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زمینه و هدف :با توجه به آییننامههای آزمون ارتقای دستیاری 02 ،درصد از نمره آزمون ارتقای دستیاری مربوط به ارزیابي درون دانشگاهي ميباشد که
 92نمره از  202نمره آن از طریق روش ارزیابي الگ بوک ( )Logbookمحاسبه ميشود .با توجه به اهمیت این روش در ارزیابي دستیاران ،پژوهش
حاضر به بررسي ارتباط فعالیتهای آموزشي و عملي دستیاران در طول سال تحصیلي با موفقیت آنها در آزمون ارتقای دستیاری پرداخت که توسط
روش نوین ارزیابي الگ بوک محاسبه ميگردید.
روش کار :این مطالعه یک پژوهش توصیفي -تحلیلي بود که بر روی  792دستیار شرکت کننده در آزمون ارتقای دستیاری صورت گرفت .ابتدا 099
دستیار بر اساس نمونهگیری طبقهای و طبق جدول  Krejcieو  Morganانتخاب شدند .سپس ،نمرات هر یک از قالب جلسات الگ بوک دستیاران
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گردید و رابطه آنها با نمره آزمون ارتقای دستیاری مورد بررسي قرار گرفت .پژوهش حاضر جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSاستفاده
نمود.
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از آن است که یا سؤالهای آزمون با فعالیتهای آموزشي همخواني نداشت یا فعالیتهای آموزشي تئوری و به دور از آموزش مهارتهای بالیني بود.
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بررسي روایي پیش بین میزان موفقیت...

مقدمه
پیشرفتهای سریع و روزافزون علوم به خصوص علـوم
پزشـكي و تغییر و تحوالت مستمر در اقدامات پیشگیری تا
ناتواني بیماران ،نیاز به بازنگری اهداف نهایي تعلـیم و تربیـت
به خصـوص آمـوزش پزشكي را بـه شدت مطرح مينماید.
ضعف برنامهریزی و ارزشیابي منجر به یک دسته از مشكالت
ميشود که در نهایت ،ضعف مهارتهای دانشآموختگان و
کاهش کارایي و اثربخشي نظام آموزش و کیفیت ارایه خدمات
بهداشتي -درماني را در جامعه به دنبال دارد ( .)2تربیت نیروی
انساني متناسب با نیازهای بهداشتي و درماني جامعه ،مستلزم
تغییر شیوههای آموزشي است .سیاستگذاران آموزش پزشكي
معتقدند ،نظام آموزشي باید در جهتي توسعه یابد که بتواند
ضمن بهرهگیری از جدیدترین دستاوردهای علمي جهان ،با
نیازهای جامعه نیز سازگار گردد.
دانشگاههای علوم پزشكي وظیفه مهم تربیت نیروی انساني
ماهر و متخصص مورد نیاز جامعه را بر عهده دارند .این امر
ایجاب ميکند که آموزش پزشكي به صورت مداوم تحت
بازنگری قرار گیرد .تغییر در الگوهای آموزشي ،دادن دیدگاه
به آموزش گیرندگان و جلب مشارکت آنها در زمینه آموزش
خود در کنار استفاده از روشهای بهینه برای نیل به این
اهداف ،برای تمام عرصههای دخیل در آموزش پزشكي یک
وظیفه ميباشد.
سعي بر این است تا با استفاده از روشهای جدید ،بتوان
میزان اثربخشي آموزش پزشكي را بهتر نمود .پایش فرایند
آموزش بالیني باید جزیي جدایيناپذیر این آموزش باشد (.)0
آموزش بالیني یكي از ارکان مهم و اساسي آموزش دستیار
محسوب ميگردد .باید نحوه مواجهه دانشجو با بیمار و تسلط
وی بر مهارتهای مورد نظر در ارزشیابي بالیني مد نظر قرار
گیرد .یادگیری این مهارتها برای حفظ جان بیمار و ارتقای
سالمت جامعه ضروری است .آموزش عملي فرصتي را فراهم
ميسازد تا دستیاران ،دانش نظری خود را به مهارتهای رواني
و حرکتي تبدیل نمایند .یک از ویژگيهای اصلي ارزشیابي
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بالیني ،پویا بودن آن است و تغییر و تحول در آن ميتواند
محیط آموزشي بالیني را تحت تأثیر قرار دهد .آموزش بالیني
یكي از مهمترین قسمتهای آموزش دانشجویان رشتههای
علوم پزشكي به شمار ميرود.
هنگامي دوره آموزشي ميتواند مفید و اثربخش باشد که
یک ارزشیابي صحیح در جهت مشخص کردن موقعیت فعلي و
شناسایي عوامل مورد نیاز برای ایجاد تغییرات متناسب با
نیازهای متحول شده جامعه و پیشرفتهای جدید صورت
گیرد .ارزشیابي یک فرایند سیستماتیک برای جمعآوری ،تحلیل
و تفسیر اطالعات و یكي از اجزای مهم و جدایيناپذیر هر
برنامه آموزشي است ( .)9ارزشیابي یكي از جنبههای مهم
فرایند فعالیتهای آموزشي ميباشد .به وسیله آن ميتوان
کاستيها و نقاط آموزشي برنامه را شناخت ،راهكار مناسبي را
جهت حل مشكالت آموزشي ارایه نمود و با تقویت جنبههای
مثبت و رفع نارسایيها ،گامهای مناسبي جهت ایجاد تحول و
اصالح نظام آموزشي برداشت .روشهای ارزشیابي باید با
اهداف آموزشي هماهنگ باشد ،ارزیابي به صورت مستمر
برگزار گردد و با بازخورد به دانشجو همراه شود.

