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آزمًن آسکی ( ) OSCE
مقدمٍ
آزمون بالینی و عینی ساختارمند یا آزمون آسکی ثِ ػٌَاى اثسار سٌدص ضبیستگی داًطدَیبى ٍ پسضکبى ثِ کبر گرفتِ هی
ضَد .ایي آزهَى در حمیمت رٍضی است ثرای سٌدص کفبیت ثبلیٌی در پسضکی .آزهَى آسکی هسایبیی ثر رٍش ّبی سٌتی دارد اهب در
ثرًبهِ ریسی ٍ اخرای آى هی ثبیست ثب دلت ػول ًوَد تب ثتَاى از فَایذ آى کبهال ثْرُ ثرد.
ایي رٍش ثرای اٍلیي ثبر در سبل

 1975تَسط دکتر ّبردى ٍ ّوکبراًص اثذاع ضذ پس از آى ایي رٍش سٌدص در ثسیبری از

داًطکذُ ّبی پسضکی هَرد استفبدُ ٍ الجبل لرار گرفت .کطَرّبیی هبًٌذ اًگلیس ،اسکبتلٌذ ،استرالیب ،آفریمبی خٌَثیً ،یدریِّ ،لٌذ،
کبًبدا ٍ آهریکب از ایي آزهَى در ثرًبهِ ّبی آهَزضی هؼوَل استفبدُ هی کٌٌذ.
ایي اهتحبى اهرٍزُ یکی از اخسای اهتحبًبت هؼتجری هبًٌذ  USMLEهی ثبضذ .کبلح سلطٌتی کبًبدا از اهتحبى آسکی ثِ ػٌَاى یک
رٍش استبًذارد ثرای ارزضیبثی داًطدَیبى پسضکی خبرخی استفبدُ هی کٌٌذ.

ريش تُیٍ ی یک امتحان آسکی
ثرای ثرًبهِ ریسی خْت تْیِ ی اهتحبى آسکی از یک سَ هی ثبیست اّذاف دٍرُ هبًٌذ گرفتي تبریخچِ ،هؼبیٌِ ی فیسیکی ،آهَزش
ثیوبر ،ضرح ٍ تفسیر ًتبیح ٍ آزهبیص ،حل هسئلِ ،تسلط ثر فؼبلیت ّبی ػولی ٍ از سَی دیگر ػٌبٍیي درسی را کِ هی تَاى ثر اسبس
تخػع ّب ٍ یب سیستن ّبی هختلف ثذى دضتِ ثٌذی ًوَد در ًظر گرفت.

Objective Structural Clinical Examination
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زمان َر ایستگاٌ برای آزمًن آسکی
تػوػن گیری در هَرد زهبى ّر ایستگبُ ثِ هَضَع ٍ تَاًبیی کِ هَرد سٌدص لرار هی گیرد ثستگی دارد اگرچِ زهبى پیطٌْبد
هؼوَال ثیي  4تب  15دلیمِ است اهب اغلت اٍلبت 5 ،دلیمِ اًتخبة هی ضَد .در اهتحبى آسکی گبُ از ایستگبُ ّبی پیَستِ ًیس استفبدُ
هی ضَد ثِ ایي غَرت کِ ّر لسوت از سئَال در یک ایستگبُ هطرح هی ضَد ،در یک ایستگبُ تبریخچِ گرفتِ هی ضَد ٍ در
ایستگبُ ثؼذی اداهِ ی سئَال هطرح هی ضَد .لجل از تٌظین زهبى هی ثبیست از هٌبست ثَدى زهبى ّر ایستگبُ ثرای سئَال طرح
ضذُ ،اطویٌبى حبغل ًوَد.

تعداد ایستگاٌ َا برای آزمًن آسکی
تؼذاد ٍ زهبى اختػبظ دادُ ضذُ ثِ ّر ایستگبُ تؼییي کٌٌذُ ی طَل هذت اهتحبى است .اگر اهتحبًی ثب

 20ایستگبُ  5دلیمِ ای

طراحی ضَد ،در حمیمت طَل هذت اهتحبى یک سبػت ٍ چْل دلیمِ خَاّذ ثَد چٌیي اهتحبًی اهکبى سٌدیذى تَاًبیی داًطدَیبى را
فراّن هی آٍرد .اهتحبى آسکی ثب  20ایستگبُ از پبیبًی لبثل لجَلی ثرخَردار خَاّذ ثَد حذالل تؼذاد ایستگبُ ّب در یک آزهَى آسکی
 12ایستگبُ است.

