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  يمقطع كارآموز يها آزمون يفيو ك يكم يها شاخص يبررس
  يعموم يدوره پزشك
  

وحيد عشوريون،  شهرام شايان، امراله ابراهيمي، الهام اسفندياري، آتوسا اسماعيلي،، ٭مريم آويژگانمحمد گرك يراقي ، 
  نيكو يماني

  
  

  چكيده
استفاده از سؤاالت . شود يتحقق آن از آزمون استفاده م يو برااست  يآموزش ينداز فرآ يبخش مهم يليتحص يشرفتپ يابيارزش :مقدمه
مطالعه . است يتدرست آنها واجد اهم يو طراح باشد يم ياندانشجو يابيروش ارزش ينتر متداول يني،روش آزمون ع يكبه عنوان  اي ينهچندگز

 يزنان، چشم و نورولوژ ي،پوست، روانپزشك يآموزش يها در گروه يعموم يدوره پزشك يمقطع كارآموز يها آزمون يفيو ك كمي يحاضر به بررس
  . اصفهان پرداخته است يدانشگاه علوم پزشك يدانشكده پزشك

زنان، چشم و  ي،پوست، روانپزشك يآموزش يها در گروه يعموم يدوره پزشك يمقطع كارآموز يآزمونها ينآخر يبر رو يمقطع - يفيمطالعه توص :ها روش
 يببا ضر التسؤا يينتع يكه برا ياروا و پا هايي يستل برگزار شده با استفاده از چك  آزمون 15 يفيو ك يكم يها شاخص. را شداج 1387در سال  ينورولوژ

سؤاالت بر اساس  يطهاعالم شده، ح يها سؤاالت نسبت به سرفصل يعتوز يايي،پا يبصفر، ضر ينهنامناسب، سؤاالت دشوار، سؤاالت با انتخاب سه گز يزتم
  .شد ليلو تح يهتجز آمار توصيفيو  SPSSافزار  اطالعات با نرم. يدبود، استخراج گرد يانواع سؤال بر اساس تاكسونوم ها، هدف
صفر  ينهدرصد و سؤاالت با انتخاب سه گز 1/4درصد، سؤاالت دشوار  24نامناسب  يزتم يبسؤاالت با ضر يانگينم ي،كم يها از نظر شاخص :نتايج

از نظر . درصد بود 92/77درصد و  98 يببه ترت ياييپا يباعالم شده و ضر يها سؤاالت نسبت به سرفصل يعتوز يانگينم .آمد به دستدرصد  9/12
  .قرار داشت) درصد 59(اول  يو تاكسونوم) درصد 75/30(ها  عاليم و نشانه يطهسؤاالت در ح ينسب يفراوان يشترينب يفي،ك هاي شاخص
 ينيمناسب، بازب يها آزمون يدر برگزار اي ينهسؤاالت چندگز يئه سؤاالت استاندارد و منطبق با قواعد طراحارا يتبا توجه به اهم :يريگ نتيجه

 يجدول دو بعد يهبر ته يدبانك سؤاالت استاندارد و تأك يجادا ي،سؤاالت امتحان يطراح يآموزش يها دوره يو برگزار يمستمر سؤاالت امتحان
  .دارد يرسؤاالت تاث يفيتك يارتقا آزمون در يقبل از برگزار ها آزمون

  
  دانشجو يابيارزش ي،كارآموز اي، ينهآزمون، سؤال چندگز: كليدي هاي هژوا
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 زانيم تينها در و انيدانشجو يريادگي زانيم لهيوس نيبد
 كي). 1(شود يم يريگ اندازه  يآموزش اهداف به يابيدست
 به نقش انيدانشجو زيتما در تنها نه مؤثر يابيارزش
 كمك زين مدرس يها تيفعال يابيارز به بلكه دارد ييسزا

 قرار سنجش مورد را يزيچ مينتوان اگر كه رايز كند يم
 ازي كي يابيارزش). 2(بود مينخواه آن بهبود به قادر ميده

 را امكان نيا و بودهي آموزشي ندهايفرا در مهم يها جنبه
 ضعف و قوت نقاط آن جينتا اساس بر تا سازد يم فراهم

 رفع و مثبت يها جنبه تيتقو با و شدهيي شناسا آموزش
ي آموزش نظام اصالح و تحول جاديا در ها يينارسا
ارزشيابي مؤثر نه ). 4و3(شود برداشتهي مناسب يها گام

تنها باعث افزايش انگيزه در دانشجويان شده بلكه مدرس 
  ).6و5(كند يخود كمك م يها تيرا نيز در ارزيابي فعال

 آزمون ،يليتحص شرفتيپي ريگ اندازه لهيوس نيتر مهم
  را انيدانشجو يليصتح عملكرد كه ييها آزمون.است
 در. شوند يم ميتقس ينيع و ييانشا به رند،يگ يم اندازه

