
  
  ....هاي ارتقاي دستیاري ت علمی بر نتایج آنالیز آزمونأهی ساتیددانش ا ءارتقابرنامه  ياجرا ثیرأت –رضا پورمیرزاکلهري                                    )112(

هاي ارتقاي دستیاري  ت علمی بر نتایج آنالیز آزمونأهی ساتیدارتقاء دانش ابرنامه  ياجرا ثیرأت
  1388پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 

 1پور ارسالن نادري ؛3منصور رضایی؛ *2پور فرح روشن؛ 1رضا پورمیرزاکلهري

  
  چکیده

باتوجه به اهمیت برگزاري این  .گیرند زشکی مورد استفاده قرار میپ هاي ارتقاي اي در آزمون هاي چندگزینه آزمون :زمینه
االت بر ؤساین ت علمی طراح أثیر اجراي برنامه ارتقاي دانش اعضاي هیأاین پژوهش با هدف ت ،صورت استاندارد هها ب آزمون
 .انجام گرفت 1388در سال  ها آزمون این آنالیزنتایج 

نتایج  وانتخاب  ،روش سرشماري به ي ارتقاي دستیاري پزشکیها آزمون نفر از طراحان 105 ،تجربی نیمه پژوهشیدر  :ها روش
هاي  آوري داده ابزار جمع. هاي استاندارد براي آنان ارسال گردید هاي طراحی آزمون و پمفلت 1387 هاي تجزیه و تحلیل آزمون

 و االت و پایایی آزمونؤانحراف معیار س و اريدشو و تمییز هاي ضریب در مورد گزارش تحلیل آزمون وزارت بهداشت ،کمی
الت بدون اشکال ساختاري ؤادرصد سدر مورد شامل گزارش دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی  ابزار ،هاي کیفی آزمون براي داده

  . گردید واریانس تحلیل زوجی و مستقل و آنالیز Tهاي  ها با استفاده از آزمون داده. بود 3و  2االت تاکسونومی ؤو درصد س
 3و  2االت داراي تاکسونومی ؤاالت بدون اشکال ساختاري و درصد سؤمیانگین ضریب تمییز، اعتبار آزمون، درصد س :ها یافته

 واالت ارولوژي مشاهده شد ؤدر س )54/0( ضریب دشواري ترین کم .>P)05/0(داري پیدا کرد اافزایش معن ،1388در سال 
  . )=005/0P( االت روانپزشکی بودؤدر ضریب تمییز در سافزایش شترین درصد و بی )67/0(ترین ضریب دشواري بیش

ه بازخورد در مورد نتایج یهاي آموزشی و ارا با استفاده از  پمفلت الؤطراحان سدهنده افزایش دانش  نتایج نشان :گیري نتیجه
  .باشد هاي گذشته می هاي دوره آزمون
  .آزمون ارتقاء ،دستیاران پزشکیارتقاي دانش، تحلیل آزمون،  :ها واژهکلید
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  مقدمه
تغییر رفتار فراگیـران   ،هدف ،وزشیهاي آم در فعالیت

 ،براي مشـخص شـدن وقـوع یـادگیري     .است )یادگیري(
این ارزشـیابی   .ارزشیابی از فرآیند تدریس ضروري است

هاي یـادگیري تعیـین    شرایط فعالیت براساس نوع هدف و
گیري فرآیندي  اندازه ).1(گیري نام دارد  اندازه و گردد می

 مقـدار  چـه  ئا یک شکند یک شخص ی است که تعیین می
طور ساده بـه   ارزشیابی به. از یک ویژگی برخوردار است

اطـالق   تعیین ارزش براي هـر چیـز یـا داوري ارزشـی    
گویند  در فرآیند آموزش به این ابزار آزمون می و گردد می

ی و عملـی  یآزمون باید سه خصوصیت روایی، پایـا ). 2(
دشـده  آزمـون استاندار  منظـور از ). 3(بودن داشته باشـد  

قبالًً در مورد افراد دیگري اجرا شـده و   آزمونی است که
). 4(نتایج آن مورد تجزیه و تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت     