َمکاران ي امتحان گیرودٌ َا در آزمًن آسکی
در ثرًبهِ ریسی اهتحبى آسکی هی ثبیست ثِ تؼذاد افرادی کِ ثرای ثرگساری اهتحبى در دسترس ّستٌذ تَخِ داضتِ ثبضین خْت
ثرگساری ایي اهتحبى هی تَاى از اسبتیذ خَاى ًیس ّوبًٌذ اسبتیذ ثبسبثمِ ثْرُ گرفت .ثْتر است افراد اهتحبى گیرًذُ از رضتِ ّبی
هختلف ٍ گرایص ّبی هتفبٍتی ثَدُ ،ثب تَخِ ثِ هَضَع سئَال اًتخبة ضذُ ثبضٌذ.
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لجل از ثرگساری هی ثبیست ًسجت ثِ تَخیِ ًبظریٌی کِ در ٌّگبم اهتحبى هب را ّوراّی هی کٌٌذ الذام ضَد آى ّب هی ثبیست ًسجت
ثِ فرایٌذ اهتحبى ٍ ایستگبّی کِ در آى هطبرکت دارًذ ثِ خَثی آگبُ ضذُ ثبضٌذ.

اوًاع ريیکردَا در آزمًن آسکی
اهتحبى آسکی در حمیمت یک رٍیکرد کبهال لبثل اًؼطبف ثرای سٌدص داًطدَ هی ثبضذ ٍ هحذٍدُ ی اهکبًبت ایي ًَع اهتحبى تٌْب
رّي ثرگسار کٌٌذُ ی اهتحبى است در ّر ایستگبُ طراحی ّبی هختلفی هی تَاًذ ٍخَد داضتِ ثبضذ ٍ از اثسارّبی سٌدص هتفبٍتی ًیس
استفبدُ ضَد ّوبًٌذ فْرست ٍارسی ٍ یب خذٍل رتجِ ثٌذی .ثرای اًتخبة ثْتر هَضَػبت در ایستگبُ ّب ،هی تَاى ثب افرادی کِ از لجل
ایي ًَع اهتحبى را ثرگسار ًوَدُ اًذ یب ثب افراد هتخػع در ّر رضتِ تجبدل ًظر کرد.
در طراحی یک ایستگبُ ثبیذ فرایٌذ کبر ثرای ًبظر ٍ داًطدَ رٍضي ٍ ضفبف ثبضذّ ،ذف آهَزضی در زهبى هحذٍد ّر ایستگبُ لبثل
دستیبثی ثَدُ ،هَضَع طراحی سئَال ثب اّذاف دٍرُ هٌطجك گردد.
ٍلتی یک ایستگبُ خذیذ طراحی هی گردد ،ثبیذ ثرای تؼذادی از داًطدَیبى یب ثرخی از ّوکبراى اخرا ضَد گبُ تغییرات کَچکی در
کلوبت ٍ یب فرایٌذ کبر ،سجت ضفبفیت ٍ ًتیدِ ی ثْتر هی گردد.

ساختار امتحان آسکی
اگر اهتحبى آسکی از لجل ثِ خَثی ثرًبهِ ریسی ضَد ،در رٍز ثرگساری هطکلی ٍخَد ًخَاّذ داضت اسبتیذ ٍ داًطدَیبى هی ثبیست ثِ
خَثی تَخیِ ضذُ ثبضٌذ .هٌبثغ ٍ ثیوبراى هَردًیبز ًیس ثبیذ ثب در ًظر گرفتي تؼذادی ثِ ػٌَاى رخیرُ ،ثرًبهِ ریسی ضًَذ.