 يبرا ها آزمون نيا از كي كدام از كه ميتصم نيا خصوص
 شود استفاده انيدانشجو يليتحص عملكردي ريگ اندازه 
نحوه ارزيابي ). 7(ندارد وجود نظر توافق د،ياسات نيب

ت چند متداول براي دانشجويان پزشكي طرح سؤاال
 به كه يا نهيگز چند يها آزمون). 8(است يا نهيگز

 عيني آزمون انوع ازي كي دارند شهرت تستي يها آزمون
 سنجي روان يها يژگيو محاسبه دليل به اخيراً كه هستند

. اند گرفته قرار سازي آزمون متخصصان توجه مورد آن
 شوند ساخته كافي مهارت و دقت با اگر ها آزمون نوع اين
 فكري سطوح تمام در درس اهداف تمام گيري اندازه  يبرا
 اكثر و هستند مناسب تحصيلي يها رشته تمام در و

 براي كه المللي بين سطح در كه استاندارد يها آزمون
 انجام تحصيلي مختلف سطوح در دانشجو گزينش

ولي  )10و9(باشند يم يا نهيگز چند نوع از رد،يپذ يم
ين روش همراه نمودن آن با بهترين شرايط استفاده از ا

  ).11(ديگر ارزيابي است يها روش
 ،يآموزش ترفند كي عنوان به سؤال، از مؤثر استفاده

 در اطالعات يريبكارگ در را دانشجو تواند يم
 سؤال. دهد ياري فرد به منحصر و ديجد يها تيموقع
 و زيبرانگ چالش يسؤاالت طرح يمعن به مؤثر كردن
 و قضاوت ،يابيارز ل،يتحل و هيتجز هب دانشجو كنندهوادار
 در رانيفراگ دهد يم نشان شواهد). 12(است يريگ ميتصم

 كالس يها تيفعال همه كه رنديگ يم ادي ليتحص دوره يط
 رنديگ يم فرا را آنچه تنها ن،يبنابرا ندارند، يكساني ارزش

چگونگي ). 13(است تيموفق كسب عامل امتحانات در كه
رگيرنده اهداف شناختي آموزشي طرح اين سؤاالت در ب

عنوان شده در طرح درس مربوطه باشد كه اين اهداف به 
  ). 14(گيري است اندازه  طور مطمئن قابل مشاهده و

 يقو و فيضع انيدانشجو هيكل موارد از ياريبس در
 امتحان در ييباال نمرات ،يآمادگ زانيم از نظر صرف
 باز آن زيآم تيموفق گذراندن از يا و ندينما يم كسب

 سؤاالت بتوانند انيدانشجو كه تيواقع نيا). 15(مانند يم
 نيا بر ينيتضم دهند، پاسخ يدرست به را مبحث يك
. برخوردارند موضوع آن در يكاف دانش از كه ستين

 مطالب يادآوري ي هيپا بر فقط كه ييها آزمون
 سنجش يبرا يكم ييايپا از باشند، يم) 1 يتاكسونوم(

 از استفاده با چه اگر ).16(برخوردارند يواقع يريفراگ
 مورد را زيادي محتواي توان يم يا نهيگز چند سؤاالت
 صحيح اصول كه صورتي در اما داد، قرار ارزيابي
 سؤاالت نوع اين اعتبار از نشود، رعايت سؤال طراحي
  ).17(گردد يم كاسته
 شده برگزار يها آزمون خصوص در يمتعدد قاتيتحق
 از خارج و داخل يعال آموزش مؤسسات و ها دانشگاه در

 نشان ها يبررس نيا جينتا. است گرفته صورت كشور
 كمتر مناسب سؤاالت از ها آزمون نيا در كه است داده

 و مسائل ها آزمون ساخت و اجرا در و شود يم استفاده
 نكهيا بدون مدرسان از ياريبس و دارد وجود يمشكالت
 ساخت وهيش وي ريگ اندازه  و سنجش در يكاف آموزش
). 20و19و18(شوند يم سيتدر آماده كنند، كسب ها آزمون
 نيز مشهد پزشكي علوم دانشگاه در ديگري مطالعه نتايج
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 در تنها نه موجود ارزشيابي يها روش كه داد نشان
 و دانش سنجش در بلكه باليني، يها مهارت سنجش

 لزوم و اند نبوده برخوردار الزم كفايت از نيز محفوظات
 طراحي زمينه در مناسب آموزشي يها دوره تدارك

 ضروري را علمي هيأت اعضاي براي امتحاني سؤاالت
  ).20(است نموده مطرح

 باعث آموزشي مداخالت برخي انجام ديگر اي زاويه از 
 پژوهشي). 23و22و21(است شده آزمونها كيفيت افزايش

 نتايج انعكاس داد نشان شاهرود پزشكي دانشكده در
 تهيه در سؤال طراحان دقت قبلي يها آزمون تحليل

