
    و همكاران مينو يغمايي                                                                                ... و هاي تخصصيموفقيت دستياران رشته ارتباطبررسي 

  18     /)   1( 9؛ 1396 بهار/ پزشكي  پژوهش در آموزش علوم         

با آزمون ارتقاء و در آزمون دانشنامه  هاي تخصصيموفقيت دستياران رشته ارتباطبررسي 
  ارزيابي درون بخشي 

  *3، مير محمد جاللي2، آبتين حيدرزاده1مينو يغمايي

   

   25/02/95 :تاريخ پذيرش                                               24/01/95:تاريخ دريافت مقاله
  چكيده

ارزيابي نتايج آمـوزش  . رسيدن به حد قابل قبولي از دانش و مهارت باليني است ،هدف از آموزش هاي تخصصيدر آموزش دوره :دمهمق
. گيردنامه و دانشنامه صورت ميهاي ارتقاء و در پايان دوره توسط آزمون گواهيدر طي دوره دستياري به وسيله ارزيابي دروني و آزمون

بـا نتـايج   هاي تخصصي دانشگاه علوم پزشـكي گـيالن در آزمـون دانشـنامه     موفقيت دستياران رشتهارتباط بررسي هدف از اين مطالعه 
  .بود مختلف زماني يهادورهدر هاي ارتقاء ارزيابي درون بخشي و آزمون

هـاي  نـده در آزمـون  كنهاي تخصصي مختلف دانشگاه علوم پزشكي گـيالن شـركت  دستياران رشتهنگر مطالعه گذشتهدر اين  :هاروش
 در طي اين دوره زماني، سه تحول در ارزيابي دستياران. قرار گرفتند بررسيمورد 1384-1392هاي نامه و دانشنامه در طي سالگواهي

  دوره سـوم   در واضافه شـد   هاي نوين ارزشيابيروش) 1387-1389(دوره دوم ، ارزيابي دروني )1384-1386(دوره اول : صورت گرفت
دستيار در دوره اول  188در اين بررسي . تفويض شد 1هاي تيپ نامه از حالت متمركز خارج و به دانشگاهآزمون گواهي) 1392-1390(

در اين مطالعه از شاخص قبولي در آزمون نخست دانشـنامه   .نفر در دوره سوم مورد ارزيابي قرار گرفتند 218نفر در دوره دوم و  278و 
ر صورت توزيع د(  t-testهاي هاي ارتقاء با استفاده از آزمونخص با نمرات استاندارد شده ارزيابي دروني و آزمونو رابطه اين شااستفاده 

بندي دستياران در سه اي براي دستهتحليل خوشهرگرسيون لجستيك و از آناليز و همچنين  Mann Whitney U test، χ2)غيرنرمال از  
  .صورت گرفت SPSSري افزار آمااز طريق نرمدوره مذكور 

درصـد دسـتياران مـذكر و     2/64در كل . نفر مونث بودند 314نفر مذكر و  366آموخته دانش 680نتايج نشان داد از مجموع  :هايافته
هـاي  داري بين ميـزان موفقيـت دسـتياران مـذكر و مونـث در رشـته       اختالف معني. درصد مونث در آزمون دانشنامه موفق بودند 1/74

دسـتياران موفـق بـا    هاي تحصـيلي  سالبين نمرات ارزيابي دروني فقط در دوره اول نتايج نشان داد كه همچنين . اهده نشدمشمختلف 
در  ).>001/0P( دار وجـود دارد اخـتالف معنـي  نمرات ارزيابي بيروني دستياران موفق با نـاموفق   بين در دوره دوم و) =P 02/0( ناموفق

با توجه به نتايج تحليـل رگرسـيون   . مشاهده نشدو بيروني در دستياران موفق با ناموفق اختالف بارزي دوره سوم نمرات ارزيابي دروني 
نمـره اسـتاندارد    بينو در دوره دوم ) =P 004/0(لجستيك در دوره اول تنها بين نمره استاندارد شده ارزيابي دروني دستياران سال باال 

 .) =02/0P=  ،004/0P( وجـود داشـت   داريرابطه معني اال با موفقيت در آزمون دانشنامهشده ارزيابي بيروني دستياران سال پايين و ب
  .گونه ارتباطي بين نمرات استاندارد شده ارزيابي دروني و بيروني با موفقيت در آزمون دانشنامه مشاهده نشددر دوره سوم هيچ

                و بيرونــي بــا نتيجــه آزمــون دانشــنامه در دوره ســوم  بــين ارزيــابي درونــي يارتبــاط ضــعيف داد كــهنتــايج نشــان  :گيــرينتيجــه 
هاي تيـپ  نامه از نظارت دبيرخانه شوراي تخصصي پزشكي و سپردن آن به دانشگاهدنبال خارج كردن امتحان گواهيهب) 1392-1390(
  .وجود داشت 1

  ، ايرانو دستياري، سنجش آموزشي، بوردهاي تخصصي اينترني ،آموزش :هاكليد واژه
  

  مقدمه
دستيابي فراگيران به پيامدهاي مورد انتظار  ،هدف از آموزش

) Post Graduate(هاي تخصصي در آموزش دوره. باشدمي

اين پيامدها رسيدن به حد قابل قبولي از دانش و مهارت 
هاي سنجش دانش فراگيران و تا يكي از روش .باليني است

 ون ـيت در آزمــ، موفقهاآن حركتي -روانيهاي ارتـحدي مه
گوش، گلو و بيني و جراحي سر و گردن، مركز تحقيقات  ،مير محمد جاللي: نويسنده مسئول

