
 

 )4(9؛ 1388 زمستان/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي    /   346

وضعيت ارزشيابي تحصيلي دروس تخصصي نظري دوره كارشناسي 
  پيوسته مامايي

  
  زاده اكبر حسن، پور سهيال احسان، ٭اشرف كاظمي

  
  

  چكيده
 .استهاي آموزشي و همه محتواي برنامه درسي   تمامي هدفمستلزم در نظر گرفتن  ،آزمون خوب پيشرفت تحصيلياستفاده از  :مقدمه

هاي   محققين به ارزيابي نحوه ارزشيابي و بررسي سؤاالت آزمون، با توجه به اهميت دروس تخصصي نظري مامايي،در اين تحقيق
  .اند پرداختهآموزشي ارزشيابي از نظر سطح سؤاالت و تطابق آن با اهداف 

سال تحصيلي  هاي هجده درس تخصصي نظري مامايي طي دو نيم اين تحقيق توصيفي به شكل مقطعي بر روي ارزشيابي :ها روش
متغيرهاي مورد بررسي شامل ابزارهاي ارزشيابي، توزيع نوع سؤاالت، سطح .  پرسشنامه بود،ابزار گردآوري اطالعات.  انجام شد86-1385

 تعداد سؤاالت ،و ضريب دشواري و شاخص تميز سؤاالت) بندي بلوم بر اساس طبقه(تحان و سطح عنوان شده در طرح درس سؤاالت ام
  .مناسب و تعداد سؤاالت امتحان براي هر محتواي درسي بود

بندي بلوم قرار  هسؤاالت در سطح يك طبقهفتاد و يك درصد . امتحان ميان ترم برگزار شده بود)  درصد78/27(در پنج درس  :نتايج
فراواني نسبي سؤاالت . داري وجود داشت بين سطح سؤاالت امتحانات ميان ترم و پايان ترم با سطح اهداف آموزشي ارتباط معني. داشت

 هر يبين تعداد سؤاالت به ازا.  سؤاالت داراي ضريب تميز مناسب بودند درصد27/44 بود و  درصد35/52آسان در امتحانات پايان ترم 
  .دار بود  همبستگي معني،حتواي آموزشي در امتحان با برآورد تعداد سؤاالت مناسب براي هر محتواي آموزشيم
 نسبت سؤاالت با وهاي انجام شده دروس تخصصي نظري مامايي از نوع تراكمي و سؤاالت عمدتاً آسان  اكثر ارزشيابي :يريگ جهنتي

گيري در ارزشيابي دروس نظري  ترين ابزار اندازه  معمول،اي سؤاالت چند گزينه. استتميز كم و نامناسب نيز بيش از حد مورد انتظار 
  . با كاهش سطح سؤاالت از سطوح مورد انتظار همراه شده استكهتخصصي مامايي است 

  

  .بندي بلوم طبقه، دروس تخصصي، آموزش مامايي، ارزشيابي تحصيلي :هاي كليدي واژه
  .355  تا346 ):4(9؛ 1388 زمستان/ كي مجله ايراني آموزش در علوم پزش

  
  
  مقدمه 

 ، بر كيفيت آموزش ماماييمؤثرين عوامل تر مهماز 

                                                 
، گروه مامايي، دانشكده )مربي گروه مامايي(اشرف كاظمي  :نويسنده مسؤول *

.  مامايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، خيابان هزارجريب، اصفهانپرستاري و
kazemi@nm.mui.ac.ir  

پور، مربي گروه مامايي دانشكده پرستاري و مامايي  سهيال احسان
)ehsanpour@nm.mui.ac.ir(زاده، مربي گروه آمار دانشكده  ؛ و اكبر حسن

  .زشكي اصفهاندانشگاه علوم پ) hassanzadeh@hlth.mui.ac.ir(بهداشت 
 اصالح شده و 10/1/88 به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 24/10/87اين مقاله در تاريخ 

  . پذيرش گرديده است26/6/88در تاريخ 

آموزش دانشجويان در راستاي وظايفي است كه در آينده 
ي كشور ريز برنامهشوراي عالي . درو مياز آنها انتظار 

ي ها ه سرفصل دروس نظري دور،نيز بر اين اساس
) 1(به نحوي تنظيم نموده استمختلف آموزش مامايي را 

دانشجويان ،  آموزش آن به صورت تدريجيفرايندكه در 
ذهن خود را با استفاده از اطالعات آموخته شده و 
استدالالت منطقي براي حل مشكالت مددجويان آماده 

عد نظري به نحو  و در صورتي كه اين دروس از ب،سازند
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ي بيشتري دانشجويان با آمادگ، صحيح فرا گرفته شوند
 بايد فاصله بنابراين، ،ندشو ميوارد مرحله آموزش باليني 

 بين اهداف آموزشي و حصول نتايج بطور مستمر ارزشيابي
 يادگيري دانشجويان براي افزايش بازده دربارهشود تا 

  .)2(آموزش تصميمات الزم اتخاذ گردد
يك آزمون خوب پيشرفت تحصيلي آزموني است كه 

هاي آموزشي و   تمامي هدفكننده سبه بهترين شكل منعك
ي كه كليه اهداف بطورهمه محتواي برنامه درسي باشد 

