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 15/6/99، پذیرش:3/6/99، اصالح: 7/2/99 دریافت:

 خالصه
مره ندوره دستتاار  یا تخصص در پزشکی شام  دوره اا  سه ساله و ههار ساله یا پج  ساله اس  .پاشرف  تصصالی دستااران مجو  هه بوولی یا سب    هدف:سااقهه و  

اا  ستوی در ار سال می هاشد. ادف از این مطالعه هررسی روایی پاش هان آزمون اا  دورن هخشی و ستوی در پاشرف  تعاان شتده از آزمون اا  درون هخشتی وآزمون   

 .تصصالی دستااران هود

طالعه شام  در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. جامعه مورد م 89-89مطالعه حاضتر ی  مطالعه تصلالی مططعی هود سه در ستال    مواد و روشااا: 

نفر هه صتورت تصتادفی انتخاش شدند. اهزار گرداور  داده اا شام  ه  لاب  ،    121دوره دستتاار  وود را شتروک سرده هودند. تعداد    94سلاه دستتاارانی هود سه در ستال   

 آزمون اا  ستوی هود. پاشرف  تصصالی شرس  سججدگان سامانه ثو  فعالا  اا  آموزشی دستااران )الگ هوگ(، آزمون اا  اجراشده اسکی و روش اا  نوین ارزشااهی و

 و مدل رگرساون الجبتا  انجام شد. 11.5ورژن  SPSSهه صورت طولی در طی ههار سال مورد هررسی برارگرف . آنالاز اطالعات ها استفاده از نرم افزار 

ان ن اوالق حرفه ا ، الگ هوگ، اسکی ، روشها  نوین ارزشااهی، آزمون دوره ا  و پایمدل هه سار رفته )پاش هاجی پاشرف  تصصالی هراساس متغار اا  پاش ها یافته ها:

درصد از واریانس وضعا   22تا  11( این مدل df=6  ،= 46.43 Chi-square(، p≤ 0.01و هه طور معجی دار  پایا هود. )  full modelسال ستوی( مدل سام 

درصد از افراد موفق یا بوول شده درس  طوطه هجد  شده هودند. درصد افراد ناموفق یا مردود سه  هه درستی طوطه  9/81سجد. بوولی و مردود  دستااران را توانب  پاش هاجی 

ضعا  بوولی ودرصد هود. نتای  آنالاز نشان داد سه از هان متغار اا  پاش هان فطط آزمون ستوی دوره ا  و آزمون ستوی پایان سال راهطه معجی دار  ها  11هجد  شده هودند 

 و مردود  دستااران داشتجد.

ر ههوود ثر دآموزش مجاس  و هه سارگار  اعضا  ااات علمی ها تجرهه جه  طراحی و اجرا   آزمون اا  ساوتارمجد و دارا  روایی و پایایی مجاس  گامی مو نتیجه گیری:

 اا  هالاجی و عملی دستااران ووااد هود. سافا  آزمون اا  دورن هخشی و متعاب  ها آن ارزشااهی موثر و مفاد از مهارت

 دستیاران، پیش قینی، پیشرفت تحصیلی :واژه های کلیدی  

وفصلجامه آموزش .دارتطا  دستاار  در پاشرف  تصصالی دستااران تخصصی. هررسی روایی پاش هان آزمون اا  درون هخشی و آزمون اا  ستوی علی اسور حادر د: استنا
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 مهدمه 
نظر هه جایگاه و ااما  و ضرورت حرفه پزشکی در تامان سالم  هاماران و 

افراد جامعه، آموزش دانشجویان این رشته و اطماجان از سب  صالحا  ، دانش، 

شایبتگاها و مهارت اا  الزم حرفه پزشکی توسط آنان از حباسا  هباار زیاد  

شد سه آموزش در سطح هرووردار اس  و حباسا  این مباله زمانی مهمتر ووااد 

تخصصی و فوق تخصصی هاشد. ادف غایی آموزش پزشکی تخصصی و فوق 

تخصصی این اس  سه ی  دستاار تخصصی هعد از دانش آمووتگی، دانش، نگرش 

و مهارت اا  هالاجی و عملی یا هه عوارتی توانمجد  اا  الزم هرا  ی  پزش  

آموزشی هالاجی سه وظافه ( گروه اا  1حرفه ا  متخصص را سب  نموده هاشد.)

