ها

کند و سبب  نیرا تضم یطرح شده است تا آموزش بهتر

ارا ا درمورد انتظار  یها يیشود که توانا یانيدانشجو تیترب

و  یندبر توانم ی) مبتن یآموزش کرديرو نيباشند. بر اساس ا

 اسرا بر اس انيدانشجو ديبا یآموزش ستمیدستاورد(، هر س

عه حضور در جام یبرا یکار طهیآنان در ح ندهيآ یازهاین

و  ینیلبا ی( ارزيابی دقیق و عینی توانمند1) دينما تیترب

 يکی از مهم ترين جنبه های ،یپزشک رانیفراگحرفه ای 

ی بالینی رو، توجه به ارزشیاب ني(. از ا2آموزش بالینی است )

و استفاده از روش هايی که قادر به سنجش مهارت ها، 

 میتشايستگی و توانمندی های اين دانشجويان باشد، از اه

شامل  بالینی ی(. ارزيابی توانمند3ويژه ای برخوردار است )

 تیاز مراحل است که در آن توانمندی و صالح یبیترک

ی لیندر استفاده از مهارت های با انيدانشجو یحرفه ا یها

 یریو حل مشکالت بیماران اندازه گ ینیبرای مواجهات بال

پاسخ گويی  یبررس ،یابيمی شود. هدف از اين ارز

 هنديبه جامعه در آ یجهت ارائه خدمات درمان رانیفراگ

 (.4آنها است ) یشغل

های پیشرفت تحصیلی در آموزش پزشکی اهمیت  آزمون

بیشتری دارند و افزون بر اهدافی که در آزمون های معمول 

ساير رشته ها مورد نظر است، آزمون بايد به دنبال بررسی 

نکات بیشتری مثل قدرت تصمیم گیری، توانايی فراخوانی 

ها، وجود ديد باز و محفوظات ذهنی و استفاده به جا از آن

( و در کنار 5نگر در برخورد به مشکل بیمار باشد ) معجا

ارزيابی های فوق، جنبه مهم ديگر آزمون ها در پزشکی 

بررسی مهارت های عملی کارآموز است چرا که هنر 

پزشکی داشتن علم باال در کنار بکارگیری ماهرانه آن است، 

ه پزشکی لذا جهت سنجش آموزش در رشته های مرتبط ب

کارايی را دارد که بتواند هر چه بیشتر  نآزمونی بیشتري

 (. 7، 6مهارت های ذکر شده را بسنجد )

 Association for)) يیاروپا یآموزش پزشک یشورا در

Medical Education in Europe: AMEE  زین 

به  یابیارزش یدر خصوص استفاده از ابزارها يیراهنما

متناسب با اهداف  رانیفراگ ینیبال تیمنظور سنجش صالح

شده است و به  شنهادیپ ینیمورد نظر در مقاطع بال یآموزش

 Objectiveبالینی ساختارمند عینی ) مونمانند آز يیابزارها

Structured Clinical Examination (OSCE ،))

 Objective)) ینیبا ساختار ع یعمل یابيارز

Structured Practical Examination (OSPE، )) 

 Objective) ینیبا ساختار ع ماریب یثبت بررس

Structured Long Examination Record 

(OSLERو ارز ))یگروه ینیبا ساختار ع ینیبال یابي 

(Group Objective Structured Clinical 

Examination (GOSCE( اشاره شده است ))8 .) 

 نرایاگمهارت های بالینی فر یابيارز وهیشده ترين ش شناخته

OSCE قرار  یآزمون ها مورد بررس رياست که بیش از سا

توسط هاردن و  1970گرفته است. اين آزمون در دهه 

 (.9( معرفی شد )Harden and Gleesonگلیسون )

 زین رانيآموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت ا شورای

را   OSCE وهیآزمون مهارت های بالینی  به ش یبرگزار

رزيابی های پايان بخش های بالینی، عالوه بر امتحانات و ا

 نينموده است. در ا یدر پايان مرحله کارورزی اجبار

آزمون محیط شبیه سازی شده به جای آزمون بر بالین بیمار 



 کاشان یپزشک علوم دانشگاه در (OSCE) ینیع افتهی ساختار آزمون به نسبت یپزشک رانیفراگ گاهدید     45
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مورد ارزشیابی  ینیبال یاز مهارت ها یعیواقعی و طیف وس

