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 1399تابستان  ،دوم ة، شماريازدهمايران، سال  تي اسالم وطب سنّ مجلّة 

 
 يبالين هاي مهارت) تجربة موفق آموزشي در ارزيابي Mini-CEXايكس ( سي آزمون ميني

 ايران يدانشگاه علوم پزشك ايرانيطب  يدانشجويان دكتر
 

 *بروشنك قدس، الف، مهدي قصابي چورسيالفهنگامه حبيبي

 
 لوم پزشكي ايران، تهران، ايرانشكي، دانشگاه عزپ ةمركز تحقيقات آموزش علوم پزشكي، گروه آموزش پزشكي، دانشكدالف
 رانيتهران، ا ران،يا يدانشگاه علوم پزشك ،يرانيطب ا ةو مكمل، دانشكد يطب اسالم ،يپزشك خيمطالعات تار ةسسؤمب

 چكيده
 اين از هدف .است اندانشجوي اي حرفه عملكرد ارزيابي و آموزشي يندهايافر در مهم رويكردهاي از كيي مناسب يابيشارز نظام يك انتخاب سابقه و هدف:

 .ه استبود» كسيا يس ميني« روش ايران به يدانشگاه علوم پزشك يرانياطب  يدانشجويان دكتر يبالين هاي مهارت يابيارز قيتحق
علوم پزشكي ايران) (وابسته به دانشگاه  ايراني طب دانشكدة كه در است طرح سري زماني منقطع با تكرار چندگانة مداخلهاز نوع  اين پژوهش ها: مواد و روش

 روش كه به بودند 1397تا سال  1395نفر از دانشجويان دكتري تخصصي طب ايراني دورة كارورزي عرصه از سال  20جامعة آماري اين پژوهش  .شد انجام
) 24(نسخة  SPSSافزار  ي متناسب با نرماستنباط و توصيفي آمار از ها داده تحليل و منظور تجزيه به .شدند مطالعه ي واردنفر 5 گروه چهار قالبدر  سرشماري

 شد. استفاده

 ياختالف ترم آنان هاي ميان با نمره چهار گروههر  يانيپا هاي هو نمر بود متفاوت گروه كيتفك به انيدانشجو يانيپا هاي نمره اريمع انحراف و نيانگيم ها: يافته
 اريمع و انحراف نيانگيم با اول در گروه ايكس سي مينيبه روش  يابيدانشجويان از ارز يلك تيآمده رضا دست اساس اطالعات به بر ) داشت.p≥05/0( معنادار

 اريمع و انحراف نيانگيو گروه چهارم با م 40/3±19/2 اريمع و انحراف نيانگيسوم با م گروه ،40/4±54/0 اريمع و انحراف نيانگيگروه دوم با م 00/0±00/5
از آزمون  را انيدانشجو تيرضانامه  باالتر بودن اين اعداد از ميانگين متوسط پرسش. شد محاسبه 35/4±26/1 اريمع رافو انح نيانگيو در كل با م 89/0±60/4

و  نيانگيم با ايكس سي مينيبه روش  يابياز ارز استادان يكل تيرضا ،نيرا داشتند. همچن تيرضا نيو گروه سوم كمتر تيرضا نيشتريگروه اول ب ؛دهد يم نشان
 .كرد بيان مي از آزمون استادان را نيز تيرضا بودند باالتر نامه پرسش متوسط نيانگيم ازآمده  دست اعداد به و چون شد محاسبه 14/5±34/1 اريمع انحراف

اي باليني دانشجويان ه يادگيري مهارت موجب آزمون نيا ي باابيارز ي،سنت يها وهيبه ش ابانيارز يريسوگ كاهش و يآموزشعدالت  برقراري سبب بهگيري:  نتيجه
 .ي شدابيارزش ةنحو از ،انيدانشجو ويژه بهو  استادان يتمنديرضا شيافزاو 

 ايكس، طب ايراني، روش ارزيابي باليني، آموزش پزشكي سي ميني ها: كليدواژه
 

 

 مقدمه:
  نقشدانشجويان براي پذيرش  يساز  آمادهآموزش باليني و 

 ترين مهمدرماني از مختلف خدمات بهداشتي و  يها عرصهدر 
پزشكي و پيراپزشكي است  يها دانشكدهو اهداف  ها تيفعال