با توسعه رشتههای دستیاری ،افزون شدن تعداد دستیاران،
گسترش تعداد دانشگاههای تربیت کننده و در نتیجه انباشت
آموزش تخصصي ،ساماندهي مكانیسم ارزشیابي ارتقای
دستیاران به عنوان یک ضرورت مورد توجه است .در همین
راستا ،آزمون ارتقای دستیاری از سال  2966هر سال به صورت
دانشگاهي برگزار ميگردد؛ به نحوی که ارزیابي ارتقای
دستیاران به عهده دانشگاه مربوط ميباشد .هر دستیار تخصصي
پزشكي برای ارتقا به سال باالتر ،باید در آزمون ارتقا شرکت
کند و برای قبولي در این آزمون ،باید حداقل نمره ارزیابي
درون بخشي ،نمره کتبي و نمره کل را به دست آورد .در غیر
این صورت ،مردود یا مشروط شناخته ميشود.
عالوه بر آزمون ارتقا که سالیانه برگزار ميگردد ،ارزیابي
درون دانشگاهي نیز اهمیت زیادی را در روند ارتقای دستیاران
دارا ميباشد .ارزیابي درون دانشگاهي همواره از جمله چالش

دوره سیزدهم شماره سوم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشكي

برانگیزترین مسایل موجود در روند ارتقای دستیاران است؛ چرا

دوره به طور محسوس و نامحسوس پایش ميشوند تا از مسیر

که به طور معمول نمرات درون دانشگاهي دستیاران نه بر

اهداف تعیین شده خارج نگردند (.)0

اساس روندی ساختارمند و عیني ،بلكه در رویهای کلي به

الگ بوک در واقع کارنامه عملكرد بالیني دانشجویان

دستیاران اختصاص ميیافت .در نتیجه ،نمرات درون دانشگاهي

پزشكي ميباشد که با استفاده از موارد ثبت شده در زمینه

از پایایي و اعتبار الزم برخوردار نبود و هموارد مورد ابهام قرار

مواجه و اقدامات عملي وی ،جهت بررسي کیفیت و کمیت

ميگرفت .استقرار شیوههای نوین ارزشیابي تا حدودی به رفع

عملكرد او در دوره آموزش بالیني استفاده ميشود .در حقیقت

این مشكل کمک کرد.