آموزش تخصصی هه دستااران را هه عهده دارند، هاید حداسثر تالش وود را هرا  

 آماده ساز  دستااران هرا  انجام حرفه پزشکی در سالها  آیجده هکار 

(. ااما  فراام سردن مصتوا  مجاس  هرنامه اا و دوره اا  آموزشی و 2گارند)

ها توجه هه آورین پاشرفتها و و مصتوا  آموزش ا هرنامه ااین  تجدید نظر مبتمر

و ناازاا  روز جامعه ،آموزش و تدریس درس  و مبتمر هرا  دستااران تغاارات 

تخصصی، نظارت و سجتر ل روشها  آموزشی دستااران یا هه عوارتی اعتوار علمی 

( ولی ها 3هرنامه اا  آموزشی  و روش اا  نوین آموزشی هر سبی پوشاده ناب .)

وجود تداهار متعدد آموزش از بوا  روش اا  آموزش در هالان هامار، آموزش عملی، 

آموزش الکتروناکی، آموزش مداوم ،آموزش مواحث نظر  و مجاهع آموزشی و سم  

آموزشی هه دلا  روشها  مصدود و ناسافی ارزیاهی اا، تالش اا  مذسور نابص 

اهی مجاس  از دانش و مهارت و هه عوارتی حلطه مفطوده این مبئله ارزی .(4اس )

نگرش اا  دستااران تخصصی می هاشد. هه فرض سه تمام استاندارد اا  الزم را 

در وصوص آموزش و هرنامه اا  آموزشی دستاار هکار هگاریم، هگونه می توان 

ثاه  سرد سه ی  دستاار شایبته ارتطا هه سطح هاالتر مطاطع دستاار  اس  یا 

(. 1وانایی الزم راهرا  شروک سارحرفه ا  وود را داراس )آموزش اا و مهارت و ت

طوق آئان نامه و هخش نامه اا  وزارت ههداش ، گروه اا  آموزشی هالاجی 

دانشکده اا  پزشکی از ارزیاهی اا  درون هخشی هه عجوان ارزیاهی اا  تکویجی 

 رت وزمون اا دانش، مهاآدستااران استفاده می سججد. هه عوارتی هر اساس این 

نگرش دستااران را در  طول دوره آموزشی ار مططع دستاار  مورد سججش و اندازه 

گار  برار می داجد. از آنجا سه معاون  آموزشی وزارت متووک فطط اصول و 

ههارهوش اولاه این ارزیاهی اا سه از آن هه عجوان روشها  نوین ارزشااهی یاد ماکججد 

ا توسط گروه اا  آموزشی اجرا و  هرگزار را مشخص نموده اس  و این ارزیاهی ا

سوالی سه مطرح می شود این اس  سه آیا این ارزشااهی اا  نوین  ،می گردد

آموزشی سه در بال  آزمونها  تئور  و عملی توسط گروه هرگزار می گردد از اعتوار 

 و روایی الزم هروورد ار ابتجد و آیا هه ادف اصلی سه امانا ارزیاهی درس  توانایی

( هالش اا  موجود در زماجه اعتوار و 1اا  دستااران می هاشد دس  می یاهجد ؟)

روایی آزمون اایی سه در حوزه آموزش تخصصی وجود دارد ضرورت پرداوتن هه 

این موضوک را هه عجوان یکی از اولوی  اا  فعلی حوزه آموزش پزشکی تخصصی 

پژواشی سه توسط حادر  و هاش از ار زمان دیگر  مورد تاساد برار می داد. در 

زان پاش هان ما  در دانشکده پزشکی مشهد انجام شد هه هررسی روایی امکاران

موفطا  دستااران دانشکده پزشکی مشهد در آزمون ارتطا  دستاار  هر اساس نرم 

افزار الگ هوک الکترونا  پرداوته شد در این پژواش  نمرات ار ی  از بال  

سالس اا  تئور ، گزارش صوصگاای، مهارت عملی جلبات الگ هوگ دستااران )

، درمانگاه، راند هالاجی، ژورنال سالش و سجفرانس آموزشی( هه تفکا  مصاسوه گردید 

 و راهطه آنها ها نمره آزمون ارتطا  دستاار  هررسی گردید. 