 پزشكي دانشجويان باليني آموزش يها  جنبه نيتر مهم از ).1(
از  كه است آنها يا حرفه صالحيت عيني و دقيقارزيابي 

 ارزيابي). 2( رود يم شمار بهد باليني ياتترين وظايف اس مهم

 ايجاد و آموزشي يها برنامه در كيفيت ايجاد براي است ابزاري

 آنچه سوي به آنها هدايت و دانشجويان در يادگيري براي انگيزه

 يها هدف ةمقايس ارزشيابي، از هدف ).3( گيرند فرا بايد كه
 شده تنظيم برنامه از حاصل نتايج با شده تعيين پيش از آموزشي

 براي دانشجويان يادگيري و آموزشي يها فعاليت تا است

 نيتر مهماز  ).4( شود بررسي مطلوب هبازد به رسيدن
مطالعات دانشجو، اطمينان از كسب  يابيارزشفرايند  يها چالش

 در وجود با گريد يسو از ).5(است  يوصالحيت باليني 
  نشان شواهد باليني، ارزشيابي مختلف يها روش بودن دسترس

 99شهريور  : افتيدر خيتار
 99آبان  تاريخ پذيرش:
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 هب محدود دانشجويان ارزيابي معمول طور  به كه دهد يم
 آنها باليني يها  مهارت دقيق ارزيابي به و بوده ذهني اطالعات

 در عملي كار و مهارت كه است حالي در اين. شود ينم توجه
 از ذهني معلومات و دارد را اصلي نقش پزشكي علوم آموزش

تحقيقات نشان  نيهمچن). 6( است برخوردار اهميت دوم ةدرج
مربوط به نبودن ابزار  يابيارز درترين مشكل  داده است كه بيش

 جهيدر نت ).5( باشد يمكارورزي  يها تيموقعبا  متناسبعيني 

 عملكرد سنجش يبرا مناسب ارزشيابي سيستم يك انتخاب
 پيچيده يطب تشخيص يك به رسيدن شبيه دانشجويان ينيبال

 . است
هاي  توان از روش جهت ارزشيابي در محيط بالين مي

درجه، آزمون  360ارزشيابيعملكرد،  ةمتفاوت مانند مشاهد
 ةمجموعة سازي شده، روش ارائ شبيه ينيبالمواجهه با شرايط 

 كارها، آزمون باليني ساختارمند عيني و آزمون باليني كوتاه
 معتبر علمي  متون اساس بر ).6(كرد  استفاده ايكس سي ميني

 استاندارد و طرف بي شفاف، بايد ارزشيابي پزشكي آموزش

 آموزشي اهداف براساس را نشجوياندا عملكرد باشد،

 الزم بازخورد دانشجو به و باشد مستمر كند، ارزيابي شده تعيين

دارا بودن  توجه به با كسيا يس ميني آزمون. )7( دهد ارائه را
 يبرا يمناسب نيگزيتواند جا يمها  يژگيو نياز ا يبخش اعظم

شدن بين قائل  با تمايز و )8(باشد  يسنت ةويش به ينيبال يابيارز
هاي مختلف تحصيل  سال سطوح متفاوت عملكرد فراگيران در

(ضعيف، مرزي و عالي) و  عملكرد و فراگيران سطوح مختلف
آزمون فراگيران در طول سال  هاي نمرههمچنين افزايش 

 در ).10، 9(معقولي برخوردار است  سازه رواييتحصيلي از 
 فيزيكي، ةمعاين حال، شرح گرفتن ةنحوآزمون  نيا

 يابيارز بيمار با دانشجو ارتباط و دادن توضيح و گيري تصميم
 دانشجو و كشد مي طول دقيقه 10 حداقل آزمون اين. دشو يم
 شرايطي در او يها توانايي و شود مي رو به رو يواقع بيمار يك با

 يايمزا از. شود مي بررسي گيرد، قرار آن در بعداً است قرار كه
دانشجو  به استاد توسط خوردباز ةارائ آزمون، نيا ديگر

بازخورد، چه از نوع  ).11، 8است ( آزمون از پس بالفاصله
 كننده/منفي يا تقويتي/مثبت، جزء ضروري آموزش  تصحيح

از  يافتن آن به بهبود يادگيري و اطمينان ةپزشكي است و ارائ
. كار باليني، دشو يم شده منجر  يابي به استانداردهاي تعيين دست