بر مهارت های ارتباطی،  یابيارز دیقرار می گیرد و تاک

 خچهير اساس گرفتن  شرح حال و تارتصمیم گیری بالینی ب

معاينه فیزيکی و انجام مهارت های عملی و نکات  ،یماریب

 (.10، 8تشخیصی و درمانی است )

 یاصل نفعانيذ اتیساختار و تجرب یبررس کهيیآنجا از

در بهبود  یاديز تیآزمون از جمله آزمون شوندگان، اهم

به  یدارد، مطالعات متعدد OSCEآزمون  یبرگزار تیفیک

آزمون انجام شده است.  نينسبت به ا دگاهيد یمنظور بررس

Pierre نگرش دانشجويان پزشکی  یو همکاران به بررس

 یساختار و نحوه برگزاری آزمونها توا،در مورد مح

OSCE ( در مطالعه 11در بخش کودکان پرداختند .)

و همکاران نیز نظرات دانشجويان دانشکده  یابيفار

(. 12) ديگرد یبررس OSCEد امتحان دندانپزشکی در مور

 یگذشته نگر آزمونها وهیو همکاران به ش یصبور نیهمچن

را  یدرون گروه یاو آزمون ه OSCEو  انهیارتقاء سال

 یپزشک انيدانشجو دگاهي(. د13کردند ) سهيو مقا یبررس

در  زین OSCEنسبت به آزمون  یوعموم یاریمقاطع دست

شده است  یر کامل بررسو همکاران به طو یمطالعه قربان

 اتيیچالشها و جز یبه بررس زیمطالعات ن ی(. بعض14)

 یفیو به روش ک نفعانيذ دگاهيآزمون از د نيا یبرگزار

 تیفیک یارتقا یدر راستا ی( که نقطه عطف15پرداخته اند )

شود و با در نظر  یمحسوب م ینیبال یابیآموزش و ارزش

 یآزمون ها یرو برگزا یابیارزش یگرفتن استانداردها

OSCE یارتقا یکردهاياز رو یکيتواند  یم ت،یفیبا ک 

 باشد.  یپزشک رانیدر فراگ ینیبال تیصالح

 تیفیک یارتقا یذکر شده در راستا حاتیتوجه به توض با

 النیفارغ التحص تیترب زیو ن OSCEآزمون  یبرگزار

 نينگرش آزمون شوندگان در بهبود ا تیتوانمند، و اهم

 رانیفراگ دگاهيد یمطالعه با هدف بررس نيآزمون، ا

کاشان نسبت به آزمون  یبهشت دیشه مارستانیب یپزشک

OSCE یابیآموزش و ارزش تیفیک شيافزا یو در راستا 

 .ديانجام گرد ینیبال

 روش كار

و شرکت  یمقطع یفیمطالعه به صورت توص نيا      

 ارانیکنندگان مطالعه شامل کارآموزان، کارورزان و دست

، 1397کاشان در سال  یبهشت دیشه یآموزش مارستانیب

و استفاده از  یمرحله ا کيبه صورت  یریبودند. نمونه گ

نفر، با  103در دسترس بود و حجم نمونه شامل  ینمونه ها

و انحراف  نیانگی( م14و همکاران ) یانمطالعه قرب یبررس

 یدر مورد ساختار کل انيدانشجو دگاهينمرات د اریمع

% و دقت  95 ناناطمی باOSCE (61/0± 75/0 )آزمون 

نفر، حداقل نمونه  372حجم جامعه شامل  نییو با تع 01/0

 . دينفر محاسبه گرد 103الزم برابر 

و  قربانی مطالعه پرسشنامه شامل ها¬داده یگردآور ابزار

سئوال  13) یا نهيپرسش پنج گز 23( شامل 14همکاران )

آزمون  ید ساختار کلدر مور انيدانشجو دگاهيدر مورد د

OSCE  یسئوال در مورد نحوه برگزار 10و OSCE  )

)کامال  5از  کرتیل اسیسواالت در مق یبود. نمره ده

ابزار در  يیايو پا يیمخالف( بود. روا کامال) 1موافق( تا 

آن با استفاده از  يیايقرار گرفته و پا ديیمورد تا نیشیمطالعه پ

(. در 12است ) دهيگرد نییتع 74/0کرونباخ  یآلفا بيضر

 یپرسشنامه با استفاده از شاخص همسان يیايپا زیمطالعه ن نيا

 ديیا=مورد تr 85/0کرونباخ  یآلفا بيضر نییو تع یدرون

 قرار گرفت.

