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  يدانشكده دندانپزشك ياريدست يارتقا يها آزمون
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  چكيده
بهبود  هايي براي و يافتن راه هستند يانواع آزمون در آموزش علوم پزشك نيتر جيو را نيتر ينياز ع يا نهيچندگز يها آزمون: مقدمه
 آموزشي در مورد كارگاه ريثأت تعيينف از انجام اين مطالعه هد. ها به خصوص در مقاطع تخصصي اهميت دارد آزمونكيفيت 
  .همدان بود يندانپزشكدانشكده د ياريدست ياالت آزمون ارتقاؤس يطراح تيفير بهبود كب ي،ا نهيچندگز يها آزمون
از نظر ساختار  87همدان در سال  يدانشكده دندانپزشك ياريدست يارتقا يها سؤاالت آزمون هيكل ،يمطالعه نيمه تجرب نيدر ا: ها روش
بعد از . قرار گرفت يمورد بررس گريو چند منبع د لمنيبر اصول م يمبتن ايروا و پا يستيل با استفاده از چك يو سطح تاكسونوم يطراح
قبل  يها داده. قرار گرفت يمورد بررس زين 88سال  ياالت آزمون ارتقاؤجهت طراحان آزمون در هر دو سال، س آموزشيكارگاه  يبرگزار

 سهيقاشده بود با استفاده از آزمون م يطراح يا كننده در كارگاه مداخله كه توسط افراد شركت يسؤاالت هيكلو بعد از مداخله مربوط به 
  .گرديد سهيمقا )z(ها  نسبت
به ) 88سؤال مربوط به سال  678و  87سؤال مربوط به سال  561(ال وارد شده در مطالعه، ؤس 1239از كل  ،ياز نظر ساختار كل: نتايج

معنادار  يتفاوت از نظر آمار نيشده بود كه ا يبدون اشكال طراح 88و  87 يها سؤاالت مربوط به سال درصد 3/76و  درصد 1/63 بيترت
 بود افتهي شيافزا يطور معناداره ب 87نسبت به سال  88در سال  زيباال ن يشده با تاكسونوم يدرصد سؤاالت طراح). P>001/0( بود

)039/0=P(.  
ها  برگزاري اين كارگاهود و ب، جهت طراحان سؤال مؤثر يكارگاه آموزش يو برگزار يبا توجه به نتايج مطالعه، طراح: گيري نتيجه

  .باشد نيز ها در ديگر دانشگاه شابهم يها آزمون بهبود يبرا ييگشا تواند راه يم
  

ي، آموزش استاد، تاكسونوم ،يدندانپزشك آموزش ،ياريدست يآزمون ارتقا ،يا نهيآزمون هاي چندگز: هاي كليدي واژه
  توانمندسازي استاد
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  مقدمه
 يليتحص شرفتيگيري پ اندازه لهيترين وس آزمون مهم

را  انيدانشجو يليكه عملكرد تحص ييها آزمون. است
 ميتقس ينيو ع ييهاي انشا به آزمون رنديگ ياندازه م

اي  نهيچندگز يها ما آزمون كشور در). 1(شوند مي

                                                                              
پزشكي همدان،  علومدانشگاه  ،يدانشكده دندانپزشك ي، گروه ارتودنس)اريدانش(
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  12/10/90 :، تاريخ پذيرش13/9/90: ، تاريخ اصالح17/5/89: تاريخ دريافت مقاله
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مربوط به  يامتحانات كتب فرم سؤاالت را در نيتر عيشا
ها  دانشكده اغلبدر . )2(ندده مي ليتشك يپزشك يها گروه

ترم از سؤاالت  انيمدرسان در امتحان پا شتريب
 گريآزمون همانند د نيا). 3(كنند ياي استفاده م چندگزينه
است كه آشنايي با آنها  يو محاسن بيمعا يها دارا آزمون

اين  ياديز حد تا تواند يآن م بيمعاو تالش در رفع 
 از جمله امتيازات آزمون. بخشد دها را بهبو آزمون

 كسانيتوان به  ها مي نسبت به ساير آزمون اي چندگزينه
بودن آن،  پذير امكان ان،يتمام دانشجو يبودن سؤاالت برا

ها و  نامه پاسخ حيسهولت تصح ،ييايپا زانيبودن م باال
 زيآن ن يها تياز محدود. بودن آن اشاره كرد ينيع
و با  يعلم عدسؤال طبق قوا يطراح يبه دشوار توان يم

  ). 4(مناسب اشاره نمود يتاكسونوم
سطح دانش  ينوع آزمون در بررس نيگرچه استفاده از ا

عدم  ياست ول ديشوندگان مف بزرگي از آزمون يها گروه
اي از  آنها به طور قابل مالحظه يبا فنون طراح ييآشنا

