
 ir. ac. mui. http://ijme )59(17: 1396/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  552

و  هيكل يها بيماريدرس  اي چندگزينهو  يحينمرات آزمون تشر سهيمقا
بر  ها آزمونتأثير در خصوص يپزشك انينقطه نظرات دانشجو يبررس

  مطالعه
  

  اي، محمد دادگسترن*وفامهر ههيوج ،يديشهرزاد شه
  

 

  چكيده
درباره  يياي، قضاوت پاها آزمون نيتوان براساس نمرات ا مي مطمئن شد كه ديبا ،يحيتشر يها آزموناز منافع  يبهره مند يبرامقدمه: 
 يولوژيزيدرس پاتوف يانيآزمون پااي  نهيو چندگز يحيتشر يها بخشنمرات  يهمبستگ يمطالعه با هدف بررس نيداشت. ا انيدانشجو

  نوع آزمون بر مطالعه آنها انجام شد.تأثير درباره  انيو نقطه نظرات دانشجو هيكل
 3دانشجو در  455اصفهان انجام گرفت.  يدر دانشكده پزشك 95تا زمستان  94 زيياز پا ،يهمبستگ يفيتوصي  مطالعه نيا: ها روش
شركت كردند. آزمون  يحيتشر سؤال 10واي  نهيچندگز سؤال 36با  يدر آزمون ه،يكل يولوژيزيدرس پاتوف يانيپا يابيارزش يدوره، ط
 Bivariateقيطراز  يحيو تشراي  نهينمرات آزمون چندگز يشد. همبستگ حيصحت OPSCANنرم افزار  بااي  نهيچندگز

Correlation نوع  نينسبت به ا اني. نقطه نظرات دانشجورفتيزوج صورت پذ يت بااي  نهيو چهارگز يحينمرات تشر نيانگيم سهيو مقا
  شد. يررسب كرت،يل اسيپرسشنامه با مق توسط آن بر نوع مطالعه آنها تأثيرو  يابيارزش

 >p ,0005/0( نفر 151اول با تعداد  گروه ؛دوره وجود داشت 3 يحيو تشراي  نهينمرات بخش چندگز نيو مثبت ب يارتباط قونتايج: 
631/0r=( نفر  136، گروه دوم با تعداد)0005/0, p< 710/0r=(  نفر  168و گروه سوم با تعداد)0005/0, p< 716/0r=(. 

كه  يگرياز زمان صرف شده در دروس د تر بيشاند  درس نموده نياي  كه صرف مطالعه يند زمانبود معتقد اني% دانشجو50از  شيب
  است. بوده ،هشد  برگزاراي  نهيبه صورت چندگزصرفاً آزمون آنها 

توان در كنار آزمون  مي آزمون،اي  نهيبا بخش چندگز يحيباال و مثبت نمرات بخش تشر يبه همبستگبا توجه گيري:  نتيجه
ي  زهيانگ شيافزا نيو همچن هيكل يولوژيزيدانشجو در درس پاتوف يريادگي زانيم يابيارز يبرا زين يحياز آزمون تشراي  نهيچندگز
  .نمود تفادهاستر  قيمطالعه عم يبرا انيدانشجو

  
  ينيبال يدانشجو، دوره مقدمات پزشك يابيارزش ،يا نهيآزمون چند گز ،يحيآزمون تشرهاي كليدي:  واژه
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نوع سنجش دانشجويان تاثير به سزايي در فرايند 

نحوه  س،يكه نحوه تدراي  به گونه ؛آموزش آنها دارد
 قرار تأثيررا تحت  انيدانشجو يابيو نحوه ارزش يريادگي

تأثير سنجش بر آموزش و يادگيري به اين  ).1دهد( مي
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گيرد  مي شود كه آنچه مورد سنجش قرار مي دليل ايجاد
شويم  مي شود كه براي آن ارزش قائل مي تبديل به چيزي

  . )2شود( مي و طبيعي است كه همان هم آموزش داده
ي مختلف سنجش از ها روشدانشجويان براي 

). استفاده از 3(رنديگ مي رويكردهاي متفاوت مطالعه بهره
در ارزشيابي دانشجويان  اي چندگزينهعيني  يها آزمون
يادگيري مطالب  شود كه آنها هنگام مطالعه و مي باعث

