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  ها آزمون  بسته
  

  :ينيبال تيصالح آزمون در مورد يپزشك انيدانشجو دگاهيد
  يفيمطالعه ك كي

  
  يليآتوسا اسماع ،ينيقي ديجوكار، ام باي، فر*يهيفق هيسعيده دريازاده، عط

  
 

  چكيده
. باشد مي ي مورد انتظار از دانش آموختگانها مهارتهدف از آموزش باليني در دوره دكتراي پزشكي عمومي كسب حداقل مقدمه: 

 نيدر ا كنندگان نظرات شركت يبررس. شده است يطراح يريادگي يها حداقل نيا يابيجهت ارز يبه عنوان ابزار ينيبال تيآزمون صالح
كارورزان  دگاهيد يمطالعه حاضر با هدف بررس. آن و برطرف كردن مشكالت باشد يبرگزار تيفيدر جهت بهبود ك يگام تواند مي آزمون
  . انجام شد ينيبال تيدر آزمون صالح كننده شركت
نفر از 17مطالعه شامل  نيدر ا كنندگان شركت. مرسوم انجام شد يمحتوا ليو با استفاده از تحل يفيمطالعه به روش ك نياها:  روش

نفره  6-4اصفهان بودند كه در چهار گروه  يدر دانشگاه علوم پزشك 1395آبان ماه سال  ينيبال تيدر آزمون صالح كننده كارورزان شركت
 ليو تحل هيتجز MAXQDA-10  افزار نرممرسوم و با استفاده از  يمحتوا ليبه روش تحلسازي  ادهيپ ازپس  ها مصاحبه. مصاحبه شدند

  . شد
استخراج شد كه در  72تيمشابه در نها يو ادغام كدها يتكرار يپس از حذف كدها. استخراج شد هيكد اول 93در مجموع تعداد نتايج: 

بر  مؤثر يعوامل آموزش، آزمون يمحتوا، آزمون يبرگزار طيشامل: شرا يطبقات اصل. قرار داده شدند يطبقه فرع 9و  يطبقه اصل 4
  . آزمون بود يها ستگاهيا طيآزمون و شرا

 خود قرار تأثيررا تحت  ينيبال تيباشد كه آزمون صالح يبر آزمون از عمده عوامل مؤثر يرسد عوامل آموزش مي به نظرگيري:  نتيجه
با . گذار باشدتأثيرمورد انتظار  جيبر نتا تواند مي روشن نبوده و يآزمون به خوب ياهداف برگزار شوندگان آزمون دگاهياز د نيهمچن. دهند مي

الزم و  يها مهارتكسب  يبرا انيدر دانشجو تر بيشتالش  جاديجهت ا يبه عنوان ابزار تواند مي ينيبال تيآزمون صالح اين كهتوجه به 
  . است يضرور نهيزم نيشده در ا يمنظم و سازمانده يها يريز برنامهو  يلذا انجام اقدامات اصالح، مورد انتظار باشد

  
   آزمون، ينيبال تيصالح آزمون صالحيت باليني،، يپزشك يدانشجوهاي كليدي:  واژه
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  مقدمه
از  يكيبه عنوان اي  حرفه تيصالح ينيو ع قيدق يابيارز
 يتلق يپزشك انيدانشجو ينيآموزش بال يها جنبهترين  مهم
و  دهيچيپ ينديفرآ ينيبال تيصالح يابيارز. )1گردد( مي
 يها ياز مراحل مختلف است كه در آن توانمند يبيترك

كاربرد ماهرانه روش و استفاده از  نهيدانشجو در زم
گيري  اندازه مارانيحل مشكالت ب يبرا ينيبال يها مهارت

 ييگو پاسخ يابيارز، سنجش نيهدف از ا. شود مي
جامعه جهت ارائه خدمت به مردم در  ازيبه ن انيدانشجو

 Association for( AMEE  در راهنماي. )2است( ندهيآ

Medical Education in Europe)   ابزارهاي مكمل و
و عملي متناسب با اهداف  يارزيابي بالين يمتنوع برا

 افتهيهمچون آزمون ساختار يآموزشي ارائه شده كه موارد
 OSCE (objective structured clinicalينيبال ينيع

examination( ،ينيبا ساختار ع يعمل يابيارز 
)Objectivestructured practical examination) 

OSPE ،ينيبا ساختار ع ماريب يثبت بررس OSLER 

(ObjectiveStructured Long Examination Record (
 GOSCE (Groupيگروه ينيبا ساختار ع ينيبال يابيو ارز

Objective Structured Clinical Examination را(
  . )3نموده است( هيتوص
آموزش  يبر اساس دستور شورا زيكشور ما ن در

وزارت بهداشت الزم است عالوه بر  يعموم يپزشك
 انيدر پا، ينيبال يها بخش انيپا يها يابيامتحانات و ارز
. انجام شود ينيبال يها مهارتآزمون  يمرحله كارورز

 طيو در آن مح است OSCEآزمون در قالب آزمون  نيا
، يواقع ماريب نيآزمون بر بال يشده به جاسازي  هيشب
 قرار يابيمورد ارزش ها مهارتاز اي  گسترده فيط