هرچه در ). 3(كاهد نوع آزمون مي نيقدرت و عملكرد ا
 يتر و با تاكسونوم حيسؤاالت صح زطراحي اين آزمون ا

تر استفاده گردد، هدف آزمون كه جدا كردن  مناسب
تر  است، ساده يقو انياز دانشجو فيضع انيدانشجو

به سؤاالت  دهي قادر به پاسخ يخواهد شد و تنها كسان
ه ب). 5(دانند مي يدرسته خواهند بود كه جواب سؤال را ب

 يها تجربه كاف اگر در طراحي اين آزمون گريعبارت د
ده وجود نداشته باشد نوع سؤال ممكن است هدايت كنن

  ).6(دانشجو به پاسخ صحيح باشد
ها  طراحي اين نوع آزمون طور كه اشاره شد در همان

 .ت اهميت اساسي داردتوجه به تاكسونومي سؤاال
بندي است كه در آن سطح دانش  سؤال، طبقه يتاكسونوم

شود و مراحل آن عبارت است  مي دهيآزمون شونده سنج
اطالعات  ري، تفس)1يتاكسونوم(ساده مطالب  يادآوري: از
و حل مسأله و كاربرد مطالب ) 2يتاكسونوم(
شده در  يسؤاالت طراح قيتحق نيدر ا). 3يتاكسونوم(

و سؤاالت  نييپا يتاكسونومسؤاالت با  1 يتاكسونوم

 يسؤاالت با تاكسونوم 3و2 يشده با تاكسونوم يطراح
سؤال با تاكسونومي باال درك . باال قلمداد شده است

و  دهد قرار مي يابيشوندگان را مورد ارز تر آزمون قيعم
  .بود برخوردار خواهد يشتريب تياز اهم نتيجه در

دهد با توجه به عدم مهارت طراحان  شان ميمطالعات ن
 نيها، هميشه ا طراحي مناسب آزمون سؤال در

كه حتما در هر  وجود دارد انيدانشجو يبرا يداور شيپ
مبهم و دو پهلو وجود  ياي سؤاالت نهيامتحان چندگز

مطالعات  يمختلف علوم پزشك يها در رشته ).7(دارد
اي انجام  نهيچندگز يها آزمون يدر مورد بررس يمختلف

 يمك كورب قاتيبه عنوان مثال در تحق: شده است
)McCourbie (هاموند  ، ستوليو همكاران در دانشگاه بر
)Hammond (و  ،هامپتون  و همكاران از دانشگاه

از  يدر درصد قابل توجه ،و همكاران) Tarrant(تارانت
 ياي اشكاالت ساختار هاي چهار گزينه سؤاالت آزمون

از سؤاالت  درصد 90از  شيداشته است و بوجود 
 طهيح نييپا ياز تاكسونوم رياخ قيشده در تحق يبررس
و ) Masters(مسترز ). 10تا8(برخوردار بودند يشناخت

سؤاالت  درصد 5/6نشان دادند كه تنها  زيهمكاران ن
در سطح  يموجود در بانك سؤاالت دانشكده پرستار

مطالعات داخل ). 6(شده است يطراح ليو تحل هيتجز
اي كه در  مشابه بوده به گونه يطيرااز ش يحاك زيكشور ن

و  ايشناس و همكاران در مازندران، شكورن مطالعات حق
از  يقابل توجه زانيهمكاران در اهواز و عرب در همدان م

 37و  درصد 8/34، درصد 54 بيبه ترت يعنيسؤاالت، 
). 13تا11اند  بوده يارساخت راديا ياز سؤاالت دارا درصد
 يفسا، رسول رپور و همكاران د يمطالعات در نيهمچن

 يگلرخانيدر اهواز، ب اينژاد و همكاران در كاشان، شكورن
و حق شناس و همكاران در ،و همكاران در همدان 

شده در  يسؤاالت طراح تينشان داد كه اكثر ،مازندران
 يمورد مطالعه از تاكسونوم يعلوم پزشك يها دانشگاه

 68 بياي كه به ترت به گونه ؛اند برخوردار بوده ينييپا
از  شيدرصد و ب 3/68درصد، 4/89درصد،  8/65درصد، 
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شده  يطراح يشناخت نييدرصد سؤاالت، در سطح پا 75
  ).16تا14و12و11(بودند
از سالمت  يكه بخش يدندانپزشك ارانيدست تيصالح

 لهين سپرده خواهد شد، به وسبه آنا ندهيجامعه در آ
 يطراح رياخ يها در سال .رديگ ورد تأييد قرار ميم ها آزمون
هاي تخصصي  رشته ياريارتقاي دست يها آزمون يو اجرا