سـاخته و   هـاي معلـم   ها در دو دسته کلـی آزمـون   آزمون
  ). 5( شوند بندي می طبقههاي استاندارد  آزمون
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هاي عینی  ترین آزمون متداول ،اي هاي چندگزینه زمونآ
ـ  ). 2(باشند  می اي داراي دو بخـش   ال چندگزینـه ؤهـر س

 هـا   گزینـه یکـی از   اسـت و  هاي پیشنهادي گزینهو  ریشه
ایـن   .)4(ترین پاسخ قسمت ریشه است  درست یا درست

ــوع ســ  ــردي،    ؤن ــات ف ــابی معلوم ــت ارزی االت جه
هـاي   گیرهاي پزشکی، تفسیرهاي آماري و مهـارت  تصمیم

ـ یگشـا  ذهنی مانند یادآوري، تشـخیص و مشـکل   ورد ی م
ـ   در صـورتی  .)5(گیرنـد   استفاده قـرار مـی   االت ؤکـه س

فهـم،   ،سطوح باالي دانشتواند  شود میخوبی طراحی  هب
  ).6(اطالعات را نیز بسنجد  ادراك، کاربرد و

ارزشیابی پایـان دوره و   اي در هاي چندگزینه از آزمون
ــان ــر  دوره رشــته می ــوم پزشــکی نظی ــاي مختلــف عل : ه

 بـراي . شـود  یاري استفاده میکارآموزي، کارورزي و دست
ــ ــی س ــهؤطراح ــیلمن  اي االت چندگزین ــول م ــد اص  بای

)Milliman (بعد از انجـام آزمـون بایـد     .را رعایت نمود
االت آزمون از لحـاظ کمـی و کیفـی    ؤتجزیه و تحلیل س

ـ  مواردي ماننـد  بعد کیفی به . انجام شود االت ؤدرصـد س
 درصـد  وداراي تاکسونومی منطبق بر اهـداف آموزشـی   

اعتبار کل،  ،پردازد و در بعد کمی اشکاالت ساختاري می
یـز و انحـراف معیـار آزمـون     هاي دشـواري، تمی  ضریب

  . رددگ سنجش می
هـاي   مطالعات مختلفی بـه تجزیـه و تحلیـل آزمـون    

ــه چنــد ــد اي پرداختــه گزین هــاي  در اصــفهان آزمــون. ان
هاي بالینی تحت تجزیه و تحلیـل   اي کارآموزي گزینه چند

ی یگرفت و نتایج حاکی از کسب حداقل ضریب پایاقرار 
هاي دشـواري از حـد اسـتاندارد     تر بودن ضریب و پایین

هاي علـوم پزشـکی نیـز وضـع      در سایر رشته .)7( بودند
هــاي کتبــی  ارزشــیابی آزمــون. همــین ترتیــب اســت بــه

ــد ــه چن ــتاري  گزین ــجویان پرس ــت دانش  ،اي درس بهداش
االت ؤدر طراحی سکننده اشکاالت مهم ساختاري  منعکس

آموزش به اسـاتید  ها  پژوهش این ).8(اي است  چندگزینه
ــون    ــی آزم ــوص طراح ــکی در خص ــوم پزش ــاي  عل ه

 کننـد کـه    کنند و گزارش مـی  را پیشنهاد میاي  چندگزینه

ی یتواند بـر ضـریب پایـا    اي می االت چندگزینهؤآنالیز س
  ).9(ها داراي تأثیر مثبت باشد  آزمون

هـاي ارتقـاء    آزمـون  ،پزشکیهاي تخصصی  در رشته
کـه بـه   اسـت  هـایی   ترین آزمـون  ه مهملدستیاران از جم

با توجه . پردازد سنجش پیشرفت تحصیلی در دستیاران می
دبیرخانـه مسـتقلی در خصـوص     ،به اهمیت این موضوع

هـاي   ، برگـزاري و تجزیـه و تحلیـل آزمـون    رسانی اطالع
زش ارتقاء دستیاران در وزارت بهداشـت، درمـان و آمـو   

از سـال  . پردازد پزشکی وجود دارد که به این امر مهم می
هاي ارتقاء  تحلیل آزمون بار تجزیه و نکه براي اولی 1387

دستیاران در مرکز مطالعات و توسـعه آمـوزش پزشـکی    
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار شـد نتـایج آنـالیز    