منظور  دهد و به آموزش پزشكي را تشكيل مي بخش حياتي
بازخوردهاي منظم بر  ةكامل از تجارب باليني، ارائ ةاستفاد

 ).12( دارد ييبسزا ريثأتعملكرد فراگيران 
 كسيا يس ميني روش به ارزشيابي ةزمين در كمي مطالعات

 سنجش درآن را  بودن مفيد ،ها بررسي ولي است شده انجام

 ايكس سي آزمون ميني لذا كنند؛ مي ييدأت راداف باليني يها مهارت
 يارتقا منظور به ق،يتحق نيروش استاندارد در ا كيعنوان  به

در  يرانيطب ا يتخصص يدكتردانشجويان  يبالين يها مهارت
نقاط  افتني ،ها مهارت نيا حيصح يابيبرخورد با بيماران و ارز

به  بازخورد ةآزمون استاندارد و ارائ كي يط دانشجوضعف 
مختلف  يها روش انياز م ،يرفع نقاط ضعف احتمال براي آنها
 .ه استشدانتخاب  ينيبال يابيارز

  :ها مواد و روش
نوع طرح سري زماني منقطع با تكرار يك  مطالعهاين 

طب  ةنشكددر داترم متوالي در چهار كه  بود چندگانه مداخله
جامعه و شد. انجام تهران  -رانيا يپزشك علوم دانشگاه ايراني

دانشجويان دكتري تخصصي طب نفر از  20نمونة پژوهش
تا  1395از سال كارورزي عرصه  ةگذراندن دور در حالسنتي 
ند. وارد مطالعه شدي نفر 5 گروه 4 قالب دربودند كه  1397
در طول دورة كارورزي و آزمون  بخش اين دستياران تمام

گرفتند. مدت  رقرا ايكس مورد ارزيابي سي ميني آزمون پاياني با
دقيقه  10دقيقه براي اجراي مهارت و  20حدود  آزمون زمان

 در نظر گرفته شد.  براي ارائة بازخورد
 يكارورز ةدور ةانيم در و يانيپا آزمون از قبل ترم، هر در

 با انيدانشجو ييآشنا يبرا وهيش نيهم به ترم انيم آزمون كي
 يينها آزمون ةنمر در آن ةنمر كه شد برگزار يينها آزمون ةنحو

 يياز آشنا پس .بود ارانيدست ييآشنا يبرا فقط و نشد لحاظ
ترم، بر اساس طرح درس،  انيآزمون در م ةبا نحو ارانيدست
 و انتخابرفرنس آن دوره،  عنوان بهشده  از كتاب اعالم يبخش

 هر يبرا نيز از آن بخش يماريب كي ،ارانيدست پس از ابالغ به
در روز ) 1(فرم ويسنار كيو در قالب  شد مشخصاز آنها  كي



 و همكاران حبيبي 

  123 ---1399دوم، تابستان  ة، شمارسال يازدهم 

كه انتخاب  ييآنجا از مورد پرسش قرار گرفت. ييآزمون نها
با  يظاهر نظر ازكه بتواند هم  ياستاندارد در طب سنت ماريب

نبض و  ري(نظ ناتيمعااز نظر و هم  مورد آزمون يماريمزاج ب
 يسخت و عمالً نشدن اريباشد بس كسانيملمس و زبان و ....) 

سال  ارانيدست نيآزمون از ب نياستاندارد ا ماري، لذا باست
كند و  يمختلف را باز يوهايبتواند سنار تا شد انتخاب ييباال

 يحيپاسخ صح ،دارد يكه از طب سنت يا هيبا توجه به دانش پا
، بدهد. ييداابت يوينشده در سنار ينيب شيپ ياالت احتمالسؤبه 

شد تا  تيهدا استاد كي توسط ويسنارالبته در روز آزمون هر 
 يتكرار وهايسنار نكهيا يبراخارج نشود.  ياصل رياز مس
 ارانيدست تعداد بهاز فصل منتخب كتاب  دياسات نباشند
 يبرا و كردند انتخاب هايي را يماريب ،در آزمون كننده شركت

 ازين آزمون روز در جهينت درنوشتند.  ييويسنار هريك از آنها
 حيبه توض الزم. نبود مجزا سالن در اناريدست كردن زولهيا به

 ،آن اساسكه بر  هايي ترم، فرم انيآزمون م ياست قبل از برگزار
آزمون  نيدر ح ديرا كه با يو نكات شدند يم يابيارز انيدانشجو
 ه بود.گرفت قرار ارشانيختدر ا ،دادند يم قرار جهمورد تو