همه  يت براسؤاالو موضوع آزمون و  رديگ مي
 يها مهارتبر  ها آزمون نيدر ا. است كساني انيدانشجو
بر اخذ شرح حال و  يمبتن ينيبالگيري  ميتصم، يارتباط
و  يصيتشخ، يعمل يها مهارتو انجام  يكيزيف نهيمعا

همچون  يمختلف يها طهي) و در ح4و3(شده تأكيد يدرمان

و  يروانپزشك، زنان، كودكان، يجراح، يداخل يها يماريب
 يابيارز انيدانشجو يها مهارت ياجتماع يپزشك
 يتوان به موارد ها مي آزمون نيا ياياز مزا. )2(گردد مي

، دانشجو يها نقش تيهمچون توسعه عملكرد و تقو
و  ييايپا، ييروا نيتر بيشكه  ينيو بال يكيكنت يابيارز
 يايمزا رغم يعل. اشاره نمود ،است بودن را دارا يعمل
 ينيبال يها سنجش همه جنبه يبرا  ها آزمون نيا اديز

، مجرب يانسان يرويهمچون ن يو موارد ستيمناسب ن
 نيا ييمشكالت اجرا ءزمان بر بودن جز، منابع و امكانات

  . )3شوند( مي طرحم ها آزمون
كه  اننفع ذينظرات  يابيارز ستميآنجا كه در هر س از
 تواند مي هستند انيآنها دانشجوترين  از مهم يكي

را در جهت رفع مشكالت و نقاط ضعف  انريز برنامه
 ينموده و آنها را به سمت اقدامات اصالح ييراهنما
وزارت  يها استيكند و با توجه به س تيتر هدا مناسب

در آموزش علوم  يوآوربهداشت در جهت تحول و ن
و  يابينظام ارزارتقاي بسته  يو در راستا يپزشك
تحول در آموزش  يها از بسته يعلوم پزشك يها آزمون
 انيدانشجو دگاهيد يپژوهش با هدف بررس نيا، يپزشك
در  ينيبال تيدر آزمون صالح كننده شركت يپزشك

انجام  1395-96اصفهان در سال  يدانشگاه علوم پزشك
  . شد

  
  ها روش

 يمحتوا ليو با استفاده از تحل يفيمطالعه به روش ك نيا
مطالعه شامل  نيدر ا كنندگان شركت. مرسوم انجام شد

در آزمون  كننده شركت ينفر از كارورزان پزشك 17
در دانشگاه علوم  1395آبان ماه سال  ينيبال تيصالح
 مند هدف به صورتگيري  نمونه. اصفهان بودند يپزشك
 يها به صورت مصاحبه ها داده آوري جمعروش . بود

 يمحقق پس از كسب مجوز جهت اجرا. بود يگروه
و ابتدا پس از  افتيپژوهش در محل آزمون حضور 

، كنندگان شركت يهدف مطالعه برا انيو ب شيخو يمعرف
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جهت مصاحبه گرفته  كنندگان از شركت يكتب نامه رضايت
پس از اتمام آزمون و در همان محل  ها مصاحبه. شد
. ديبه طول انجام قهيدق 60تا  45ه مدت حدود و ب زمونآ

و  گر ليتسه، شامل مكان يمراحل مصاحبه گروه نيهمچن
. ديهر كدام مشخص گرد فيو وظا نييتع يمنش

  .نفره انجام شد 6 يال 4گروه  4در  ها مصاحبه
ساختارمند همراه با  مهيبه صورت ن ها مصاحبه
 :موارد بود نيا لشام هيت اولسؤاال. باز بود يها پرسش

آزمون  ينظر شما در مورد ضرورت و نحوه برگزار
آزمون  يها به نظر شما چالش، ست؟يچ ينيبال تيصالح

قابل  كار راهبه نظر شما ، ست؟يچ ينيبال تيآزمون صالح
با  ينيبال تيآزمون صالح يبهبود و ارتقا ياجرا برا

 نيدر ح. ست؟يكه موجود است چ يتوجه به بستر
با توجه به  )probing( ريگيت پسؤاال زيمصاحبه ن

  . ديمطرح گرد كنندگان شركت يها پاسخ
اجازه  كنندگان شركت يضبط صدا يهنگام مصاحبه برا به

 كنندگان با كسب اجازه از شركت ها مصاحبه. گرفته شد
 ها مصاحبه. شد ادهيضبط و كلمه به كلمه بر روي كاغذ پ

مرسوم و با  يمحتوا ليبه روش تحلسازي  ادهيپس از پ

  . شد ليو تحل هيتجز MAXQDA-10افزار استفاده از نرم
از ، و اعتبار مطالعه ها دقت و صحت داده دييتا يبرا

دقت و صحت از روش پرسش از همكار و  يها شاخص
روش كار  زينپذيري  انتقال يبرا. چك اعضا استفاده شد

با  يناظر خارج كي نيهمچن. شرح داده شد اتييبا جز
پژوهش  يبر تمام مراحل اجرا زين يفيك قيتجربه در تحق

  . نظارت نمود يفيك
  

  نتايج
مقطع  يپزشك انينفر دانشجو 17شامل  كنندگان شركت
 6زن و  11و شامل  ينيبال تيدر آزمون صالح يكارورز

. استخراج شد هيكد اول 93در مجموع تعداد . مرد بودند
مشابه در  يو ادغام كدها يتكرار يپس از حذف كدها

طبقه  9و  يطبقه اصل 4كد به دست آمد كه در  72 تينها
شامل  يطبقه اصل چهار. )1(جدول  ندقرار داده شد يفرع
عوامل  ،آزمون يمحتوا ،آزمون يبرگزار طيشرا

آزمون  يها ستگاهيا طيشرا  ،بر آزمون مؤثر يآموزش
  بود.