هاي  کیفی حاکی از عدم آگاهی کافی اساتید طراح آزمون
آنـالیز کمـی   ). 10(االت مناسـب بـود   ؤرتقاء از تهیه سا

دار مقادیر ادهنده عدم تفاوت معن نیز نشان االت آزمونؤس
لذا ضروري بـود  ). 11(کمی با استانداردهاي مربوطه بود 

هاي آموزشـی نسـبت بـه افـزایش دانـش       با اجراء برنامه
اي ارتقاء اقدام  هاي چندگزینه االت آزمونؤاساتید طراح س

عنوان پمفلت  3با تهیه و چاپ  1387در طول سال . دنمو
هـاي   آموزشی جهت اساتید در خصوص طراحی آزمـون 

ارجاع نتایج آنالیز کمی وکیفی آزمون ارتقاء به  ،استاندارد
برگـزاري   ،هـاي آموزشـی پزشـکی داراي دسـتیار     گروه

هاي استاندارد در مرکز مطالعات و  کارگاه طراحی آزمون
و ی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه موزش پزشکآتوسعه 

تـالش شـد کـه     ،ه مشاوره به اساتیدیارا ،در صورت نیاز
دانش اعضـاء محتـرم هیـأت علمـی دانشـکده پزشـکی       

هاي ارتقاء افـزایش   کرمانشاه در خصوص طراحی آزمون
ـ   مذکوربعد از اجراي برنامه  .یابد ثیر أضروري بود کـه ت

ت علمـی دانشـگاه   أدانش اساتید هی هاي ارتقاء این برنامه
مطالعه این این بنابر .علوم پزشکی مورد ارزیابی قرار گیرد

 تأثیر ارتقاء دانش اعضـاء هیـأت علمـی   بررسی با هدف 
هاي آموزشی دسـتیاري پزشـکی در نتـایج آزمـون      گروه

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه صورت  1388ارتقاء سال 
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همچنین نتـایج تجزیـه و تحلیـل کمـی و کیفـی       .گرفت
   .انجام شد آزمون ارتقاء

  
  ها  روش مواد و

تجربی از نوع  در این مطالعه نیمهجمعیت مورد مطالعه 
هیـأت علمـی دانشـکده     نفـر از اعضـاء   105 ،قبل و بعد

روش  که به نددوپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ب
هـاي   در گـروه هـا   نمونـه تمام . انتخاب شدندسرشماري 

ــ مســ ،پزشــکی دسـتیاري  آمـوزش  االت ؤئول طراحـی س
   در طـول سـال   و ههـاي ارتقـاء بـود    اي آزمون هچندگزین

  .تغییر نکردند 88-1387
دانـش   برنامه ارتقـاء  ،1387سال  بعد از آزمون ارتقاء

زمینه  در 1387-88هاي  طول سال ت علمی درأهی اعضاء
تهیـه  این برنامه شامل . اجرا شدهاي ارتقاء  طراحی آزمون

نتـایج آزمـون ارتقـاء     ه بازخوردیاار سه عنوان پمفلت و
به ایشان بـا هـدف افـزایش دانـش      1387دستیاري سال 

 1387هـاي   سال هاي ارتقاء سپس نتایج آزمون .بوداساتید 
 آوري ابزار جمـع  .با هم مورد مقایسه قرار گرفتند 1388 و

در  گزارش تحلیل آزمون وزارت بهداشت ،هاي کمی داده
االت ؤي، انحراف معیار سدشوار و تمییز هاي ضریب مورد

گـزارش   ،هاي کیفی براي داده و) KR20( و پایایی آزمون
االت ؤدرصد سدر مورد دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی 
و  IIاالت تاکسونومی ؤبدون اشکال ساختاري و درصد س

III افـزار تحلیـل    هاي کمی بـا اسـتفاده از نـرم    داده .بود
ارت بهداشـت،  هاي ارتقاء دستیاران که توسـط وز  آزمون

هاي پزشکی سراسـر   درمان و آموزش پزشکی به دانشکده
  آزمـون افزار  نرم .دست آمد کشور معرفی گردیده است به