 كردن پر طريق از مشاهده روش به ها داده گردآوري

 ،قسمتي شامل نحوة گرفتن شرح حال بيمار 8 ليست  چك
ي (ارائة تشخيص و نيبال هاي معاينة باليني، قضاوت مهارت

هاي  ارائة درمان مناسب، مهارت ،هاي افتراقي) تشخيص
ارتباطي (ارائة توضيحات الزم به بيمار)، توانايي در سازماندهي 

ي باليني اي و توجه به بيمار و ارزياب مواجهه، رفتارهاي حرفه
 10تا  0بندي درجه مقياس صورت به دهي كلي بود و نمره

دهي آزمون  يك طيف ليكرتي بود و طبق اصول نمره براساس
تر از  پايين 3تا  1غيرقابل قبول، نمرة  0ايكس، نمرة  سي ميني

در حد انتظار و  9تا  7حدمرزي، نمرة  6تا  4حد انتظار، نمرة 
 انيپا در). 2ر نظر گرفته شد (فرمباالتر از حد انتظار د 10نمرة 
به ايشان  گرآزمون هرفراگير توسط  ضعف قوت و نقاط ،آزمون

 زينآزمون، آموزش الزم  جلسةو در همان  شد بازخورد داده مي
 مارانيب يرو بر ي مشابهخطا تكرار از تا شد ميداده  شانيا به

كنندگان از آزمون  ميزان رضايت شركت. شود يريجلوگ واقعي
 زانيمسنجي با محتواي  انتهاي كار از طريق فرم رضايتدر 
 يواقع يياز آزمون، قدرت آزمون در سنجش توانا تيرضا
نمودن افراد  زيآزمون در متما تيموفق زانيم ار،يدست يعلم

كاهش  آزمون در ييتوانا زانيتوان و م توانمند از افراد كم واقعاً
طيف اس اس بر دانشجو حيصح يابيدر ارز آزمونگر يخطا

 شد دهيسنج) راضي تاي ناراضي لي(از خ يا نهيگز 10ليكرت 
 هم آزمونگر دياسات به يسنج نظر فرم نيهم ان،يپا در ).3(فرم
 شد.  داده

 منظور و بهها  ستيل چك يسنج و روان يطراح ابتدا براي
ها آماده شد. سپس  ستيل چك سينو شيپ ،سنجش پروسيجرها

 يرانيطب ا نيمتخصصاز  رنف 10 اريدر اخت سينو شيپ نيا
كار  ةسال سابق 3حداقل  ي(دارا ينيو بال يآموزش تجربة يدارا
. بعد از اعمال نظرات متخصصين، قرار گرفت) سيو تدر ينيبال

كنندگان در تعيين  توجه به اينكه تيم شركت ابزارها آماده شد. با
طبق جدول الوشه حداقل ارزش  ندنفر بود 10اعتبار محتوا 

اصل  بر اساسكه  بود CVR 62/0يي محتوا نسبت روا
 نمودند انتخاب شدند. دريافتسؤاالتي كه امتياز مناسب را 

 79/0نمره  كسب CVIمحتوا  ييروا ندكسيا يبررس در
 برآورد ي. براشد گرفته نظر در االتؤس بودن مناسب يبرا

 روش و Equivalence ياز روش برابر ابانيارز نيب ييايپا
Inter rater reliability  استفاده شد. سپس ميزان توافق بين

) و براي هر يا خوشه درون ي(همبستگ ICCبا آزمون  ابانيارز
 ICCو  از آزمون كاپا استفاده شد. ضريب كاپا قسمت

 بود. 5/0 و 6/0آمده  دست به
تجزيه و توصيف و  24نسخة  SPSSافزار  نرم ازاستفاده با 

(مانند شاخص  اوانيفرآمار توصيفي  توسط اه تحليل داده
، ميانگين، انحراف معيار و...) و ارزيابي و ارتباط متغيرها ددرص

 قيتحق نيشد. اانجام آمار تي مستقل  توسطتحقيق  ةو فرضي
از  IR.IUMS.REC 1396.32326 ةكد اخالق به شمار يدارا
 .است رانيا ياخالق دانشگاه علوم پزشك ةتيكم
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 باسمه تعالي
 فرم نظرسنجي از دستيار