نفر(،  44) ارانینفر از دست 103 نیمذکور ب پرسشنامه

 دیشه مارستانینفر( ب 35) ینفر( و کارآموزان 24کارورزان )

 هیو توج حی. پس از توضديگرد عيتوز کاشان، یبهشت

 لیتکم قیاز آنها خواسته شد که پرسشنامه ها را دق رانیفراگ

: هبود ک یرانیورود به مطالعه شامل فراگ یارهایکنند. مع
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 ليبار تجربه کرده اند؛ تما کيرا حداقل  OSCEآزمون 

 لیبه شرکت در مطالعه را داشتند و پرسشنامه را کامل تکم

شده  لیکه به طور ناقص تکم يیپرسشنامه ها نيبرا. بناندينما

 خارج شدند.  یبود از بررس

 SPSSفزار امطالعه با استفاده از نرم  نيحاصل از ا یهاداده

رات قرار گرفت. ابتدا نم لیو تحل هيمورد تجز 16 ینسخه

ون آزم هرکدام از نمونه ها محاسبه شده و یبرا هاپرسشنامه 

ام داده ها انج یتینرمال یبررس یبرا رنوفیاسم-کولموگراف

 یپارامترمعادل نا ايو  ANOVAو  t یشد. از آزمونها

 سهيمقا یبرا سیوکروسکال وال یتنيانها، آزمون من و

از  یفیک یرهایمتغ یبرا نیگروهها استفاده شد. همچن

 استفاده شد. شریف قیاسکوئر و آزمون دق یکا یآزمونها

ه اطالعات آنها نزد داده شد ک نانیکارآموزان، اطم به

اهداف  یپژوهش محرمانه مانده و در راستا نیمحقق

نامه  انيمطالعه حاصل پا نيپژوهش استفاده خواهد شد. ا

دانشگاه  یبود و از معاونت پژوهش یپزشک یحرفه ا یدکترا

پژوهش مجوز  نيانجام ا یبرا مارستانیب یو معاونت آموزش

 شد. سبالزم ک

 نتايج

 یپزشک رانینفر از فراگ 103حاضر در پژوهش در       

  61کاشان شرکت داشتند و شامل  یبهشت دیشه مارستانیب

شرکت  ني( بودند. ا 8/40نفر مرد )% 42% ( و  2/59نفر زن )

 44شامل  یمقاطع مختلف پزشک رانیکنندگان از فراگ

نفر  11نفر سال دوم،  14نفر سال اول،  15%( ) 7/42) اریدست

 35%( و  3/23کارورز ) 24ل چهارم(، نفر سا 4سال سوم و 

موافقت  زانیم 1% ( بودند. جدول شماره  34کارآموز )

و  ی)ساختار کل OSCEرا نسبت به آزمون  انيدانشجو

موافقت به صورت  زانی. مدهد¬ی( نشان مینحوه برگزار

: متوسط،  75تا  50درصد: کم،  50درصد موافقت، کمتر از 

 ه شد.در نظر گرفت اد،ي: ز75 یباال

 OSCE آزمون به نسبت انيدانشجو موافقت زانیم .1 جدول

 

موافقت اکثر  زانیم شود یمشاهده م 1جدول شماره از 

درصد( با  8/74) OSCEنسبت به کل آزمون  انيدانشجو

 8/72) یساختار کل های¬طهحی و 6/59±1/10نمره  نیانگیم

 3/55) برگزاری نحوه و 3/61±4/11نمره  نیانگیدرصد( با م

 .بود متوسط سطح در ، 0/58±4/13نمره  نیانگیدرصد( با م

 یاریو سال دست یلیبر حسب جنس، مقطع تحص ینسبت به آزمون آسک اني( دانشجویو کم یفیموافقت )ک زانی. م2جدول 