                                     mmjalali@gmail.com    بيني و سينوس، دانشگاه علوم پزشكي گيالن، ايران
دانشكده آموزش علوم پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي  ،آموزش علوم پزشكي گروه ،يمينو يغماي

  شهيد بهشتي، ايران
 پزشكي اجتماعي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي گيالن، ايران گروه ،آبتين حيدرزاده

 باشد كه توسط دبيرخانه هر ساله برگزاردانشنامه تخصصي مي

 ).1( شودمي

) ايچهار گزينه سواالت(امل دو بخش كتبيدانشنامه ش آزمون
داوطلبين  وباشد مي) OSCE(عيني مندآزمون باليني ساختار و

در كشـور  . بايد در هر دو آزمون نمره قابل قبول كسب نماينـد 
هـاي آموزشـي   گـروه  هـاي دسـتياري توسـط   ما آمـوزش دوره 

كه مجوز الزم را از وزارت متبوع  ،هاي پزشكي مختلفدانشكده
گيرد و دستياران موظفنـد سـاليانه   اند صورت ميت كردهدرياف

بـه صـورت   (هـاي مـذكور   كه توسط دانشـكده  ءدر آزمون ارتقا

 



...                     و  هاي تخصصيموفقيت دستياران رشته ارتباطبررسي                                                                                  و همكاران مينو يغمايي

             )        1( 9؛ 1396 بهار/ پژوهش در آموزش علوم پزشكي /        19
 

گردد، شركت كنند و عالوه بر كسب حداقل برگزار مي) مستقل
و حـداقل   ءنمره ارزشيابي دروني، حـداقل نمـره آزمـون ارتقـا    

بـراي   دستياران سال آخر نيـز . مجموع اين دو را كسب نمايند
كنند ولـي  نامه در آزمون ارتقاء شركت ميكسب مدرك گواهي

اگرچه بسياري . استشركت در آزمون دانشنامه امري اختياري 
از دستياران به خاطر وجهه اجتماعي مدرك مربوطـه، شـركت   

هاي آموزشي تكميلي و احياناً فعاليت با عنـوان هيئـت   در دوره
ر اين آزمون داوطلبين د. نمايندعلمي در اين آزمون شركت مي

را در آزمـون كتبـي و شـفاهي     150از  105بايد حداقل نمـره  
             در صــورت قبــولي در آزمــون كتبــي داوطلــب . كســب نماينــد

  ). 2(سال در آزمون شفاهي شركت نمايد  5تواند تا مي
هاي مختلفي توسط محققـين در خصـوص رابطـه بـين     بررسي

هاي مختلفي مانند نمـره ارتقـاء   غيرنتايح آزمون دانشنامه با مت
نامـه پزشـكي ايـاالت    هاي مختلف، نمره آزمون گـواهي در سال
و جنسـيت دسـتياران صـورت گرفتـه كـه        (USMLE)متحده

و همكـاران   Frederick. نتايج مختلفي را به دنبال داشته است
در بررسي عوامـل موفقيـت دسـتياران رشـته تخصصـي طـب       

هاي مختلف نمره آزمون ارتقاء سال اورژانس، رابطه مثبتي بين
در بررسـي  ). 1(و نمره كتبي آزمون دانشنامه را نشـان دادنـد   

Virgilio  مشاهده شد كه نمره ارتقاء كمتـر از ) 3(و همكاران 

در آزمون ارتقـاء جراحـي در هـر زمـاني طـي دوره       35صدك 
نامـه و  دستياري با افزايش خطر عدم موفقيت در آزمون گواهي

در آزمـون   200همچنين نمره كمتـر از  . همراه است دانشنامه
هـا  با خطر عدم موفقيـت در ايـن آزمـون    USMLEمرحله اول 

ــي ــدم ــه . باش ــاران  Johnsonدر مطالع ــورد ) 4(و همك در م
 USMLEدستياران رشته تخصصي چشم پزشكي، اگرچه نمره 

ارتباط بارزي با نمره آزمون كتبي دانشنامه نداشت ولي ارتباط 
بين نمره قبـولي در آزمـون دانشـنامه و ارتقـاء سـاليانه      بارزي 

شد كه وجود داشت و عدم قبولي در سه آزمون ارتقاء سبب مي
برابـر   9شانس قبولي در آزمون دانشنامه براي بار اول بـيش از  

  بينــيپــيش )5(و همكــاران  Shellito مطالعــهدر . كــم شــود
جـزء  : دنـد از هاي موفقيت در آزمون دانشنامه عبـارت بو كننده

 USMLEنفرات برتر كالس بودن، نمره آزمون مرحله اول  3/1
، نمـره  5/186باالي  USMLEو آزمون مرحله دوم  200باالي 

و بيش از صـدك   3و  1 هايدر سال 50ارتقاي بيش از صدك 
در ) 6(و همكـاران   Chierakulدر مطالعـه  . 5و  4در سال  33

 انجام شـد محققـين   در تايلندكه مورد رشته تخصصي داخلي 
و نمـره آزمـون    دانشنامهارتباط خطي مثبتي بين نمره آزمون 

 خصـوص  در ارتبـاط  ايـن  مشاهده كردند ولـي سال اول و دوم 

در مطالعـه  . ضـعيف بـوده اسـت    اسـاتيد  ماهانـه  ارزيـابي  نمره
Bedno  در مورد رشته تخصصي طب پيشگيري ) 7(و همكاران