 
 تواند توانايي واقعي علمي شما را ارزيابي كند؟ ها تا چه حد مي گونه آزمون نظر شما اين به -1

 بسيار زياد �10  �9   � 8   � 7   � 6   � 5   � 4   � 3   � 2   �1خيلي كم 

 توان موفق باشد؟  تواند در متمايز نمودن افراد واقعاً توانمند از افراد كم نظر شما اين آزمون تا چه حد مي به -2
 بسيار زياد �10  �9   � 8   � 7   � 6   � 5   � 4   � 3   � 2   �1خيلي كم 

 تواند ميزان خطاي آزمونگر (استاد) را در ارزيابي دستيار كاهش دهد؟ ا اين آزمون تا چه حد مينظر شم به -3
 بسيار زياد �10  �9   � 8   � 7   � 6   � 5   � 4   � 3   � 2   �1خيلي كم 

 ) چيست؟2هاي باليني (كارورزي پيشنهاد شما جهت ارتقاي آزمون -4
 

 رضايت كلي دستيار از آزمون
 راضي �10  �9   � 8   � 7   � 6   � 5   � 4   � 3   � 2   �1ناراضي كامالً 

  . فرم ارزشيابي آزمون3فرم
 

 ها: يافته
ول جددر  ،وهگردو  فيكاموگرد يمتغيرها توصيفي نتايج

ترين  بيش 1بر اساس اطالعات جدول. ستاآمده  2 و 1 شمارة

سه و به گروه  6/35كنندگان با ميانگين  ميانگين سني شركت
 به گروه دوم اختصاص دارد. 4/33ترين آن با ميانگين  كم

 
تحت مطالعه يها وهگراساسبر شناختي جمعيت كمي يمتغيرها. توزيع فراواني 1ولجد

 متغير
 معيار انحراف±ميانگين

 گروه چهارم گروه سوم گروه دوم گروه اول
 8/34±48/1 6/35±07/2 4/33±14/1 6/33±89/0 سن

 
  تحت مطالعه يها وهگر اساسبر شناختي جمعيت يمتغيرهاوزيع فراواني . ت2ولجد

 گروه سوم گروه دوم گروه اول سطوح متغير متغير

 تأهل
 3 3 4 متأهل

 2 2 1 مجرد

 جنسيت
 4 2 3 زن

 1 3 2 مرد
 
 

 
 

هاي پاياني دانشجويان به  ميانگين و انحراف معيار نمره
همچنين بر اساس  آمده است. 3تفكيك گروه در جدول

هاي  ) بين نمرهp≥ 05/0اختالف معناداري ( 3اطالعات جدول
 ترم وجود دارد. پاياني هر چهار گروه نسبت به آزمون ميان
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 هر گروه تفكيك به دانشجويان پاياني هاي نمره معيار انحراف و . ميانگين3جدول

 داري سطح معني گروه چهارم گروه سوم گروه دوم گروه اول متغير
8/16±1/9 قبل از آزمون پاياني  10/0±71/17  23/0±13/17  49/0±13/13  

000/0 
7/18±1/7 آزمون پاياني  15/0±74/19  28/0±14/19  52/0±13/15  

 
 
دانشجويان از  يكل تيرضا 4اساس اطالعات جدول بر

و  نيانگيم با اول در گروه ايكس سي مينيبه روش  يابيارز
و  نيانگيه دوم با مگرو، 00/5±000/0 اريمع انحراف
و  نيانگيگروه سوم با م، 40/4±548/0 اريمع انحراف
و  نيانگيگروه چهارم با م ،40/3±191/2 اريمع انحراف
 اريمع و انحراف نيانگيو در كل با م 60/4±894/0 اريمع انحراف

متوسط  نيانگياز م نكهيتوجه به ا با دست آمد. به 268/1±35/4
از آزمون  انيدانشجو تيرضا نگراينامه باالتر هستند ب پرسش

 نيتر كم سوم گروه و تيرضا نيتر شيب اول گروه و است
 .داشتند را تيرضا

به روش  يابياز ارز دياسات يكل تيرضا نيهمچن
 دست به 14/5±345/1 اريمع و انحراف نيانگيم باايكس  سي ميني

 باالتر نامه پرسش متوسط نيانگيم از نكهيا به توجه باآمد. 
 .است آزمون از دياسات تيرضا انگريب هستند