ند، به هستاي  چندگزينه يها آزمون دندانپزشكي كه عمدتاً
ربط نهاده شده است و براساس  يهاي ذ عهده دانشكده

از سؤاالت  شتريوزارت متبوع استفاده هرچه ب يها هيتوص
لذا  .باالتر مورد تأكيد قرار گرفته است يبا سطوح تاكسونوم

اي  چندگزينه يها آزمون يو اجرا يتوجه و اهتمام به طراح
لذا نظر به كمبود . باشد مي يضرور ياستاندارد امر

و  يدندانپزشك ياريدست يها مطالعات مشابه در رشته
در  نه،يزم نيدر ا يمند بودن مطالعات تجربارزش نيهمچن

ارتقاي  يها سؤاالت آزمون يپس از بررس قيتحق نيا
برگزاري  قي، باانجام مداخله الزم از طر1387سال  ياريدست

طراح  اساتيد براياي  هاي چندگزينه كارگاه آموزشي آزمون
كيفيت  ، ميزان تغيير1388سؤاالت آزمون مزبور در سال 

معتبر  معيارهايطراحي سؤاالت را براساس  شده در ايجاد
 يها گيري نموده و با ارائه بازخورد مناسب به گروه اندازه

در جهت ارتقاي  يگام ميطراح سؤال، تالش نمود يآموزش
تا  ميبردار ياريارتقاي دست يها سؤاالت آزمون تيفيك
دندانپزشكان متخصص  تيدانشگاه بتواند در ترب لهينوسيبد
مطالعه  نيلذا هدف از ا. ديتر عمل نما و مناسب تر موفق ندهيآ

 اي در چندگزينه يها كارگاه آزمون يبرگزار تأثير يبررس
 ياريسؤاالت آزمون ارتقاي دست يطراح تيفيك بهبود

  .همدان بود يدانشكده دندانپزشك
  

  ها روش
بوده كه به صورت  يمطالعه نيمه تجرب كيپژوهش  نيا

 هيكل يبر رو يسرشمار وهيبعد از مداخله و به ش قبل و
 87سال  ياريشده در آزمون ارتقاي دست يسؤاالت طراح

ورود  اريمع. سؤال انجام شد 1700به تعداد  88و سال 

 يمرحله قبل از برگزار( مطالعه هيسؤاالت به مرحله اول
 يآموزش گونه چهيبود كه طراحان آنها  يسؤاالت ،)كارگاه
درمرحله  .بودندنكرده  افتيسؤال در يطراح نهيدر زم

 )يكارگاه آموزش يمرحله پس از برگزار(دوم مطالعه 
 يشد كه طراحان آن در كارگاه آموزش يبررس يسؤاالت

مطالعه  نيابزار سنجش در ا. شركت كرده بودند
 يكه بخش اول آن حاو ودب ياي سه بخش پرسشنامه

سؤال شامل رشته  يها بود كه شناسه ييها پرسش
سال آزمون، كد طراح و شماره سؤال را  ،يآموزش
بر اصول  يمبتن يستيل بخش دوم، چك. كرد مي يبررس

آن با  ييبود كه روا) 17و4تا2( گريمنبع د دو چن لمنيم
 يساز يليست و بوم توجه به استاندارد بودن چك

) 16تا11و7و5و1( يداخل نيمكرر توسط محقق فادهواست
در  تميآ 18ليست مزبور مشتمل بر  چك. محقق شد

 9(ها  نهي، گز)تميآ 3(تنه  يقواعد ساختار تيخصوص رعا
عدم  اي تيبر اساس رعا. بود) تميآ 6( سؤال اتيو كل) تميآ

 يبه صورت بل ليستچككه در ( ها تمياز آ كيهر  تيرعا
. گرفت يصفر به آن تعلق م اي 1نمره ) شده بود ديق ريخ اي
سؤال از  كي ازاتيدر صورتي كه مجموع امت بيترت نيبد
و در  يعدم اشكال ساختار يبود به معنا 18قسمت  نيا

وجود اشكال  يشد به معنا مي 18صورتي كه كمتر از 
مالك  بيترت نيبه هم .شد يدر سؤال قلمداد م يساختار
در قسمت تنه،  يارعدم وجود اشكال ساخت ايوجود 

نمره كامل  افتيعدم در اي افتيسؤال در اتيها و كل نهيگز
 يحاو زيپرسشنامه ن نيقسمت سوم ا. ر قسمت بوداز ه

سؤال  يسطح تاكسونوم نييسؤال بسته در مورد تع كي
نظران در امر آموزش و  صاحب ه پيشنهادكه ب بود