درس، در جهت پيداكردن و به ياد سپردن نكات جزيي و 
و به مسائل كلي و ساختاري  نندپراكنده درس كوشش ك

كه خود را  يانيمقابل، دانشجو آن توجه زيادي نكنند. در
به  كنند، مي براي شركت در يك امتحان تشريحي آماده

 تر بيشاطالعات پراكنده درس چندان اهميتي نمي دهند و 
). 4كنند تا مسائل كلي و استنباطي را فرا بگيرند( مي سعي

هنگام آماده شدن براي  درپژوهشگران معتقدند كه 
ي برتر مطالعه را ها روشي تشريحي ها سؤالامتحان، 

باعث يادگيري  اي چندگزينهي ها آزمونبرمي انگيزند، اما 
بر  ها آزمونشوند. زيرا تأكيد اين  مي سطحي جزييات

زشناسي است و الزم نيست كه يادگيرندگان مطالب را با
). 5تا2(ندينما اللي كنند يا درباره آنها استدده سازمان

 همرا،  يگيردياو  زشموآ يندافر نداميتو سنجش منظا
. زدسا ثرأمت منفي رتصو به همو مثبت رتبهصو

و  ملي يمونهاآز ثيرأت سيربر به كه نياهشگروپژ
 Wash( بكواش  تصطالحااز ا ،نداختهداپر يسراسر

back( دهستفاا اتثرا يندادن ا ننشا ايبر منفيو  مثبت 
  ). 5ند(ا دهكر
 مفهومي نمدآ پديد به شيزموآ نجريا بر سنجش ثيرأت
 يگيرازهنداوسيله ه ب هشدداده  جهت زشموآ" منا به
)measurement driven instruction؛ستا هنجاميد) ا 

 يها سنجشوسيله ه ب نمعلما شيزموآ يها روش چنانچه
 سطحي رتصو به نيز نگيرندگاديا د،شو يتاهد سطحي
 معتقدند ،سنتي يها نموآزبه منتقدين). 4(ميشوند تربيت

 اي،چندگزينه يها نموآز هيژوه ب ها نموآز ينا كه
 مانند قعيوا ينياد در كه سنجند مي را هايي رتمها

 و ابتر)، Thomas & Bain(بينو  ستوما). 6(ندارند
و همكاران  اي) و شكورنTraub & MacRury( رويمك
 انيدانشجو رنتظاا كهد ـنا داده ننشا دخو يهشهاوپژ در
 نهاآ مطالعه هنحو) يحيتشر يا ايچندگزينه( نموآز عنو زا

 كامالً يها روشبه  ـانهوآ هددمي ارقر ثيرأت تحترا 
 يافته. ميشوند دهمادو نوع امتحان آ نيا يبرا يمتفاوت
 يك ايبر ننشجويادا قتيو كه ستا ينا يگرد جالب

 رتوـصدر  ،وندـميش دهماآ يحيتشر عنواز  نمتحاا
 سـپاز  دـننايتوـم ايچندگزينه هـب نوـمزآ تـفرم رـتغيي
 عوـن از ناـمتحا كـي ايرـب رـگا اـما ،دـينآبر آن

 رــتغيي رتوــص در ،وندــش دهاــمآ ايهــچندگزين
 از سانيآ به نندانميتو ،يحيتشر هــب نوــمآز تــفرم
در چند مطالعه  انيم ني). اما در ا9تا7و3(يندآبرآن  هعهد

 & Scoullar( پروسراز جمله مطالعه اسكولر و 

Prosser(،  رابطه اي بين بكارگيري آزمون چندگزينه اي و
   ).11و10استفاده از رويكرد سطحي مطالعه وجود ندارد(

 يكه در مطالعات مختلف برا يوجود تمام محاسن با
شده است، اما در عمل كمتر از  انيب يحيتشر يها آزمون

عمده مخالفت  لياز دال يكيشود.  مي استفاده ها آزمون نيا
از  يناش ها آزمون نينظران با كاربرد ا از صاحب يبرخ

 يها آزمون .است ها آزمون نيا يگذار نمره يثبات يب
 Subjective اي يذهن يها آزمون گروهدر  يحيتشر
بدان معناست كه بخش اعظم  نيگردد. ا ميبندي  طبقه
 يها پاسخكه  يمورد نظر به شخص ييتواناگيري  اندازه