 آموزشي را پوشش دهد و در تدوين سؤاالت، اصول صحيح
همچنين توانايي ارزيابي ميزان . دگردنويسي رعايت  سؤال

تنها با ابزارهاي ، هاي سطوح باالي يادگيري كسب مهارت
كسب . قابل انجام است خوب طراحي شده گيري اندازه
هاي استدالل و استنتاج از اهداف آموزشي در تمام  مهارت

ي پزشكي ها ه گروبويژه  وي آكادميكها شسطوح آموز
ن شتزيرا اجراي موفق يك مهارت پيچيده نيازمند دا ،است

  .)3(دباش ميدانش مربوطه در سطح استنتاج 
، به عنوان يك ترفند آموزشيسؤال،  از مؤثراستفاده 

 هاي تواند دانشجو را در بكارگيري اطالعات در موقعيت مي
 به مؤثر كردن سؤال. جديد و منحصر به فرد ياري دهد

 دانشجو كننده تي چالش برانگيز و وادارسؤاالمعني طرح 
 گيري  قضاوت و تصميم، ارزيابي،به تجزيه و تحليل

د فراگيران در ده مي شواهد نشان ،عالوه بر اين. )4(است
هاي كالس  ند كه همه فعاليتگير ميه تحصيل ياد طي دور

ند گير مي تنها آنچه را فرا بنابراين، ،ارزش يكساني ندارند
  .)5(كه در امتحانات عامل كسب موفقيت است

 است كه يك اي فهترين وظي  بحراني،ارزشيابي احتماالً
 كيفيت بسياري از ،متأسفانه ولي .استاد با آن مواجه است

 .باشد ميتر از حد مطلوب   امتحانات كمهاي سنجش و روش
 نفر كارورز رشته پزشكي 111بر روي   كهدر تحقيقي

 داري  ارتباط معني انجام گرفته،دانشگاه علوم پزشكي شيراز
بين سطح اطالعات كارورزان و نمرات كسب شده از 

بر اساس . )6( ديده نشده استكارورزي پيشآزمون 
ت مطرح شده از االسؤ  درصد2/41سطح  مطالعه ديگري،

سوي مربيان شاغل در دانشكده پرستاري و مامايي گرگان 
  درصد8/16 ، در سطح قضاوت درصد7/6 ،در سطح درك
  درصد2/11 ، در سطح كاربرد درصد9/8 ،در سطح دانش
 در سطح تركيب قرار  درصد3/15تحليل و  و در سطح تجزيه

مايي ت دانشجويان پرستاري و ماسؤاال در ).7(داشته است
ت داراي ضريب سؤاال  درصد60 نيزدانشگاه شاهد 
  سؤاالت ضريب دشواري درصد10 و 7/0دشواري باالي 

  .)8(ه استداشت 3/0زير 
با توجه به اهميت غير قابل انكار دروس نظري 
اختصاصي و ارزشيابي آن براي ورود به آموزش باليني 

 اطالعات الزم در مورد نبودندر دانشجويان مامايي و 
پزشكي حوه انجام ارزشيابي تحصيلي در دانشگاه علوم ن

 با ارزيابيتا  تحقيق حاضر سعي بر آن دارد ،اصفهان
وضعيت ارزشيابي دروس اختصاصي نظري دانشجويان 

 نقاط قوت و ضعف موجود را شناسايي كند تا ،مامايي
هموارتر  اري براي حل مشكالت احتماليذگ راه سياست

حاضر شامل تعيين نوع ارزشيابي اهداف اصلي تحقيق . گردد
، ارتباط بين سطوح )اي ارزشيابي تراكمي و مرحله(تحصيلي 

 درس و سطوح محتواي آموزشي لحاظ شده در طرح
همبستگي بين ، ت امتحانات ميان ترم و پايان ترمسؤاال

ت مناسب براي هر محتوا بر اساس طرح سؤاالتعداد 
 و پايان ترم  در امتحانات ميان ترمسؤالدرس با تعداد 

تعيين ضريب دشواري و ، براي هر محتواي درسي
  .ت پايان ترم بودسؤاالشاخص تميز 

  
  ها روش

اين پژوهش توصيفي به صورت مقطعي بر روي كليه 
دروس نظري تخصصي ميان ترم و پايان آزمون سؤاالت 

ترم دانشجويان كارشناسي پيوسته مامايي در نيم سال 
 علوم پزشكي اصفهان  دانشگاه1385-86اول و دوم 

گيري به روش سر شماري و عدم  روش نمونه. انجام شد
دسترسي به اساتيد و يا عدم تمايل اساتيد درس براي در 

 از ،اختيار قرار دادن سؤاالت مربوط به درس خود
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  . پژوهش بودينمعيارهاي خروج ا
دروس مورد ارزيابي شامل دروس اختالالت عملي 

ن، بارداري و زايمان و جنسي و آموزش و مشاوره آ
، راديولوژي و سونولوژي )4 و 3 ،2 ،1(هاي مربوطه  مراقبت

-، فيزيوو الكترولوژي در مامايي و زنان، نشانه شناسي
 بهداشت ،)3 و 2 ،1(داخلي و جراحي  هاي پاتولوژي و بيماري