 در ديگري تحقيق). 24(است داده افزايش را بعدي سؤاالت
 صد كه داده نشان اصفهان پزشكي دانشكده ICM مقطع
 نتايج از آگاهي كه باورند اين بر باليني اساتيد صد در

 اين كيفيت بهبود در مثبتي نقش سؤاالت ارزشيابي
 اصول كارگاه در آنان درصد77 كهاين با و دارد ها آزمون
 نظارت بودند معتقد بودند كرده شركت سؤال طراحي

  .)14(داد خواهد كاهش را خطاها كارشناسان
 موارد ترين شايع از باليني مقطع دري ا نهيگز چند آزمون

 ارزشيابي مركزي هسته هم هنوز و ارزشيابي
 كيفيت به توجه با متأسفانه ولي. است پزشكي دانشجويان

 كيفيتي ارتقا جهت تدابيري بايد ها آزمون اين اغلب پايين
 با غيرمستقيم و مستقيم رابطه امر اين زيرا داد انجام آنها

 توجه با. دارد آموزشي سيستم و ارزشيابي نظام اصالح
 به تيعنا با و سؤال طرح نهيزم در موجود مشكالت به

 يعال يشورا مصوب يعموم يپزشك ياستانداردها
 يشورا ي مصوبه آن تبع به و كشور يپزشك يزير برنامه
 لذا ها آزمون ليتحل بر يمبن دانشكده يپژوهش – يآموزش

 يها آزمون سؤاالتي فيك وي كمي بررس به مطالعه نيا
 يآموزش يها گروه در يكارآموز مقطع يا نهيچندگز
 دانشكده ينورولوژ و چشم زنان، ،يروانپزشك پوست،
 تيفيكي ارتقا جهت در يقدم تا پرداخته اصفهان يپزشك
 دانشكده ينيبال آموزش ستميس در دانشجوي ابيارزش
  . شود برداشته اصفهان يپزشك

   ها روش
ي كارآموز  آزمون 15ي رو بري مقطعي فيتوص مطالعه

 اجرا 1387ي ليتحص سال در اصفهان يپزشك دانشكده
ي ها گروه آخر آزمون 3 شاملي آمار جامعه. ديگرد

 زنان و ينورولوژ ،يروانپزشك چشم، پوست،ي آموزش
. بودي كارآموز دوره تخصصي دروس سؤال 765 شامل

 چند يها آزمون هيكل پژوهش به ها داده ورود اريمع
 اريمع و شده نييتع يزمان فرجه در شده برگزار يا نهيگز

 ،يحيتشر سؤاالت زين پژوهش از سؤاالت خروج
Matching، اي و دهيگرد حذف گروه توسط كه يسؤاالت 

 طهيح يك دري بند طبقه قابل يفيك زيآنال در كه يسؤاالت
  . نبود

ي كم زيآنال شامل اول مرحله. بود مرحله دو شامل پروژه
 سؤاالت هيكل. بود مطالعه از قبلي آزمونها دوره 3

 يآموزش گروه توسط يبرگزار از پس روز كي ها آزمون
 و شد يم دانشكده آموزش توسعه دفتر ليتحو مربوطه

 درصد جداول و ها يمنحن شامل هياول ينيماش زيآنال
 بيضر و زيتم بيضر سؤاالت، به انيدانشجويي پاسخگو

 ينيماش خدمات اداره توسط آن از بعد هفته كي ،ييايپا
 و ديگرد يم اخذ دانشگاه يآموزش معاونت حوزه

 با و آزمون كارشناسان توسط ليتحل و هيتجز بالفاصله
 يكم يها شاخص نهيزم در وهگر هر يآموزش رابط كمك
 شامل يفيك يها شاخص دوم مرحله در. گرفت يم انجام
 بلوم يبند طبقه يمبنا بر سؤاالت يتاكسونوم سطح
 يارهايمع طبق سؤاالت طهيح در خبره افراد گروه توسط

 يبررس موردي بعد دو جدول از استفاده با شده فيتعر
  .گرفت  قرار
 ساخته محقق ستيل چك سه اطالعات، يآور جمع ابزار
 بيضر شامل سؤاالت مشخصات شاملي اول كه بود
 صفر نهيگز سه انتخاب با سؤاالت ،يدشوار بيضر ز،يتم
 خدمات مركز اطالعات كمك با كه بود ييايپا بيضر و

 از استفاده با اصفهان يپزشك علوم دانشگاه ينيماش
 )همكاران و يصبور توسط( شده نيتدو افزار نرم
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: بود قسمت دو شامل ستيل چك نيومد. شد  محاسبه
 و تعاريف -1 شامل سؤاالت طهيح به مربوط اول قسمت
 و عاليم-3 بيماري پاتوفيزيولوژي-2 ها بندي طبقه
 تشخيص نحوه و پاراكلينيك -4 بيماري هاي نشانه