دهد وابسته است.  مي خواند و به آنها نمره مي سؤال را
كه  يحيتشر يها آزمون حياگرچه به كاربردن قواعد تصح

از  يشده است تا حدود هبه آنها اشار يدر متون علم
كاهد اما بازهم به كار  مي يده بودن نمره يذهن زانيم

 انيدانشجو ديشد يتيمنجر به نارضا سؤالنوع  نيبردن ا
  .)12(گردد مي
در دروس  يحيتشر يها آزموناز منافع  يمند بهره يبرا
توان  مي مطمئن باشند كه انيو دانشجو دياسات ديبا ،ينيبال

درباره  ييايقضاوت پا ها آزمون نيبر اساس نمرات ا
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 يبرا يمختلف يها راه يداشت. در متون علم انيدانشجو
شده  شنهادينوع آزمون پ نيا ييايو پا ييروا شيافزا

ت سؤاالدر كنار  يحيت تشرسؤاالكه   ايناست. از جمله 
استفاده شود. اي  نهيت چهارگزسؤاالمانند تر  ينيع

 يحيت تشرسؤاال حيتصح يبرا يقواعد و اصول نيهمچن
 نيا تيكه با رعا نجاستيا سؤالارائه شده است. اما 

نمرات آزمون  ييايبر پا ميتوان مي زانياصول تا چه م
 يتوان برا مي كه ييها راه مله. از جميكن نانياطم يحيتشر
استفاده  يحيبه نمرات آزمون تشر نانياطم زانيم يبررس

چهار  يها بخشدر  انينمرات دانشجو سهيكرد، مقا
مطالعه  ن،يآزمون است. بنابرا كي يحيتشر واي  نهيگز

نمرات بخش  يهمبستگ زانيم يحاضر با هدف بررس
 سدر يانيآزمون پا اي چندگزينهبا بخش  يحيتشر
 انينقطه نظرات دانشجو يو بررس هيكل يولوژيزيپاتوف

مطالعه آنها انجام  تيفينوع آزمون بر كتأثير درباره 
  .ديگرد

  
  ها روش

و  ياز نوع همبستگ يفيمطالعه توص كيمطالعه حاضر 
دوره از  3در  95تا زمستان  94 زييبود كه از پا يشيمايپ

 يمقطع مقدمات پزشك هيكل يولوژيزيدرس پاتوف
 يدانشگاه علوم پزشك يعموم ي) دوره پزشكICM(ينيبال

 3دانشجو در  455 در اين بررسي اصفهان انجام گرفت.
 يبرا و ندانتخاب شد يدوره به روش سرشمار

 يدر آزمون ه،يكل يولوژيزيدرس پاتوف يانيپا يابيارزش
 سؤال 10و  اي چندگزينه سؤال 36مشتمل بر  يكتب
صورت كه بر خالف  نيشركت كردند. بد يحيتشر
با ارائه  يبسته آموزش ياز آن، در ابتدا شيپ يها ترم

 ،در مورد منبع درس يشامل اطالعات كاف يطرح درس
به  يانيپا يابينحوه ارزش درس و ديتاسا سيتدري  نحوه

 نيآخر كيالكترون ليفا نيداده شد. همچن انيدانشجو
 قياز طر زي) نCecil Essential 2016( چاپ كتاب منبع

درس قرار  ديو اسات انيدانشجو اريشبكه تلگرام در اخت

خواسته شد كه در طول دوره  انيگرفت. از دانشجو
مطالعه كنند. در ز يكتاب را ن ،يعالوه بر جزوات كالس

توانستند  مي شبكه تلگرام قياز طر انيطول دوره دانشجو
الزم  يها ييو راهنما باشند درس ارتباط داشته مسؤولبا 

بر اساس  سيدرباره تدر زيدوره ن ديكنند. اسات افتيرا در
شدند. در  هيبر كتاب توج يمبتن سؤالكتاب و طرح 

آزمون  از هيلدرس ك يانيپا يابيارزش يقبل برا يها دوره
هر جلسه درس  يشد و برا مي استفاده اي چندگزينه