وجه قالب در کارنامه عملكرد بالیني ،پایش و رصد نمودن

ارزیابي صالحیت بالیني در نظام آموزش پزشكي ،یكي از

فعالیتهای دانشجو در بخشهای بالیني است که این پایش،

ارکان اصلي ارتقای کیفیت آموزش و مهارت دستیاران بود .از

ارزشیابي پیشرفت تحصیلي دانشجو را بیشتر در ذهن متبادر

اینرو ،روشهای نوین ارزیابي برای بررسي بهتر عملكرد

ميسازد ( .)6الگ بوک یک روش ارزشیابي ميباشد که

دستیاران بالیني پزشكي بخشهای آموزشي بیمارستانهای

ميتواند برای کنترل محتوا و تجربیات آموزشي دانشجویان

دانشگاههای علوم پزشكي کشور به کار گرفته شد .از این میان

مورد استفاده قرار گیرد .الگ بوک به عنوان یک منبع اطالعاتي

ميتوان به روشهایي مانند فرم ارزیابي مهارت علمي دستیار از

با ارزش جهت نظارت بر میزان تحقق اهداف و

طریق مشاهده مستقیم ( Direct observation of

تصمیمگیریهای آموزشي مطرح است (.)7

 procedural skillsیا  ،)DOPSفرم ارزیابي عملكرد دستیار

الگ الكترونیک با ثبت مداوم فعالیتها و تكنیکهای بالیني

( 962درجه) ،چک لیست ارزیابي آزمون کوتاه مدت عملكرد

بر اساس اهداف آموزشي ،عالوه بر تثبیت یادگیری ،موارد عدم

یا

دستیابي به اهداف بالیني را مشخص مينماید و ارزشیابي

 ،)Mini CEXفرم ارزیابي مهارت بالیني بر مبنای پرونده

دستیار به طور منظم صورت ميگیرد .ارزیابي آموزشي،

دستیاران ( Chart stimulated recall oral examinationیا

عملكرد یک واحد آموزشي را جهت شناخت ،درک و نیز

 )CSRو آزمون بالیني ساختارمند عیني ( OSCEیا

هدایت فعالیتها برای ارتقای بهرهوری و کیفیت آموزش مورد

 )Objective structured clinical examinationدر برنامه

مطالعه قرار ميدهد ( .)8الگ بوک دستیاری ،روش ارزشمندی

جدید دستیاران پزشكي کشور اشاره نمود (.)2

برای ارزیابي نهایي دستیاران و نیز ارزیابي بالیني دستیاران

بالیني

(exercise

evaluation

Mini-clinical

الگ بوک ( )Logbookبر اساس مطالعات انجام شده ابزاری

ميباشد .فعالیتهای آموزشي که دستیاران در درون بخش و

است که با جهت دادن و آگاه کردن دانشجویان از اهداف

درمانگاه انجام ميدهند ،تأثیر زیادی بر روند ارتقا دارد .عالوه

آموزش ،امكان بازخورد رودرو در خصوص میزان صحت

بر آزمون ارتقا که سالیانه برگزار ميشود ،ارزیابي درون

اقدامات عملي توسط آموزش دهندگان فراهم ميگردد (.)9

دانشگاهي نیز اهمیت زیادی را در روند ارتقای دستیاران دارا

الگ الكترونیک یكي از راههای اصلي پرورش مهارت حل

ميباشد (.)3

مشكالت بالیني ،ارزشیابي مداوم ،بررسي میزان دستیابي به

با توجه به اهمیت و ضرورت استفاده از روشهای نوین

اهداف مصوب و نیز نوعي ارزشیابي فرایند آموزش دستیار

ارزیابي صالحیت بالیني بر اساس مصوبه شورای آموزش

ميباشد .در این راستا تالش ميشود تا اهداف آموزشي از پیش

پزشكي و تخصصي کشور 02 ،درصد نمرات سالیانه ارتقای

تعیین گردد و دانشجویان در برابر فرصتهای یكسان آموزشي

دستیاران به ارزیابي درون دانشگاهي اختصاص ميیابد که با

و منطبق با اهداف مشخص شده قرار گیرند .آنها در طول

روشهای ذکر شده صورت ميگیرد ( .)22با توجه به این که
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سهم باالیي از نمره ارتقای دستیاران با آزمون کتبي محاسبه