  
  محتوا ليآمده از تحل به دست يو طبقات فرع يطبقات اصل :1جدول

  طبقه فرعي طبقه اصلي رديف
 شرايط فيزيكي شرايط برگزاري آزمون 1

 شرايط زماني
  تناسب محتواي ايستگاه با آينده شغلي  محتواي آزمون 2

 منابع آزمون
 پيش نيازهاي آزمون بر آزمون مؤثرعوامل آموزشي  3

 حداقل هاي يادگيري
  عوامل آموزشي مربوط به دوره كارورزي

  تجهيزات ايستگاه ها(موالژ، بيمارنما، سناريو) شرايط ايستگاه هاي آزمون 4
 ارزياب

  
  آزمون: يبرگزار طيشرا
گذار در تأثيراز عوامل  يكي كنندگان نظر شركت از

آن  يبرگزار طيشرا، ينيبال تيآزمون صالح يبرگزار

 يكيزيف طيشرا يدو طبقه فرع يدارا يطبقه اصل نيا. بود
  . بود يزمان طيو شرا

 "يكيزيف طيشرا"در رابطه با  كنندگان شركت يها دگاهيد
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و  ييآشنا، خوب آزمون يو برگزار يبه صورت هماهنگ
بودن آزمون به  كيآزمون و نزد ييروند اجرا هيتوج
  . شد انيب يواقع طيمح
 نيخود را ا دگاهيد كنندگان از شركت يمثال گروه يبرا

آزمون  نيا يبرا يكيزيف يفضا"گونه مطرح نمودند: 
كه  يزياون چ. خوب بود ها برخورد. خوب بود يليخ

آزمون . خونهيبا هم م دكنن مي يابيانتظار دارند رو ارز
  . )1(گ. "منظم و خوب برگزار شد

تلف ، همچون يموضوعات "يزمان طيشرا" يطبقه فرع در
دو گروه  يها دران اديو فاصله ز انيشدن وقت دانشجو

  . مطرح شد
 انيگونه ب نيا كنندگان از شركت يمثال تجربه گروه يبرا

 هي. دكنن ميداره كه ما رو كه دو گروه  يتنها اشكال شد:
بدن كه  ميو به ما تا ميبش يكنن كه قرعه كش يريز برنامه
چون ما با هزار زحمت . ديايشما فالن ساعت بمثالً 

ما  ميتا به آزمون برس ميجابجا كن ميبخشمون رو تونست
 يجا ميخواهش كرد ها از بچه يكياز  ميزنان داشت خشب

  . )4(گ "مارو كاور كنن يخال
  

  آزمون: يمحتوا
با  ستگاهيا يتناسب محتوا، يطبقه شامل دو طبقه فرع نيا
  . و منابع آزمون بود يشغل ندهيآ

 "يشغل ندهيبا آ ستگاهيا يتناسب محتوا " يطبقه فرع در
دانش به  يابيارز، انندم يبه موضوعات كنندگان شركت

 ينبود فرصت برا، ها ستگاهيا يمهارت در بعض يجا
ناكارآمد ، يدر دوره كارورز ينيبال يها مهارت نيتمر

آموزش ، يپزشك عموم يبرا ها مهارت يبودن بعض
و  يعموم يپزشك طعدر مق يو فوق تخصص يتخصص

در دوره  ها مهارتو عدم تجربه انجام  يمواجهه ناكاف
  . اشاره كردند يآموزش

شد:  انيصورت ب نيبه ا كنندگان مثال نظرات شركت يبرا
همه  ميشد نيكه ما وارد بال يسه سال نيتو ا"
 هي ديبوده و شا يو فوق تخصص يتخصص ها مارستانيب

 يول ميكن جيمن ميتون يو م بينم ميرا  يتخصص سيك
 ايو  ميدرمانگاه ندار اديما ز. تونيم نميساده را  ي ها سيك

 هي". )1(گ"ميهست يسيپرونده نو حالهمش در  مياگر دار
 بود كه ما رو به عنوان پزشك در نظر يستگاهيا

 يزهايچ يتو بعض يگرفتند و از ما توقع داشتن ول مي
. ميبگ يچ دونستيم نميكردند ما  مي سؤالساده از ما كه 

. . سخته يليما خ يبرا دنيدرمانگاه د ضياالن مرمثالً 
 يتو بعض رمونمه ديبا يپ يما به عنوان ج يبرا

  . )2(گ "شهر اعتبار داشته باشه يها درمانگاه
ارائه ، همچون يموضوعات "منابع آزمون " يطبقه فرع در

توافق و ، آزمون يندادن منبع مشخص و خالصه برا
، منبع آزمون نييتع يبرا گريكديبا  انيمشورت دانشجو

بسته  هيته، آزمون يآمادگ يو ابهام مباحث برا يگستردگ
 يها لميف يبارگزار، آزمون يمثل درسنامه برا يآموزش
دانشگاه و در  تيسا يرو ينيبال يها تيصالح يآموزش