 بر سؤال انواع دوم قسمت و بيماري درمان - 5 بيماري
 كردن تر ساده براي. بود سؤاالتي تاكسونوم اساس
 و شناختي سطوح در اي چندگزينه سؤاالت بندي دسته
 سطوح بلوم، بندي طبقه اساس بر بهتر، گيري نتيجه

 I تاكسونومي شامل دسته سه به سؤاالت شناختي
 و) فهميدني( II تاكسونومي ،)كردني حفظ يا دانشي(

 نيسوم .گرديد تقسيم) بستني كار به( III تاكسونومي
 با تئوري موضوعات تناسب انزيم نييتعي برا ستيل چك
 توزيعي عني آزمون در شده مطرح سؤاالت درصد و تعداد

 دوره شده اعالم هاي سرفصل به نسبت سؤاالت
 در ستيل چكيي روا يبررس يبرا يافت اختصاص

 از تن سه ارياخت در پژوهش اهداف به دنيرس
 موارد اصالح از پس و شد گذاشته آزمون كارشناسان

. گرفت قرار دييتأ مورد آن اعتماد تيبلقا شده، شنهاديپ
 پنج يبررو راهنما مطالعه از استفاده با پرسشنامه ييايپا

 هفته دو فاصله در كه نحو نيا به شد يابيارز آزمون
 اتيه نفر دو و آزمون كارشناس لهيوس به پرسشنامه

  مربوطه يها پاسخ يهمبستگ بيضر و ليتكم درسي علم
 ييايپا 85/0 يهمبستگ بيرض با و ديگردي ريگ اندازه
 امتحانات سؤاالت يابيارز در طرح كارشناسان نظرات
 از ها داده ليتحل و هيتجز يبرا .گرفت قرار دييتأ مورد
 اصول تيرعا يبرا. شد استفاده SPSS-11 افزار نرم

 دياسات اجازه با و سؤاالت ق،يتحق نيا در ياخالق
 يبرا و گرفت قرار ليتحل و هيتجز مورد و يآور جمع
  .نشد گزارش نام با دروس تك تك جينتا امانت، حفظ

  
  جينتا

 24 نامناسب زيتم بيضر نيانگيم كل، در داد نشان نتايج
 سه انتخاب با سؤاالت درصد،4 /1دشوار سؤاالت درصد،

 و درصد 9/77 ييايپا بيضر و درصد 9/12 صفر نهيگز
 با شده اعالم هاي سرفصل به نسبت سؤاالت توزيع

 يك جدول .بود درصد 98ي بعد دو جدول از استفاده
 نامناسب، تميز ضريب با سؤاالتي نسبي فراوان عيتوز

 توسط انحرافي يها نهيگز طراحي ،يدشوار ضريب
 و ها آزمون پايايي ضريب مستقيم، غير طور به اساتيد
 نيب شده اعالم يها سرفصل مبناي بر شده طرح سؤاالت
  .است اختهپرد درصد اساس بر مربوطه يها گروه
 32/15 شامل سؤاالت طهيح مورد در آمده به دست جينتا

 پاتوفيزيولوژي درصد 75/18 ها، بندي طبقه و تعاريف درصد
 20 بيماري، هاي نشانه و عاليم درصد 75/30 بيماري،
 67/14 و بيماري تشخيص نحوه و پاراكلينيكدرصد 
 نيانگيم به دو جدول. باشد يم بيماري درماندرصد 

 درصد اساس بر مربوطه يها گروه در ؤاالتس طهيح
 8 و 34 ،59 ترتيب به تاكسونومي نظر از. است پرداخته
 طراحي III و ،I، II تاكسونومي سطح در سؤاالت درصد
 يها گروه در سؤاالتي تاكسونوم به سه جدول. بود شده

  .است پرداخته درصد اساس بر مربوطه

  
  درصد اساس بر مربوطه وهگر 5 نيبي كمي ها شاخص سهيمقا: 1 جدول

  نيانگيم  5  4  3  2  1  ي كمي شاخصها
  24  10  31  25 35 18 (%)نامناسب زيتم بيضر با سؤاالت
  1/4  6  5/3  3  4  4  (%)دشوار سؤاالت
  9/12  3  17  12  23  5/9  (%) صفر نهيگز سه انتخاب با سؤاالت

  92/77  5/84  5/62  67 6/91 84  يي ايپا بيضر
  98 6/97 99  95  8/96  100  شده اعالم هاي سرفصل به نسبت سؤاالت توزيع
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  درصد اساس بر مربوطه گروه 5 نيب) ها طهيح(ي فيكي ها شاخص سهيمقا: 2 جدول

  نيانگيم  5  4  3 2 1 )ها طهيح(ي فيكي هاشاخص
  32/15  5/21  5/24  45/5  75/18  4/6  ها بندي طبقهوتعاريف

  75/18  13  13  25/23 5/26 18  پاتوفيزيولوژي
  75/30  5/21  5/14  5/39 25/29 49  ها نشانه و يمعال