یافته اا  پژواش حاضر نشان داد سه تجها سالس اا  تئور  ها موفطا  

ارتطا  دستاار  راهطه معجادار  داشته اس  و ااچکدام از دستااران در آزمون 

فعالا  اا  آموزشی دیگر راهطه معجادار  ها موفطا  دستااران در آزمون ارتطا  

در پژواشی دیگر سه توسط اسور  و اسکجدر  انجام شد  (.9دستاار  نداشته اند)

لاجی جد  هامازان روایی پاش هان آزمون اا  جامع دندانپزشکی درسفای  توانم

 مصاسوه ضری  اموبتگی هان نمراتدانشجویان هررسی شد سه نتای  نشان داد 

( p≤0/001) و معدل نام سال دوم( p≤0/001پججم )علوم پایه و معدل س  سال 

دوره نشانگر اموبتگی این نمرات هود. مصاسوه ضری  اموبتگی هان  ار سه در

 1399 و 1391  جویان ورودنمرات علوم پایه و معدل نام سال اول در دانش

(p≤0/001  )  ناز 1399ورود  اا(p=0/003ناز )  نشانگر اموبتگی این

 (.9)نمرات هود

س ن دروروایی پاش ها ادف ن هاادر پژواش دیگر سه توسط عرفان و امکار

 از نتای  حاسیاها در دانشجویان پزشکی انجام شد تخصصی آزمون ورود  دانشگا

اموبتگی ساده هان متغاراا  پاشوان و مالک، امه مواد امتصانی ها متغار مالک 

مدلباز  ها استفاده از رگرساون هجدگانه صرفاً  اموبتگی معجادار داشتجد. ها انجام

(. در این پژواش هر 8)درس زیب  شجاسی باهلا  پاشواجی سججدگی معجادار داش 

ن ه عجوان یکی از روشها  تعاان اعتوار آزموآنام تا هااستفاده از روایی پاش هان ه

اا یا اهزار اندازه گار  هه ارزیاهی مازان اعتوار و روایی آزمون اا  درون هخشی 

 گروه اا  آموزشی هالاجی دانشکده پزشکی مشهد هپردازیم.

 مواد و روشاا
پژواش حاضر تصلالی و از نوک مطالعات اموبتگی )رگرساون لجبتا ( اس . 

در سال اول دستاار   84مطالعه عملکرد آموزشی دستااران سه در سال در این 

سه سال ههارم دستاار  می هاشد در آزمون اا   89پذیرش شده هودند تا سال 

ستوی و دورن هخشی جه  ارتطا هه مرتوه هاالتر هه صورت طولی مورد هررسی برار 

ی   سلی تشکا  مببم گرفتجد. الزم هه ذسر اس  آزمون ارتطا  دستاار  از دو

شود. آزمون اا  درون هخشی سه توسط گروه اا  آموزشی انجام می شود  و 

آزمون  ستوی سه ببمتی از آن توسط گروه و ببم  دیگر  توسط وزارت متووک 

صورت می گارد. از مجموک ساصد نمره ا  سه هه این آزمون اا اوتصاص داده شده 

ن اا  درون هخشی و صد و پججاه نمره اس  صد و پججاه امتااز آن مرهو  هه آزمو

آن مرهو  هه آزمون اا  ستوی می هاشد. آزمون اا  درون هخشی شام  آزمون 

، اوالق حرفه (.,dops,360,minicx)اا  اسکی، روش اا  نوین ارزشااهی 

ا  و الگ هوگ می هاشد سه اام آن هه ارزیاهی مهارت اا  عملی و نگرش 

تصصالی می پردازد و در آزمون اا  ستوی هاشتر ارزیاهی دستااران در طول ی  سال 

مهارت اا  شجاوتی )سطوح دانش، درک و فهم و سارهرد( دستااران مد نظر 

 (. 11اس )

در این پژواش هه دنوال این هودیم سه روشن سازیم سهم ار ی  از آزمون 

ه هاا  دورن هخشی و آزمون اا  ستوی دستاار  در پاشرف  تصصالی دستااران 

مازان اب  و اصوال آیا نمرات دستااران در آزمون اا  فوق تاثار معجی دار  در 

موفطا  آنها دارند یا وار. جامعه مورد مطالعه ما دستااران آموزشی سال اول سه در 

در گروه اا  آموزشی هالاجی ثو  نام شدند، هود. عملکرد این افراد یا هه  84سال 
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و امکاران علی اسور حادر ؛  وایی پاش هان آزمون اا  درون هخشی و آزمون اا  ستوی ارتطا  دستاار ر  