به  ها مهارتگذاشتن لوح فشرده آموزش  ارياخت
  . مطرح شد انيدانشجو

مطرح  گونهنينظرات خود را ا كنندگان از شركت يبعض
اصن نه رفرنس مشخص هست . ميفقط ادعا دار "كردند 
 يحت. شه ميباز ن شيآموزش ينكهايكدوم ل چيو نه ه

رو گذاشته رو  جرايپروس لميجاها دو سه تا ف يليخ
. رو نداره ها لميف نيكتابخونه ما ا. آموزش يبرا تشيسا
بزاره  تيرا يبه خاطر قانون كپ تونسته نمي چون ...يحت

را  ها لميف ستيآدرس داده كه دانشجوها ل تيرو سا
. رديبگ ديش تو كتابخونه هست و برها يد يگذاشته و س

در مورد طب اورژانس ما مثالً . كارگاه حتمن برگزار بشه
 لميشامل جزوه و ف تونهيرفرنس كه م ديبا. ميكارگاه داشت

وسعت  نيكه به ا يامتحان ". )2(گ "باشه به ما بدن نايو ا
ما . رفرنس مشخص داشته باشه هي ديبا شه ميبرگزار 

 ريدور هم و اطالعاتمون با هم ش مينيبش ميمجبور شد
مشخص و شسته رفته  يمنابع به ما دادند ول ستيل. ميكن

 كيما را در  يها خوب است كه ماست لرن". )3(گ نبود
كه ما انجام  يزيممكنه چ يگاه. مشخص كنند كجيجا و پ
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 يليخ. شده تطابق نداشته باشه يبا رفرنس معرف ديم مي
 e-book كيمثل  يپزشك عموم يها حداقل يخوبه كه برا

 ديخونيكه شما در كل دوره م ييزهايبه ما بدن و بگن چ
و  ديخونرفرنس جامع هم در كنار آن ب نيا يدرست ول

  . )4(گ "ميمون رو بدونها حداقل
  

  بر آزمون:  مؤثر يآموزش عوامل
، آزمون يازهاين شيپ، يطبقه شامل سه طبقه فرع نيا

مربوط به دوره  يو عوامل آموزش يريادگي يها حداقل
  . بود يكارورز

 از يموضوعات "آزمون يازهاين شيپ " يطبقه فرع در
با روند  ييآشنا، ينترنيدر آزمون پره ا يجمله تجربه قبل

مشخص شدن انتظارات در انجام ، آزمون يياجرا
، ها مهارتدر انجام  جريپروسسازي  شفاف، ها مهارت

قبل  ينيبال تيآموزش صالح يها كارگاه يبرگزار تياهم
  . از آزمون مطرح شد

ما "كردند  انيب نگونهينظرات خود را ا كنندگان شركت
 هيما ". )2گ( "ميرا تجربه كرد ينترنيپره ا يآسك كباري

 نيالزم نبود مجدد همچ ميرو داده بود نيامتحان مشابه ا
در  ". )4(گ "به دانشجوها وارد بشه ياسترس مضاعف

آزمون  نيدر ا خواديم اين كه آزمون و نيا رساني اطالع
و  ميخودمون رو آماده كن ديبا يجورهو ما چ گذرهب يچ

   .)3(گ "قبل آزمون خوب نبود هيتوج
بهتره "شد  انيب گونهنيا كنندگان شركت گريد نظرات
 يكسريچهار روزه كه ما  ايروزه  هي ديبگذار ييها كارگاه
و بعد هم امتحان  ميريبگ اديرا  يجرهايو پروس ها حداقل
زمان ما . ميداشت ياطفال و جراح يها كارگاهمثالً . بگذارند
 گرا ينبود و از بعد از ما گذاشتنش ول ها كارگاه يبعض
ما  يبرا يو حت ميبگذرون ميبگذارن كه ما هم بتون يطور

ما  يها يتوانمند يمرور رو، خوبه يليباشه خ يهم مرور
  . )1(گ "فهميم ميما نقاط ضعف خودمونو ، هست

، موضوعات " يريادگي يها حداقل "يطبقه فرع در
 يها مهارت يدر الگ بوك به جا ها مهارت يگستردگ

پزشك  يبرا ها مهارت يو ناكارآمد بودن بعض ياصل
  . مطرح شد يعموم
الگ  بيع"معتقد بودند كه  كنندگان از شركت يبعض
. ستينكارآمد اصالً بزرگ شده و  ياديكه ز نهيا ها بوك
فاصله از  هيبهتره با . انجام بسه ديآزمون االن با نيچرا ا

 يسر هي رهيبگ اديباشه كه آدم بتونه بره  ليفراغت تحص
مثل كت دان رو ما تو  ييزايچ هي ". )1(گ. "رو زايچ

 دميند اديو ز ميموالژ انجام داد يرو كباري فقطدورمون 
تو  يعملكرد خوب تونيم نميپس  ميو تجربه نكرد

  .)2(گ "ميداشته باش ستگاهشيا
مربوط به دوره  يعوامل آموزش" يطبقه فرع در

و عدم تجربه  يمواجهه ناكاف، مثل يموارد "يكارورز
 يبرگزار تياهم، يدر دوره آموزش ها مهارتانجام 
، قبل از آزمون ينيبال تيآموزش صالح يها كارگاه
آموزش  يبرا ها دنتيرز يبرا يليست چك يطراح