ارتبـاط متوسـطي   نشـنامه  داو  ءمشاهده شد كه بين نمره ارتقا
آنچه كه همه محققين بر آن اتفاق نظر دارنـد ايـن   . وجود دارد

ــودن آمــوزش و روش  هــاي اســت كــه درصــورت اســتاندارد ب
ارزشيابي، بين نمرات تحصيلي قبل از ورود به دوره دسـتياري،  

ــابي ــون    ارزي ــت در آزم ــتياري و موفقي ــين دوره دس ــاي ح    ه
. رتباط منطقي وجود داشـته باشـد  نامه و دانشنامه بايد اگواهي
موفقيت دستياران در آزمون دانشنامه تنها نشـانه مشـكل   عدم 

توانـد مـنعكس كننـده مشـكل     شخصي داوطلب نبـوده و مـي  
   اساسي در سيستم آموزشي باشـد كـه در صـورت عـدم توجـه     

. تواند مشكالت اساسي براي جامعه در آينـده ايجـاد نمايـد   مي
توانـد بــه عوامــل  ســتياران مــييكـي از علــل عــدم موفقيـت د  

دانشگاهي برگردد به عبارت ديگر معيارهاي پذيرش دستياري، 
هـا و در نهايـت   نحوه آموزش دسـتياران و ارزيـابي سـاليانه آن   

   .اجراي كوريكولوم آموزشي
هاي تخصصي پـس  در كشور ما روند ارزشيابي دستياران رشته

بـه  . اسـت از پيروزي انقالب اسالمي چندين بار متحـول شـده   
 تــوان تغييراتــي كــه در سيســتم ارزشــيابيطــور خالصــه مــي

دستياري در دهه اخيـر صـورت گرفتـه اسـت را بـه سـه دوره       
ارزيابي  كه 1384-1386هاي دوره اول طي سال: تقسيم نمود

و دوره دوم طـي سـال    اضافه شدارزشيابي دستياران  دروني به
طـرح  نيـز م  هاي نـوين ارزشـيابي  روشكه  1387-1389هاي 

  سـاختارمند  مشـاهدات  شامل ارزيابي مستمر هايشده و روش
ــارت ــامه ــد  ه ــارت  مانن ــتقيم مه ــاهده مس ــون مش ــاي  آزم ه
          لينيكوتــاه مــدت عملكــرد بــا    آزمــون،  (DOPS)عملــي

Mini CEX)( ماننـد كارپوشـه   عملكـرد  ستندم هايمجموعه و 
(Log book)  و نمونه كارها (Portfolio) و دستياران  اضافه شد

-هـاي سـاليانه بايـد حـداقل نمـره درون     براي قبولي در آزمون

بخشي و حداقل نمره ارتقاء ساليانه و حداقل مجمـوع دو آيـتم   
هـاي  دوره سوم طي سال. كردندرا كسب مي 15عالوه هب قبلي

كه عالوه بر نقش ارزشيابي درون بخشي در بود  1392-1390
نامه از حالت متمركز خـارج  ارزشيابي دستياران، آزمون گواهي

تفويض شد ولي آزمون دانشنامه  1هاي تيپ شده و به دانشگاه
رغم تغييرات متعددي كه علي. گيردمي انجامچنان متمركز هم

هـاي اخيـر صـورت    در سيستم آموزش دستياري در طي دهـه 
در آزمـون   اطالع چنداني از ميزان موفقيـت دسـتياران   ،گرفته

هاي حين دوره دسـتياري  با ساير آزمون آن ارتباطو دانشنامه 
همـواره نگرانـي جـدي در سيسـتم آمـوزش       لـذا . وجود ندارد
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عـدم  براي ارتقاء كيفيت آموزش دستياران و همچنين پزشكي 
الني شـدن  طـو و نامـه و دانشـنامه   گواهي هايقبولي در آزمون
كه اين امـر در آمـوزش عـالي و    وجود دارد  آناندوره تحصيلي 

و موجـب افـزايش    نبـوده باالخص رشته پزشكي امري مطلوب 
رو از ايـن . گرددهزينه در سيستم آموزش بهداشت و درمان مي

ــه بررســي   ــن مطالع ــاط هــدف از اي ــتياران ارتب ــت دس       موفقي
الن در آزمـون  هاي تخصصي دانشگاه علـوم پزشـكي گـي   رشته

در هـاي ارتقـاء   با نتايج ارزيابي درون بخشي و آزموندانشنامه 
  .بود هاي مختلف زمانيدوره

     هاروش
جمعيـت  . صورت گرفت 1394اين مطالعه گذشته نگر در سال 

هـاي مختلـف   مورد مطالعه در ايـن تحقيـق دسـتياران رشـته    
 كننــده در تخصصــي دانشــگاه علــوم پزشــكي گــيالن شــركت 

 .بودنـد  1384 -1392هـاي  هاي دانشنامه در طي سـال نآزمو
ها شامل داخلي، قلـب، اطفـال، پوسـت، راديولـوژي،     اين رشته

روانپزشكي، اعصاب، جراحي، بيهوشي، اورولوژي، گوش و گلو و 
با توجه به سيسـتم  . بيني و جراحي سر و گردن و چشم بودند

موفقيـت  ، از ميزان كلي ايراناعطاي مدرك دانشنامه در كشور 
توان به عنـوان ابـزاري   كنندگان در آزمون دانشنامه نميشركت

و تعيين عوامـل مـوثر احتمـالي در     آنانجهت بررسي موفقيت 
از اين رو در اين تحقيق از شاخص قبـولي در  . آن استفاده كرد
استفاده شد كه خـود  ) First Time Pass Rate(آزمون نخست 