پزشكي در   زنان، ژنتيك، روانهاي مادر و كودك، بيماري
. كودكان، مديريت مامايي بودهاي  مامايي، نوزادان، بيماري

هوشي در اختيار  بي و حسي سؤاالت مربوط به درس بي
 به دروس همچنين سؤاالت مربوط. محقق قرار نگرفت

اصول تغذيه و تغذيه مادر و كودك، تاريخ و اخالق و 
مقررات مامايي و پزشكي قانوني، آزمايشات كاربردي 

ادر و كودك به مامايي، معاينات فيزيكي، تغذيه درماني م
دليل عدم دسترسي به اساتيد درس و حضور اساتيد در 

  .مورد ارزيابي قرار نگرفت خارج از كشور
ساخته بود   پرسشنامه محقق،آوري اطالعات ابزار جمع

هايي براي ثبت مشخصات كلي درس،  و شامل قسمت
 محتواي آموزشي ينحوه ارزشيابي، تعداد سؤال به ازا

ص داده شده به تدريس هر محتوا بر اساس زمان اختصا(
در طرح (سطح عنوان شده در اهداف درس  ،)در طرح درس

سطح سؤاالت، نوع سؤاالت، ( سؤاالت و مشخصات) درس
ضريب . بود) ضريب دشواري و شاخص تميز هر سؤال

 سؤال سخت و 3/0 سؤال آسان، زير 7/0دشواري باالي 
 1ميز  و شاخص ت؛)مناسب( سؤال متوسط 7/0 تا 3/0بين 

 - 5/0 تا 5/0كمتر از سؤال مناسب، شاخص تميز  5/0تا 
  تا-5/0سؤال با شاخص تميز كم و شاخص تميز كمتر از 

  .شد  سؤال نامناسب گزارش مي-1
پرسشنامه تدوين شده براي بررسي توان پرسشنامه 

رسيدن به اهداف پژوهش در اختيار سه تن از در 
 از اصالح  پزشكي گذاشته شد و پسكارشناسان آموزش

موارد پيشنهاد شده، قابليت اعتماد آن مورد تأييد قرار 
پايايي پرسشنامه با استفاده از مطالعه راهنما بر . گرفت
 درس ارزيابي شد به اين نحو كه در فاصله دو پنجروي 

هفته پرسشنامه به وسيله كارشناس آموزش پزشكي و 
 دو نفر كارشناس درس مربوطه تكميل و ضريب همبستگي

 ضريب همبستگيو با . دگرديگيري  هاي مربوطه اندازه پاسخ
 پايايي نظرات كارشناسان طرح در ارزيابي سؤاالت 75/0

هاي اين مطالعه  نمونه. امتحانات مورد تأييد قرار گرفت
  .گيري لحاظ شدند راهنما در نمونه

روش انجام كار به اين صورت بود كه براي هر درس 
 هاي كليه سؤاالت آزمون.  شديك پرسشنامه در نظر گرفته

بندي هر  ميان ترم و پايان ترم و طرح درس و برنامه زمان
سؤاالت و . درس از اساتيد مربوط به هر درس دريافت شد

طرح درس براي تعيين سطح سؤاالت و سطح عنوان شده در 
در اختيار دو ) 9( بلومبندي اهداف طرح درس بر اساس طبقه

ي قرار گرفت و اطالعات آموزش پزشك تن از متخصصين
مربوطه و همچنين اطالعات مربوط به تعداد سؤاالت 

اي، جوركردني، و جا خالي ارزيابي به   چند گزينهتشريحي،
 دشواري و ضريب. وسيله محقق در پرسشنامه ثبت گرديد

ماشيني خدمات اي در مركز  شاخص تميز سؤاالت چند گزينه
تدوين افزار   از نرمبا استفادهاصفهان دانشگاه علوم پزشكي 

  .شد  محاسبه ميشده توسط صبوري و همكاران
هاي ارزشيابي با  اطالعات مربوط به ساير روش

تعداد سؤاالت . آوري و ثبت شد استفاده از مصاحبه جمع
اساس زمان اختصاص  مناسب براي هر محتواي آموزشي بر

به . دگرديبندي طرح درس محاسبه  داده شده در برنامه زمان
 منظور نسبت تعداد ساعات اختصاص داده شده به هر اين

محتواي آموزشي به كل ساعات اختصاص داده شده به 
  .شد  تعداد سؤاالت امتحانات ضرب ميدردرس 

 SPSS-15افزار  ها از نرم براي تجزيه و تحليل داده
براي ارزيابي همبستگي بين سطوح سؤاالت . استفاده شد

ي هر سؤال در طرح امتحانات و سطوح محتواي آموزش
ارزيابي ميزان همبستگي بين تعداد سؤاالت درس و همچنين 

 و تعداد سؤاالت برآورد شده براي هر محتواي آموزشي
ضريب همبستگي اسپيرمن و هر محتواي آموزشي، آزمون 

  .پيرسون مورد استفاده قرار گرفت
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 سؤاالت و ، رعايت اصول اخالقي در اين تحقيقبراي
آوري  بندي با اجازه اساتيد جمع ه زمانطرح درس و برنام

و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و براي حفظ امانت، 
  .نتايج تك تك دروس با نام گزارش نشد

  
  نتايج

  سؤال دروس1013تجزيه و تحليل بر روي هجده درس و 
سال اول و  تخصصي دوره كارشناسي مامايي در طي دو نيم