  20  40  25  6 11 15  تشخيص نحوه و پاراكلينيك
  67/14  2  5/21  25/25  14  4/11 درمان

  

 گروه 5 نيب) يتاكسونوم(ي فيكي ها شاخص سهيمقا: 3 جدول
  درصد اساس بر مربوطه

 نيانگيم 5 4 3 2  1  ي فيكيهاشاخص
 دانشي(كي يتاكسونوم

  59  42  48  82  54  66  )ردنيك حفظ يا

  دويتاكسونوم
  34  50  38  18  35  28 )فهميدني(

  سهيتاكسونوم
  8  8  14  0  11  6  )بستني كار به(

  
  بحث

 راهبردهاي ارتباط و تحصيلي پيشرفت اهميت به عنايت با
 يها گروه استفاده مورد يادگيري يها نهاده و آزمون

 نيز و نآنا آموزشي اهداف به دستيابي ميزان و آموزشي
 مطالعه اين ها، آزمون اين وضعيت از جامع اطالعات فقدان

ي ا نهيگز چهار يها آزموني فيك وي كمي بررس منظور به
 و زنان،چشم ،يروانپزشك پوست، ينيبال يها گروه در

  .است پرداخته اصفهاني پزشك دانشكده ينورولوژ
درصد به  1/4دشوار سؤاالت نيانگيم مطالعه نيا در

 نشان جينتا همكاران وي كاظم مطالعه در. آمد دست
 بيشترين آسان سؤاالت امتحانات، درصد 3/73 در دهد يم

 دو در تنها و اند داده اختصاص خود به را نسبي فراواني
 بوده مناسب دشواري ضريب نظر از سؤاالت مورد
 نهايي آزمون جامع سؤاالت تحليل در). 25(است

 8/57 رود،شاه پزشكي علوم دانشگاه در پرستاري
 3/15 و متوسط درصد 9/26 و آسان سؤاالت درصد

 دشواري سطح). 26(است بوده مشكل سؤاالت درصد
 و دروس محتواي و تدريس يها هدف با بايد سؤاالت
 آنجا از. باشد هماهنگ فراگيران توانايي و تدريس روش

 را فراگيران از يك هر موقعيت مرجع، مالك ارزشيابي كه
 پيشرفت مطلوب سطح يا عملكرد ميزان به توجه با

 براي يادگيري يها هتيكم تعيين كند، يم تعيين تحصيلي
 بنابراين،. بود خواهد ارزشمند سؤال طرح از قبل فراگيران

 ضريب مناسبت و آمده دست به يها افتهي از گيري نتيجه
  ).27(دارد آزمون هدف به بستگي كدام هر دشواري

 نشاني كم يها اخصش مورد در جينتا سهيمقا وي بررس
 نامناسب زيتم بيضر با سؤاالت نيانگيم كل، در كه داد
 يها سؤال معتقدند نظران صاحب. است بودهدرصد  24

 و متوسط دشواري ضريب كه هستند ييها سؤال خوب،
 است شده توصيه بنابراين،). 22(دارند باال تميز ضريب

 سؤاالت تميز شاخص و دشواري ضريب تعيين از پس
 بازنويسي و سؤاالت اصالح به سؤال طراحان ون،آزم يك
 و ورزند اهتمام دارند تغيير به نياز كه سؤاالتي آن

 يا و باال بسيار آنها دشواري ضريب كه را ييها سؤال
 در). 22(دهند قرار نظر تجديد مورد است، پايين بسيار
 سؤاالت تميز شاخص ارزيابي همكاران، وي كاظم مطالعه
درصد  50 از بيش دروسدرصد  7/26 در داد نشان

 خود به را) مناسب سؤاالت( باال تميز شاخص سؤاالت
 ارزيابي سؤاالت مجموع بين در. بودند داده اختصاص

 96/38 باال، تميز شاخص سؤاالت درصد 2/44 شده،
 تميز شاخص درصد 09/17 و كم تميز شاخص درصد
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 سؤاالت دادگري، تحقيق در). 25(داشتند )نامناسب( منفي
 تميز شاخص درصد 5/4 داراي شاهرود پرستاري جامع
 درصد 3/22 و كم تميز شاخص درصد 2/72 و باال

 با سؤاالت ).26(است بوده) نامناسب( منفي تميز شاخص
 گروه سؤال، آن در كه دهد يم نشان منفي تميز ضريب
 گونه اين . است كرده عمل ضعيف گروه از بدتر قوي
 كنار كلي به بايد كه ستنده اساسي معايب داراي ها سؤال

 صورت اساسي نظر تجديد آنها در يا و شوند گذاشته
  ).22(پذيرد

 صفر نهيگز سه انتخاب با سؤاالت نيانگيم مطالعه نيا در
 انتخاب درصد كه ييها نهيگز آمد، دست به درصد 9/12

