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 ايمحدود و اي  نهيچند گز يها آزمونكه استفاده از  دهيزمان آن نرس ايآ
   منسوخ گردد؟

  
  *نين شماعيان رضوي، آيين محمديازن

  
  183تا  182 ):20(16 ؛1395 پزشكي/ علوم در آموزش ايراني مجله

  
پزشكي علوم در آموزش ايراني مجله محترم سردبير  

در  "منسوخ گردد؟ ايمحدود و اي  نهيي چند گزها كه استفاده از آزمون دهيزمان آن نرس ايآ"با عنوان  ريببه سر داي  نامه
 دهيبه چاپ رس 505-507صفحه 1394)، خرداد 77(پياپي  3سال پانزدهم، شماره  يآموزش در علوم پزشك يرانيمجله ا
  ).1است(

در طرح  دياسات يدانشجو و عدم توانمند يابيدر ارز ي نهيچهارگز يها نامه در خصوص ناكارآمد بودن آزمون نيا
چون آلمان و فرانسه و پرتغال  ييكشورها با آزمون برگزار شده در ياريآزمون دست سهيو مقااي  نهيت چهارگزسؤاال
  نموده است. هئرا ارا يمطالب كشورمان ياريدست رشيدر انتقاد از آزمون پذ تيو در نها است

 ،ياريآزمون دست هژيبه و يحوزه پزشك يها آزمون شناسي بيمقاله بابت پرداختن به آس نسندگايضمن تشكر از نو
  قابل بحث است: رينكات ز
سطوح اول و دوم  يبررس ي) و هنوز برا2(هستند يدر علوم پزشك ينعي يها آزمون ترين متداولاي  چندگزينه يها آزمون
  ).3(هستندابزار در دست  نيبهتر لريدر هرم م ها يتوانمند
 يذهن يها ومهارت يآمار يرهايتفس ،يپزشك يها يرگي ميتصم ،يمعلومات فرد يابيارزش يبرااي  چندگزينه سؤاالت

توانند سطوح ادراك،  يشوند م يطراح ياگر سؤاالت به خوب .)4(شوند مي و حل مشكل استفاده صيتشخ ،يادآوريمانند 
هستند اي  نهيچند گز يها آزمون ،يدر آموزش پزشك يآزمون كتب عنو نتري جي). را5(كنند يابيارزش زيفهم و كاربرد را ن

). در 7و6(رندگي مي مورد استفاده قرار زيمتحده ن االتيا يتخصص يبوردها يكه از حدود پنج دهه قبل در آزمون كتب
گروه علوم  انيودانشج يابيدر ارزش يكتب يها آزمون نتري متداولاي  نهيچند گز يها آزمون يدر آموزش پزشك زين رانيا

 يها تخصص افراد است كه با آزمون ييشناسا يبرا اريمع نيبهتر ،حوزه از علم كي). دانش مربوط به 4(است يپزشك
  ).8(شود مي دهينحو سنج نيبه بهتراي  نهيچند گز

 يكدانشگاه علوم پزش يپزشك يتخصص ياريدست يارتقااي  نهيچند گز يها آزمون يروند پنج ساله طراح يبررس در
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 بياعتبار، ضر بيضر يكم يها از نظر شاخص ياريدست يارتقا يها كه آزمون است دهيمشخص گرد زيكرمانشاه ن
دو و  يت با تاكسونومسؤاالو درصد  يت بدون اشكال ساختارسؤاالدرصد  ،يفيك يها و شاخص زيتم بيضر ،يدشوار

  ).9(قرار داشتند يسه، در محدوده قابل قبول
 كهاي  اند. از جمله در مطالعه در خارج از كشور پرداختهاي  نهيت چند گزسؤاالبودن  ديو مف ياربردبه ك يمعتبر مطالعات
ساله با نمرات آزمون  8دوره  كيدانشگاه اتاوا در  يداخل ارانيدست ينيساختارمند ع ينينمرات آزمون بال سهيبه مقا
 The Royal College of Physicians and Surgeons ofپزشكان و جراحان كانادا  اليكالج رو يمل تيپراهم

Canada (RCPSC( نمرات  كينزد يپرداخته است، همبستگ ،است يو عملاي  نهيچهارگز يدو قسمت تست يكه دارا
 بردو كار يشناخت يسنجش سطوح باال ليبه دل يآزمون مل يو بخش تست دانشگاه اتاوا ينيساختارمند ع ينيآزمون بال

  ).10(گزارش شده استاي  نهيزت چند گسؤاالدانش توسط 
دانش  يبه ارتقا توان مي سازيتوانمند يها كارگاه قياز طر يعلم تأيه يو اعضا دياسات يعلم هيبن تيآموزش و تقو با

  اقدام كرد. يريادگي يها طهيت و حسؤاال يفيك ميآنها در مفاه
افرادي خواهد شد كه  تيمحتمل منجر به موفق به طور كامالًاي  نهياستفاده از آزمون چهار گز"آمده است  متن مقاله در

منبع مرتبط با اظهارنظر فوق  رسد مي منابع به نظر يكه با بررس "و تفكر دارند ليو تحل هيتري در درك، تجز كم ييتوانا
و انجام  يجامعه آمار نييحجم پا ليمقاله به دل سندگانيكه بنا به نظر نو باشد 12شماره  منبع 11و  10منابع  يبه جا

  ندارد. يمطلوب يرپذي ميتعم تيقابل جيمركز، نتا كيپژوهش در 
نباشد  رپذي امكان رش،پذي روند از آنها كامل حذف ها نوع از آزمون نيا يها ييكه با توجه به كارا رسد مي به نظر انيپا در

استفاده از آزمون  زار (مثالًاب كي يآزمون به جا ستمياز استفاده از س توان مي برطرف كردن نواقص موجود يو برا
  .د) استفاده كريچهارجواب يدر كنار تست يعمل
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