 78/27( در پنج درس  نشان داد1385-86دوم سال تحصيلي 
در دوازده مورد  .ترم برگزار شده بود امتحان ميان) درصد

نه مورد ( سؤال امتحانات تنها از يك نوع ) درصد1/61(
و در پنج مورد ) اي و سه مورد تشريحي چهار گزينه

ي و ا چهار گزينه( سؤال از دو نوع ) درصد33/33(
 ؤالس از سه نوع ) درصد6/5( و در يك مورد )تشريحي

  .استفاده شده بود)  تشريحي و جا خالي،اي چهار گزينه(
ز در ييدر هيچ كدام از موارد از امتحانات به شكل كو

 در شانزده مورد. ارزشيابي دانشجويان استفاده نشده بود
 حضور دائم دانشجويان در كالس بخش ) درصد8/88(

كوچكي از نمره ارزشيابي نهايي را به خود اختصاص 
ت در هجده سؤاالتعداد و انحراف معيار انگين مي. داد مي

  . بود54±66/27درس مورد بررسي 
 مواردي كه  درصد100 در ،ي تحقيقها هبر اساس يافت

  درصد3/14تعداد واحد درسي بيش از سه واحد و در
آزمون ميان ترم  مواردي كه درس شامل يك واحد بوده

 را يدار معنيآزمون اسپيرمن ارتباط . بودبرگزار شده 
بين تعداد واحد هر درس و برگزاري امتحان ميان ترم 

  ).r=62/0 و p=01/0(نشان داد 
 ترم  سؤال در امتحانات ميان ترم و پايان1013در ارزيابي 
 71 (سؤال 715 نتايج نشان داد ،سال تحصيلي در دو نيم

 3/21 (سؤال 214 ، بلومبندي در سطح يك طبقه) درصد
سطح سه  در ) درصد6/7( سؤال 77 ، در سطح دو)درصد

در سطح چهار قرار داشت و هيچ )  درصد1/0(و يك سؤال 
  .يك از امتحانات سؤاالت در سطح پنج نداشتند

ت امتحانات ميان ترم سؤاالدر تعيين ارتباط بين سطح 
و پايان ترم با سطح اهداف آموزشي در طرح درس 

 ،آزمون اسپيرمن نشان داد در كل، طراحي شده دروس
ت و سطح اهداف سؤاال ضعيفي بين سطح دار معني ارتباط

  ).r=22/0 و p=0001/0 (ردآموزشي وجود دا
  

  ضريب همبستگي سطح سؤاالت با سطح اهداف آموزشي:1جدول 
  در طرح درس
 r p  شماره درس

1  75/0  001/0  
2  75/0  001/0  
3  42/0  00/0  
4  4/0  NS 

6  16/0  NS  
7  34/0  04/0  
8  25/0  01/0  

10  25  01/0  
11  6/0  004/0  
12  44/0  0/0  
13  44/0  00/0  
14  11/0  NS  
17  1/0  NS  

 به شكل اهداف جزئي طراحي نشده بود، 18 و 16، 15، 9، 5دروس 
  .بنابراين، ارزيابي سطوح آن قابل انجام نبود

NS :دار نيست معني.  
  

ت و سؤاالنتايج ارزيابي ضريب همبستگي بين سطح 
ز دروس با استفاده از سطح اهداف آموزشي هر يك ا
به تفكيك در جدول يك  آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن

امتحانات   فراواني نسبي سؤاالت آسان در،در كل .آمده است
با ضريب دشواري (، سؤاالت مناسب  درصد35/52پايان ترم 
 . بود درصد53/8 و سؤاالت دشوار  درصد68/38) متوسط

خص تميز و شا دشواري توزيع فراواني نسبي ضريب
  .ت براي هر درس در جدول دو آمده استسؤاال
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  به تفكيك دروسو شاخص تميز سؤال اي   توزيع فراواني نسبي ضريب دشواري سؤاالت چند گزينه:2جدول 
  شماره درس  شاخص تميز سؤال  اي ضريب دشواري سؤاالت چند گزينه

  دشوار  مناسب  آسان  دشوار  مناسب  آسان
3  5/45%  3/42%  3/11%  2/35%  6/36%  1/28%  
4  7/59%  5/35%  8/4%  3/40%  1/48%  5/11%  
5  8/43%  8/43%  5/2%  50%  1/28%  9/21%  
7  4/47%  1/42%  5/10%  6/41%  4/30%  28%  
8  1/54%  6/42%  3/3%  8/46%  1/45%  1/8%  
9  4/75%  4/19%  3/5%  58%  16%  26%  

10  7/66%  7/26%  7/6%  1/51%  9/48%  0  
11  1/37%  6/48%  3/14%  3/49%  8/33%  9/16%  
12  3/68%  3/28%  3/3%  45%  7/41%  3/13%  
13  22%  58%  20%  38%  42%  20%  
14  3/70%  3/27%  7/2%  4/32%  8/37%  3/24%  
15  27%  5/59%  5/13%  7/41%  8/52%  6/5%  
16  50%  6/39%  2/13%  5/42%  5/42%  15%  
17  2/72%  25%  8/2%  1/61%  2/22%  7/16%  
18  8/44%  4/41%  8/13%  31%  8/44%  1/24%  