نبود اجازه ، ها محور بودن آموزش دنتيرز، ها نترنيا
، يدر دوران آموزش ها مهارت يانجام بعض يبرا

 يكار ارزان و ناتوان يرويبه عنوان ن يپزشك يدانشجو
  . مطرح شد يرتخصصيغ مارانيب تيريدر مد
صورت  نيمورد بد نيدر ا را تجربه خود كنندگان شركت

كار  كاليبا ما پركت مارستانيتو ب يليخ"مطرح كردند 
به  يارتوپد ستگاهيتو امثالً . بوده ينكردند و همش تئور

من  ياجام بده ول يديم حيخوب توض يليما گفتن خ
 يمونده بود تونستم بگم ول ادمي يجرياز است يهرچ
حل  ديمشكل با هي نيا". )1(گ "بدم منتونستم انجا يليخ

. جدا شود مارستانيب يو درمان يبشه كه قسمت آموزش
. "كنن ميارزان استفاده  يكار يروياز ما به عنوان ن

گذاشتن بود ممتنحن  وبيچست ت كي ستگاهيامثالً ". )2(گ
چون  دونميلوله را گرفت گفتم نم يكجا ديبه من گفت با

دست  يحت. نكرده بودم ربهبودم و تج دهينداصالً قبال 
 ها دنتيرز ياگر برا. انجام بده دنيهم نم كيسال  دنتيرز

بشه كه موظف بشن به  يطراح ليست چكو  يده نمرههم 
اونها لحاظ  يآموزش بدن و جزو نمره آموزش ها نترنيا
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 يراض دنتياز آموزش رز ايبشه و بعد از ما بپرسن كه آ
ما رو  ستگاهيتو ا هك يليست چك نيهم ديبا. نه اي ديبود

 يابيرو هم با اون ارز ها دنتيرز كنن مي يابيباهاش ارز
هم  نترنيو به ا رديبگ اديرا  نهايا ديبا دنتيكنن و بگن رز

 نيو ا بشن خيآوردن توب نييآموزش بده و اگر نمره پا
، را بده به اتند كه براش مهر كنه و اتند ليست چك

ما هم حق . را هم مد نظر بزاره دنتيرز ينيبال تيصالح
 كي". )3(گ  "ميكن نتوبهيو ا ميبگذار وبيچست ت ميدار
را از قبل به ما گفته بودن كه تو آزمون  ها تميآ يسر
و تجربه  ميانجام نداداصالً ما  يول كنن مي يابيارز
تو مثالً . دستمون ندادن مينخواسته باش اين كهنه  مينكرد

ما رو راه اصالً . مينداشت ينقش چيما ه مانيبخش زا
دم در  ديو با ميما آقا بود اين كهمخصوصا  دادنينم

اصالً كه ما  يزيآن چ يعني. ميساديوام مانيبخش زا
. "از ما انتظار دارن ها ستگاهيتو ا ميو تجربه نكرد ميديند
. دنينم اديرو  زايچ نيا مارستانيبه ما در ب. ..". )4(گ

گيري  بخش رو مشخص كنن و بهمون بگن رگ هيمثلن 
رگ  تر بيشدو بار  يكيدر كل دوره  ديما شا. نجا با شمايا

و  خورهيبه ما م يليخگيري  رگ كهيدر صورت مينگرفت
 هيرا  ييكار بشه و مشخص كنن كه چه كارها ميتقس

را  ميريبگ ادي ديكه ما با ييانجام بده و كارها دينبا نترنيا
در مثالً . دهند صيرا تخص يما بخش يبرا ياختصاص

 يليو خ ستين نترنيا فهيوظ يسوند و ان ج ...مارستانيب
 ميكن جيمن ميتونيما فالن كنسر را م شه مي يگاه. خوبه

  . )4(گ "ميمونيساده رو توش م زيچ هي يول
  

  آزمون:  يها ستگاهيا طيشرا
 زاتينامناسب بودن تجه يطبقه دو طبقه فرع نيا در
  . مطرح شد ابي) و ارزويسنار، مارنمايب، (موالژ ها ستگاهيا

 ها ستگاهيا زاتينامناسب بودن تجه" يطبقه فرع در
جمله نامناسب  از يموضوعات ")ويسنار، مارنمايب، (موالژ

 فيضع ياجرا، انجام مهارت يموالژها برا يبودن بعض
استفاده از ، استاندارد يمارنمايب تيترب، مارنماهايب يبعض

نامتناسب بودن شرح حال ، مارنمايپزشكان به عنوان ب
مناسب بودن استفاده از ، با پاسخ مورد نظر مارنمايب
  . مطرح شد مارنمايب يبه جا يواقع ماريب

صورت  نيبه ا كنندگان از شركت يمثال تجربه بعض يبرا
 ديرفتار كن يپزشك واقع هيمثل  گنيبه ما م"مطرح شد: 

نبودند وسطش  دينماها اونجور كه با ماريب يول
. پزشك باشه هي ديهم با مارنمايو به نظر ما ب دنديخند يم
ما . را داشته باشن يماريكه واقعا ب ييمارهايحداقل ب اي

مثالً . رو واقعا داشته يماريكه ب ميديد ييمارنماهايقبال ب
 ديكه واقعا با يزياون چ داديم ديبا مارنمايكه ب يشرح حال
نبود و بعد ممتحن انتظار داشت ما تو شرح  كردياجرا م