پس از اخـذ مجـوز از   . شامل آزمون كتبي و آزمون شفاهي بود
كميته اخالق دانشكده آموزش پزشكي دانشگاه علـوم پزشـكي   
شهيد بهشتي و وزارت بهداشت درمان وآمـوزش پزشـكي، بـه    

هاي دستياران مربوطه مراجعـه شـد و نمـره ارزيـابي     فايل داده
هاي مختلف تحصـيلي  دروني و آزمون ارتقاء دستياران در سال

زمون دانشنامه ثبت و همچنين و موفقيت يا عدم موفقيت در آ
هاي مربوطه متغيرهـاي ديگـري ماننـد جـنس، رشـته      از فايل

هـاي مـذكور اخـذ    تحصيلي و سـنوات آموزشـي اسـاتيد گـروه    
هاي ثبت شده بدون نام بـوده و سـعي شـد    تمامي داده. گرديد

سـپس نمـرات   . كه اسرار دستياران مورد بررسي حفـظ گـردد  
بـه   .هاي مختلف استاندارد شدارزيابي دروني و بيروني در سال

اين منظور نمره ميانگين هر آزمون برآورد و با توجه به انحراف 
معيار آزمون فاصله نمره هر دستيار تـا ميـانگين نمـره آزمـون     

كه يك نمرة خـام بـه    دهندهنشان استاندارد مرةن. محاسبه شد
از  تـر هاي انحراف معيار باالتر يا پـايين اندازة چه تعداد از واحد

ها در براي بررسي اهميت اختالف ميانگين نمره .ميانگين است

و در مواردي كه توزيـع   t-testبين دستياران موفق و ناموفق از 
ــك    ــون ناپارامتري ــود از آزم ــال نب و  Mann Whitney Uنرم

 χ2بــراي مقايســه متغيرهــاي كيفــي در دو گــروه از  همچنــين
برقـرار نبـود    در مـواردي كـه شـرايط آزمـون    ( استفاده گرديد

ارتبـاط موفقيـت   . )به كار گرفته شد Fisher exact testآزمون 
در آزمون دانشنامه با ارزيابي دروني و آزمون ارتقاء در سه دوره 

و  ANOVAساله با استفاده از آزمون آماري آناليز واريـانس   3
  .تجزيه و تحليل شد SPSS.Ver.22آناليز آماري  از طريق

بعــد از اضــافه شــدن  1384-1386 هــايدوره اول طــي ســال
بعـد از   1387-1389هـاي  ، دوره دوم طي سـال ارزيابي دروني

ــوين ارزشــيابيروشاضــافه شــدن        و دوره ســوم طــي هــاي ن
نامـه از حالـت   آزمـون گـواهي  بود كـه   1390-1392هاي سال

تحليل رگرسـيون لجسـتيك و    همچنين از. متمركز خارج شد
بنـدي  براي دسـته   (Cluster analysis) ايآناليز تحليل خوشه

تحليل در واقع  .بهتر دستياران در سه دوره مذكور استفاده شد
تواند ارتباطات و ساختار  ابزاري اكتشافي است كه مي ايخوشه

ها را كه قـبالً مشـهود و محسـوس نبودنـد را آشـكار       بين داده
هـا يـا    در اين روش هيچ فرضـي در مـورد تعـداد گـروه     .نمايد
بنـدي كـردن    دسـته  و شـود  ها در نظر گرفته نمي تمان آنساخ
بنـابراين افـراد    .شـود  ها و يا فواصل انجام مي اساس مشابهتبر

داراي بيشترين ميزان ارتباط با يكديگر و كمتـرين   خوشهيك 
      سـطح  .باشـند  هـا مـي  خوشـه ميزان ارتبـاط بـا اعضـاي ديگـر     

  .بود 05/0هاي فوق داري در آزمونمعني
  هافتهيا

آموخته مورد بررسي قرار گرفت كـه  دانش 680در اين مطالعه 
) درصـد  2/46(نفر مونث  314و ) درصد 8/53(نفر مذكر  366
هـاي  رشته تخصصي در دو گروه رشته 12دستياران در  .بودند

ــان، جراحــي، بيهوشــي،  (جراحــي  گــوش و حلــق و بينــي، زن
زشــكي، داخلــي، روانپ(هــاي داخلــي و گــروه رشــته) ارولــوژي

از . بندي شـدند گروه) راديولوژي، اطفال، قلب، پوست و اعصاب
مـورد مربـوط بـه دوره اول،     188هاي مورد بررسي كل پرونده

مـورد مربـوط بـه دوره     214مورد مربوط بـه دوره دوم و   278
درصـد   1/74درصد دستياران مـذكر و   2/64در كل . سوم بود

داري بين الف معنياخت .مونث در آزمون دانشنامه موفق بودند
هـاي مختلـف   ميزان موفقيت دستياران مذكر و مونث در رشته

  ). 1جدول (وجود نداشت 
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  مقايسه موفقيت در رشته هاي مختلف دستياري به تفكيك جنس  :1جدول