  .دروس شماره يك و دو به شكل تشريحي برگزار شده بود
  

 ضريب همبستگي بين تعداد سؤاالت امتحان پايان ترم :3جدول 
  و ميان ترم و تعداد سؤاالت مناسب

 r p  شماره درس

1  85/0  02/0  
2  85/0  001/0  
3  71/0  NS 

4  4/0  NS  
5  2/0  NS  
6  79/0  02/0  
7  79/0  20/0  
8  12/0  NS  
9  33/0  NS  

10  44/0  04/0  
11  6/0  004/0  
12  56/0  05/0  
13  44/0  0  
14  57/0  03/0  
15  94/0  0  
16  93/0  0  
17  05/0  NS  
18  11/0  NS  

NS :دار نيست معني.  

 27/44ت نشان داد سؤاالارزيابي شاخص تميز 
  درصد07/38 ،ت داراي ضريب تميز مناسبسؤاال درصد
  درصد31/17م بودند و ت داراي ضريب تميز كسؤاال
  .ت ضريب تميز نامناسب داشتندسؤاال

نتايج نشان داد با استفاده از آزمون پيرسون در كل 
ت امتحان براي هر محتواي سؤاالهمبستگي بين تعداد 

ت بر اساس طرح درس سؤاالآموزشي و برآورد تعداد 
نتايج ارزيابي  ).p=00/0 و r=46/0( است دار  معنيمربوطه

ت امتحان براي هر سؤاالتگي بين تعداد ضريب همبس
شده براي هر   برآوردسؤالمحتواي آموزشي با تعداد 

محتواي آموزشي بر اساس طرح درس براي تك تك 
  . نشان داده شده استسهدروس در جدول 

  
  بحث

ارزيابي نهايي دانشجويان از امتحان ميان ترم براي 
 وه  استفاده شد) درصد87/27(در درصد كمي از موارد 

 گويي به سؤاالت كالس نيز بخش مهمي از ارزشيابي پاسخ
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د ده مياين نتايج نشان . نهايي را در بر نداشته است
اي  ارزشيابي اين دروس بيش از آن كه از نوع مرحله

در دانشگاه علوم پزشكي .  از نوع تراكمي است،باشد
هاي انجام شده به وسيله   ارزشيابي درصد5/72 ،زاهدان

. )10(ي انجام شده استا وم پايه به شكل مرحلهاساتيد عل
 هاي انجام شده در دانشگاه علوم پزشكي مقايسه ارزشيابي

در دانشگاه علوم پزشكي دهد كه   و زاهدان نشان مياصفهان
  .تر استفاده شده است اي كم اصفهان از ارزشيابي مرحله

 هاي آموزشي هاي مهم در فرايند فعاليت ارزشيابي از جنبه
 كه امكان شناسايي نقاط قوت و ضعف را فراهماست 

ها در  ي مثبت و رفع نارساييها هآورد تا با تقويت جنب مي
ي مؤثرهاي   گام،ي آموزشها شايجاد تحول و اصالح رو

اما دستيابي به اين مهم زماني ميسر است . برداشته شود
 هايي به اجرا گذاشته شود كه كه ارزشيابي در زمان

شي هنوز جريان دارد و يادگيري هاي آموز فعاليت
مدرس . گيري است دانشجويان در حال تكوين و شكل

هاي آموزشي هر  براي آن كه از چگونگي تحقق هدف
بخش از مطالب تدريس شده آگاه شود بايد در طي فرايند 

  .هاي دانشجويان را مورد ارزيابي قرار دهد  آموخته،آموزش
تنها در پايان  معلم نه ،ي جديد آموزشيها هطبق نظري
  بلكه در سراسر جريان آموزش بايد ميزان،دوره آموزشي

يادگيري دانشجويان خود را ارزشيابي كند و كاربرد 
 .اي براي نمره دادن خالصه نشود ارزشيابي تنها به وسيله

اين كار به معلم كمك خواهد كرد تا هم از چگونگي توفيق 
اط قوت و و شكست يادگيرندگان در يادگيري و هم از نق

 ).11(هاي آموزشي خود آگاهي حاصل كند ضعف فعاليت
 در حالي كه طبق نتايج به دست آمده استفاده از ارزشيابي

 اي در ارزشيابي دروس تخصصي مامايي تكويني و مرحله
  .كمتر استفاده شده است

دهد در دروسي كه تعداد  هاي پژوهش نشان مي يافته
. ترم برگزار شده است امتحان ميان باشد، ميواحد بيشتر 

 مجال ، دروسي كه داراي واحد بيشتري هستنداحتماالً
دهند تا  بيشتري را در اختيار اساتيد و دانشجويان قرار مي

. ارزيابي دانشجويان در طول ترم تحصيلي نيز انجام شود
محدوديت زمان و اصرار اساتيد و دانشجويان براي بيان كليه 

رزيابي تكويني را سلب  امكان ا،مطالب درسي در كالس
سازد تا از شناسايي ميزان  نمايد و اساتيد را وادار مي مي

  .پيشرفت دانشجويان در طي روند تحصيل صرف نظر كنند
 ،نتايج تحقيق نشان داد كه در بيش از نيمي از امتحانات