 

در آزمون اا  ستوی و درون  89این افراد تا سال  عوارتی وضعا   بوولی، مردود  

هخشی مورد مطالعه برار گرف . هه مجظور جلوگار  از تاثار تفاوت اا  فرد  و 

سایر متغار اا  مداوله گر، هه جا  استفاده از دستااران متفاوت در مطاطع مختلف 

ف  راز ی  گروه از دستااران هه عجوان گروه امگن استفاده شد و وضعا  پاش

تصصالی این افراد درطول ههار سال مورد مطالعه برار گرف . داده اا شام  نمرات 

دستااران هه تفکا  در آزمون اا  درون هخشی سه در فوق ذسر شد و آزمون ستوی 

دستاار  می هاشد. هه عوارتی اهزار گرداور  داده اا آزمون اا  عملی و ستوی و 

اا  درون هخشی و ه  لاب  مرهو  ه  لاب  اا می هاشد سه روایی آزمون 

هه اوالق حرفه ا  غالوا هه صورت مصتوایی و توسط نظروواای از متخصصان و 

اعضا  ااات علمی هاتجرهه و هاساهطه هاال گروه اا  آموزشی هالاجی صورت گرف . 

نمرات مرهو  هه الگ هوگ از سامانه سالم سه فعالا  اا  آموزشی دستااران در 

گردآور  گردید. روایی و پایایی ازمون ستوی ناز توسط وزارت  آن ثو  می گردد

تصلا  گردید و از آزمون  spssههداش  استاندارد می گردد. داده اا توسط نرم افزار 

آمار  توصافی مجاس  و آزمون آمار  رگرساون لجبتا  جه  آزمون معجی دار  

 استفاده گردید.

 

 یافته ها
هه عجوان  84تاارانی اس  سه در سال جامعه پژواش حاضر شام  تمام دس

در دانشکده پزشکی هه ترتا  در  89دستاار سال اول ثو  نام نموده اند و تا سال 

نفر(. از هان 241مطاطع اول تا ههارم دستاار  هه تصصا  مشغول هودند، می هاشد )

نفر هه صورت تصادفی از گروه اا  آموزشی مختلف هه  121نفر تعداد  241این 

نفر زن  19( و 4442٪نفر مرد ) 13نمونه انتخاش گردید. هر اساس ججبا   عجوان

(، 4149٪نفر گروه اا  آموزشی جراحی ) 11( هودند. هر اساس گروه آموزشی،٪1149)

( هودند. عملکرد آموزشی این نمونه 1343٪نفر گروه اا  آموزشی غار جراحی ) 14

. جه  سجترل متغاراا  مداوله در ادامه شرح داده شده اس  89تا سال  84از سال 

گر و حذف تفاوت اا  فرد  و متغار اا  زماجه ا  دستااران ،عملکرد آموزشی 

رسورد  382نفر در طی مدت ههار سال مورد مطالعه برار گرف . در س   121ا  

 ≥pهه طور معجی دار  پایا هود) .)  full model وارد تصلا  شدند و مدل سام 

0.01 ،)df=6  ،= 46.43 جدول شماره  مجذورسا (. در جداول شماره ی  و

دو ماانگان و انصراف استاندارد متغار اا  پاش هان در طول ههار سال نشان داده 

 شده اس .

. میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمون های دورن قخشی و 1جدول شماره 

 آزمون های کتبی ارتهای دستیاری

 

 آزمون ها

کمترین 

 نمره

 قیشترین

 نمره

انحراف  میانگین

 استاندارد

 دورن هخشی

 الگ هوگ

 اوالق حرفه ا 

 اسکی

 

21/8  

21 

19 

 

92/42  

31 

8/13  

 

98/29  

34/29  

91/43  

 

94/3  

81/1  

24/9  

 ستوی

روشها  نوین 

 ارزشااهی

 ستوی دوره ا 

 ستوی ارتطا

 

41/11  

 

21 

31 

 

11/49  

 

19/14  

139 

 