حجم نمونه برای این مطالعه بر اساس جدول  Krejcieو

ميشود ،این سؤال مطرح ميگردد که آزمونهای کتبي تا چه

 099 ،Morganنفر به دست آمد که به روش نمونهگیری

اندازه قادر به ارزیابي تمامي اجزای صالحیت بالیني دستیاران

طبقهای از بین  792دستیار انتخاب گردید .همان طور که پیشتر

هستند .هدف این مطالعه پیشبیني نمرات ارتقای دستیاران بر

ذکر شد ،دادههای متغیرهای پیشبین از طریق سامانه ثبت

اساس الگ الكترونیک بود.

فعالیتهای آموزشي دستیاران (الگ بوک) و دادههای متغیر
مالک از طریق آزمون ارتقای دستیاری جمعآوری گردید.

روش کار
با توجه به نواقص موجود در الگ بوک قبلي و ضرورت
ارتقای این نرمافزار ،جلسات متعددی با حضور مدیران و
اعضای محترم هیأت علمي گروههای آموزشي بالیني،
کارشناسان گروه توسعه آموزش و مهندسان مشاور برگزار
گردید .نرمافزار الگ بوک الكترونیک با نیازسنجي که در این
زمینه صورت گرفت ،در قالب سامانه سالم گروه توسعه
آموزش دانشكده پزشكي طراحي شد .این سامانه به ثبت
فعالیتهای آموزشي دستیاران ميپرداخت که این فعالیتها بر

یافتهها
تعداد  099دستیار پزشكي در تحقیق حاضر مورد بررسي
قرار گرفتند که میانگین سني آنها  07  2/20سال و 07
درصد مرد بودند 92 .درصد دستیاران گروههای آموزشي
جراحي و  72درصد گروههای غیر جراحي را تشكیل ميدادند.
میانگین و انحراف استاندارد هریک از متغیر های پیش بین
که درجدول شماره  2نشان داده شده است ،محاسبه گردید.
جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي پیشبین
متغیرهای پیشبین

میانگین  انحراف استاندارد

قالب جلسات مخصوص به خود را داشت .از بین تمام قالب

راند بالیني

29/06  2/22

کالسهای تئوری

22/62  2/23

جلسات گروهها 3 ،قالب جلسه که در همه گروهها مشترک بود

ژورنال کالب

26/69  2/63

و باالترین حجم فعالیت آموزشي دستیاران را پوشش ميداد،

گزارش صبحگاهي

29/29  2/97

انتخاب گردید.

کنفرانس آموزشي

22/00  2/29

درمانگاه

28/92  2/97

مهارت عملي

3/30  2/28

اساس قالب جلسات امتیازدهي ميگردید .هر گروه آموزشي،

قالب جلسات به عنوان متغیرهای پیشبین در نظر گرفته
شد .امتیازات فعالیتهای آموزشي که دستیاران طي مدت
یکسال و بعد از تأیید استادان هر یک از این قالب جلسات به
دست ميآوردند ،معادل سازی گردید و نمره هر یک از اعضای
نمونه این متغیرهای پیشبین مورد محاسبه قرار گرفت .سپس
رابطه خطي هر یک از متغیرهای پیشبین با متغیر مالک با
استفاده از آزمون آماری ضریب همبستگي  Pearsonمشخص
شد .در نهایت ،میزان تأثیرپذیری هر یک از این متغیرها و
نقشي که هر یک از آنها در واریانس متغیر مالک داشتند ،با
استفاده از رگرسیون چند متغیری بررسي گردید .بنابراین ،سهم
هر کدام در پیشبیني نمره آزمون ارتقای دستیاری مشخص
شد.
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بین متغیرهای پیشبین و متغیر مالک با استفاده از ضریب
همبستگي مشخص گردید که ارتباط معنيداری بین نمره
کالس تئوری دستیاران با نمره آزمون ارتقای دستیاری آنها
وجود داشت ( .)r = 2/00 ،P = 2/293ارتباط معنيداری بین
نمره راند بالیني و نمره ژورنال کالب ()Journal club
دستیاران با نمره آزمون ارتقای دستیاری آنها مشاهده نشد
( r = 2/29 ،P < 2/333و .)r = -2/297 ،P = 2/962
مطالعه حاضر مشخص نمود که ارتباط معنيداری بین نمره
گزارش صبحگاهي و نمره درمانگاه دستیاران با نمره آزمون
ارتقای دستیاری وجود نداشت ( r = -2/02 ،P = 2/723و
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 .)r = -2/23 ،P = 2/299همچنین ،بین نمره کنفرانس آموزشي
دستیاران و نمره مهارت عملي با نمره آزمون ارتقای دستیاری