اي  ت چهار گزينهسؤاال و عمدتاً سؤالصرفاً از يك نوع 
ت چند سؤاالتفاده از اگر چه با اس. استفاده شده است

 محتواي زيادي را مورد ارزيابي قرار توان مياي  گزينه
 داد، اما در صورتي كه اصول صحيح طراحي سؤال رعايت

در . )12(دگرد ميت كاسته سؤاالاز اعتبار اين نوع ، نشود
  سؤاالت در ارزشيابي درصد5/23 كه گزارش شده يتحقيق

  .)10(ستبه شكل تشريحي بوده ا دروس علوم پايه
ت تشريحي سؤاالگويي به  بر بودن پاسخ به دليل زمان

 توان تعداد هاي طوالني، در زمان محدود امتحان نمي با جواب
 هميشه بنابراين، ، تشريحي استفاده كردسؤالزيادي 

بسيار محدود است   هاي يك آزمون تشريحيسؤالتعداد 
  نمونه ضعيفي از محتوا،هاي تشريحي  آزمون،و در نتيجه

 از محاسن اين .)3(ندگير ميهاي درس را اندازه  و هدف
ها اين است كه اگر دانشجويان از پيش بدانند  نوع آزمون

 يادگيري آنها ،هاي تشريحي آزمون كه با استفاده از
 براي يافتن روابط يبيشتربا سعي  ،سنجيده خواهد شد

در ميان مطالب به جستجو خواهند پرداخت و اطالعات را 
 طراحي بنابراين، . سازمان خواهند داددار معنيي ها هبه را

ت براي سنجش سطوح باالي يادگيري سؤاالاين نوع 
 در ،متأسفانه اما .)3(هاي اختصاصي مناسب است هدف

ت تشريحي درصد كمي را سؤاال ،امتحانات ارزيابي شده
  .بوداختصاص داده  به خود

گاه ي موجود در دانشافزار نرمبه دليل وجود امكانات 
علوم پزشكي اصفهان و امكان محاسبه ضريب دشواري 

 اي، استفاده از سؤاالت و شاخص تميز سؤاالت چهار گزينه
د با مزاياي توان مياي در ارزشيابي دروس  چند گزينه

اي براي  ت چند گزينهسؤاال اما طراحي ،زيادي همراه باشد
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 نيازمند دقت بسيار زياد ،سنجش سطوح باالي يادگيري
  .ت استسؤاالاحي اين در طر

ند براي استفاده بهينه كن ميان توصيه نظر حباغلب صا
 از ، بهتر است در يك آزمون،سؤالهاي انواع  از ويژگي

در حالي است كه در ) 3( استفاده شودسؤالانواع مختلف 
 اساتيد ،هاي ارزشيابي مورد بررسي در اين تحقيق آزمون

  .اند برده ت بهرهسؤاالتر از انواع  كم
 بندي  بر اساس طبقه،دشهمان طور كه در نتايج ديده 

ت سطح سؤاال ،بيشترين فراواني را در كليه دروس، بلوم
ت سؤاال  درصد28/7 و تنها اند دادهيك به خود اختصاص 
  سؤاالت درصد50 نشان داد يتحقيق. در سطح سه قرار دارند

 ياارزيابي دانشجويان دوره كارشناسي دانشگاه آدااليد استرال
 همچنين. )13(بندي بلوم قرار داشته است در سطح يك طبقه

بررسي سطوح مورد ارزيابي در كه به  يپژوهشدر 
ي در گرگان يسؤاالت طراحي شده مربيان پرستاري و ماما

 سؤاالت در سطح دانش،  درصد8/16نشان داد انجام شد، 
 در سطح  درصد9/8 سؤاالت در سطح درك،  درصد2/41

 در  درصد2/11 ، در سطح قضاوترصد د7/6 ،كاربرد
ه سطح تركيب بود در  درصد3/15سطح تجزيه و تحليل و 

 ، با تحقيقات مشابهمقايسه نتايج تحقيق حاضردر ). 7(است
رسد سطوح يادگيري ارزيابي شده در ارزشيابي  به نظر مي

 علوم پزشكي دروس تخصصي نظري مامايي در دانشگاه
 اين در حالي است كه .داصفهان در سطح پايين قرار دار

اهداف آموزشي كسب توانايي استدالل و استنتاج از 
 گيري  و بكارهاي پزشكي و كسب مهارت تشخيص گروه

 هاي دروس تخصصي الزمه فعاليت در حيطه مامايي آموخته
 است و برخورداري ماماها از دانش الزم و كافي و افزايش

عملكرد آنان  منجر به بهبود گيري توانايي آنان در تصميم
هاي باليني   حرفه مامايي با قضاوت،زيرا) 14(دشو مي

ثيرات مستقيم روي سالمت مادر و أدرگير است كه ت
  .جنين خواهد داشت

بر اساس نتايج به دست آمده از ارزشيابي دروس 
هاي   بيش از آن كه به ارزيابي مهارت،تخصصي مامايي

 دانش  سطوحگيري  به اندازه،سطوح باال پرداخته شود
 متأسفانه آزمودن توان شناختي دروس. پرداخته شده است

ت سؤاالتخصصي مامايي دانشجويان در اين سطح از 
د دانشجويان را در راستاي وظايفي كه در آينده توان مين