 يبعض". )1(گ"ميرا متوجه بش صيحال اون تشخ
 شنينتوبيموالژ امثالً داشتند  يموالژها اشكال ساختار

 ديشا مارنماهايب نيهم". )2(گ"بود سوراخپشت زبونش 
 ضيسر مر يبره ول ادموني زهايچ يباعث بشه بعض

 نتوبهيمن ا. نره ادمونينباشه و  ينجوريا ديشا يواقع
سفت بود كه  نقديموالژ ا نيا نتوبهيا يكرده بودم ول يليخ

شفاف تر  ديرا با ويسنار". )3(گ "نتونستم انجام بدم
. خوانيم ياز ما دارن و چ يانتظارچه  قنيكه دق ندسيبنو

 يول ميبگ ميخواستيرا م زهايچ يبعض ديچون شا
كه  مينه و نگران زمان بود ايهست  يضرور دونستيم نمي

  . )4(گ "مياز دست ند
 نگونهيا يطبقه فرع نيدر ا كنندگان نظرات شركت گريد

كه آموزش  يزيآن چ نيب ها ستگاهيا يبعض" مطرح شد:
. )1(گ "و آنچه از ما انتظار داشتند متناسب نبود ميديد
 يايدر مورد احمثالً . آموزشمون با آزمون تطابق نداره"

تجربه  اديو ز ميخورد ايكد اح كبارياطفال ما فقط 
 "نبود يعال يليخ ستگاهيعملكردمون تو ا سپ مينداشت
 كيممكنه ما در . نكردن يابيفقط عملكردمونو ارز". )2(گ
 حيتوض ميخوب نتون يليخ يول ميخوب عمل كن ستگاهيا

  ". )3(گ "ميبد
  به  كنندگان شركت زين "ابيارز" يطبقه فرع در

نادرست بودن ، ابانيارز يگمراه شدن توسط بعض
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 يمشكل شخص، ابيبه عنوان ارز دنتياستفاده از رز
با كارورزان در دوران  ابيبه عنوان ارز دنتيرز

 ديتوسط اسات انيدانستن نقاط ضعف دانشجو، يآموزش
  . مطرح شد "آموزش بهتر يمختلف برا

صورت مطرح  نيبه ا كنندگان شركت اتيمثال تجرب يبرا
. هستن ها دنتيرز نيممتحن ها ستگاهيا يتو بعض"شد: 

تو  دنتيبا اون رز يممكنه گاها ما مشكل شخص
 نيباشه و ا يو خصومت شخص ميداشته باش مارستانيب

 نياز ممتحن يكي". )1(گ"زارهيم تأثيرما  يابيتو ارز
 نويا ديگفتم با. و گمراهم كرد رفتاعتماد به نفس من رو گ

رو  ويسنار گهيد باريبدن به من گفت خانم دكتر  حيتوض
نباشند و  كساني ابيارز ديگر اساتا". )3(گ"گهيبخون د

استاد نقص  كياگر مثالً  يعني. بهتره يليعوض بشوند خ
 انياستادا هم بفهمن كه دانشجو هيبق ديرا فهم انيدانشجو
  . )4(گ "دارند ييها چه نقص

  
  بحث

 يپزشك انيدانشجو دگاهيد يمطالعه بررس نيهدف از ا
بود كه در  ينيبال تيدر آزمون صالح كننده شركت
 يپزشك انيدانشجو يها آمده از گفته به دست يها طبقه
آمده از مطالعه  به دست ياصلچهار طبقه . افتي يتجل

عوامل ، آزمون يمحتوا، آزمون يبرگزار طيشرا، شامل
آزمون  يها ستگاهيا طيشرا، بر آزمون مؤثر يآموزش
  . بودند

آزمون از نظر  نيخوب ا يها يژگياز و يكي
به اعتقاد . آن بود يبرگزار طيشرا كنندگان شركت
 يهماهنگ، آزمون يكيزيف طيشرا كنندگان شركت
 كنندگان شركت هيو توج گريكديمختلف آن با  يها بخش

ه شد كنندگان در شركت تيرضا جاديقبل آزمون باعث ا
 يواقع طيمح طيآزمون را به شرا بود و توانسته بود

از عملكرد  يبهتر يابيارز جهيكند و در نت تر نزديك
  . را فراهم سازد انيدانشجو

 طياستنباط كرد كه شرا گونهنيتوان ا مي گريطرف د از

تمركز  يرو يتا حدود تواند مي آزمون يبرگزار
اعتماد  يكاهش استرس آنها و حت اي شيافزا، انيدانشجو
 جينتا. بگذارد تأثيربه استاندارد بودن آزمون  انيدانشجو

 زانيم يو همكاران در رابطه با بررس يليمطالعه جل
با  يابياز ارزش يو كارورزان پزشك نكارآموزا تيرضا

) نشان داد OSCE( ينيع افتهياستفاده از آزمون ساختار 
 4/76داشتند( تيآزمون رضا نياز ا انيدانشجو تياكثر

 وهيآزمون ش نياز ا كنندگان شركت تيرضا ليدل. درصد)
 شنهاديمطالعه پ نيا تيدر نها. آن بوده است يبرگزار