متغیرهای پیشبین با مدل رگرسیون چندگانه خطي مورد
بررسي قرار گرفتند که نتایج آن در جدول  0بیان شد.

ارتباط معنيداری مشاهده نگردید ( r = -2/23 ،P = 2/222و
.)r = -2/08 ،P = 2/262
جدول  :0معنيداری متغیرهای پیشبین با متغیر مالک
Standardized
Coefficients
β
2/222

Unstandardized Coefficients

< 2/222

کالسهای تئوری

8/822

9/209

2/626

0/290

ژورنال کالب

90/226

06/363

2/009

2/732

2/962

گزارش صبحگاهي

0/209

0/997

2/292

2/977

2/723

کنفرانس آموزشي

-29/903

7/298

-2/093

-2/832

2/227

درمانگاه

-0/009

9/292

-2/969

-2/678

2/299

مهارت عملي

-7/832

9/920

-2/662

-0/929

2/262

متغیرها
راند بالیني

B
2/222

Std. Error
2/996

t

Sig
2/222
2/293

*

*بین نمره کالس تئوری دستیاران با نمره آزمون ارتقای آنها رابطه معني داری وجود دارد)p=0/049(.

بحث و نتیجهگیری
مطالعه حاضر با استخراج متغیرهای پیشبین از الگ بوک
مشخص نمود که تنها متغیر کالس تئوری ميتوانست نمره

آموزشي فعال باعث مشارکت بیشتر دانشجویان با موضوعات
آموزشي ميشود و زمینه را برای یادگیری بیشتر دانشجویان
فراهم ميکند (.)22

ارتقای دستیاران را پیشبیني کند؛ بدین معني که هرچه تعداد

مطالعه نیمه تجربي حكمتپو و همكاران به مقایسه دو

شرکت در کالس تئوری بیشتر بود ،احتمال باال بودن نمره

روش سخنراني و بحث گروهي بر یادگیری دانشجویان در

ارتقای ساالنه دستیار بیشتر ميشد .این مسأله اهمیت کالس

درس آیین زندگي بر روی  262دانشجو دانشگاه علوم پزشكي

تئوری را نشان ميداد ،اما شاید به صورت غیر مستقیم ،کیفیت

اراک به صورت تصادفي پرداخت .این مطالعه نشان داد که

نامناسب آموزش سایر قالبهای جلسات را مطرح مينمود.

روش بحث گروهي باعث یادگیری بیشتر نسبت به روش

علت محتمل دیگر ،کیفیت نامناسب آزمون بود؛ بدین معني
که سؤالهای آزمون به گونهای طراحي شد که تنها حفظیات
دستیار و یا مطالب گفته شده در کالسها به عنوان سؤال مورد
پرسش قرار ميگرفت و ارزشیابي توانایي تفكر نقادانه ،قضاوت
و ...لحاظ نگردید .این مسأله در تضاد با نتایج به دست آمده از
مطالعات دیگر بود .به عنوان نمونه صفری و همكاران در