  . ارزيابي كند،درو مياز آنها انتظار 
ت امتحانات ميان سؤاالدر راستاي تعيين ارتباط سطح 

طح اهداف آموزشي در طرح درس با س ترم و پايان ترم
ت سؤاالد در ده ميطراحي شده دروس نتايج نشان 

ي دار معني امتحانات برگزار شده همبستگي  درصد23/69
ت و سطح اهداف آموزشي در طرح درس سؤاالبين سطح 

 موارد اين همبستگي  درصد77/30وجود دارد و در 
 عدم هماهنگي بين سطوح اهداف آموزشي.  نيستدار معني

 دهنده ت در برخي از امتحانات نشانسؤاالو سطوح 
 به سؤال طراحان توجه و عدم سؤالضعف در طراحي 

  درصد7/62تحقيق كميلي نيز در . اهداف آموزشي است
ت خود را بر اساس اهداف آموزشي درس سؤاالاساتيد 

  .)10(اند كرده طرح
از آنجا كه دانشجويان براي فراگيري دروس 

به طرح درس از انتظارات اساتيد در تخصصي با مراجعه 
 عدم هماهنگي بين اين دو با ،ندشو ميارزشيابي مطلع 

سردرگمي دانشجويان براي درك بهتر مطالب تئوريك 
د گرد ميهمچنين اين گونه مشكالت باعث . شود ميهمراه 

دانشجويان براي درك بهتر وظايف آموزشي خود كمتر 
  .دتدوين شده مراجعه نماين به طرح درس

 ضريب دشواري موردارزيابي نتايج به دست آمده در 
  سؤاالت، امتحانات درصد33/73دهد در  سؤاالت نشان مي

اند و  آسان بيشترين فراواني نسبي را به خود اختصاص داده
مناسب  دشواري تنها در دو مورد سؤاالت از نظر ضريب

كمترين فراواني نسبي در همه در حقيقت، .  استبوده
د كه داراي ضريب شو ميتي را شامل ، سؤاالامتحانات

ت جامع آزمون سؤاالدشواري باال است؛ اما در تحليل 
 78/57 ،نهايي پرستاري در دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

 28/15 متوسط و  درصد94/26ت آسان و سؤاال درصد
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  .)15(سؤاالت مشكل بوده است درصد
هاي تدريس و  ت بايد با هدفسؤاالسطح دشواري 

تواي دروس و روش تدريس و توانايي فراگيران مح
 موقعيت ،رجعاز آنجا كه ارزشيابي مالك م. هماهنگ باشد

هر يك از فراگيران را با توجه به ميزان عملكرد يا سطح 
 هاي كمينهتعيين ، دكن ميمطلوب پيشرفت تحصيلي تعيين 

 ارزشمند سؤال براي فراگيران قبل از طرح گيري ياد
 به دست هاي يافته از گيري  نتيجهراين،بناب. خواهد بود

آمده و مناسبت ضريب دشواري هر كدام بستگي به هدف 
هاي  سؤالان معتقدند نظر حباما صا .)16(آزمون دارد

هايي هستند كه ضريب دشواري متوسط و  ، سؤالخوب
 توصيه شده است پس ،بنابراين. )3(ضريب تميز باال دارند

ت يك سؤاالتميز از تعيين ضريب دشواري و شاخص 
ت و بازنويسي آن سؤاال به اصالح سؤال طراحان ،آزمون

 هايي سؤاالتي كه نياز به تغيير دارند اهتمام ورزند و سؤال
كه ضريب دشواري آنها بسيار باال و يا بسيار پايين را 

  .)3( مورد تجديد نظر قرار دهند،است
ت نيز نشان داد در سؤاالارزيابي شاخص تميز 

شاخص  تسؤاال  درصد50 دروس بيش از  درصد67/26
را به خود اختصاص داده ) ت مناسبسؤاال(تميز باال 

  درصد2/44ت ارزيابي شده سؤاالدر بين مجموع . بودند
 شاخص تميز  درصد96/38 ،ت شاخص تميز باالسؤاال

) نامناسب( شاخص تميز منفي  درصد09/17كم و 
  .داشتند

 ري شاهرودت جامع پرستاسؤاال ،در تحقيق دادگري
  درصد18/72 شاخص تميز باال و  درصد5/4داراي 

 شاخص تميز منفي  درصد31/22 شاخص تميز كم و
مقايسه نتايج تحقيق حاضر با تحقيق . )15(ده استبو

ت امتحان دروس سؤاالتر   وضعيت مطلوب،دادگري
 31/17 ،با اين وجود. دده ميتخصصي مامايي را نشان 

انات تخصصي مامايي  نامناسب در امتحسؤال درصد
  .ت استسؤاال ضعف طراحي اين دهنده نشان

د كه در آن ده ميت با ضريب تميز منفي نشان سؤاال

.  گروه قوي بدتر از گروه ضعيف عمل كرده است،سؤال
ها داراي معايب اساسي هستند كه بايد به  سؤالاين گونه 

كلي كنار گذاشته شوند و يا در آنها تجديد نظر اساسي 
  .)3(ذيردصورت پ
ت امتحان و سؤاال ارزيابي همبستگي بين تعداد براي