 گيري: بحث و نتيجه
هاي مهم در نقش آموزشي اساتيد  ارزشيابي يكي از جنبه

شود نقاط قوت و ضعف فراگيران مشخص  است كه باعث مي
 ايكس سي ميني هاي نظام آموزشي اصالح شود. گردد و نارسايي

ست. دانشجويان ا ي مهم ارزيابي مهارت بالينيها يكي از روش
 ايكس سي مينيآزمون  يكارگير هبمطالعة حاضر با هدف 

تخصصي  يدانشجويان دكتر يمهارت بالينمنظور ارزيابي  به
تا سال  1395از سال ايران  يدانشگاه علوم پزشك ايرانيطب 
آمده تفاوت  دست طراحي شد. براساس نتايج به 1397
وره در هاي ابتدايي و پاياني د ) بين نمرهp≥ 05/0داري ( معني

گيري، معاينه باليني، قضاوت باليني، ارائة  حال شرحهاي  مهارت
درمان مناسب، توانايي در سازماندهي مواجهه، رفتارهاي 

 وجود دارد و اي و توجه به بيمار و ارزيابي كلي باليني  حرفه

 
 ازدوم  گروه، 7/18به  8/16 نيانگيم از اول گروه هاي نمره

 به 13/17 نيانگيروه سوم از مگ ،74/19به  71/17 نيانگيم
كه  است افتهي رييتغ 13/15 به 13/13 از چهارم گروه و 14/19

هاي  هاي پاياني هر گروه نسبت به نمره دهندة بهبود نمره نشان
اي  ؛ در مطالعه1392زاده و همكاران،  ابتدايي آن است. كوهپايه

 بر مؤثر عوامل و پزشكي كارورزان باليني عملكرد به ارزيابي

اكرم  رسول حضرت بيمارستان در ايكس سي ميني آزمون با آن
 آزمون هاي آنها در تهران پرداختند؛ بر اساس يافته (ص)

 بخش كارورزان بين در داري پيشرفت معني ايكس سي ميني

 3/12به  3/11 از كارورزان نمرة ميانگين و ديده شد اورژانس
 بين در ها هنمر افزايش نشان داد. افزايش نمره 07/1رسيد و 

 مذكر جنس در ولي دار بود معني آماري از نظر زن كارورزان

؛ به اين نتيجه 2011و همكاران،  Pernar). 8نبود ( دار معني
توان در مقطع كارآموزي  را مي ايكس سي رسيدند كه ميني

جراحي گنجاند، همچنين بر اساس اين مطالعه محتواي 
يك ابزار غني  سايك سي شود كه ميني بازخوردها باعث مي

حساب آيد و از جهت بازخورد انتقادي و حمايتي  ارزيابي به
؛ به اين 1392). حبيبي و همكاران، 13بسيار ارزشمند باشد (

هاي  باعث ارتقاي مهارت ايكس سي نتيجه رسيدند كه ميني
؛ در 2016، و همكاران  Kyle).14شود ( باليني دانشجويان مي
هاي باليني  تماد ارزيابي مهارتقابليت اع«پژوهشي با عنوان 

 هاي نمره نيانگيمبه اين نتيجه رسيدند كه  »عمومي پزشكان
 .ابدي يم شيعملكرد استاندارد افزا شيبا افزا ايكس سي ميني

از جويان عملكرد دانش يبند در مورد رتبه يپزشكان عموم
شتند توافق داو روايي و پايايي آن  خوب يليبه خ فيضع

)15 .( 
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 هاي مختلف ايكس در حيطه سي . ميزان رضايت دستياران از آزمون ميني4جدول

 استاندارد انحراف ميانگين تعداد حيطه گروه

 اول

 علمي دقيق توانايي ارزيابي در آزمون قدرت

5 

80/4  44/0  
80/4 توان كم افراد از توانمند واقعاً افراد نمودن زيمتما در آزمون يتوانمند  44/0  