 اي چندگزينه سؤال 4-6درس  Blue printبراساس 
خواسته شد  ديدوره از اسات ني. اما در اديگرد مي يطراح

 سؤال 3گانه درس،  12از جلسات  كيكه از هر 
چاپ  نيمطابق با آخر يحيتشر سؤال 1و  اي چندگزينه

به آزمون  يانيدرصد نمره پا 50. ندياكتاب منبع طرح نم
درصد به آزمون  50نمره) و  20از  10( يا نهيچند گز

دوره آزمون  انياختصاص داده شد. در پا يحيتشر
و  اي چندگزينه سؤال 36مشتمل بر  هيكل يولوژيزيپاتوف

  . ديبرگزار گرد يحيتشر سؤال 10
 قياز طر اي چندگزينهاز آزمون، نمرات آزمون  پس

OPSCAN حل مشكل  يو محاسبه شد. برا حيتصح
اوراق آزمون  حيدر زمان تصح يدر نمره ده يثبات يب

آمده، در نظر گرفته  يكه در متون علم يقواعد ،يحيتشر
  ). 13و12( شد

 2صورت انجام شد كه  نيبد يحيبخش تشر حيتصح
 حيتصح انيهمه دانشجو يتوسط طراح مربوطه برا سؤال

 يدرس و با همكار مسؤولتوسط  تسؤاال هيشد و بق
ارائه  يها پاسخو براساس  هيگروه كل ارانيو دست دياسات

بندي  . نمرهديگرد حي، تصحها سؤالشده توسط طراحان 
درس و با توجه به  مسؤولتوسط  يحيت تشرسؤاال
انجام گرفت. در  سؤالموارد مربوط به پاسخ هر  تعداد
 يحيو تشر اي چندگزينهرات بخش نم نيب يهمبستگ تينها

 Bivariate رهيدو متغ يهمبستگ قياز طر هيآزمون كل

Correlation يزهايقرار گرفت. البته آنال يمورد بررس 
 normality ،linearityاز  نانيبه منظور اطم يمقدمات
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نمرات آزمون  نيب يهمبستگ ليتحل يانجام گرفت. برا
به  )Cohen1988( نيدالياز گا ،يحيو تشر اي چندگزينه
  استفاده شد: ريصورت ز

r=.10 to.29 or r= -.10 to -.29 Small 
r=.30 to.49 or r= -.30 to -.49 Medium 
r=.50 to 1.0 or r= -.50 to -1.0 large 

  
با آزمون  يحينمرات آزمون تشر نيانگيم سهيمقا

 Pairedجفت  يآزمون ت قياز طراي  نهيچهارگز

Samples T Test  رفتيپذصورت.  
با  يسؤال 6پرسشنامه محقق ساخته  كي قياز طر نيهمچن

 1 ازيموافق با امت كامالًمخالف تا  كامالً(از  كرتيل اسيمق
 نيدر ا كننده شركت انيگروه دانشجو نياول تي)، رضا5تا 

در كنار  اي چندگزينه( يابينوع ارزش نيمطالعه نسبت به ا
 شدهآن بر نوع مطالعه آنها، زمان صرف  تأثير)، يحيتشر
درس  يريادگي زانياز م تيمطالعه و رضا يبرا

كارشناسان و  قيپرسشنامه از طر ييشد. روا آوري جمع
 يبا آلفا يدرون يهمبستگ قيآن از طر ييايو پا دياسات

نفر از  30 يدر استفاده از پرسشنامه برا 85/0كرونباخ 
آزمون  انيشد. پرسشنامه در پا نييگروه هدف تع

 كننده نفر شركت 151 هيكل نيماب يحيتشر-يا نهيچندگز
  پرسشنامه  جيشد. نتا عيدر آزمون اول توز

 يو فراوان نيانگيم ،يفيآمار توص قياز طر يسنجتيرضا
 50 يموافقان باال كامالًموافقان و  ي. فراوانديگرد ليتحل

ذكر شده در نظر گرفته  تمياز آ تيدرصد به عنوان رضا
  شد.