 OSCEآزمون  میزان موافقت  فراوانی )درصد(  میانگین درصدی±معیارانحراف

4/11±3/61 13 (6/12) 

75 (8/72) 

15 (6/14) 

 زیاد

 متوسط

 کم

 ساختار کلی

4/13±0/58 16 (5/15) 

57 (3/55) 

30 (1/29) 

 زیاد

 متوسط

 کم

 ری نحوه برگزا

1/10±6/59 9 (7/8) 

77 (8/74) 

17 (5/16) 

 زیاد

 متوسط

 کم

 کل )مجموع دو حیطه(
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* Chi-squared test/ ** Fisher's exact test/ *** Independent t-test/ **** ANOVA 

موافقت  زانیم نیکه ب دهد ینشان م 2جدول شماره  جينتا

زن و مرد نسبت به نمره کل  اني( دانشجویو کم یفی)ک

وجود  یآن، اختالف معنادار طهیو هر دو ح یآزمون آسک

موافقت  زانیم ،یلی(. از لحاظ مقطع تحص<05/0pداشت )

 برگزاری نحوه به نسبت( 7/62±9/13آموزان )( کاری)کم

از کارورزان  شتریب معناداری طور¬به یآزمون آسک

=(. 022/0p) بود( 7/54±4/13) اراندستی و( 1/11±4/57)

نسبت به نحوه  ارانی( دستیفیموافقت )ک زانیم نچنی¬هم

اختالف  ،یاریبر حسب سال دست یآزمون آسک یبرگزار

 =(.022/0pداشت ) یمعنادار

 

 نتيجه گيريبحث و  

موافقت در  نيشتریمطالعه حاضر، نشان داد که ب جينتا        

(؛ در مورد نحوه 36/61مورد ساختار، مربوط به کار آموز )

( و در مورد کل آزمون 31/65) اریمربوط به دست یبرگزار

OSCE ( بوده است و کمتر44/61مربوط به کارورز )ني 

 متغیر جنس مقطع تحصیلی سال دستیاری

 زن مرد ستیارد کارورز کارآموز اول دوم سوم چهارم آزمون آسکی

0 

4 (0/100) 

0 

2 (2/18) 

8 (7/72) 

1 (1/9) 

3 (4/21) 

10 

(4/71) 

1 (2/7) 

2 (3/13) 

9 (0/60) 

4 (7/26) 

1 (9/2) 

26 

(2/74) 

8 (9/22) 

5 (8/20) 

18 

(0/75) 

1 (2/4) 

7 (9/15) 

31 

(5/70) 

6 (6/13) 

9 (4/21) 

27 (3/64) 

6 (3/14) 

4 (6/6) 

48 (7/78) 

9 (7/14) 

 زیاد

 متوسط

 کم

 ساختار کلی کیفی

**752/0 *098/0 *079/0 p 

2/1±1/

63 

0/13±8/

66 

6/12±2/

63 

8/11±8/

59 

3/10±6/

58 

8/11±1/

62 

8/11±9/

62 

0/13±6/

63 

 کمی . 9/9±6/59

****535/0 ****231/0 ***078/0 p 

1 (0/25) 

3 (0/75) 

0 

0 

8 (7/72) 

3 (3/27) 

3 (4/21) 

3 (4/21) 

8 (2/57) 

0 

9 (0/60) 

6 (0/40) 

10 

(6/28) 

18 

(4/51) 

7 (0/20) 

2 (3/8) 

16 (7/66) 

6 (0/25) 

4 (1/9) 

23 

(3/52) 

17 

(6/38) 

4 (5/9) 

24 (1/57) 

14 (4/33) 

12 (7/19) 

33 (1/54) 

16 (2/26) 

 زیاد

 متوسط

 کم

 نحوه برگزاری کیفی

**024/0 *060/0 *346/0 p 

6/12±5/

65 

1/7±0/

54 

0/18±3/

56 

2/11±8/

50 

9/13±7/

62 

1/11±4/

57 

4/13±7/

54 

0/12±3/

56 

3/14±2/

59 

 کمی .