سخنراني ميشود و این روش به دانشجویان توصیه ميگردد
( .)20پور قاسم و سام ،مطالعهای بر روی  98نفر از دانشجویان
سال اول رشته دندانپزشكي دانشگاه بابل انجام دادند .درس
آناتومي عملي در این مطالعه به عنوان پیش سازمان دهنده برای
تدریس تئوری ارایه شد که در نهایت ،دانشجویان نگرش
بهتری نسبت به ارایه درس آناتومي به صورت عملي قبل از

پژوهشي نیمه تجربي که بر روی دانشجویان رشته پرستاری

کالس تئوری داشتند و این روش منجر به یادگیری موثرتر

دانشگاه یاسوج انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که روشهای

گردید (.)29
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جوادی و همكاران

بررسي روایي پیش بین میزان موفقیت...

پیشگاهي و همكاران در مورد اثر روش یادگیری فعال بر

برای استادان برگزار شود تا استادان برای آموزش و ارزیابي

میزان رضایت دانشجویان رشته فیزیوپاتولوژی دانشگاه شهید

آموختههای دستیاران از روشهای غیر سخنراني بیشتر استفاده

صدوقي یزد ،به این نتیجه رسیدند که روش یادگیری فعال

نمایند و سؤالهایي که برای آزمون ارتقای دستیاری طراحي

بیشتر از روش سخنراني موجب افزایش میزان ماندگاری

ميکنند ،مبتني بر روشهای نوین ارزشیابي باشد.

اطالعات در ذهن دانشجو پس از تدریس ميشود (.)29

نتیجهگیری:

مطالعهای به تعیین اثر الگ بوک بر نمرات پایان بخش واحد

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که تنها کالسهای تئوری

عملي بیماریهای دهان دانشجویان رشته دندانپزشكي

با موفقیت دستیاران در آزمون ارتقای دستیاری رابطه معنيداری

پرداخت .این مطالعه توصیفي -تحلیلي بر روی  96دانشجوی

داشت و هیچ کدام از فعالیتهای آموزشي دیگر که در قالب

رشته دندانپزشكي صورت گرفت که واحد عملي بیماریهای

راند بالیني ،گزارش صبحگاهي ،مهارت عملي ،درمانگاه،

دهان را انتخاب نمودند .دانشجویان به طور تصادفي به دو

ژورنال کالب و کنفرانس آموزشي تعریف شده بود ،رابطه

گروه مورد و شاهد تقسیم گردیدند .گروه شاهد به روش

معنيداری با موفقیت دستیاران در آزمون ارتقای دستیاری نشان

معمول و گروه مورد با استفاده از الگ بوک مورد ارزیابي قرار

نداد .در واقع ،میزان حضور دستیاران در کالسهای تئوری

گرفتند .سپس میانگین نمره عملي بیماریهای دهان در دو

برای موفقیت آنها در آزمون ارتقای دستیاری تأثیر داشت و

گروه بررسي شد .یافتهها حاکي از این بود که میانگین نمره

فعالیت دستیاران در سایر موارد نتوانست موفقیت آنها را در

عملي واحد بیماریهای دهان گروه مورد نسبت به گروه شاهد

آزمون ارتقای دستیاری پیشبیني کند.

به طور معنيداری باالتر به دست آمد .ارتقای میانگین نمرات

دالیل بسیاری ميتواند در بروز چنین نتایجي مؤثر باشد.