  
  نتايج

 يحيتشر -يا نهيشركت كنندگان در بخش آزمون چندگز
 77[ نفر 151بيبه ترت يترم متوال 3مطالعه در 

%) 43نفر( 59 [نفر136، ]%) مرد49نفر( 74%)زن، 51نفر(
 74%) زن، 56نفر( 94[ نفر 168و ]%) مرد57نفر( 77زن، 
 يترم اول دوره مقدمات پزشك يدانشجو ]%) مرد44نفر(
مداخله در آزمون  نيا كه  ينابودند. با توجه به  ينيبال
در تعداد  يزشير نيدوره آنها صورت گرفت، بنابرا انيپا

مطالعه  يحيتشر -يا نهينمونه در بخش آزمون چندگز
و  اي چندگزينهنمرات آزمون  نيانگيم سهي. مقامينداشت

گروه نشان داد كه  3به طور جداگانه در  يحيآزمون تشر
آزمون  اي چندگزينهدر بخش  انينمرات دانشجو نيانگيم

آزمون  يحياز بخش تشر يدر گروه اول به طور معنادار
نمره  نيانگيباالتر بوده است. اما در گروه دوم و سوم م

تفاوت در گروه دوم معنادار  نيباالتر بود و ا يحيتشر
 .)1(جدولعنادار نبودبود و در گروه سوم م

 
  مساليدر سه ن هيآزمون كل يحيو تشر اي چندگزينه يها بخشنمرات  نيانگيم :1 جدول

 sig t  10ميانگين نمره از  تعداد موارد رد شده در تعداد كل 

      بخش تشريحي  اي بخش چند گزينه آزمون(درصد)   
  374/11  0001/0  15/5±74/1  44/6±43/1 28%)44/19( 151  1گروه
  - 102/5  0001/0  93/6±88/1  35/6±33/1 15%)62/11 136  2گروه
  - 808/1  72/0  04/6±66/1  88/5±21/1 36%)42/21 168  3گروه

  
و  اي چندگزينهنمرات بخش  انيم يهمبستگ زيآنال
و مثبت   يارتباط قو كيآزمون نشان داد كه  يحيتشر

 يحيو بخش تشر اي چندگزينهنمرات بخش  انيم
 وجود داشته است: هيكل يها بيماريدوره  3 يها آزمون

 ،)=p< 631/0r ,0005/0( نفر 151اول با تعداد  گروه

و  )=p< 710/0r ,0005/0(نفر  136گروه دوم با تعداد 
 )=p< 716/0r ,0005/0(نفر  168گروه سوم با تعداد 

 انيشود، اگرچه درصد دانشجو مي كه مشاهده گونه همان
 نيتر بيشاست، اما  تر بيشرد شده در گروه سوم 

در  ي% همبستگ 71گروه بوده و  نيمربوط به ا يهمبستگ



  و همكاران يديشهرزاد شه  يا نهيو چندگز يحينمرات آزمون تشر سهيمقا
 

 ir. ac. mui. http://ijme )59(17: 1396/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  556

 ).1به جامعه است(جدول  مي، قابل تعمها نمونه

اخذ نقطه ي  پرسشنامهتكميل مطالعه،  گريبخش د در
و نوع  هيوه ارائه درس كلدرباره نح انينظرات دانشجو

%) 55نفر( 67[ دانشجو 122توسط  بود كه هيآزمون كل
 نيدر اول كننده نفر شركت 151از  ]%) مرد45نفر( 55زن و 

درصد)  20/19نفر( 29 نيشد و بنابرا ليدوره مداخله، تكم

پس از امتحان  ياز خستگ يناشاحتماالً داشت كه  زشير
  بود.

مطالعه  يزمان صرف شده برا تميفقط در دو آ جينتا طبق
موافقان  كامالًموافقان و  يو لزوم مطالعه جزوه، فراوان

 ).2درصد بود (جدول  50باالتر از 

 
  هيآزمون درس كل وهيدرباره نحوه ارائه و ش انينظرات دانشجونسبي و مطلق  وميانگين نمره  يفراوان عيتوز :2جدول

  
  بحث

نمرات  يهمبستگ نييمطالعه تع نيهدف از انجام ا
درس  يانيآزمون پااي  نهيو چندگز يحيتشر يها بخش
درباره  انيو نقطه نظرات دانشجو هيكل يولوژيزيپاتوف

 نياي  افتهي نيتر مهمنوع آزمون بر مطالعه آنها بود. تأثير 
باال و معنادار نمرات عملكرد  يمطالعه، همبستگ