 يابياز ارزش انيدانشجو يمند رضايتبا توجه به  كند مي
روش  نيا عيكاربرد وس رسد يبه نظر م OSCEبه روش 
  . )1باشد ( يضرورر ينيمختلف بال هايدر بخش
آزمون  يبرگزار طياز شرا گريد ييدر جا كنندگان شركت

را  انياز دانشجو ياديآزمون تعداد ز نيا اين كهنسبت به 
و به  ندنداشت يتجربه خوب كند مي يابيروز ارز كيدر 

شدن زمان  يباعث طوالن تواند مي مورد نياعتقاد آنها ا
 ودش كنندگان در شركت يخستگ جاديا جهيآزمون و در نت

 ياز سو. دگذاربتأثير ها ستگاهيآنها در ا لكردو در عم
آزمون را  ييايپا تواند مي شدن زمان آزمون يطوالن گريد
 شيميمطالعه هت. خود قرار دهد تأثيرتحت  زين
)Hetaimish(  و همكاران در رابطه با نقشOSCE  در

، ييروا يبه بررس انيمهارت و عملكرد دانشجو يابيارز
آزمون پرداخته  نيا يو اثر آموزش رشيپذ تيقابل، ييايپا

از نقاط ضعف  يكيمطالعه نشان داد  نيا جينتا. است
اما از . روش زمان بر بودن آن است نيبه ا يها آزمون
را در  انياز دانشجو ياديتعداد ز يابيارز گريطرف د

در نظر گرفته  ها آزمون نيمدت زمان جزو نقاط قوت ا
 يمطالعه حاضر برا رد كنندگان شركت كار راه. )5است(
  حل مشكل زمان بر بودن آزمون به صورت  يبرا

و  كننده هر شركت يآزمون برا يزمانبند ايو  يقرعه كش
  . دياعالم آن به فرد مطرح گرد

 يها بود كه از گفته يطبقات گرياز د يكيآزمون  يمحتوا
 يعدم تناسب محتوا. دياستخراج گرد كنندگان شركت
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 ينبود منابع مشخص برا، يريادگي يها با حداقل ستگاهيا
در رابطه با  كنندگان بود كه شركت يآزمون از موارد

 عوامل نيآنها ا ديكردند و از د انيآزمون ب يمحتوا
آنها  تيو عدم موفق ها ستگاهيشكست در ا ثتوانند باع مي

و  )Huangنگ (ها  مطالعه جيبا توجه به نتا. شوند
 النيفارغ التحص تيترب يهمكاران هدف آموزش پزشك

هدف  نيبه ا يابيدست يبرا. توانمند و خبره است يپزشك
شده با  يخوب سازمانده يآموزش يها از برنامه يستيبا

نوع ، يارتباط يها مهارت، ينيبال يها مهارتبر  تأكيد
استفاده  يبه اندازه دانش پزشك ها و نگرش يدوست
  . )6گردد(

در  مؤثراز عوامل  گريد يكي كنندگان نظر شركت از
از  يبعض. است يعوامل آموزش ينيبال تيآزمون صالح

را به  ينترنيدر آزمون پره ا يتجربه قبل كنندگان شركت
از . كردند انيآزمون ب نيا يخوب برا يآمادگ كيعنوان 

قبل از آزمون و  انيانتظارات از دانشجو بيان نظر آنها
 يبه آمادگ تواند مي مورد ارزيابي يجرهايپروس تعيين
و  )Allenمطالعه آلن (. كمك كند انيدانشجو تر بيش

 انيدانشجوسازي  و آماده هيهمكاران در رابطه با توج
كه چهار ماه قبل از  يانيدانشجو، قبل از آزمون نشان داد

 دهيشده و آموزش د هيتوج OSCEآزمون  يبرگزار
 يدانش قبل سهيمقا نهيدر زم يبهتر ديد ابانيبه ارز بودند

كه از آنها بعد از آزمون  يآنها نسبت به آزمون و انتظارات
كردند  انيبعد از آزمون ب زين انيدانشجو. كرد جاديبود ا

با آنچه در  سهيبود كه در مقا يزيكه آزمون همان چ
آنها بود  انتظارآموخته بودند و مورد  يهيجلسات توج

دادند  شنهاديپ انيدانشجو )Huangنگ (ها  در مطالعه. )7(
 اتيدر رابطه با جزئ يهيكه قبل از آزمون جلسات توج

 نيبه صورت آنال تواند ميآزمون و الزامات آن  نديفرآ
  . )6برگزار گردد(

در آزمون را  ليعوامل دخ گرياز د يكي كنندگان شركت
رابطه  نيآزمون دانستند و در ا يها ستگاهيا طيشرا تأثير

نادرست بودن ، مارنماهايب، به نامناسب بودن موالژها

اشاره كردند و  ابيبه عنوان ارز ها دنتياستفاده از رز
را به عنوان  مارنماياستفاده از خود پزشكان به عنوان ب

 يمطالعه خسرو. ارائه كردند نهيزم نيدر ا يكار راه
 ماريبه عنوان ب ها دنتيهمكاران در رابطه با استفاده از رز

 ها دنتينشان داد استفاده از رز ابياستاندارد شده و ارز
 يها در مورد جنبه تواند مياستاندارد شده  ماريبه عنوان ب
از . بازخورد دهد انيبه دانشجواي  و حرفه يتخصص
د تعارض و مشكالت در صورت وجو گريدطرف 
عامل نه تنها نقطه  نيا دنتيو رز انيدانشجو نيب يشخص