ت بر اساس اهميت سؤاال برآورد تعداد سؤالتعداد 
 ، امتحانات درصد11/61 د درده مينشان   نتايج،محتوي

ت برآورد شده و تعداد سؤاالهمبستگي الزم بين تعداد 
 89/38ت موجود در امتحان وجود دارد و در سؤاال
از ديد . ه است نبوددار معنين همبستگي  موارد ايدرصد
 تعداد ساعاتي كه به يك محتوي ،شوندگان آزمون

 از هر محتوي سؤالد و نيز تعداد شو مياختصاص داده 
عدم   نماينده اهميت آن محتوي است و،در ارزشيابي

 اين نگرش را ممكن است به وجود ،هماهنگي بين اين دو
  فراگيري محتواييآورد كه فراگيران وقت زيادي را صرف

 بر سؤالطراحي . اند كه اهميت چنداني نداشته است كرده
د از به وجود آمدن اين اشكاالت توان مياساس طرح درس 

رسد اين موضوع به وسيله  به نظر مي. پيشگيري كند
اگرچه .  كمتر مورد عنايت قرار گرفته استسؤالطراحان 

ده گاهي تدوين طرح درس و تعداد جلسات اختصاص دا
  .مل داردأشده به هر محتوي خود جاي ت

  تدريس يك درس به وسيله چند استاداز آنجا كه معموالً
شود، برآورد تعداد سؤال هر محتوي به وسيله  انجام مي

  .مسؤول درس و اعالم آن به كليه اساتيد ضرورت دارد
  
  گيري نتيجه

هاي انجام شده در دروس تخصصي نظري  ارزشيابي
.  از نوع تراكمي استامايي عمدتاًدوره كارشناسي م

ت تشريحي با سؤاالهمچنين عدم استفاده بهينه از انواع 
عدم توجه طراحان . كاهش سطوح سؤاالت همراه شده است

 اهداف سؤال در برخي دروس در تطابق بين سطوح
آموزشي در هر محتواي آموزشي و سطح سؤاالت از نقاط 

فاده از سؤاالت است. هاي انجام شده است ضعف ارزشيابي
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آسان در ارزشيابي دانشجويان مامايي بيش از سؤاالت 
.  قرار گيردتجديد نظر  است كه بايد موردبودهمتوسط 
 بر ها هد كميته ارزشيابي دانشكدشو مي پيشنهاد بنابراين،

ارزشيابي تحصيلي دروس تخصصي نظارت مستمر 
كه كمتر به نكات و سؤال، داشته باشند و براي طراحان 

 ،طراحي سؤال آشنايي دارندصول ارزشيابي تحصيلي و ا
شود  همچنين توصيه مي. ريزي شود هاي الزم برنامه آموزش
ت تشريحي براي ارزيابي سطوح سؤاال از سؤال طراحان

  .باالي يادگيري بيشتر بهره ببرند
  

  قدرداني
مطالعات و ين مركز مسؤولنويسندگان مقاله از 

 به ، اصفهانلوم پزشكيدانشگاه ع توسعه آموزش پزشكي
ماشيني خدمات  و واحد ،دليل حمايت مالي و اداري تحقيق

  .دانشگاه كمال تشكر و قدرداني را دارند
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Investigating the Academic Achievement Evaluation of Specialized 
Theoretical Courses of Midwifery BS 

 
Kazemi A, Ehsanpour S, Hassanzadeh A. 

 
Abstract 
 
Introduction: Evaluating the gap between educational goals and achievement is among the constant 
requirements of educational process. Using a well-developed test for academic achievement reflecting all 
educational goals and full syllabus content is a matter of importance. Regarding the magnitude of 
specialized theoretical courses of midwifery, researchers in this study attempted to assess the evaluation 
manner and investigate evaluation tests' questions regarding questions level and their accordance with 
educational goals. 
Methods: This is a descriptive study performed in cross-sectional way on evaluation of 18 specialized 
theoretical courses of midwifery along 2 semesters of 2006-2007 academic year. Data gathering tool was a 
questionnaire. Variables under investigation in this study included evaluation tools, question type frequency 
distribution, level of the questions in examination and the level announced in course design (based on bloom 
classification), difficulty coefficient and question discrimination index, appropriate number of questions and 
the number of questions in examination for each course's content. 
Results: Findings demonstrated that the midterm examination was held for 5 courses (27.78%). Assessing 
the level of questions showed that 71% of questions were in level 1 of Bloom classification. There was a 
significant difference between level of midterm and final questions and level of educational goals (p= 
0.0001). The relative frequency of easy questions in final examination was 52.35% and 44.27% of questions 
had appropriate discrimination coefficient. There was a significant correlation between the number of 
questions for each educational content in examination and the estimation of appropriate number of questions 
for each educational content (p= 0.00). 
Conclusion: The findings of this study reveal that most evaluations held for specialized theoretical courses 
of midwifery were aggregative (congestive) and mostly easy to answer. The proportion of questions with low 
discrimination and inappropriate was also inordinately expected. Multiple choice questions are the most 
frequent assessment tool in evaluating specialized theoretical courses of midwifery and it is accompanied by 
questions level descent compared to its expected level. 
 
Keywords: Academic achievement evaluation, Midwifery education, Specialized courses, Bloom 

classification. 
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