آزمون  يحيو تشر اي چندگزينهدر بخش  انيدانشجو
 دوره بود.  3 يط هيكل يها بيماري

باال و معنادار  يمطالعه، همبستگ نياي  افتهي نيتر مهم
و  اي چندگزينهدر بخش  انينمرات عملكرد دانشجو

 بيدوره بود. مج 3 يط هيكل يها بيماريآزمون  يحيتشر
)Mujeeb( (هند) و پپل )Peppleبوالياو ) (هند) و 
)Oyebola( را از عملكرد  يمشابه جينتا زي(هند) ن

 يحيو تشر اي چندگزينهدر دو نوع آزمون  انيدانشجو
  ). 16تا 14اند( كوتاه پاسخ و بلند پاسخ به دست آورده

 سهينشان داده شده است، در مقا جيكه در نتا گونه همان
 يحيو آزمون تشر اي چندگزينهنمرات آزمون  نيانگيم
آزمون  اي چندگزينهدر بخش  انينمرات دانشجو نيانگيم

 يحياز بخش تشر يبه طور معنادار فقط در گروه اول
نمره  نيانگيآزمون باالتر بود. در گروه دوم و سوم م

  كامالً موافق  ها آيتم
  )5(نمره 

  موافق
  )4(نمره 

  بدون نظر
  )3(نمره

  مخالف
  )2(نمره

كامالً 
  مخالف
  )1(نمره

ميانگين 
انحراف 
  معيار

بسته آموزشي اطالعات ارائه شده در ابتداي
(درباره قوانين كالس و آزمون) راهنماي خوبي 

  براي من بود
6)8/4(%  38)6/30(%  41)1/33(%  23)5/18(%  13)5/10(%  06/1±3 

مطالعهترنسبت به دروس ديگر، اين درس را عميق
 3±19/1  %)5/10(13  %)8/25(32  %)25(31  %)25(31  %)3/11(14  نمودم

تر  ي اين درس نمودم بيش زماني كه صرف مطالعه
  43/3±18/1  %)4(5  %)6/22(28  %)5/18(23  %)5/31(39  %)21(26  از مدت زمان صرف شده در دروس ديگر بود

كنم براي پاسخ به سؤاالت الزم بود كتاب  فكر مي
 06/3±06/1  %)3/7(9  %)6/22(28  %)5/31(39  %)29(36  %)3/7(9  منبع رامطالعه كنم

كنم براي پاسخ به سؤاالت الزم بود جزوه  فكر مي
 81/3±88/0  %)1/0(1  %)9/8(11  %)9/16(21  %)6/51(64  %)4/19(24  را مطالعه كنم

اين درس از ميزان يادگيري ام پس از پايان آزمون 
 59/2±12/1  %)4/19(24  %)8/25(32  %)1/33(41  %)7/13(17  %)6/5(7  تر از دروس ديگر راضي بودم بيش
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نمره بخش  نيانگيباالتر از م انيدانشجو يحيتشر
اختالف در گروه  نيآزمون بود كه البته ا اي چندگزينه

 جهينت نيدوم معنادار بود و در گروه سوم معنادار نبود. ا
 ميانتظار دار شهيكه هم بر خالف انتظار بود چرا

 ينمره باالتر اي چندگزينه يها آزموندر  انيدانشجو
باشد كه در  ليدل نيبه ا ديشا مسأله ني. اندينما افتيدر

 يتا حد زيمختصر و ناكامل ن يها پاسخ ،يحيآزمون تشر
اطالعات اندك دانشجو راجع به  يعني. رديگ مي نمره

 اي چندگزينهارزش دارد. اما در آزمون  زيموضوع ن
دارد،  تيو آنچه اهم ندهست ارزش يب ياطالعات نسب

 نهيفرد به گز تيكه باعث هدا استاطالع مطلق از موضوع 
لحاظ  نياز ا يحيآزمون تشر ديشود. پس شا مي حيصح
). در مطالعه 12داشته باشد( اي چندگزينهبر آزمون  يتيمز

دانشگاه شهركرد  يپرستار انيكه در دانشجو يمشابه
 يطور معناداربه اي  نهيانجام گرفته، نمرات بخش چهارگز