****255/0 ****022/0 ***287/0 p 

0 

4 (0/100) 

0 

0 

10 

(9/90) 

1 (1/9) 

3 (4/21) 

7 (0/50) 

4 (6/28) 

0 

12 

(0/80) 

3 (0/20) 

3 (6/8) 

27 

(1/77) 

5 (3/14) 

3 (5/12) 

17 

(8/70) 

4 (7/16) 

3 (8/6) 

33 

(0/75) 

8 (2/18) 

4 (5/9) 

31 (8/73) 

7 (7/16) 

5 (2/8) 

46 (4/75) 

10 (4/16) 

 زیاد

 متوسط

 کم

 کل کیفی

**183/0 *934/0 *971/0 p 

0/6±3/

64 

3/8±4/

60 

8/13±7/

59 

4/6±3/

55 

3/10±6/

60 

3/10±8/

59 

9/9±8/

58 

0/11±0/

60 

 کمی . 4/9±4/59

****325/0 ****722/0 ***780/0 p 
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 ارانیربوط به دستموافقت در مورد ساختار آزمون م

آزمون مربوط به  یمورد نحوه برگزار ر(؛ د06/57)

( و در مورد کل آزمون مربوط به کارآموز 31/57کارآموز )

مطالعه نشان داد  نيحاصل از ا یها افتهيباشد.  ی( م60/59)

نسبت به ساختار و نحوه  یپزشک رانیفراگ دگاهيکه در د

س تفاوت در کل، از نظر جن OSCEو آزمون  یبرگزار

از  OSCEدر ساختار آزمون  ی. ولدوجود ندار یدار یمعن

تفاوت معنادار وجود دارد، هر چند که در  رانیفراگ دگاهيد

 یدر کل تفاوت معنادار OSCEو آزمون  ینحوه برگزار

وجود ندارد. در مجموع از  یپزشک رانیفراگ دگاهياز د

 یدر حد متوسط OSCEآزمون  رانیفراگ شتریب دگاهيد

 شود.  یگزار مبر

 یاریدست اني(، دانشجو14و همکاران ) یمطالعه قربان در

در  یعموم یپزشک انينسبت به دانشجو یشتریموافقت ب

داشتند که با  "آزمون ینحوه برگزار" طهیخصوص ح

نحوه  طهیموافقت در ح نيشتریمطالعه حاضر که در آن ب

 ی( است، هم خوان31/65) اریآزمون مربوط به دست یبرگزار

نسبت  OSCEنسبت به آزمون  ارانیدگاه دستيد یعنيدارد. 

آزمون،  یبه کارورز و کارآموز در خصوص نحوه برگزار

تفاوت آن است که  نيا لياز دال یکيمثبت تر بود. 

در امتحان  یاریهر سال و دوره دست انيدر پا ارانیدست

 OSCEبا آزمون  یساالنه و دانشنامه تخصص یارتقا

 یآزمون برا نيا یرگزارشده تا ب یو سعشوند  یم دهیسنج

 یاریدوره دست انيپا يیاز آزمون نها ینمونه ا اران،یدست

داخل  OSCEبا شرکت در آزمون  ارانیباشد و دست

آماده شوند. در  يیدانشگاه جهت شرکت در آزمون نها

 ی)کارورز و کارآموز( برا گريد انيکه دانشجو یحال

 يیآشنا یبرا ینشده و الزام ليقا یتیروش اهم نيبا ا يیآشنا

دوره  یفقط در ط رايکنند، ز یروش هم احساس نم نيبا ا

با  یو کارآموز یمقطع کارورز انيخود در پا یآموزش

 ديمواجه هستند و شا ینیبا ساختار ع ینیبال یابیروش ارزش

 OSCEبه روش  یابیکم آنان با ارزش يیمواجهه و آشنا

 ارانیسبت به دستن یکمتر نیانگیموجب شده است تا م

و  یمطالعه با مطالعه دستجرد نيا یها افتهيداشته باشند که 

 یتخصص انيدرصد دانشجو 3/56( که در ان 16همکاران )

