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 بندی شده   ای از وظایف بالینی زمان      مجموعه OSCE1یک  
بـه انجـام   درپـی   پیهای   آنها را طی ایستگاه،است که داوطلبان  

پزشـکی  مهم  مراکز  از  این روش اکنون در بسیاری       .رسانند می
  ).2002 ،2سکیفیودکو(شود  و روانپزشکی دنیا انجام می

ــک   ــام ی ــکی OSCEانج ــه  روانپزش ــد ب ــارگیری  نیازمن ک
هایی است که در کمترین زمان باالترین پایایی و روایـی             روش

 .را داشته باشد
بنـدی مطالعـات و تجـارب اجـرای           جمعهدف این نوشتار    

ــاه آموزشـــی چنـــد ــاران، (ین کارگـ ؛ 1386عطـــاری و همکـ
 OSCEو انجام   ) 1386 ، شیخ مونسی، تقوا و خلیلیان،     ضرغامی

؛ بــوالهری و 1386تقــوا و همکــاران، (روانپزشــکی در کشــور 
 OSCEارایـه چهـارچوبی بـرای       است که بـا     ) 1386همکاران،  

توانـد کمـک      مـی عملـی    و   صورت سـاختاریافته    روانپزشکی به 
 .مدتی کوتاه این آزمون به اجرا درآیدکند که در 
هـای   بر پایه برنامـه   در آزمون    عملی مورد انتظار     های  هدف
 اسـتادان توسط گروهـی از     های عملی بالینی       هدف  و آموزشی

گاه   آن. شوند  تر فهرست می    های مهم    هدف ، سپس شدهن  یتدو
ــر  ــه هــدفب مشــابه جــداول شــده جــدولی  هــای مشــخص پای

هـا و     هـدف که درستون عمودی    شود    یتهیه م های قبلی     آزمون
بـر  از آن   پـس   . شـود   در ستون افقی محتوای آنها گنجانیده می      

کننـده، شـمار اسـتادان حاضـر در           پایه شمار داوطلبـان شـرکت     
هـا مشـخص      های اجرایی، شـمار ایسـتگاه       آزمون و محدودیت  

 .شود و سناریوها نوشته میگردیده 

نیـز  ایسـتگاه    رهـ در   3راهنمای عملکرد بیمار استانداردشده   
یکنواخت و منطبق با واقعیت     درست، دقیق، واضح،    ای   به شیوه 
زمـون پـیش از ورود بـه هـر          آداوطلـب   چـون   . شـود  مینوشته  

کمک برگه راهنمایی که در پشـت در ورودی و یـا             ایستگاه به 
 . و محتوای آزمون آشنا شـود ها با هدفباید میز درون ایستگاه   

در مـورد  پـردازی   بـدون حاشـیه    وکوتـاه ای    گونـه   بـه این برگه   
زمـون و زمـان     شـیوه آ   ،راحتـی    تهیـه شـده و بـه       هدف ایستگاه 

 .دهد میایستگاه را نشان 
 ممـتحن طراحـی     اسـتادان ترین وظـایف     از مهم دیگر  یکی  
هـایی کـه از عملکـرد     مـاده در این برگـه  . دهی است  برگه نمره 

یـه  پاهـا بـر    مـاده ایـن  . شده اسـت نوشته رود   داوطلب انتظار می  
یـا چـک     )ای  نمـره  پـنج  یـا    سهطیف   (4دهی طیفی  نمرهالگوی  
 .شود میتنظیم  )خیر/بلی( لیستی

 دهی باید رفتارهای عملی داوطلب که بر سـر       در برگه نمره  
طراحی چنین     هم .بودن انجام آن توافق شده، آورده شود        قطعی

محتـوا و سـناریو      هر گروه کاری بر پایه هـدف ،       برای  ایستگاه  
 .شود مینگاشته 

فـردی  برای هر ایستگاه از  : شدهسازی بیمار استاندارد   آماده
بایـد بـه بیمـار       .شـود   استفاده مـی   ،که برای این کار آماده شده     

ــده  ــاری   آاستانداردش ــیچ ک ــه ه ــش  را موخــت ک ــر از نق فرات
 .دهدن انجام ، ارزیاباستادانشده در حضور  تمرین

ن کــه درســتی آپــس از : هــای پــیش از آزمــون  آمــادگی
قـرار گرفـت    پـذیرش همـۀ اسـتادان        مورد   ،جرایی هر ایستگاه  ا
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جـا   از آن. ها نیز سـنجیده شـود   ایستگاهبندی  ترتیب و زمان  باید  
سـزایی دارد    ینـد اهمیـت بـه     آ در این فر   بندی  که مدیریت زمان  