 .)17آزمون مادر و كودك بود( يحيباالتر از بخش تشر
نمره آزمون  نيانگيم زين )Peppleدر مطالعه پپل (

از  ن،ييدر هر دو گروه نمرات باال و نمرات پا اي چندگزينه
). 15باالتر بوده است( يحينمرات بخش تشر نيانگيم

به  يمشابه جينتا زين و همكاران )Moqattash( مكاتاش
 يها آزمونكه اگر از اند  كردهگيري  جهيدست آورده و نت

 رانياز فراگ ياستفاده شود، برخ ييبه تنهااي  نهيچهارگز
تفكر و كاربرد  ل،يو تحل هيشناخت، تجز ييبدون توانا

براستفاده از  ن،يروند. بنابرا مي دانش به مقاطع باالتر
  .)18اند( كرده تأكيد يابيمختلف ارز يها روش

در گروه دوم و سوم مطالعه ما، نمره  گريطرف د از
 جينتا نيرسد ا مي باالتر بوده است. به نظر يحيتشر

است كه در گروه دوم و سوم،  ليدل نيمتفاوت به ا
و  اندروه اول استفاده كردهاز تجارب گ انيدانشجو
كه عملكرد آنها در اند  كرده يريز برنامه يرا طورمطالعه 

همراه بوده است.  يتر بيش تيموفقبا  يحيآزمون تشر
 نياست كه اگر مدرس هينظر نيا كننده دييتا مسأله نيا

 رانيدهند، عملكرد فراگ رييخود را تغ يابيارزش كرديرو

  ).19خواهد كرد( رييتغ زين
 يمياز ن شيكه ب مينيب مي انيبخش نظرات دانشجو در

 نيا ي كه صرف مطالعه يكه زمانند معتقد بود انيدانشجو
از مدت زمان صرف شده در  تر بيشاند  درس نموده

به صرفاً كه آزمون آنها  است بوده يگريدروس د
دو سوم  نيشده است. همچن  برگزار اي چندگزينهصورت 
ت الزم سؤاالپاسخ به  يكه براند معتقد بود انيدانشجو

 كياز  شيبوده است كه جزوه را هم مطالعه كنند و ب
 جهينت نيسوم آنها با لزوم مطالعه كتاب موافق بودند. ا

 يطراح بت از كتاسؤاالكه  يدهد، با وجود مي نشان
به نقش حضور در كالس و  انيشده بودند اما دانشجو

  واقف بوده اند. زين يمطالعه جزوه كالس
 يابيارزش يبرا يحيتشر يها آزموناز  استفاده
در  يجيرا مسأله ه،يدر مقاطع پس از علوم پا انيدانشجو
كه در كشور ما به  . چراستين يعلوم پزشك يها دانشگاه

را به  يكم يها فرصت ينيبال دياسات ف،يعلت تعدد وظا
 جيدهند. با توجه به نتا مي اختصاص يابيارزش يطراح
صدور  يفقط برا ها آزمونتوان گفت كه اگر  ميفوق 

 اجرا انيدانشجو يبرا يمجوز رفتن به مرحله بعد
 يهيمتفاوت آزمون توج يگردد، استفاده از الگوها مي
به كار  ينمرات در دو الگو يو با توجه به همبستگ ردندا

 يمياز همان روش قد ميتوان مي پژوهش، نيرفته در ا
. پپل مياستفاده كن ييبه تنها اي چندگزينهت سؤاال

)Pepple( كرده  يباطناست نيمطالعه خود، چن جياز نتا زين
 شرفتيپ زانيم نيياما اگر هدف از آزمون تع ).15است(
 يريادگيبه سطوح متفاوت  يابيدانشجو و دست يليتحص

استفاده شود كه هم  ييها روشباشد، بهتر است از 
بدهد و هم به  استاد هب يريادگياز سطوح باالتر  يبرآورد

 يبرا انيدانشجوی  زهيانگ شيافزا يبرا يعنوان عامل
 وهيرسد كه ش مي . به نظرديعمل نماتر  قيمطالعه عم

كشورمان نه  يعلوم پزشك ستميبرگزاري آزمون در س
 تنها منجر به صعود افراد توانمند به مراتب باالتر