سؤال به سؤاالت پرسشنامه  نيدانشگاه ا يابيارزش
، از 1 يتاكسونوم يسؤاالت دارا بيترت نيبد .شد فهاضا

  .شدند زيو متما كيتفك 3و 2 يتاكسونوم يسؤاالت دارا
، )inter-rater reliability( نيمصحح نيب ييايپا نييجهت تع

آنها  يكه همگ(پژوهشگران  نيب يابتدا جلسات هماهنگ
از آنان مدرس  يسؤال را گذرانده و برخ يكارگاه طراح
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و توافق  برگزار شد) كارگاه مزبور در سطح دانشگاه هستند
 ليسؤاالت و تكم يدر مورد نحوه بررس هياول نظر

دنبال آن مجموعه سؤاالت ه ب. دگردي جاديپرسشنامه ا
 يها كه طراحان آنها در دوره 87شده سال  يطراح

اي شركت  نهيچندگز يها آزمون يمربوط به طراح يآموزش
سؤاالت  نيا. شد يآنها بررس دينكرده بودند، همراه با كل

 كس،يپروتز، اندودنت ،يولوژيدرا م،يترم يها مربوط به رشته
بود كه توسط  صيو تشخ يارتودنس ،يجراح كس،يودنتيپر

جلسه مشترك گروه  يو در ط يهر گروه طراح دياسات
 50(درصد سؤاالت  10حدود يبا بررس. شده بودند يينها

 نيب جينتا يهمخوان زانيتوسط پژوهشگران، م) سؤال
گيري مجدد  اندازه در و Inter-rater (78/0( ها كننده يابيارز

 95/0 تههف كيپس از حداقل ) Intrarater(براي هر ممتحن 
 نيمحقق ميو تشد موارد مبهم مطرح  نيهمچن. برآورد شد

قابل قبول  ييايبا پا بيترت نيبد. توافق نمودنددر باره آن 
  .ؤاالت قبل از مداخله انجام گرفتس هيكل يحاصله بررس

مجموعه سؤاالت و مشخص شدن  ليو تحل هيتجز پس از
 يآزمون مزبور، دو ماه قبل از برگزار فنقاط قوت و ضع

مركز  يبا همكار يآموزش يكارگاه ،88آزمون ارتقاي سال 
 نيتوسط محقق يمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشك

 ييروز با هدف آشنا 4 يكارگاه در ط نيا. برگزار شد
 كي اتيصوصها، خ با انواع آزمون يعلم تيأه ياعضا

اي بدون  سؤال چندگزينه يطراح يچگونگ ،آزمون مناسب
مناسب و  يانحراف يها نهيگز يو دارا يساختار راديا

 ينيع يها همراه با ارائه مثال ،باال يالمقدور با تاكسونوم يحت
انجام  ،سؤاالت نيو رفع نقاط ضعف ا 87از آزمون سال 

و نقد موشكافانه  ،كنندگان توسط شركت يگروهعملي كار 
  .شده آنها، اجرا شد يطراح ؤاالتس
 ي، به دنبال برگزار)پس از مداخله(طرح  يمرحله بعد در

نسخه  كي، 88سال  يدندانپزشك ياريآزمون ارتقاي دست
آنها كه توسط  ديسؤاالت آزمون و كل هياز كل
شده بود استخراج  يكارگاه طراح نيدر ا كنندگان شركت

و با استفاده از همان پرسشنامه توسط پژوهشگران 

 يمانند سر مجدداً. قرار گرفت سهيو مقا يمورد بررس
به منظور رفع ابهامات و  نيمحقق نيب يقبل جلسه مشترك

 يها داده. دينظر حاصل گرد و توافق ليتشك راداتيا
حاصله بدون ذكر نام افراد طراح سؤال و پس از 

شده و با استفاده از  SPSS-17 افزار وارد نرم يكدگذار
و آزمون  فراواني، هاي شاخص ني،جداول توزيع فراوا

نسبت سؤاالت  رايب) Zآزمون(ها  نسبت سهيمقا يليتحل
و  1387در دو سال  3و 2 يبدون اشكال و با تاكسونوم

قرار  سهيو مقا يمورد بررس) قبل و بعد از مداخله( 1388
  .در نظر گرفته شد 05/0كمتر از آلفا  خطاي. گرفت

  
  نتايج

سؤال  1700مجموع سؤاالت طرح شده در هر دو سال 
سؤال توسط افراد  1239تعداد  نيبود كه از ا

از . شده بود يطراح ،يكننده در كارگاه آموزش شركت
مربوط به سال ) %45(سؤال  561سؤال،  1239كل 