زنگـی کـه    .ن تعیـین گـردد  آنظارت بـر   برای  بایست فردی    می
شـود بـا یـک       یها شنیده مـ    ایستگاهخوبی در همه      بهصدای آن   

زنـگ  بـا    دقیقه مانده به پایـان زمـان ایسـتگاه و            یکزنگ   تک
را و شـروع ورود بـه دیگـر ایسـتگاه           ممتد پایان وقت ایسـتگاه      

 .کند اعالم می
عنـوان   ای را بـه    نمـره اسـتادان   دهـی هـر ایسـتگاه        برای نمره 

 سـپس جمـع     ،حداقل نمره قبولی در هر ایستگاه حساب کـرده        
 .آورند میشمار  بهعنوان حداقل نمره قبولی  ها را به این میانگین

ــون ــرای  : انجــام آزم ــوجیهی ب پــس از برگــزاری جلســه ت
در اتـاق قرنطینـه     بایـد آنهـا      ،داوطلبان آزمـون در وقـت معـین       

پـس از   . شـوند فضـای آزمـون     تـک وارد      تـک استقرار یافته و    
ای دیگـر    وارد قرنطینـه  دوباره  داوطلبان   گذراندن ایستگاه آخر  

 .شوند می
ــره ــری  به ــون OSCEاز گی ــتیاری   در آزم ــای مقطــع دس ه

، 2هانسون،  1هاجز( کاناداتجربه  . در آغاز راه است   روانپزشکی  
 ،5لوشـن (آمریکـا   ، ایاالت متحده    )2002  ،4 و رگهر  3ناتان مک

) 2005 ،8وود  و بلـک   7سـانتوز ،  هـاجز ،  6سایر( و بریتانیا ) 1993
 .استذشته های گ  بر روشOSCEهای  دهنده برتری نمره نشان

یــادگیری و عملکــرد میــزان جــا کــه در ایــران هنــوز  از آن
هـای مختلـف تحصـیل بـرعکس         دستیاران روانپزشکی در سال   

 ،دقت تفکیک و مشخص نشـده      به) 1993،  لوشن( مراکز دیگر 
در مراکـز   یـک برنامـه نیازمنـد نظرخـواهی از اسـتادان            تدوین  

 .این رشته استآموزشی 
 سـاعت   سـه  دو تـا     عملینتی  امتحانات س سایر کشورها   در  

در حـالی کـه در       ؛)2002هاجز و همکاران،    (د  نکش  به دراز می  
روانپزشـکی  نامـه تخصصـی      ایران این آزمون در امتحان دانش     

از آن جــا کــه زمــان معمــول در .  دقیقــه اســت45ک بــه یــنزد
 باید بـازنمودی از زمـان واقعـی مصـاحبه           OSCEایستگاه های   

بــرای  دقیقــه 10-15نظــر مــی رســد زمــان  امتحــانی باشــد؛ بــه
گرچه سـایر   . دستیاران روانپزشکی در هر ایستگاه مناسب باشد      

بــرای زمــان زیــادی را ) 2002 ،هــاجز و همکــاران(هــا  بررســی
بـا تجـارب    کـه   گفت  باید   اما   ؛کنند  صرف می  OSCEطراحی  

دهـی بهتـر    سازمانبا توان  های گذشته می    دست آمده در سال     به
 طراحـی    اگر از یک هفتـه قبـل بتـوان شـروع بـه             این آزمون را  

برگـزار  ) دو تـا سـه روز     (تـری    کوتـاه در زمـان    شـود     نمود، می 
 .نمود

OSCE رایـج  های مشابه    های موجود در آزمون    تنها جنبه   نه
هـای    جنبه درداوطلب را   کشیدن   بلکه توانایی به چالش   را دارد   

 . نیز داراستبا اعتبار باالیی عملی 
یم از تالش و حمایت مالی انستیتو روانپزشـکی         دان    الزم می 

تهران و مرکز تحقیقات بهداشت روان، مرکز تحقیقـات علـوم           
ویژه از شما دکتر جعفر بوالهری سـردبیر          رفتاری مازندران و به   

هـا در توسـعه ایـن آزمـون در            محترم مجله بابـت همـه کمـک       
 1   .کشور سپاسگزاری نماییم
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