بر سر راه آموزش و  يشود بلكه به عنوان مانع نمي
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 يها فرصتهدر رفت  تر مهمو از همه  حيصح العهمط
  كند. مي عمل انيدانشجو يريادگي
باال در جهت  يو با قدرت علم يليانجام مطالعات تكم 

در مقاطع مختلف  يابيارزش يها وهيش نيبهتر يبررس
  .است ضروري يدوره پزشك

بار در  نياول يبود كه برا نيپژوهش ا نيقوت اي  نقطه
از  ران،يدر ا دياصفهان و شا يدانشگاه علوم پزشك

 كيدر اي  نهيدر كنار آزمون چهار گز يحيآزمون تشر
كه در  يكه با توجه به مقاومت ؛دياستفاده گرد ينيگروه بال

 وجود دارد، يحيتشر يها آزمونبرابر استفاده از 
استفاده از  يتسر يبرا ينيگام آغاز نوانتواند به ع مي
در قالب  ها آزمونانواع  رينوع آزمون و سا نيا

  باشد. ينيبال يها گروه ريدر سا يآموزش يها پژوهش
  

  گيري نتيجه
 يحينمرات حاصل از آزمون تشر كه  ينابا توجه به 

اي  نهيبا نمرات آزمون چندگز يباال و مثبت يهمبستگ
 ان،يكردن مطالعه دانشجوتر  يعمق يتوان برا مي داشت،

 يبرا زين يحياز آزمون تشراي  نهيدر كنار آزمون چندگز
 يولوژيزيدانشجو در درس پاتوف يريادگي زانيم يابيارز
 ICM (Introduction to Clinical Medicine)مقطع  هيكل

كه  ييها آزمونبهتر است در  يكل به طورنمود.  استفاده
به سطوح  يابيو دست يليتحص شرفتيپ زانيم نييهدف تع

كه هم  يحيتشر يها آزمون، از است يريادگيمتفاوت 
به و هم  دهد ميارائه  يريادگياز سطوح باالتر  يبرآورد
 يبرا انيدانشجوي  زهيانگ شيافزا يبرا يعامل عنوان

  استفاده نمود. د،نماي مي عملتر  قيمطالعه عم
  

  قدرداني
گروه  علمي هيأت ياعضا يپژوهشگران از همكار

اصفهان كه با  يدانشكده پزشك ينفرولوژ يتخصص فوق
 يحيبخش تشر حيدر اجرا و تصح ،يوجود مشغله كار

 يداشتند، كمال تشكر و قدردان غيدر يب يهمكار ها آزمون
دوره مقدمات  ييعوامل اجرا ياز همكار نيرا دارند. همچن

پژوهش،  نيكنندگان در ا شاركتم يو تمام ينيبال يپزشك
  گردد. مي يو قدردان يگزار سپاس
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Comparison of the scores in essay part and MCQ part of renal 
pathophysiology exam and surveying students’ views about the effect 

of such exams on their study 
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Abstract 
 
Introduction: In order to benefit from the advantages of essay exams, one must be sure to reliably judge 
students based on essay test scores. The aim of this study was to examine the correlation of scores in the 
essay and MCQ parts of renal pathophysiology final exam and students’ views about the effect of the type of 
test on their study. 
Methods: This descriptive correlational survey was performed in Isfahan School of Medicine from fall 2015 
to winter 2017. Three groups of students (n=455) participated in the renal pathophysiology and took a test 
consisting of 36 multiple-choice and 10 essay questions. The MCQ part was graded in OPSCAN software. 
The correlation of MCQ and essay scores was investigated via bivariate correlation and paired t-test was 
used to compare the mean scores. Students’ views about the type of test and its effect on their study were 
surveyed by means of a Likert-scale questionnaire. 
Results: There was a strong positive correlation between the scores in essay and MCQ parts in the three 
groups (group 1: r=0.631 n=151 p<0.0005; group 2: r=0.710 n=136 p<0.0005; group3: r=0.716 n=168 
p<0.0005). More than 50 percent of students stated that they had spent more time for studying this course 
than for those courses with MCQ-only mode of exam. 
Conclusion: Considering the high and positive correlation between the scores in the MCQ and essay parts 
of the exam, essay tests can be used along with MCQ tests to assess students’ level of learning in renal 
pathophysiology and to increase their motivation for deeper study. 
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