 .بود 1388مربوط به سال ) %55( سؤال 678و  1387
 ،)%3/14(80 ويرشته پر 1387در سال 

، %)5/12(70فك و صورت ي، جراح)%6/14(82صيتشخ
 ، پروتز)%1/11(62 كسي، اندودنت)%4/13(75ي ميترم
دهان  يولوژيو راد) %2/15(85ي ، ارتودنس)% 3/7(41

 زين 1388در سال . داشت) %8/11( سؤال 66و دندان 
 ،)درصد 4/12(84 صي، تشخ)%3/10(70 ويرشته پر

ي مي، ترم)%4/13( 91 فك و صورت يجراح
 ، پروتز)%7/14(100كسي، اندودنت)7/14%(100

دهان  يولوژيو راد )%7/14(100ي ، ارتودنس)3/9%(63
را به خود ) سؤاالت% 3/10( سؤال 70و دندان 

  .اختصاص داده بود
نفر بودند كه  47علمي طراح سؤال  هيأت ياعضا كل

) درصد 70(نفر از آنان  33سؤاالت مطرح شده توسط 
 يكه در كارگاه مزبور شركت كرده بودند، مورد بررس

اي به  جداگانه يها بخشهر فرد از . قرار گرفته بود
سؤال  ازياز تعداد مورد ن شتريدرصد ب 25- 30تعداد 
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سؤاالت  ،گروه در جلسه مشتركسپس . درك مي يطراح
. شد ييانتخاب و نهااز بين سؤاالت پيشنهادي آزمون 

شده توسط هر  يدرصد سؤاالت طراح 70- 75بنابراين 
  .بود دهيانتخاب گرد در نهايت فرد
 207، 1387شده مربوط به سال  يسؤال بررس 561از 

بودند،  ياشكال ساختار يدارا) سؤاالت %9/36( سؤال
 161به ) س از مداخلهپ( 1388رقم در سال  نيكه ا

 سهيمقا .ديرس) %7/23( سؤال 678سؤال از مجموع 
اشكال در  يسؤاالت دارا نيب، )Zآزمون ( ها نسبت
اختالف ) پس از مداخله( 88و ) قبل از مداخله( 87سال
 1در جدول . نشان داد) P>001/0(يمعنادار يآمار

 خالصه در سؤاالت ياصول ساختار تيرعاوضعيت 
  .شده است

  
  )بعد از مداخله(1388و  )قبل از مداخله(1387 يها سؤاالت در سال ياصول ساختار تيرعا تيوضع :1جدول 

 1387سال  
  )درصد(تعداد

 1388سال
 Z P  )درصد(تعداد

  >001/0  036/5 517)3/76( 354)1/63( بدون اشكال  وضعيت كلي سؤال
 161)7/23( 207)9/36( داراي اشكال

  040/0  045/2 619)3/91( 492)7/87( بدون اشكال  وضعيت تنه سؤاالت
 59)7/8( 69)3/12( داراي اشكال

  >001/0  305/6 614)6/90( 434)4/77( بدون اشكال  هاي سؤاالت وضعيت گزينه
 64)4/9( 127)6/22( داراي اشكال

  
  

قبل ( 1387 يها سؤاالت در سال يتاكسونوم فراواني :2دول ج
  )بعد از مداخله(1388 و از مداخله،

 آزمون 1388  1387 

=Z 88%)13(  52%)3/9(  3و2تاكسونومي 085/2
=P 590%)87( 509%)7/90(  1تاكسونومي 039/0
  678  561  جمع سؤاالت

  
مده  2به تفكيك سال درجدول  سؤاالت، يتاكسونوم فراواني
اختالف نسبت  ،)Zآزمون (ها  نسبت سهيآزمون مقا. است
را به لحاظ  در اين دو سال 3و  2ت با تاكسونومي سؤاال
   .)2جدول( داد نشان )P=039/0( معنادار يآمار
 يساختار ياصول طراح تيرعا زانيم يفراوان عيتوز

در جدول  88و  87سؤاالت قبل و بعد از مداخله در سال 
  .ارائه شده است 3
شده آزمون ارتقاي  يسؤال بررس 561مجموع  از

 يطراح ياصول كل تيدر بخش رعا 1387سال  ياريدست
استقالل  تي، مربوط به رعا%) 100( مورد نيشتريسؤال، ب

شده  تيمورد رعا نيكمتر. سؤاالت بود ريسؤال از سا
سؤال  40سؤال بود كه در  حيط به نگارش صحمربو

  .نشده بود تيموضوع رعا نيا) 1/7%(
در تنه  يقسمت تنه سؤاالت، آوردن موضوع اصل در

تنها (شده بود  تيرعا گرياز موارد د شتريسؤال ب
موضوع  نيسؤال ا 12 يعنيدرصد سؤاالت  1/2در
به گونه كه  يعبارات منف پرهيز از. )نشده بود تيرعا