19/29  

 

41/39  

14/11  

 

13/4  

 

99/1  

99/24  

 

. میانگین و انحراف استاندارد ترکیب نمرات دورن قخشی و 2جدول شماره

 کتبی و نمره کل دستیاران

 

رسورد معتور و تعداد  382رسورد،   418طاق تصلا  صورت گرفته از مجموک 

درصد از رسورداا  9341رسورد داده نابص یا گمشده وجود داش  هه هاان دیگر  99

دارا  داده سام  هوده و در پردازش شرس  داده شدند..وروجی مدل نشان می داد 

مبتط  سه شام  آزمون اا   درصد ها استفاده از این شش متغار 98سه ها اطماجان

 ,DOPSو روشها  نوین ارزشااهی ) logbook, ،OSCEدرون هخشی ) 

MINICX,360O اوالق حرفه ا  و آزمون اا  ستوی دوره ا  و پایان ، )

مرهو  هه بوولی یا مردود  دستااران را را تواان   سالمی هاشد می توانام تغاارات

والد سه مهم ترین آماره هرا  آزمون معجی  طوق نتای  هدس  آمده از آماره نمایام.

(  نشان داد سه از 3دار  حضور ار متغار مبتط  در مدل می هاشد نتای  جدول )

هان شش متغار مبتط  موجود در پژواش تجها تاثار دو متغار آزمون ستوی دوره ا  

و آزمون ستوی پایان سال در پاشرف  تصصالی دستااران معجی دار اس  و سایر 

اراا اثر معجی دار  در تعاان وضعا  موفطا  یا عدم موفطا  دستااران ندارند. متغ

درصد  14998هه عجوان مثال نبو  شانس مصاسوه شده هرا  آزمون ستوی دوره ا  

می هاشد. این درصد هه این معجاس  سه اگر نمره دستاار  در آزمون ستوی دوره ا  

فزایش یا سااش در نمره نهایی دستاار درصد احتمال ا 99افزایش یا سااش پادا سجد 

 .(p≤ 0.05) ومتعاب  ها آن در بوولی یا مردو  او تاثار ووااد گذاش 

 . نتایج معناداری متغیر های مستهل قا استفاده از رگرسیون لجستیک3جدول شماره 

متغیرهای 

 مستهل

ضریب 

 همبستگی

انحراف 

 معیار

درجه 

 معناداری* آزادی

نسبت 

 شانس

 892/1 181/1 1 149/1 119/1- هوگ الگ

 اوالق

 ا  حرفه
111/1 182/1 1 418/1 118/1 

 882/1 911/1 1 121/1 119/1 - آسکی

 روشها 

 نوین

 ارزشااهی

-141/1 121/1 1 111/1 811/1 

 هدور ستوی

 ا 
119/1 121/1 1 111/1 998/1 

 ستوی

 سال پایان
183/1 119/1 1 111/1 811/1 

                                                                   P value * 

 آزمون ها

 تعداد

قیشترین 

 میانگین نمره

انحراف 

 استاندارد

 92/23 91/91 139 419 ستوی

 48/8 92/121 9/149 411 درون هخشی

 31/18 84/221 11/291 419 نمره س  آزمون اا
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 قحث و نتیجه گیری

دراین پژواش آزمون تصلا  رگرساون لجبتا  انجام شد سه در آن موفطا  

یا عدم موفطا  دستاار در مططع تصصالی هه عجوان متغار واهبته و ارزیاهی اا  

اوالق حرفه ا ، الگ هوگ ، آزمون اسکی، روش اا  نوین ارزشااهی، آزمون ستوی 

خاش مبتط  یا پاش هان انتدوره ا  و آزمون ستوی پایان سال هه عجوان متغاراا  

( هه طور 4آزمون ام نی هوس جدول شماره )  (full model )شدند. مدل سام  

درصد از واریانس وضعا  بوولی و  22تا  11معجی دار  پایا هود.این مدل هان 

درصد از افراد موفق یا بوول شده درس   9/81مردود  دستااران را تواان سرد. 

درصد از افراد ناموفق یا مردود هه درستی طوطه  11طوطه هجد  شده هودند. و تجها 

درصد از پاش هاجی دستااران در طوطه هجد  موفق  1/81جد  شده هودند. در س  ه

 و ناموفق درس  هود. 