 Missing تعداد كل رشته تخصصي
data 

 دستياران مونث موفق دستياران مذكر موفق
P_Value 

 درصد تعداد درصد تعداد

ENT 42 2215/87  7 7/42  15/0 * 

2/92 71 - - 7 84 زنان   - 

47/0 38 8 417100 42 روانپزشكي ** 

18/0 60 15 71327 80 راديولوژي * 

2247/85 54 جراحي  3 5/12  13/0 * 

7251/53 81 بيهوشي  18 6/66  1* 

5236/69 63 اطفال  25 100 51/0 ** 

2134/68 34 قلب  9 2/69  1* 

10364/65 107 داخلي  38 4/90  1* 

51/0 100 14 31150 39 پوست ** 

2126/66 28 اعصاب  8 100 1** 

2193/86 26 ارولوژي  2 100 1** 

1/74 532142/64218 680 كل   - 
* χ2 test; ** Fischer exact test 
 

نتايج نشان داد كه درصد موفقيت دستياران رشته تخصصي در 
هـاي جراحـي و داخلـي    انشنامه در بـين گـروه رشـته   آزمون د

داري در تفاوت معنـي همچنين . داري وجود نداردتفاوت معني
هاي تحصيلي مختلف در اين سـه  رشته درصد قبولي دستياران

ميانگين سـنوات آموزشـي اسـاتيد دسـتياران     . دوره ديده نشد
و در مـورد   9/11و  7/10 ،4/9موفق در سـه دوره بـه ترتيـب    

اخـتالف  . بـود  9/11و  8/10، 6/9ياران ناموفق به ترتيـب  دست
هاي مورد كدام از دورهسنوات آموزشي دو گروه مذكور در هيچ

  .دار نبودبررسي معني
براي مقايسه بهتر بين نمرات استاندارد شده ارزيـابي درونـي و   

هـاي مختلـف   بيروني دستياران موفق با ناموفق در طـي سـال  
هـاي اول و دوم تحصـيلي بـه    سـال  ضرمطالعه حاتحصيلي، در 
هاي پايين دستياري و سال سوم به باالتر تحصـيلي  عنوان سال

اين . هاي باالي دوره دستياري در نظر گرفته شدبه عنوان سال
بين نمرات اسـتاندارد شـده    ،نشان داد كه در دوره اول مطالعه

هـاي پـايين و   سـال  ارزيابي دروني دستياران موفق بـا نـاموفق  
ــاال ــيليب ــي   ي تحص ــاري معن ــتالف آم ــود دااخ           رد داري وج

نمـرات  كـه بـين   در حـالي  >P)0001/0و >P 02/0به ترتيـب (
. مشاهده نگرديدداري ارزيابي بيروني اين دو گروه تفاوت معني

نمرات اسـتاندارد  بين ميانگين در دوره دوم نتايج نشان داد كه 
هاي پايين و سال وفقنامو شده ارزيابي بيروني دستياران موفق 

داري وجود دارد و همچنين نتـايج  تفاوت معني باالي تحصيلي
 بـه ترتيـب  ( بيـانگر ميـانگين بـاالتر در دسـتياران موفـق بـود      

001/0P<  0001/0وP<( . ــوم ــانگين در دوره سـ ــرات ميـ نمـ
 واستاندارد شده ارزيابي دروني و بيرونـي در دسـتياران موفـق    

  ). 2جدول (نشان نداد  داري رامعنيناموفق اختالف 
  

  *مقايسه ميانگين نمرات استاندارد شده ارزيابي دروني و بيروني سال پايين و باال دستياران موفق با دستياران ناموفق در سه دوره :2جدول 
 دوره اول 

 )84- 86سال هاي( 

  دوره دوم
  )87- 89سال هاي( 

  دوره سوم
  )90-92سال هاي ( 

 موفق
(n=125) 

 ناموفق

(n=63) 
P value موفق 

(n=156) 

 ناموفق

(n=122)  
P value موفق 

(n=149) 

 ناموفق

(n=69)  
P value 

  246/0  - 07/1  - 42/0 151/0  - 29/0 -03/0 024/0 -35/0 17/0  سال پايين  ارزيابي دروني
  686/0  - 39/0 - 07/0 056/0  - 46/0 -02/0 0001/0 -81/0 13/0  سال باال

  923/0  - 10/0  - 27/0 001/0  - 52/0 18/0 127/0 -52/0 -24/0  سال پايين  ارزيابي بيروني
  800/0  - 71/0  - 30/0 0001/0  - 60/0 24/0 0/.057 -63/0 -16/0  سال باال

*Mann Whitney U test 
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 Binary logistic) (براي تحليل رگرسيون لجستيك دو وجهي

Regression      متغيـر موفقيـت در آزمــون دانشـنامه بـه عنــوان
تغيرهـاي جنسـيت، نمـره اسـتاندارد شـده      متغيـر وابسـته و م  

هـاي پـايين و بـاالي    دستيار در ارزيابي دروني و بيرونـي سـال  
تحصيلي و سنوات آموزشي اساتيد به عنوان متغيرهاي مستقل 

دار متغيرهاي مستقل در صـورت معنـي  در نظر گرفته شدند و 
. وارد مـدل شـدند  بودن به ترتيب مقدار نمره از باال بـه پـائين   

از نشـان داد كـه    Forward:LR  رگرسيون گام به گـام  تحليل
شش متغيري كه در مدل وارد شـده بودنـد در دوره اول تنهـا    

هاي باالي نمره استاندارد شده ارزيابي دروني دستياران در سال

     بينـي موفقيـت در آزمـون دانشـنامه     تحصيلي قـادر بـه پـيش   
و  Cox & Snellمربوط به آمـاره   R2به عبارت ديگر (باشند مي

Nagelkerke  5/42تـا   6/30بـين   كه ارزيابي دروني دادنشان 
در دوره دوم تنهـا نمـره   ). كنـد درصد تغييـرات را تبيـين مـي   

هـاي پـايين و بـاالي    ارزيابي بيروني دسـتياران در طـي سـال   
به  R2(تحصيلي قادر به پيش بيني موفقيت در آزمون دانشنامه 