آزمون نظر مثبت و  یبرگزار تیفینسبت به ک یدندانپزشک

 شبردیامتحان موجب پ نيداشتند و معتقد بودند که ا یموافق

 دارد . ینشود، هم خوا یمهارت و دانش آنان م

موافقت در مورد ساختار  نيشتریپژوهش ب نيدر ا نیهمچن

درصد( بود که با مطالعه  36/61مربوط به کار آموز )

Pierre ( که در آن نگرش 11و همکاران )درصد  95

مثبت بود، و با  یابیروش ارزش نيکارآموزان در مورد ا

درصد  4/76( که در آن 12و همکاران ) یابيمطالعه فار

 دارد. یداشتند، هم خوان تين روش رضاياز ا انيودانشج

 یگروه ها نیب یمطالعه تفاوت معنا دار نيدر ا نیهمچن

در مورد ساختار  یاز نظر آمار ،یمختلف تحت بررس

( که با p.value= 0 /202نشد. ) دهيد OSCEآزمون 

 دارد. ی(، هم خوان14و همکاران ) یمطالعه قربان

 یسالها ارانیمره موافقت دستن نیانگیم ،یمطالعه کنون در

ها کمتر  تميآ هیمختلف در مورد ساختار آزمون نسبت به بق

 شتریب نيريآزمون از سا ی( و در مورد نحوه برگزار34/59)

امر مربوط به  نيبتوان گفت علت ا دي(. شا96/61است )

 یبهشت دیشه مارستانیدر ب OSCEآزمون  یساختار برگزار

دو  اي کيدر  ديه ارائه اسالکاشان است که فقط محدود ب

بدون حضور  ،یا نهيو سئواالت چندگز OSCE ستگاهيا

 .استاندارد شده است ماریب ايممتحن 

گرفت که  جهیتوان نت یها م افتهي نيبا توجه به ا تيدر نها

 OSCEآزمون  ینسبت به برگزار یمثبت دگاهيدر مجموع د

ساختار و کاشان وجود دارد، اما  یبهشت دیشه مارستانیدر ب

 یو از نظر محتوا افتهي رییتغ ديآزمون با ینحوه برگزار
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 ده،استاندارد ش ماریحضور ممتحن و حضور ب ستگاهها،يا

در خدمت  یابیابزار ارزش کيتا بتواند به عنوان  ابديبهبود 

 مارستانیب یمختلف آموزش یدر گروهها ینیآموزش بال

 .ردیقرار گ

 

 تشكر و قدر دانی

که ما را در انجام مطالعه حاضر ياری  از تمامی کسانی

 رساندن تشکر و سپاسگزاری  می کنیم.

 

 تضاد  منافع

 بین نويسندگان مقاله حاضر تضاد منافع وجود ندارد.



 50و همکاران      سعید دریازاده    
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Introduction: One of the final evaluation methods in most clinical departments of 

medical universities is the use of Objective Structured Clinical Exam (OSCE). 

Due to the importance of measuring the various dimensions of clinical skills in 

medical students, this study was conducted in 2019 with the aim of investigating 

the views of medical learners of Shahid Beheshti Hospital of Kashan University 

of Medical Sciences about this type of exam. 

Materials & Methods: This descriptive cross-sectional study was performed with 

the participation of 103 medical students in residency, internship and clerkship 

stages. These students took the test at least once. The data collection tool, a valid 

and reliable questionnaire, including 23 Likert-scale questions to determine 

learners' views on the overall structure, how it was conducted, and the overall test. 

Data were analyzed using SPSS16 software. 

Results: Most students agreed with the overall OSCE test (74.8%) with an 

average score of 59.6 ±10.1 and at a moderate level. There was no significant 

difference in the level of students' agreement with the whole OSCE exam and its’ 

general structure in terms of gender, degree and residency year, but in relation to 

the way the OSCE exam is held, the level of clerkships agreement was 

significantly higher than the internships and the residents (p = 0.022). Overall, 

from the point of view of most learners, the performance of OSCE test is at 

moderate level. 
Conclusion: In general, the medical students of Kashan Shahid Beheshti Hospital 

had a positive view for the OSCE exam. However, the structure and manner of the 

test should be changed and its’ quality should be improved in terms of station 

content, attendance and standardized patient, and it should be used as an 

evaluation tool in the hospital's educational departments. 
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