مًقعیتی برای بازخًرد یا آمًزش فردی
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اثتذای دٍرُ ثبلیٌی در حمیمت زهبًی است کِ هْبرت ّبی ثبلیٌی ثبیذ ثِ غَرت فطردُ تَسط داًطدَی پسضکی ثرای کل دٍرُ ی
طجبثت آهَختِ ضَد .در حمیمت یبد گرفتي رٍش ّبی غحیح در ایي دٍرُ ثرای اختٌبة از رٍش ّبی غلط است ٍ راُ را ثرای یک
زًذگی حرفِ ای سبلن ٍ ػبری از ػبدات غلط ّوَار هی سبزد .اهتحبى آسکی فرغتی را ثرای تمَیت اًدبم غحیح هْبرت ّب در زهبًی
کِ ٌَّز دٍرُ آهَزضی ثِ اتوبم ًرسیذُ است فراّن هی کٌذ .ثرای هثبل ،در ایستگبّی کِ داًطدَی پسضکی یک هؼبیٌِ ی ثبلیٌی
هبًٌذ هؼبیٌِ ی سیٌِ را اًدبم هی دّذ فرغتی است ثرای اطویٌبى از آى کِ داًطدَ هی تَاًذ ثب استفبدُ از رٍش غحیح ،یک
هؼبیٌِ ی ثبلیٌی کبهل را اًدبم دّذ .در ایي ضرایط خطبی داًطدَ ثرای اًدبم یک هؼبیٌِ را هی تَاى ثالفبغلِ اغالح ًوَد ،خػَغب
در ضرایطی کِ داًطدَ در پبیبى ّر ایستگبُ ثبزخَرد هٌبست دریبفت هی کٌذ.
راّجردی ٍخَد دارد کِ هی تَاى تَسط آى ثِ ضکل هَفمیت آهیسی آهَزش فردی را ثب اهتحبى ادغبم ًوَد ،ثِ طَری کِ ثؼذ از اتوبم
 5دلیمِ ٍلت ایستگبُ ،یک دلیمِ خْت ثبزخَرد ثِ داًطدَ اختػبظ یبثذ .داًطدَیبى ایي ثبزخَرد را یک تدرثِ ی یبدگیری ثرخستِ
رکر ًوَدُ اًذ .در ٍالغ تؼذاد زیبدی از داًطدَیبى زهبًی کِ ثبزخَردی را در ایستگبُ ّب دریبفت ًکردُ ثَدًذ ٍ اسبتیذ ًمص فؼبلی
ًذاضتٌذ از ایي ضیَُ ًبراضی ثَدًذ .تدرثِ ی ثرگساری ایي ًَع آزهَى ًطبى دادُ است کِ رضبیت داًطدَیبى ثب فؼبل تر ثَدى اسبتیذ،
ثیطتر گردیذُ است.

فراَم ومًدن یک ارزشیابی ياقع گرایاوٍ ي مىحصر بٍ فرد
اهتحبى آسکی در حمیمت فرغتی ثرای یک ارزضیبثی ٍالغ گرایبًِ ٍ چٌذ ثؼذی است ػولکرد گرٍّی از داًطدَیبى در یک ایستگبُ
هطخع ٍ یب هدوَػِ ای از ایستگبُ ّب ،هی تَاًذ ًطبًِ ی لَت یب ضؼف ثرًبهِ ی آهَزش ثبضذ .ثرای هثبل ػولکرد ضؼیف داًطدَ
در یک ایستگبُ خبظ هثال هؼبیٌِ ًَلَرٍشی ،هی تَاًذ دلیلی خْت اضبفِ ًوَدى خلسِ ی آهَزش اختػبغی ثرای ثْجَد ایي هْبرت
تَسط ّوبى استبد ثبضذ.
اهتحبى آسکی اخبزُ هی دّذ کِ داًطدَیبى ضبیستگی ضبى را در هْبرت ّبی ثبلیٌی ،رفتبری ٍ ًگرضی در ضرایط اهتحبى ًطبى
دٌّذ .در ٍالغ در لسٍم ثرگساری ایي اهتحبى سئَال ٍ تردیذی ٍخَد ًذارد.
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تعییه استاودارد آزمًن آسکی
تؼییي استبًذاردّب ثِ رٍضی درست دارای اّویت ثسیبر هی ثبضذ ضبیغ تریي رٍش ثرای تؼییي استبًذارد آزهَى آسکی ،رٍش " آًگَف
تغییر یبفتِ" هی ثبضذ .هراحل ایي رٍش ثِ اختػبر در زیر آٍردُ ضذُ است.
الف) اثتذا حذالل لجَلی یب آزهَى دٌّذُ ی لت هرزی تَسط  12فرد خجرُ ٍ یب ثیص از آى تؼریف هی ضَد
ة) گرٍُ فَق ًظر هی دٌّذ کِ ضبًس لجَلی آزهَى دٌّذُ ی لت هرزی در هَرد ّر سئَال در ّر چک لیست چمذر است
ج) ایي گرٍُ خجرُ ،درثبرُ ی ػلل لضبٍت ّبی خَد ثب یکذیگر ثحث هی کٌٌذ
د) گرٍُ ،ثرای ّر سئَال در ّر فْرست ٍارسیً ،ظرات ًْبیی ٍ ثبزًگری ضذُ ی خَد را پس از ثحث ٍ ثررسی اػالم هی کٌذ
ثٌبثرایي هحبسجبت ثِ ایي غَرت خَاّذ ثَد:

ت ّبی ثبزًگری ضذُ

یبًگیي ًورات سئَال

ات لجَلی ایستگبُ ّب