00/5 اريدست يابيارز در) استاد( آزمونگر يخطا زانيم كاهش در زمونآ يتوانمند  00/0  

00/5 آزمون از يكل تيرضا  00/0  

 دوم

 علمي دقيق توانايي ارزيابي در آزمون قدرت

5 

80/4  44/0  

60/4 توان كم افراد از توانمند واقعاً افراد نمودن زيمتما در آزمون يتوانمند  89/0  

00/5 اريدست يابيارز در) استاد( آزمونگر يخطا زانيم كاهش در آزمون يتوانمند  00/0  

40/4 آزمون از يكل تيرضا  54/0  

 سوم

 علمي دقيق توانايي ارزيابي در آزمون قدرت

5 

80/3  78/1  

60/3 توان كم افراد از توانمند واقعاً افراد نمودن زيمتما در آزمون يتوانمند  67/1  

80/3 اريدست يابيارز در) استاد( آزمونگر يخطا زانيم كاهش در آزمون يتوانمند  17/1  

40/3 آزمون از يكل تيرضا  19/2  

 چهارم

 علمي دقيق توانايي ارزيابي در آزمون قدرت

5 

80/4  44/0  

60/4 توان كم افراد از توانمند واقعاً افراد نمودن زيمتما در آزمون يتوانمند  54/0  

60/4 اريدست يابيارز در) استاد( آزمونگر يخطا زانيم هشكا در آزمون يتوانمند  54/0  

60/4 آزمون از يكل تيرضا  89/0  

 كل

 علمي دقيق توانايي ارزيابي در آزمون قدرت

20 

55/4  99/0  

40/4 توان كم افراد از توانمند واقعاً افراد نمودن زيمتما در آزمون يتوانمند  04/1  

60/4 اريدست يابيارز در) استاد( آزمونگر يخطا زانيم كاهش در آزمون يتوانمند  99/0  

35/4 آزمون از يكل تيرضا  26/1  

 اساتيد

 علمي دقيق توانايي ارزيابي در آزمون قدرت

7 

86/4  37/0  

86/4 توان كم افراد از توانمند واقعاً افراد نمودن متمايز در آزمون توانمندي  37/0  

71/4 دستيار ارزيابي در) استاد( آزمونگر خطاي زانمي كاهش در آزمون توانمندي  48/0  

14/5 آزمون از كلي رضايت  34/1  

 
 

فوري بازخورد  ايكس سي مينيي در مهم ساختار ةنكت كي
. رديگ يصورت م ماريپس از برخورد دانشجو و ب است كه

كه  هايي مهارت تيشامل تقو ايكس سي ميني بازخورد در ةجلس
كه امكان  نكاتي م شده است و بحث در موردانجا يبه خوب

در  ابيكارآموز و ارز سپس باشد. ، ميوجود دارد شرفتيپ
و  شرفتيپ نيا جاديا يبرا متناسب يآموزش ةبرنام كيمورد 

 ).16( كنند يخود توافق م يبه آن با امضاها دنيبخش تيرسم

مندي دانشجويان و اساتيد  هاي پژوهش، رضايت از ديگر يافته
علمي،  دقيق توانايي ارزيابي در ايكس سي ميني آزمون درتاز ق

 افراد از توانمند واقعاً افراد نمودن در متمايز آزمون توانمندي
 ارزيابي در) ارزياب( آزمونگر خطاي ميزان توان، كاهش كم

. است ايكس سي ميني آزمون ، رضايت ازتينهادانشجو و در 
Joshi  ،و  تيمقبول«ن ؛ پژوهشي با عنوا2017و همكاران
 يابيابزار ارز منظور به» ايكس سي ميني يابيارزش يريپذ امكان
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ي انجام جراح هاي رزيدنت يبر محل كار برا يمبتن پاياني
 ايكس سي مينيدانشكده از ها اساتيد  دادند. بر اساس يافته

قابل  ةسازند يابيابزار ارز كيو آن را  كامل داشتند تيرضا
 شتريرا ب ايكس سي ميني يعلم ئتيسه عضو ه ند.قبول دانست

را دشوار  ها مهارت انجامنفر  دو واعالم كردند  ريگ وقت
را  ايكس سي ميني ها رزيدنت ةهم در اين مطالعه .دانستند

 ييباال تيانجام شده رضا هاي مهارتآنها از  شتريو ب رفتنديپذ
ج راستا با نتاي )؛ نتايج اين مطالعه از ديد فراگيران هم17( داشتند

 با؛ پژوهشي 2020و همكاران،   Magarباشد. مطالعة حاضر مي
بر » بهتر يابيارز -ينيتكو يابيارزايكس يك  سي ميني« عنوان
 آنها ةهمها  دادند. بر اساس يافتهانجام  رزيدنت اطفال 12روي 