يـك از  در دوره سـوم هـيچ   .بودنـد ) درصـد  47تا  7/33ميزان 
ــيش  ــه پ ــادر ب ــر وابســته  متغيرهــاي وارد شــده ق ــي متغي       بين

      ).3جدول (نبودند 

  
 *هاي مختلف تحصيلي با موفقيت در آزمون دانشنامه در سه دوره زمانيرگرسيون لجستيك ارتباط نمرات ارزيابي دروني و بيروني دستياران در سال :3جدول 

 دوره اول 
 )84-86يسال ها(

  دوره دوم
  )87- 89سال هاي( 

   دوره سوم
  )90- 92سال هاي (

 B P value Exp(B) B P  متغيرهاي مستقل
value  

Exp(B) B P 
value  

Exp(B) 

                نمره استاندارد شده ارزيابي دروني
  22/6  33/0  83/1 73/0  55/0 -32/0 60/1 51/0 47/0  هاي پاييندستياران سال   
  29/2  53/0  83/0 33/1  48/0 28/0 52/7 004/0 02/2  هاي باالسالدستياران   

                نمره استاندارد شده ارزيابي بيروني
  73/0  83/0  - 31/0 01/3  02/0 10/1 56/0 28/0 -58/0  هاي پاييندستياران سال   
  34/0  47/0  - 08/1 46/4  004/0 49/1 42/2 11/0 88/0  هاي باالدستياران سال   
دار متغيرهايي كه معني. هاي پايين و باالي تحصيلي و سنوات آموزشي اساتيد بوده استمتغيرهاي مستقلي كه وارد مدل شدند جنس، نمره استاندارد شده دستيار در ارزيابي دروني و بيروني سال * 

  .نبودند در جدول نشان داده نشده است
براي  ميانگين Kتحليل خوشه اي همچنين در اين تحقيق از 

ذاتي و طبيعي موجود در ) هاي خوشه(هاي  آشكار نمودن گروه
استفاده  شوند، طور معمول ديده نميمجموعه داده كه به

د كه شخوشه مشخص  4در هر دوره با اين روش . گرديد
ها قرار گرفتند در       مشخصات افرادي كه در اين خوشه

  . آمده است شماره چهارجدول 
  

  زماني در سه دوره ايهاي دستياران در تحليل خوشهويژگي مشخصات و: 4جدول 

 دوره اول 
 )84-86هايسال( 

  دوره دوم
  )87- 89هايسال( 

  دوره سوم
  )90- 92هاي سال( 

 دستياران مرد 
  )نفر 102(

 دستياران زن
  )نفر 86(

 دستياران مرد
  )نفر 148(

  دستياران زن
  )نفر 130(

  دستياران مرد
  )نفر 121(

  ندستياران ز
  )نفر 97(

  خوشه 
  اول        دوم

  خوشه
  اول        دوم

  خوشه
  اول        دوم

  خوشه
  اول        دوم

  خوشه
  اول       دوم

  خوشه
  اول        دوم

                     درونينمره استاندارد شده ارزيابي
  17/0  - 63/0  39/0  - 82/0 30/0  - 56/0  57/0 -59/0 30/0 -24/0 47/0 -45/0  هاي پاييندستياران سال   
  27/0  - 47/0  42/0  - 51/0 45/0  - 81/0  10/0 -43/0 49/0 -91/0 48/0 -48/0  هاي باالدستياران سال   

                    رونيبشده ارزيابي نمره استاندارد
  33/0  - 46/0  22/0  - 77/0 32/0  - 41/0  70/0 -55/0 42/0 -44/0 52/0 -79/0  هاي پاييندستياران سال   
  71/0  - 63/0  21/0  - 73/0 36/0  - 78/0  51/0 -36/0 64/0 -54/0 64/0 -72/0  هاي باالدستياران سال   

  1/77  73  7/88  8/65 3/81  6/63  8/81 50 6/66 2/46 4/78 8/58  دانشنامهدرصد موفقيت در آزمون
 



    و همكاران مينو يغمايي                                                                                ... و هاي تخصصيموفقيت دستياران رشته ارتباطبررسي 

  23     /)   1( 9؛ 1396 بهار/ پزشكي  پژوهش در آموزش علوم         

ها ميزان هر چند در تمامي دورهكه  اي نشان دادحليل خوشهت
بوده است ولي بيشترين  انبيشتر از مرد موفقيت دستياران زن

افتراق در مورد ميزان موفقيت دسـتياران در آزمـون دانشـنامه    
در بين كساني كه نمره استاندارد شده ارزيابي دروني و بيروني 
پاييني دارند در مقايسه با دستياراني كه نمرات استاندارد شده 

  . شد اند در دوره دوم ديدهباالتري داشته
  گيرينتيجهو  بحث

         اگرچـــه مطالعـــات متعـــددي در خـــارج از كشـــور بـــر روي
هاي موفقيـت دسـتياران تخصصـي در آزمـون     كنندهبينيپيش

دانشنامه وجود دارد كه با نتايج متنـوعي همـراه بـوده انـد، بـا      
اطالعات موجود، اين بررسي اولـين مطالعـه در زمينـه ارتبـاط     

صي و آزمون هاي حـين  بين موفقيت در آزمون دانشنامه تخص
 12دسـتياران  در اين مطالعه . باشددوره تحصيلي در ايران مي