موارد  هيمشخص نشده باشند، كمتر از بق يمناسب
 )موارد% 1/7(40شده بود به طوري كه در  تيرعا

مسأله مورد توجه قرار نگرفته  نيا شده يسؤال طراح
  .بود
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  88و  87سؤاالت قبل و بعد از مداخله در سال  يساختار ياصول طراح تيرعا زانيم يفراوان عيتوز :3جدول 
  87سال  

  ) درصد(تعداد
  88سال 
  )درصد(تعداد

  وضعيت كلي سؤال
  )6/92(628  )8/92(521 صحيح بودن شكل ظاهري سؤال-1
  )8/99(677  )100(561  استقالل سؤال از ساير سؤاالت-2
  )100(678  )8/99(560 هاي نامربوط كارگيري اشاره خودداري از به-3
  )2/99(673  )6/99(559  سنجش يك موضوع واحد-4
  )8/99(677  )8/99(560 اختصاري ظاهراً مشترك و متفاوت در مفهوم عاليمعدم استفاده از -5
  )4/99(674  )6/99(559 كارگيري منفي مضاعف پرهيز از به-6

 تنه سؤال
  )9/96(657  )8/97(549 آوردن موضوع اصلي سؤال در قسمت تنه-7
  )5/99(675  )7/96(543  )در موارد غير پرسشي(خالي در انتهاي تنهپرسشي بودن تنه سؤال و يا درج جاي-8
  )8/94(643  )8/92(521  متمايز نمودن عبارات منفي-9

  هاي سؤالگزينه
  )2/99(673  )4/99(558 ها در زير تنهمناسب بودن شكل و چيدمان ظاهري گزينه-10
  )9/97(664  )7/95(537 ايهاي عددي و رتبهمنطقي بودن ترتيب ظاهري در گزينه-11
  )9/98(671  )96(539 هايكسان بودن زبان مورد استفاده در گزينه-12
  )9/97(664  )8/97(549 هاپرهيز از تكرار مطالب در گزينه-13
  ) 7/99(676  )1/99(556 هاپرهيز از توضيح اضافي در گزينه-14
  )1/99(672  )4/99(558 و ديگري غلط باشدكارگيري دو گزينه متضاد، كه يكي صحيح اجتناب از به-15
  )2/98(666  )3/92(518 كارگيري عباراتي همچون همه موارد، الف و ب، هيچكدام پرهيز از به-16
  )6/98(669  )3/97(546 هايكساني نسبي طول گزينه صحيح با ساير گزينه-17
  )7/99(676  )2/98(551 هاي انحرافي از ظاهر صحيح و منطقي برخورداري گزينه-18
  
 تيكه رعا يمورد نيشتريسؤاالت، ب يها نهيقسمت گز در

 دمانيشده بود مربوط به دو مورد تناسب شكل و چ
 نهيكارگيري دو گز از به يخوددار زيها و ن نهيگز يظاهر

 3تنها در (باشد، بود  حيصح نهياز آنها گز يكيمتضاد كه 
، )نشده بود تياز موارد رعا درصد 5/0 يعنيمورد 
كارگيري  شده بود مربوط به به تياكه رع يمورد نيكمتر
سؤال  43در (بود  چكداميهمچون همه موارد، ه يعبارات

  ).نشده بود تيامر رعا نيسؤاالت ا% 7/7معادل 
شده آزمون ارتقاي  يسؤال بررس 678مجموع  از

 نيشتريدر بخش ساختار سؤاالت، ب 1388سال  ياريدست
سؤال مربوط به  يطراح يشده اصول كل تيمورد رعا

 كي چينامربوط بود كه ه يها كارگيري اشاره از به زيپره

 تيمورد رعا نينبودند و كمتر راديا نيا ياز سؤاالت دارا
سؤال  50سؤال بود كه در  حيشده مربوط به نگارش صح

نشده  تيموضوع رعا نيا) التدرصد مجموعه سؤا 4/7(
  .بود
از  شتريبودن سؤال ب يقسمت تنه سؤاالت، پرسش در

درصد سؤاالت  4/0تنها در(شده بود  تيرعا گريموارد د
پرهيز از و ) نشده بود تيموضوع رعا نيسؤال ا 3 يعني
مشخص نشده  يكه به نحو يكارگيري عبارات منف به

نشده بود به طوري كه  تيموارد رعا هياز بق شتريباشند ب
مسأله  نيا) درصد سؤاالت 2/5(شده يسؤال طراح 35در 