نوع  نياز ا يا دوره يابياتفاق نظر داشتند كه ارزدر مطالعه 
 .بخشد يها بهبود م جنبه ةاز هم راآنها  يها طور قطع مهارت به

تا اشتباهات خود را  بود يفرصت ،زا نبود استرس ايكس سي ميني
اعالم . دو نفر ندرا بهبود بخشخود  فضع نقاطو  نداصالح كن

آنها را  ايكس سي مينيدر طول  استاد كيكه حضور  كرده بودند
 بيانده دانشجو  كنند. يم نانيكند اما احساس اطم يم يعصب
 هاي فرصت ياز قالب معمول شيب ايكس سي مينيند كه كرد

). اين 16( كند يفراهم م ها نشان دادن مهارت يرا برابيشتري 
خواني  نتايج نيز با مطالعة حاضر تا حدود زيادي هم

؛ در پژوهشي با عنوان 2018و همكاران،   Mereshداشت.
 »يروانپزشكدستياران در  ايكس سي ميني ينيبال يابيارز يبررس«

زمان صرف شده در مشاهده و به اين نتيجه رسيدند كه 
 يتفاوت چيه ماريمشكالت ب يدگيچيبا پ سهيبازخورد در مقا

 يكينيكل تيصالح ةنمر نيانگيدر م ياختالف آمارو  ندارد
مشاهده  ايكس سي ميني اسيهفت هدف مق ةنمر نيانگيو م يكل

مثبت  كساي سي مينيتصور كلي كارآموزان نسبت به  ).18( نشد
خوبي  ةبود و آنها احساس كردند كه اين روش ارزيابي تجرب

شود. انتخاب  هاي خاص مي است كه باعث بهبود آنها در زمينه
 ،استادبود. حضور  زا استرسكار  كي ،برابر يدگيچيبا پ يموارد

 نيبه ا بازخورد ةلس. جداشت ريتأث انيجوقطعاً در عملكرد دانش

در هنگام مواجهه  جولكرد دانشعم ميمستق ةمشاهددليل كه 
قسمت  نيتر شد مطلوب ميانجام  ماريدانشجو و ب

 ).19(بود  ايكس سي ميني
انتخاب و استفاده از ابزار متناسب براي ارزيابي بسيار مهم 

تواند براساس دستيابي به اهداف،  است. اين انتخاب مي
يادگيري، بازخوردها و يا حتي  يها حيطه، پيامدها

ي مـورد انتظار از دانشجوي پزشكي باشد. هرچند اه توانمندي
ممكـن اسـت بتـوان توانمنـدي خاصـي را بـا ابـزار و 

استفاده از روشي  ي گونـاگوني مـورد ارزيابي قرار داد،ها روش
كه داراي روايي و پايايي بوده و در عين حال بتواند مهارت 

سنجد، طور واقعي ب دانشجو را نيـز در انجـام عملي خاص به
نتايج اين  ).18( همچنان از اهميت خاصـي برخوردار است

ارزشيابي در ابتدا و انتهاي دوره براي  ثير انجـامأمطالعه بـه تـ
شناسايي  د. باكن هاي يادگيري كارورزان اشاره مي بررسي پيامد

نقاط ضعف دستياران و ارائة بازخوردهاي مناسب در خصوص 
طب  يتوانيم دانشجويان دكتر ميهاي باليني به آنها  مهارت
توانمند و داراي ، اي حرفه صـورت آينـده را بـه ايراني

  آموزش دهيم.ثر بيماران ؤبراي درمان م هاي بـاليني شايستگي
 كهبود  حجم كم نمونه هاي پـژوهش ز جمله محدوديتا

و عدم  يليتكم التيتحص ةدور انيعلت آن تعداد كم دانشجو
 قيها در زمان انجام تحق دانشكده ريسا ليامكان استفاده از پتانس

در پژوهش  يقبل تيبا رضا انيدانشجو يشد تمام يسعبود. 
كنندگان در خصوص  . احساس نگراني شركتكنندمشاركت 

 جاديامتناسب و  يبازخوردها ةبا ارائ ينيبال يها انجام مهارت
 .شد داده پوشش آزمون در زمان يادگيري يفضا

 :يقدردان و تشكر
كننده  شركت دانشجويانكلية اساتيد و  مكاري ارزشمنداز ه

و نيز از پرسنل دانشكدة طب ايراني دانشگاه  در اين مطالعه
 .ميسپاسگزار علوم پزشكي ايران
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