عامل  كيبه عنوان  تواند مي يقوت آزمون نبوده بلكه حت
 زيمطالعه ن نيدر ا. )8باشد( يده نمرهدر  يريسوگ

 عدم استفاده از يخود برا لياز دال يكي كنندگان شركت
اما . دانستند مي عامل نيرا ا ابيبه عنوان ارز ها دنتيرز

درصد  72) نشان داد حدود Wang( مطالعه وانگ
به عنوان  دنتيكردند كه استفاده از رز انيب انيدانشجو

عملكرد آنها  يرو ها ستگاهياستاندارد شده در ا ماريب
 اشاره نيهمچن يمطالعه خسرو. )9نداشته است( يتأثير
خود را در نقش  ادندارند است ليتما انيكه دانشجو كند مي
را حدس زده و  ماريممكن است مشكل ب ريز ننديبب ماريب
جمع بندي  .)8را دچار مشكل كند( يابيقضاوت و ارز نيا
گيري  در اين مورد نياز به انجام مطالعات تصميم و

  بيشتر دارد.
توان به محدود  مي مطالعه نيا يها تيجمله محدود از

. اصفهان اشاره نمود يبودن آن به دانشگاه علوم پزشك
و نه  انيدانشجو دگاهيبه د يمحدود شدن بررس نيهمچن

گرفته  دهيمنجر به ناد تواند مي آزمون كنندگان برگزار
علل  يشناخت برخ ايو  باشد شده ها از جنبه يشدن برخ
  . را با مشكل مواجه سازد ارگذتأثيرو عوامل 

 دگاهيگردد د مي شنهاديپ يمطالعات آت يبرا
آزمون در سطح وزارت  يدركاران برگزاران دست

 يمورد بررس دياسات دگاهيد زيو ن ها بهداشت و دانشگاه
شود بازتاب نظرات  مي هيتوص نيهمچن. رديقرار گ
نوع  نيدر مورد تجربه خود از شركت در ا انيدانشجو
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و  ها دانشكده طحدر س يبرگزار نيمسؤولبه  ها آزمون
 رخانهيو دب گذاران استياندركاران و س دست ريسا

وزارت بهداشت و درمان و  يعموم يآموزش پزشك
  . انعكاس داده شود يآموزش پزشك

  
  گيري نتيجه
بر آزمون از عمده  مؤثر يرسد عوامل آموزش مي به نظر
 تأثيررا تحت  ينيبال تيباشد كه آزمون صالح يعوامل

آزمون به  ياهداف برگزار نيهمچن. دهند مي خود قرار
 تواند مي شوندگان روشن نبود و آزمون دگاهياز د يخوب

 يبه طور كل .گذار باشدتأثيرمورد انتظار  جيبر نتا
آزمون را مناسب  يبرگزار طيشرا كنندگان شركت
 جينتا كارگيري بهآزمون و  ياما محتوا ند،نمود فيتوص

. ديگرد انيب كنندگان بود كه توسط شركت يآن از ابهامات

به  تواند مي ينيبال تيآزمون صالح اين كهبا توجه به 
 يآموزش يندهاياصالح فرا جهيو در نت حيصح يابيارزش

در  يتوان از آن به عنوان ابزار مي و دينما يانيكمك شا
كسب  يبرا انيدر دانشجو تر بيشتالش  جاديجهت ا
پزشك در  كيالزم و مورد انتظار به عنوان  يها مهارت

و  ياقدامات اصالحلذا انجام ، استفاده نمود ندهيآ
 نهيزم نيشده در ا يمنظم و سازمانده يها يزير برنامه
  . است يضرور

  
  قدرداني

 نيمسؤولبدين وسيله مراتب قدرداني وسپاس خود را از 
همكاري و  ها محترمي كه در انجام مصاحبه انيو دانشجو

  . نماييم مي اعالم، مساعدت الزم را داشتند
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Abstract 
 
Introduction: The goal of clinical education in general medicine program is to achieve the minimum skills 
expected of graduates. Clinical competency exam is designed as a tool for assessing these minimum learning 
essentials. Exploring the viewpoints of examinees could be a step towards improving the quality of this exam 
and resolving its problems. The purpose of this study was to examine the viewpoints of interns participating 
in the clinical competency exam.   
Methods: This qualitative study employed conventional content analysis approach. Subjects included 17 
interns participating in the clinical competency exam in 2016 in Isfahan University of Medical Sciences who 
were interviewed in four groups of 4-6 people. Interviews were transcribed and then analyzed in MAXQDA-
10 software.   
Results: A total of 93 preliminary codes were extracted. Having the duplicates removed and similar codes 
integrated, 72 codes were extracted and classified into 4 main categories and 9 subcategories. The main 
categories were: “conditions of the exam administration, content of the exam, educational factors affecting 
the exam, and conditions of exam stations”. 
Conclusion: It seems that educational factors affecting the exam are the major factors that influenced the 
clinical competency exam. Also, the objectives of the exam were not clear from the perspective of examinees 
which could affect the results. Since the clinical competency exam can be used as a tool to make students try 
more to acquire the necessary and expected skills, taking corrective measures and organized regular 
planning are essential in this area. 
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