  .مورد توجه قرار نگرفته بود
 تيكه رعا يمورد نيشتريسؤاالت ب يها نهيدر قسمت گز
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ها  نهيدر گز ياضاف حياز توض زيشده بود مربوط به پره
بود  يانحراف يها نهيگز يو منطق حيو داشتن ظاهر صح

نشده  تيدرصد از موارد رعا 3/0 يعنيد مور 2تنها در (
شده بود مربوط به  تيكه رعا يمورد نيكمتر .)بود

ها  نهيها و تكرار مطالب در گز نهيگز يقمنط بيداشتن ترت
امر  نيدرصد سؤاالت ا 1/2سؤال معادل  14در (بود 
  ).نشده بود تيرعا

  
  بحث

 تينيو ع يياياي از نظر پا نهيچندگز يها از آنجا كه آزمون
 تيند از كفاهستآزمون  يها ترين جنبه زيانگ كه از چالش

ارتقاي  نهي، با تالش در زم)18(برخوردارند ييباال
 يها محتوا و ساختار در آزمون ييروا ياصل يها جنبه

 زا يكيها را به  نوع از آزمون نيا توان ياي، م چندگزينه
. نمود ليتبد رانيدانش فراگ يابيارز يها وهيش نيتر مطلوب

 يها صورت است كه استفاده از آزمون نيتنها در ا
 ياعتبار قابل توجه ج،يروش را كياي به عنوان  چندگزينه

 نيدر ا). 19(كند مي دايها پ استفاده در آزمون يرا برا
مربوطه بر دوجنبه  يكارگاه آموزش يتأثير برگزاره مطالع

 اصول تيرعا يعنياي،  سؤاالت چندگزينه تيفيمهم از ك
دانش در سؤاالت  يابيسؤال و سطح ارز يطراح يساختار

  .رديقرار گ يمورد بررس) يتاكسونوم(
 يكارگاه آموزش يمطالعه پس از برگزار نيا جياساس نتا بر

اصول  تيكه بر اساس رعا يسؤال، درصد سؤاالت يطراح
 يبود در صورت افتهي شيشده بود، افزا يطراح يساختار

دانشنامه  يها آزمون جيساختار و نتااي  سهيمقا ليكه در تحل
 درصد 6/60انجام شده بود،  57دوره  يپزشك يتخصص

بودند كه در  يبدون اشكال ساختار 88 لسؤاالت در سا
 يتفاوت معنادار يبا سال گذشته از نظر آمار سهيمقا

عدم  ليتواند به دل مي يعدم تفاوت آمار نيكه ا ؛)20(نداشتند
  .ف باشددر گروه هد يمداخله آموزش

كارگاه در  يدهد كه برگزار نشان مي يمطالعه كنون جينتا
 ديسؤال مؤثر بوده است كه شا يآموزش طراح نهيزم

مناسب و منطبق بر اهداف كارگاه و  يآن طراح ليدل
 يشفاف و كاربرد ،ينيع يها استفاده از مثال نيهمچن

و بازخورد  يمربوط به هر رشته به همراه كار عمل
  .كارگاه باشد يرگزارب نيدرح يمناسب فرد

دهنده وجود اشكال  مطالعات انجام شده نشان گريد
). 13و12و11(از سؤاالت است يمين بايدر تقر يساختار

 يمداخالت ازمندين رسد يمشكل به نظر م نيحل ا يبرا
 نيا جيراستا اگرچه نتا نيدر ا. ميهست يآموزش حاًيترج

 ديو مف يكارگاه عمل يمطالعه نشان داد برگزار
سطح دانش  عيتواند در توز اي مي چندگزينه يها آزمون

در سؤاالت اثرگذار بوده و موجب ارتقاي سطح 
نشان  گريد ياما از سو. سؤاالت شود يتاكسونوم

مزبور همچنان در  يها سؤاالت آزمون تيدهد كه اكثر مي
سطوح  يابيشده و به ارز يطراح نييپا يسطح شناخت

مسأله  نيا. بسنده نموده است )محفوظات(يدانش نييپا
طراحان سؤاالت  يعدم توجه الزم و كاف ليتواند به دل مي

  .تر باشد دهيچيپ يسؤال با تاكسونوم يبه طراح
شواهد  كهي در حال يمطالعات خارج نهيزم نيدر ا
و همكارانش ) Huxham(هاكسهام  تر مانند مطالعه يميقد

بر غلبه كاربرد  يمشابه مبن يها افتهي) 21(كايدر آمر
را نشان  يليتحص شرفتيپ يها در آزمون 1 يتاكسونوم

 تياهم ليدله تر نشان داده ب ديدادند، اما مطالعات جد
 يشتريسهم ب رياخ يها در سال تر، قيعم يريادگي شتريب