( نشان داد سه از هان متغار اا  پاش هان فطط آزمون waldنتای  آماره والد )

ستوی دوره ا  و آزمون ستوی پایان سال هه طور معجی دار  وضعا  بوولی و 

می سجد و سایر متغاراا تاثار معجی دار  در این مردود  دستااران را پاش هاجی 

پاش هاجی نداشتجد . هه طور والصه می توان گف  شش متغار مبتط  تصطاق در 

درصد اطماجان، در مجموک یازده تا هاب  و دو درصد از پراسجدگی  98این مدل ها 

دستااران را در طوطه اا  موفق و ناموفق تواان می سجد و دلا  این درصد سم 

وگ ه علارغم معجی دار  س  مدل ، عدم تاثار معجی دار ههار متغار مبتط  الگ

ارزشااهی و تاثار معجی دار  دومتغار  نوین اا  ا ، آسکی و روش حرفه ،والق

ستوی دوره ا  و ستوی ارتطا می هاشد. سافا  ی  روش ارزشااهی ها روایی و پایایی 

ر روش اا  ارزشااهی امچون آن تعاان می شود . هرایی عدم معجی دار  سای

اوالق حرفه ا ، الگ هوگ، آزمون آسکی، روشها  نوین ارزشااهی را می توان در 

عدم روایی و پایایی آزمون اا و عدم استاندارد ساز  نصوه اجرا  این متغاراا 

دانب . نمره اوالق حرفه ا  توسط ه  لاب  اایی سه توسط اساتاد گروه سام  

. نمره الگ هوگ از طریق فعالا  اا  آموزشی سه دستاار می شود، داده می شود

در گروه انجام می داد و توسط سارشجاس آموزش گروه ثو  می گردد ارائه می 

 DOPS،Minicexشود. آزمون آسکی و روش اا  نوین ارزشااهی ام سه شام  

درجه اس  ، هه عجوان آزمون اا  موتجی هر عملکرد هرا  سججش  311و آزمون 

ه هالاجی و مهارت اا  عملی طراحی می شوند توسط گروه طراحی و اجرا درحاط

می شود. ها نگاای اجمالی هه نصوه طراحی و اجرا  آزمون اا  ذسر شده می توان 

هه عدم آموزش مجاس  اساتاد در طراحی و اجرا و نداشتن رویه ا  ساوتار مجد و 

، 360ین ارزیاهی نظار مجبجم هر فرایجداا  ارزیاهی درون هخشی و روش اا  نو

DOPS ،Mini-CEX  و روشOSCE  دانب . لذا نمرات سب  شده عمال

نشان داجده مازان توانایی و مهارت دستااران نمی هاشجد هجاهراین طوق نتای  هدس  

آمده  پژواش حاضر نطشی در پاش هاجی پاشرف  تصصالی دستااران ندارند.  این 

( امخوانی دارد هرا 11و امکاران ) Schmidt HGیافته اا تا حدود  ها مطالعه 

سه آنان مشااده سردند سه ارتوا  وطی مثوتی هان نمره ستوی و آزمون هالاجی 

دستااران سال اول و دوم رشته تخصصی داولی وجود دارد ولی دروصوص مطاطع 

دستاار  سال سوم و ههارم این امر معکوس هوده اس . امچجان این یافته اا ها 

( تا حدود  امخوانی دارد. از نتای  مطالعه آنها این 12ایی و امکاران)مطالعه یغم

هود سه در دوره اول و دوم دستاار  هه ترتا  هان نمرات استاندار شده ارزیاهی دورنی 

و هارونی دستااران ارتوا  معجادرا  ها موفطا  در آزمون دانشجامه وجود داش  ولی 

غار اا  مبتط  مورد نظر و موفطا  در در دوره سوم ااچ گونه ارتواطی هان مت

آزمون مذسور وجود نداش .این تفاوت معجی دار  و عدم معجی دار  در سال اا  

مختلف هه نصوه طراحی واجرا  آزمون اا  اشاره دارد. اما این یافته اا ها نتای  

 DOPS( سه هه هررسی روایی و پایایی آزمون 13مطالعه گواپایه زاده و امکاران )