 و هستند نامناسبي يها نهيگز دارند، كم بسيار يا صفر
 چرا ندارد سؤال در تأثيري عمالً ها نهيگز اين نبود يا بود
 يها نهيگز سؤال، به پاسخ مرحله اولين در دانشجويان كه

 در بنابراين. گذارند يم كنار سرعت به را نامقبول بسيار
 وارد دانشجو استدالل و تفكر مراحل در ها نهيگز اين عمل
 دو گاهي يا يا نهيگز سه سؤال يك با دانشجو و شوند ينم
 سؤاالتي چنين در شانس احتمال كه است روبرو يا نهيگز

 قوي دانشجويان بين تميز قدرت نتيجه در و يافته افزايش
 بررسي نتايج .ابدي يم كاهش سؤال اين توسط ضعيف و

 علوم دانشگاه در فراگيران ترم پايان يها آزمون كيفيت
 مناسب وضعيت ها آزمون طراحي داد نشان بابل پزشكي

 استفاده مورد يها آزمون موماًع و نداشته كننده راضي و
 داراي دانشجويان آموزشي نديبرا ارزشيابي فرايند در

 و دقيق ابزار عنوان به و بوده اساسي ساختاري اشكاالت
 ها يآزمودن واقعي يها تفاوت چنانكه. دينما ينم عمل معتبر

  ).28(سنجند ينم نيز را
 ييايپا بيضر و درصد 80 يباال قبول قابل ييايپا بيضر

 دوي ها آزمون. شد گرفته نظر در درصد 90 مطلوب
ي يك فقط و است نداشته قبول قابليي ايپا بيضر ها گروه

 پايايي ضريب .است داشته مطلوبيي ايپا بيضر  گروه از
 آزمون، برگزاري زمان به و است چندعاملي شاخص يك

 كه دارد بستگي زين... و آزمون طول سؤاالت، تعداد

 در پژوهشي. است خارج اساتيد عهده از آنها ازي اريبس
 ي درباره علمي هيأت اعضاي آگاهي مورد در 1380 سال
 انجام امتحاني سؤاالت پايايي و اعتبار سنجش يها روش
 پايايي نحوه با آنان درصد 34 كه گرفت نتيجه و شد

 چه اگر داد نشان مطالعه اين مجموع در و ندارند آشنايي
 اما بود متوسط اياييپ سنجش نحوه از اساتيد آگاهي
  ).29(است ضعيف مورد اين در آنها عملكرد

 در شده تدريس يها سرفصل به نسبت سؤاالت نيانگيم
 طرح بر ديتأك كه بوده درصد 95ي باال گروه پنج هر

 منابع ازي انترن پره امتحان سؤاالت طرح و منابع از سؤال
. است شده دياساتي سو از نكته نيا تيرعا موجبي رسم
 را خود سؤاالت اساتيد درصد 7/62 نيز كميلي تحقيق در
 كه آنجا از). 30(اند كرده مطرح آموزشي اهداف اساس بر

 به مراجعه با تخصصي دروس فراگيري براي دانشجويان
 شوند، يم مطلع ارزشيابي در اساتيد انتظارات از درس طرح
 براي دانشجويان سردرگمي با دو اين بين هماهنگي عدم
 گونه اين همچنين شود يم همراه تئوريك مطالب بهتر درك

 وظايف بهتر درك براي دانشجويان گردد يم باعث مشكالت
 مراجعه شده تدوين درس طرح به كمتر خود آموزشي

 يك به كه ساعاتي تعداد شوندگان، آزمون ديد از .نمايند
 هر از سؤال تعداد نيز و شود يم داده اختصاص محتوي
 عدم و است محتوي آن اهميت مايندهن ارزشيابي، در محتوي
 وجود به است ممكن را نگرش اين دو، اين بين هماهنگي

 محتوايي فراگيري صرف را زيادي وقت فراگيران كه آورد
 بر سؤال طراحي. است نداشته چنداني اهميت كه اند كرده
 اشكاالت اين آمدن وجود به از تواند يم درس طرح اساس

 به درس يك تدريس معموالً كه آنجا از. كند پيشگيري
 هر سؤال تعداد برآورد شود، يم انجام استاد چند وسيله
 كليه به آن اعالم و درس مسؤول وسيله به محتوي
 در قيتحق نيا جينتا برخالف. دارد ضرورت اساتيد
 طراحان وسيله به موضوع اين همكاران وي كاظم مطالعه
 ).25(است گرفته قرار توجه مورد كمتر سؤال

 موردي ا چندگزينه سؤاالت نسبي فراواني عيتوز سيبرر
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 در شتريب سؤاالت فراواني داد نشان طهيح براساس نظر
 سؤاالت حيطه بحث. است بوده نشانه و عاليم حيطه
 بعدي دو جدول تهيه در اساتيد رغبت و مهارت بهي بستگ
 اساتيد توسط ديبا آزمون از قبل بعدي دو جدول. دارد
 مطالعه در ولي گردد  اجرا زمونآ سپس و شود  هيته