) 3و 2 يتاكسونوم(تر دانش  قياز سؤاالت به سطوح عم
نه خا ريكه دب يدر گزارش). 10و8(اند افتهياختصاص 

وزارت بهداشت  يو تخصص يآموزش پزشك يشورا
و ساختار آزمون دانشنامه  جينتا ليبر تحل يمبن

درصد  56±56/15منتشر نموده  57دوره  يتخصص
 يطراح 3و  2 يها يدر تاكسونوم 88در سال  التسؤا

با سال گذشته آن  سهيشده است كه در مقا
را نشان  يمعنادار ، تفاوت آماري)درصد3/19±45(
به مطالعات انجام شده در  ينگاه). 20(دهد يم

 يها در سطح آزمون به خصوص يپزشك يها دانشكده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             7 / 10

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1207-fa.html


  اي سؤاالت چندگزينه يكردن طراح نهيبر به يآموزش تأثير مداخله  اعظم معياري و همكاران
 

 http://journals.mui.ac.ir   43/      )1( 1391/12فروردين / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

كه گرچه سطح  دهد ينشان م ياريارتقاي دست
آنچه را كه قابل انتظار  زيسؤاالت مزبور ن يتاكسونوم

با توجه  رياخ يها است برآورده ننموده است، اما در سال
 يپزشك يصآموزش تخص يشورا رخانهيبه تأكيد دب

از سؤاالت در سطوح  يوزارت متبوع، تعداد قابل توجه
 رسد يشده است كه به نظر م يطراح يتر شناخت دهيچيپ

طراحان به  بيدر ترغ يآموزش تيريمد ستمياهتمام س
نقش  نهيزم نيباال در ا يسؤاالت با تاكسونوم نيتدو

ها  ها و رشته رخانهيدب ريآن به سا يداشته و تسر يمؤثر
 يدندانپزشك ياريارتقاي دست يها آزمون. باشد ديمف زين

و جا دارد توسط  ستين يقاعده مستثن نياز انيز 
وزارت متبوع و  يدندانپزشك يتخصص يشورا رخانهيدب

اي مبذول  ژهيامر توجه و نيبه ا يدندانپزشك يها دانشكده
با استفاده از  يمشابه يها يشود بررس مي شنهاديپ .شود

مختلف  يها مختلف در مقاطع و رشته يآموزش يها روش
سؤاالت و ارتقاي  يبه منظور بهبود طراح يعلوم پزشك

  .رديآنها صورت گ يفيك
  

  گيري نتيجه
 آموزش يها برنامه يمطالعه، برگزار نيا جيبا توجه به نتا

اي به شرط آن كه به  چندگزينه يها آزمونطراحي 
 يمند بوده و در آنها براساس اصول فن هدف يصورت

نقاط قوت و رفع نقاط ضعف  تيمربوطه تمركز بر تقو
تواند  مي رد،يهمان طراحان مدنظر قرارگ يقبل يها آزمون

موثر بوده  ياريدست يها آزمون يطراح تيفيدر ارتقاي ك
ها  ها و رشته دانشكده ريكارگيري در سا قابل به يو روش
  .باشد
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The Effect of Education on Improvement of Multiple Choice 
Questions' Designing in Annual Residency Exams of Dental School 

 
Azam Meyari1, Mahdi Beiglarkhani2, Mohammad Zandi3, Mohammad Vahedi4, Amir 

Farhang Miresmaeili5 

 
Abstract 
 
Introduction: Multiple choice exams are one of the most common objective exams used in medical 
education. So, it is important to find ways to improve the quality of these exams, especially in residency 
programs. Thus the aim of this study was to investigate the effect of education on quality improvement of 
Multiple Choice Questions (MSQ) designed in Annual Residency Exams of Dental Faculty. 
Methods: In this experimental study, the structure and taxonomy in all MCQs designed by dental faculty for 
annual residency exams in 2008 were analyzed through valid and reliable checklist. Checklist items were 
based on Millman’s principles and several other resources. The same process was repeated for MCQs after 
running a workshop for question designers. The pre- and post- workshop data were compared using Z test.  
Results: From 1239 questions, 63.1% and 76.3% of the questions developed in 2008 and 2009 had no 
structural flaw, which revealed a significant difference between the two years (P<0.001). Regarding high 
taxonomy questions, a significant increase was observed in the year 2009 (P=0.039). 
Conclusion: Considering the results of this study, designing and running training workshop for question 
designers improved quality of MCQs and these workshops can lead to improvement of MCQ exams in other 
universities. 
 
Keywords: Multiple Choice Questions, Annual Residency Exams, Dental Education, Taxonomy, Teacher 
Training, Faculty Development 
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