روایی و پایایی آزمون معجی دار هود و اموبتگی  اوته هودند امخوانی نداش .پرد

  0/071ها ماانگان نمرات نظر  و هالاجی هه ترتا   DOPSهان نمرات 

(p=0/647) .0/093 (p=0/548)   هود. امبتگی ار مهارت ها نمره س

ه و و تجریارتوا  معجی دار  داش . سه این تفاوت می تواند ناشی از مازان مهارت 

آموزش اایی هاشد سه در زمجاه طراحی و اجرا  آزمون اا  ساوتارمجد  امچون 

آسکی یا سایر روش اا  نوین ارزشااهی سب  سرده هاشجد. پرواضح اس  سه هرنامه 

دستاار  نااز مورمی ام در آموزش و ام در ارزشااهی از دساتاران گروه اا  

ن اا  دورن هخشی و ام آزمون اا  آموزشی الزم دارد. و الزم اس  ام آزمو

ستوی ارتطا دستاار  و امچجان آزمون دانشجامه مورد مطالعه سارشجاسی برار گارد. 

و حداسثر تالش درجه  طراحی و هرگزار  آزمون اا  دورن هخشی استاندارد 

استفاده شده و ها هرگزار  دوره اا  آموزش توانمجدساز  اساتاد در این وصوص و 

ججی از دستااران مصترم و هازوورد هه موبع نتای  آن هه مدیران گروه امچجان نظرس

اا  آموزشی واساتاد مشک  روایی و پایایی آزمون اا  مرهوطه را مرتفع نماناد تا 

درآیجده ها پزشکانی متخصص و متوصر و دارا  صالحا  حرفه ا  مجاس  سافا   

 ههوود سالم  افراد جامعه را تضمان نمایام.

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ed
ed

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

4 
] 

                               4 / 6

http://mededj.ir/article-1-342-en.html


 

 22                                                                                                                                        1388بتان تاه -ههار /2/ شماره اشتمدوفصلجامه آموزش پزشکی ، دوره   
و امکاران علی اسور حادر ؛  ا  دستاار وایی پاش هان آزمون اا  درون هخشی و آزمون اا  ستوی ارتطر  

 

Predictive Validity of Annual Written Exams and Written Tests for Assistant's Promotion of 

Mashhad University of Medical Sciences 

AA. Heidari )MSc) 1, M. Maleki (MSc) 2, Sh. Niroumand (MD) 3*  
 

1. Medical Educational Development Office, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, 

Iran.   

2. Education Department of Medical Specialty and Subspecialty, School of Medicine, Mashhad University of Medical 

Sciences, Mashhad, Iran 

3.Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences 

 

Received: April 26 th 2020, Revised: Aug 24th 2020, Accepted: Sep 5th 2020  

ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVE: The residency or specialization course in post-graduate medical education in Iran includes 3-5 years depends 

on different specialization. To be promoted to a higher year, assistants must earn the minimum score specified for their interdepartmental exams and 

annual national examinations. The aim of this study was to evaluate the predictive validity of these exams in academic promotion of assistants and 

90.7% of passed assistants and 16% of failed assistants were correctly classified. 

METHODS: This cross-sectional analytical study was done in medical schools of Mashhad University of Medical Sciences in 1397-1398. The study 

population included all assistants who had started their residency course in 1394. 120 participants were randomly selected. Data collection tools 

included checklist, system for recording the educational activities of assistants (logbook), the results of OSCE and MCQ (multiple choice questionnaire) 

exams. Participants' different exams results were evaluated longitudinally over 4 years. Data analysis was done by SPSS version 11.5 and logistic 

regression model was used. 

FINDINGS: The applied model (prediction of academic promotion of assistants based on predictive variables including professional ethics, log books, 

new evaluation methods, OSCE and MCQ exams) was a complete and a significantly reliable model (p≤ 0.01, df=6   ، Chi-square=46.43). This model 

was able to predict 11-22% of the variance of the educational promotion of assistants. The results of the analysis showed that among the predictor 

variables, only interdepartmental exams and yearly MCQ exams had a significant relationship with the passed or failed status of assistants. 

CONCLUSION: Adequate education, employment of experienced faculty members and design and implement structured exams with acceptable 

validity and reliability will be an effective step in improving the quality of exams and useful evaluation of clinical and practical skills of assistants. 

KEY WORDS: assistants, prediction, educational progress 
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