 توسطي بعد دو جدول هنوز نكهيا به توجه با حاضر
 ناچار به شد، ينم هيته آزموني برگزار از قبل دياسات
  .شد تعيين آزموني برگزار از پس بندي حيطه
 مختلف سطوح براي خاصي نسبت تاكنون چه اگر

 نشده پيشنهاد آزمون، يك يا نهيگز چند سؤاالت شناختي
 امتحاني سؤاالت آزمون، يك در رود يم انتظار اما ست،ا

 مورد را دانشجويان توانايي مختلف يها جنبه بتوانند
 آن براي كه يا شده كسب يها تيقابل و داده قرار سنجش
 مورد در ).31(سازد نمايان خوبي به را اند شده تربيت

 به توجه با كه بود نيا بر فرض سؤاالت يتاكسونوم
 يكارآموز يعني يعموم يپزشك دوره سوم مقطع هدف
 دو يتاكسونوم در شتريب سؤاالت يفراوان عيتوز ينيبال

 سؤاالت داد نشان نظر مورد سؤاالت بررسي. باشد
 مطالعه در. است بوده كي يتاكسونومي دارا شتريب

ي نيبال انيمرب سؤالي طراحي ها مهارتي بررس
 در شده مطرح سؤاالت درصد 2/41 سطح ،يپرستار
 درصد 8/16 قضاوت، سطح در درصد 7/6 درك، سطح
 2/11 كاربرد، سطح در درصد 9/8 دانش، سطح در

 سطح در درصد 3/15 و ليتحل و هيتجز سطح در درصد
 همكاران وي كاظم قيتحق در .)32(است داشته قرار بيترك

 به يك سطح سؤاالت دروس، كليه در را فراواني بيشترين
 در سؤاالت درصد 7/28 اتنه و اند داده اختصاص خود
 درصد 50 داد نشان تحقيقي). 25(دارند قرار سه سطح

 دانشگاه كارشناسي دوره دانشجويان ارزيابي سؤاالت
 داشته قرار بلوم بندي طبقه يك سطح در استراليا آدااليد
 حدود كه داده نشاني گريد پژوهش يها افتهي. )33(است

 بلوم بندي هطبق پايين سطوح امتحاني، سؤاالت درصد 90
 درصد 6/10 تنها و نموده ارزشيابي را)  Iتاكسونومي( 

 مسئله حل و تفسير يعني باالتر سطوح در سؤاالت
 يك نتايج كه حالي در). 34(اند بوده)  IIIو II تاكسونومي(

 ميزان گرگان مامايي و پرستاري دانشكده در مطالعه
 را I) تاكسونومي(  پايين سطح در شده طراحي سؤاالت

 دو نتايج همچنين). 34(است شده گزارش درصد 7/57
 كه داد نشان استراليا و كنگ هنگ يها دانشگاه در مطالعه

 سطوح در سؤاالت درصد 2/91 و درصد 1/91 ترتيب به
). 36و35(است بوده I)تاكسونومي(  شناختي حيطه پايين
 و همدان و اصفهان در شده انجام مطالعات نتايج

 سطح در سؤاالت بيشتر هك داد نشان مازندران
  ).18و37و38(اند بوده I تاكسونومي

 ارزشيابي مقوله نكردن محدود پژوهش نياي ايمزا از
 شكل به جينتا ارائه(  item analysis به صرفاً آزمون
 از تعدادي كه زيرا است )ليتحل بدون و ها درصد وي منحن

 در ولي ديرس يم نامقبول نظر به آناليزها اين در سؤاالت
 استانداردي و مناسب سؤال كيفي، آناليز و بعدي مراحل

 و عدد شامل جدول تعدادي روتين ارسال متأسفانه. بود
 اساتيد از خيلي و باشد يم نيز مبهم و گنگ كه ماه هر رقم
 فراموشي علت به ولي زمينه اين در آموزش وجود با

 از و شده سردرگم آنان آموزش استمرار عدم و مطلب
  .زنند يم باز رس آن در دقت
 در تكرار و ها گروه ساير در مشابه مطالعات انجام
 هاي كارگاه منظم و مستمر برگزاري فعلي، يها گروه

 آناليز فيدبك دادن اساتيد، همه شركت با آموزشي
 از قبل درست ،سؤاالت بازبيني ها، گروه به ها آزمون
 تهيه ،)ها دنتيرز نه( آزمون مسؤول استاد توسط امتحان

 و تاكسونومي تعيين و آزمون هر براي بعدي دو ولجد
 آموزش و تربيت ،آن بندي بودجه و سؤاالت حيطه

 استاندارد و اساتيد به كمك جهت دانشكده در كارشناسان
 و )سؤال اتاق تشكيل( آزمون از قبل سؤاالت كردن
ي ارتقا ساالنه امتيازات مجموع ازي درصد صيتخص