دانشجویان گروه مورد ميتواند مشوقي برای کاربرد این روش

شاید یكي از دالیل این است که بیشتر سؤالهای آزمون کتبي

در سنجش و ارزیابي بالیني دانشجویان باشد (.)0

ارتقای دستیاری هدفهای آموزشي و بازدههای یادگیری حوزه

با در نظر گرفتن موارد ذکر شده ،به نظر ميرسد که باید کار

شناختي را مورد اندازهگیری قرار ميداد و کمتر به سنجش

بیشتری بر روی نحوه طراحي سؤالهای آزمونها صورت گیرد

هدفهای یادگیری حوزه رواني -حرکتي ميپرداخت که در

تا سؤالها فقط در سطح دانش و حفظیات مطرح نگردد و

قالب موارد ذکر شده قرار ميگرفت .از آنجا که کالسهای

سطوح باالتر یادگیری مانند فهمیدن ،کاربرد ،تجزیه و تحلیل

تئوری اغلب مربوط به یادگیری حوزه شناختي ميشود،

و ...در آن سنجیده شود .به عبارت دیگر ،مهارتهایي که

بنابراین ،بیشتر ميتواند زمینه را برای موفقیت دستیاران در

دستیاران عالوه بر کالس تئوری ،در قالبهای ذکر شده

آزمون ارتقا را فراهم نماید .یكي دیگر از دالیل که ميتواند

آموزش دیدند و آموختند ،باید مورد سنجش و ارزیابي قرار

همسو با دلیل اول باشد ،این است که اعضای هیأت علمي

گیرد و طبق قواعد طراحي سؤال که توسط وزارت متبوع ارایه

طراح سؤال ،منابع مشخصي را برای آزمون ارتقا معرفي ميکنند

شد ،سؤالهایي طراحي گردد که تاکسونومي ()Taxonomy

و اغلب از همین منابع برای آموزش و تدریس در کالسهای

باالیي داشته باشد.

تئوری استفاده مينمایند .بنابراین ،دستیاران برای موفقیت در

عالوه بر تغییراتي که در خصوص آزمون ارتقا باید صورت

آزمون ،بیشتر روی همین منابع متمرکز ميشوند.

گیرد ،باید کارگاههای روشهای نوین آموزش مانند آموزش

با توجه به موارد ذکر شده الزم است تغییراتي در خصوص

مبتني بر حل مسأله ( Problem based learningیا )PBL

نحوه ارزیابي دستیاران از جمله استفاده بیشتر از روشهای

و روشهای نوین ارزشیابي مانند  CSR ،DOPSو OSCE

نوین ارزیابي مبتني بر عملكرد دستیاران ،اختصاص دادن نمره
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سپاسگزاری
بدین وسیله از کلیه دستیاران محترم گروه های آموزشي

بیشتر برای روشهای نوین ارزیابي ارتقای دستیاران و به
کارگیری آزمونهای عملكردی به جای آزمونهای کتبي
.شناختي صورت گیرد

بالیني و همكاران محترم در گروه های آموزشي که با ثبت
فعالیت های آموزشي خود ما را در انجام این مطالعه یاری
.نمودند تشكر و قدرداني مي شود
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Background & Objective: According to the regulations for residents’ promotion exam, fifty percent
of score (150 scores) is measured via internal academic evaluation; from which, thirty scores are
measured using logbook software. Considering the importance of this method in the evaluation of
residents, this research investigated the relationship between the residents’ educational and practical
activities measured via logbook method and their success in promotion exam.
Methods: In this descriptive-analytical research, the study population consisted of 730 residents
who participated in the promotion exam. Using the stratified sampling method and according to
Krejcie and Morgan table, 244 residents were selected. Then, the score of each divided educational
activity (theoretical class, morning report, practical skills, infirmary, clinical rounds, journal club,
and educational conference) was measured separately for each resident and its relationship with the
promotion exam score was investigated. The data were analyzed using SPSS Software.
Results: The correlation coefficients of the score of promotion exam and educational activities
were calculated for theoretical class (r = 0.52; P = 0.049), morning report (r = -0.20; P = 0.719),
practical skills (r = -0.28; P = 0.060), infirmary (r = -0.09; P = 0.144), clinical rounds (r = 0.04; P >
0.999), journal club (r = -0.047; P = 0.460), and educational conference (r = -0.19; P = 0.100). The
used method only described 28 percent of the promotion exam scores.
Conclusion: Only the theoretical class had significant relationship with residents’ success in
promotion exam. It seems that either the promotion exam is not based on the educational activities
or the educational activities are only theoretical and far of the clinical skills.
Key Words: Logbook software, Promotion exam, Resident
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