ــيالن      ــكي گ ــوم پزش ــگاه عل ــف دانش ــي مختل ــته تخصص      رش
در طـي   كـه  هاي گواهينامه و دانشنامهكننده در آزمونشركت
 .قـرار داشـت  فـارغ التحصـيل شـدند،     1384-1392هاي سال

عه آماري مورد بررسـي،  آناليز رگرسيون لجستيك بر روي جام
نشان ارتباطي بين جنسيت دستياران با نتيجه آزمون دانشنامه 

در مورد ميزان موفقيت بيشتر افراد مذكر و يـا مونـث در   . نداد
 اگرچـــه. هـــاي قبلـــي اخـــتالف نظـــر وجـــود داردبررســـي

Firschenschlager افراد مـذكر نشان دادند كه  )8( و همكاران 
ــودهموفــق در آزمــون دانشــنامه ــر ب ــدات ــايج مطالعــه  ن ــا نت ام

McDonald ــزان موفقيــت نشــان داد كــه  )9( و همكــاران مي
  .از جنس مذكر بوددانشجويان مونث كمي باالتر 

ــا ــوم   ب توجــه بــه اهميــت نقــش اســاتيد در آمــوزش كوريكول
بر موفقيت  راسنوات آموزشي اساتيد پژوهشگر تاثير دستياري، 

ــاليز رگرســيون  نتــايج. نمــودبررســي تحصــيلي دســتياران  آن
 ،كدام از دوره هاي مورد ارزيابينشان داد كه در هيچلجستيك 

سنوات آموزشي اسـاتيد دسـتياراني كـه در آزمـون دانشـنامه      
بـا سـنوات آموزشـي اسـاتيد     داري اختالف معنياند موفق بوده

اين يافته بـرخالف  . ندارد در آزمون دانشنامهدستياران ناموفق 
اران در مورد اهميت نقـش اسـاتيد در   و همك Schmidtمطالعه 

تواند ناشي از تـاثير  اين امر مي. )10( آموزش پزشكي مي باشد
در مطالعـه   عوامل ديگـري در كنـار سـنوات آموزشـي اسـاتيد     

توان به انگيزه بيشتر اساتيد جوان در مي همچنين .باشد حاضر
اشاره كـرد كـه الزم اسـت در     آنانفولتايم بودن  و امر آموزش

  . ها مشخص گرددي ديگري اين عوامل ارزيابي و نقش آنبررس
ــورد  ــات در م ــه مطالع ــتياران   اگرچ ــت دس ــدم موفقي ــل ع عل

ها چندان فـراوان نيسـت،   در آزمون(Postgraduate) تخصصي 

ولي نتايج مطالعات انجام شـده در مـورد دانشـجويان پزشـكي     
(Undergraduate)  نشـــان داده اســـت كـــه عـــدم موفقيـــت

ــاً متــأثر از  بــودهزشــكي امــري تصــادفي ندانشــجويان پ و قوي
هـاي  مشخصات فردي و به ويـژه سـطح عملكـرد فـرد در دوره    

  ). 6( استقبلي 
در دوره اول و دوم بـه  نتايج مطالعه حاضر حاكي از آن بود كه 

ترتيب بين نمـرات اسـتاندارد شـده ارزيـابي درونـي و بيرونـي       
 ون دانشـنامه داري بـا موفقيـت در آزمـ   ارتباط معنيدستياران 

گونه ارتباطي بين متغيرهاي هيچوجود دارد ولي در دوره سوم 
ايـن   .مستقل مورد نظر و موفقيت در آزمون مذكور يافت نشـد 

دهنـده ارتبـاط بـين    يافته برخالف اكثر مطالعات قبلـي نشـان  
 نمرات ارتقاي دستياران و موفقيت در آزمون دانشنامه هسـتند 

مطالعـه  بـا  تـا حـدي   حاضر العه هاي مطاز سويي يافته. )7-3(
Chierakul N  همخـواني دارد چـرا كـه آنـان     ) 10(و همكاران

ارتباط خطـي مثبتـي بـين نمـره كتبـي و       مشاهده كردند كه
و نمره آزمون كتبـي و بـاليني سـال     Certifyingباليني آزمون 

وجـود   رشته تخصصي داخلـي اول و آزمون كتبي سال دوم در 
ايـن ارتبـاط    رزيابي ماهانه اسـاتيد ولي در خصوص نمره ا رددا

ضعيف بوده و در رابطه با نمره ارزيابي پرستاران و دانشـجويان  
  .پزشكي ارتباط معكوس بوده است

توان مربوط به علت اين اختالف را در مورد ارزيابي دروني مي
و  ساختارمند ايرويهداشتن نعدم آموزش مناسب اساتيد و 

 ،DOPSهاي نوين نظير به روشارزيابي  فرآيندهاي بر منسجم
Mini-CEX   در مورد ارزيابي بيروني نيز بايد . دانست ˚360و

ها سبب شده به دانشگاه ءتوجه كرد كه واگذاري آزمون ارتقا
است كه اساتيد مجبور گردند كه سواالت بيشتري را طراحي 

هاي آموزشي مربوطه و فيدبك كنند و عدم گذراندن دوره
لين مافوق موجب كاهش انگيزه اساتيد در مثبت از سوي مسئو

طراحي سواالت استاندارد و با تاكسونومي مناسب كه از قدرت 
  از اين رو توصيه. افتراق خوبي برخوردار باشد، گشته است

شود كه اثر مداخالت مختلف آموزشي در بهبود ارزيابي مي
  .دروني و بيروني صورت گيرد

اران تنهــا در يكــي از محــدوديت ايــن مطالعــه ارزيــابي دســتي
هـاي  هاي علوم پزشكي و در تعداد محـدودي از رشـته  دانشگاه