 استانداردسازي زمينه در هكي دياسات به لميع هيأت اعضاي
  .گردد يم پيشنهاد ند،ينما يم فعاليت سؤاالت
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 مشكل شامل مطالعه اجرائي مشكالت و ها محدوديت
 توسط سؤاالت تاكسونومي و بندي حيطه مورد در اجماع
 روان كارشناس نفر يك وجود عدم كارشناسان، و اساتيد
 كمبود علمي، هيأت اعضاي بين در آزمون سنجي

 و دوره هدف نبودن شفاف ،آزمون كيفي خبره كارشناس
 به دانشجويي هاي گروه تعداد بودن متغير ،سؤاالت هدف
 بود نفر 30 بعد دوره در و نفر 8 دوره يك در مثال عنوان

 شاخص به خصوص ها ميانگين بعضي تعيين زمينه در كه
 هيته به دياسات توجه عدم و كرد مي ايجاد اختالل پايايي
  . بود آزمون از قبلي بعد دو جدول

  
  يريگ جهينت

 غالباً هستندكه آموزش فرآيند از يا عمده بخش ها آزمون
 استاندارد و منسجم ساختاري و مند نظام شكل از

 كسب لذا دارند قرار حاشيه در و نبوده برخوردار
 و ها يريگ تصميم زمينه، اين در ارزش با اطالعات

 اطالعات كسب. سازد يم ممكن را بعدي يها يزير برنامه
. شود يم حاصل سؤاالت تحليل و تجزيه رهگذر از عموماً
 سؤاالت نقادانه بررسي فرآيند سؤال، تحليل و تجزيه
. است خطا كاهش و شناسايي آن هدف بوده، ها آزمون

 تحليل و تجزيه فرآيند مستمر طور به سؤال طراحان بايد
 سؤاالت حذف و كيفيت معيار عنوان به را سؤاالت
 و بهتر سؤاالت با آنها ساختن جايگزين قبول، بلغيرقا
 كار به را دارند مطلوب يها مالك كه سؤاالتي داشتن نگه

 باشد يم مهم كه آموزشي اهداف از دسته آن به تا گيرند
 فيدبك ،يفعل پروژه نتايج به عنايت با. شوند نائل
 در كارشناسان استنباط و اساتيد و آموزشي يها گروه
 كه بود تأكيد مورد و واضح نكته اين پروژه اجراي فرآيند
 قطعاً و است نياز مورد سؤاالت كيفي و كمي آناليز مقوله
 كما دارند شتريبيي آشنا به ازين موضوع نيا در دياسات

  .است كرده تأييد را موضوع نيا گريد مطالعات جينتا نكهيا
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Assessment of Qualitative and Quantitative Indexes of Clerkship Tests 
in General Medicine 

 
Mohammad Garakyaraghi1,Maryam Avizhgan2,Amrollah Ebrahimi3,Elham 

Esfandiari4,Atoosa Esmaeili5,Shahram Shayan6,Vahid Ashourioun7, Nikoo Yamani8 
 

Abstract 
 
Introduction: Using multiple choice question tests, as an objective testing method, is the most common 
students evaluation procedure , and it is very important to design these tests properly.This study aimed to 
assess clerkship tests of general medicine courses in the training group of dermatology, psychiatry, 
gynecology, ophthalmology and neurology of medical college of Isfahan University of Medical Sciences both 
quantitatively and qualitatively. 
Methods: This descriptive cross- sectional study was done on the latest tests of clerkship courses of 
general medicine including dermatology, psychiatry, gynecology, ophthalmology, and neurology in 
2008. The quantitative and qualitative indexes of 15 previously held tests were extracted by using valid 
and reliable checklists used for determining questions with inappropriate question discrimination index, 
difficulty coefficient, question with 3 choices of zero, reliability coefficient, question distribution based 
on the announced topics, the scope of questions based on the objectives, the question types based on 
taxonomy. Data were analyzed through SPSS software using descriptive statistics. 
Results: Among the quantitative indexes, mean of queations with inappopriate discrimination index was 
24%, difficult questions 4.1%, and questions with 3 choices of zero was 12.9%. The average of questions 
distribution basedon the announced topics and the reliability coefficient were 98% and 77.92%, respectively. 
among the qualitative indexes, the highest relative frequency of questions were in the fild of signs and 
symptoms with 30.75 % and the first taxonomy with 59 %. 
Conclusion: Considering the importance of using standard questions (which are according to the rules for 
designing multiple choise question) for holding appropriate exams, continuous review of test questions and 
administering training courses on test questions designing , creating question banks and putting emphasis on 
preparing two dimensional tables for tests before giving exams are effective on improvement of the quality of 
the questions.  
Key words: Test, Multiple-choice Question, Student Evaluation, Clerkship 
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