همچنين به علت ناقص بودن بايگـاني دبيرخانـه   . تخصصي بود
سنجش وزارت متبوع و معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي 

بيني توانستند در پيشگيالن بررسي متغيرهاي ديگري كه مي
.  دانشنامه مفيد باشند، ميسر نشدموفقيت دستياران در آزمون 

عدم التزام دستياران به شركت در آزمون دانشنامه نيز يكـي از  
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چـون  . دارتوانـد بـر روي نتـايج تـاثير گـذ     عواملي است كه مي
تــر از شــركت در آزمــون احتمــال دارد كــه دســتياران ضــعيف

از اينرو بايد نتـايج ارائـه شـده را بـا     . دانشنامه خودداري ورزند
بـا اسـتفاده از   ايـن سـعي شـد    بـا وجـود   . ط تفسير كرداحتيا

سازي نمرات ارزيابي دروني و آزمون ارتقـاء و تحليـل   استاندارد
   .كه نتايج ارائه شده از اعتبار خوبي برخوردار باشد، ايخوشه

رغم تحوالتي كـه در سـاليان اخيـر در    رسد كه عليبه نظر مي
 دانشگاهي درون ارزيابي دروني صورت گرفته است هنوز نمرات

و همبستگي بين نتيجـه   نبوده برخوردار روايي و پايايي الزم از
به نظر  .شودهاي مذكور و آزمون دانشنامه مشاهده نميارزيابي

رسد برنامه دستياري نياز مبرمي به تحول هم در آموزش و مي
الزم است كه هم ارزيابي دروني و هـم   هم در ارزشيابي دارد و

مورد مطالعه كارشناسـي قـرار گيـرد و سـعي      آزمون دانشنامه
عيني در ارزيابي دروني استفاده شده و بـا   هايگردد تا از روش

 نتـايج بـه موقـع    ها توسط اساتيد و بازخوردآموزش اجراي آن

دسـتياران و اسـتاندارد نمـودن     ارزيـابي  دربـاليني   هـاي روش
 در مـورد  همچنـين . آزمون دانشنامه اين مشكل را حل نمـود 

مكانيسمي جهت  كارگيريبدستياري،  هاي ساليانه دورهمونآز
انگيزه بخشيدن به اساتيد در امـر ارزيـابي و طراحـي سـواالت     

طراحي ابـزاري بـراي    .اي برخوردار استويژه اهميت مناسب از
سنجش كيفيت ارزشيابي حـين دوره و پايـان دوره دسـتياري    

هـاي  ش رشـته تواند به بهتر شدن استنباط ما از پيامد آموزمي
 . دستياري كمك نمايد

  قدرداني
محققــين از تمــامي پرســنل واحــد ســنجش وزارت آمــوزش،  
بهداشت و درمان و معاونت آموزشـي دانشـگاه علـوم پزشـكي     
      گــيالن كــه در اجــراي طــرح بــا مــا همكــاري نمودنــد تشــكر 

  .نمايندمي
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Abstract 
Introduction: In postgraduate training courses, the purpose is training to achieve an acceptable 
level of knowledge and clinical skills. Assessment of learning outcomes during residency is done by 
internal evaluation and annual in-training exams and in the end of residency course by the pre-board 
qualifying and board certification exams. The aim of this study was to evaluate the relationship 
between residents’ success on the certifying examinations and results of internal evaluation and in-
training exam in different periods in Guilan University of Medical Sciences. 
Methods: In this retrospective study, data of residents who participated in the certifying 
examinations in the years 2005-2013 were studied. Three evolutions in evaluation of residents 
occurred in this span. The first period in the years 2005-2007 which internal evaluation is added, the 
second period in the years of 2008 – 2010 which new methods of evaluation is added to internal 
evaluation and the third period during the years of 2011-2013 which the Pre-board exam was 
decentralized and awarded to the type 1 universities. In this study, in first period 188 residents, in 
second period 278 residents and in third priod 218 residents were evaluated respectively.  time pass 
rate was considered, and its relationship between these outcomes and standard scores of internal 
evaluation and in-training exams by t-test (or Mann Whitney U test in variables with non-normal 
distribution) and χ2 was determined. Also logistic regression analysis and cluster analysis for 
grouping residents in three periods were used. The statistical analysis has been done by SPSS and 
the significant level in the study was considered 0.05. 
Results: totally, among 680 students, 366 of them were male and 314 subjects were female. In 
general, 64.2%  of male residents and 74.1%  of female residents passed the board exam. There was 
no significant difference in the success rate of male or female participants in the three periods. In 
first period, there was only difference between scores of internal evaluation in successful and 
unsuccessful residents groups (P>0.02). In second period, there was significant differences in scores 
of in-training exams in successful and unsuccessful residents (P<0.001). In third period, there was 
no significant differences between in-training exams of successful and unsuccessful residents .based 
on  the result of logistic regression analysis, there was only significant differences, in first priod, 
between standardized score of internal evaluation in senior residents, and in second period, there is 
significant relationship between standardized score of in-training exam and success on the 
certifying examination among senior and freshman residents and finally in third period, there was 
no relationship between standardized score of internal evaluation and in-training exam with success 
on the certifying examination. 
Conclusion: The results showed a weak relationship between scores of internal evaluation and in-
training exam with success rate of residents in the third period. In this period (2011-2013), pre-
board exams removed from supervision of specialized medical Secretariat of the Council and was 
delegated to top rank universities.  
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