. اسـت  Windowsمحیط  در و قابل اجرا Dosتحت برنامه 
االت با استفاده از برگه گـزارش نتـایج   ؤهاي کیفی س داده

راي که به دبیرخانـه شـو   1388و  1387آنالیز آزمون سال 
اسـتخراج   آموزش پزشکی و تخصصی ارسال شـده بـود  

ـ  شاخص ،این گزارش. گردید االت داراي ؤهاي درصد س
االت بــدون اشــکال ؤو درصــد ســ IIIو  IIتاکســونومی 

براسـاس   هـا   ایـن شـاخص  . شـد  ساختاري را شامل می

درمـان و آمــوزش   هـاي وزارت بهداشـت،   دسـتورالعمل 
ــه تخصصــی ارزشــیابی م و پزشــکی  ــز توســط کمیت رک

مـالك   .مطالعات و توسعه آمـوزش تعیـین شـده بودنـد    
بندي شناختی بلـوم در سـطوح    طبقه ،انتخاب تاکسونومی

در سطح کاربرد  و IIدرك مطلب براي تاکسونومی  فهم و
ـ شاخص . بود IIIدانش براي تاکسونومی  االت ؤدرصد س
نیز بـا اسـتفاده از اصـول مـیلمن     بدون اشکال ساختاري 

 -16SPSS بـا اسـتفاده از نـرم افـزار     ها داده .دست آمد هب
  .تجزیه و تحلیل آماري شد

هـاي   هاي مطالعه از آزمون جهت تجزیه و تحلیل داده
  همچنـین   آنالیز واریانس و تـوکی و  زوجی، تی مستقل و

  . اسـتفاده شـد   قبـل /قبـل  -بعـد  *100=درصد تغییـر  از
  و ) دســتیاران(هــاي گــروه آزمــون  باتوجــه بــه ویژگــی

مقایسـه کـل دسـتیاران در     ،متفـاوت صیلی تحهاي  رشته
هـاي هـر    آزمـون  نبود و با یکدیگر مقدور ها تمامی رشته

ــ     صـورت اختصاصــی مـورد مقایســه    هگـروه آموزشـی ب
  . قرار گرفت

ارتقـاء  هـاي   زمونآها و مشخصات کمی و کیفی  یافته
هـاي   دستیاران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشـاه در سـال  

هاي آمـوزش پزشـکی    روهجهت مدیران گ 1388و  1387
درمجمـوع   ).2 و 1جـدول  ( دستیاري ارسال گردیده بود

 عفونی و گرمسـیري،  کودکان، داخلی،گروه آموزشی  11
 ، بیهوشـی  جراحـی،  قلـب،  ارولوژي، شناسی، آسیب زنان،

ـ رادیولوژي  روانپزشکی و االت ؤتحت تجزیه و تحلیل س
ـ  .آزمون ارتقاء دستیاري قرار گرفتند ت االؤمجموع کل س

در دو دوره آزمون ارتقاء دستیاري که تحت بررسی کیفی 
در هر سـال  ها  گروهاز همه  .ال بودؤس 3400 قرار گرفت

ـ امـا  ال مورد بررسی قرار گرفت ؤس 150 االت گـروه  ؤس
هـاي   االت آزمونؤمقایسه س .ال بودؤس 200شناسی  آسیب
 1388 و 1387دستیاري برگزارشده در طـول سـال    ارتقاء

دو گـروه   1388سـال   در آزمـون ارتقـاء   .فتانجام پذیر
اضافه شده بود ها  به گروهرادیولوژي  نرولوژي وآموزشی 

مقایسه  ،1387دلیل عدم داشتن آزمون مشابه در سال  و به
  .نبود مقدور
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  1388و  1387اي آموزشی در دو سال ه هاي ارتقاء در گروه هاي آزمون مقایسه میانگین شاخص -1جدول 

 وزشیآم  هاي گروه

میانگین ضریب 
 یزیتم

میانگین ضریب 
 دشواري

میانگین 
 اریعانحراف م

  ضریب پایایی
KR20 

میانگین درصد سؤال 
 بدون اشکال ساختار

سؤاالت درصد میانگین 
 IIIو IIتاکسونومی 

1387 1388 1387 1388 1387 1388 1387 1388 1387 1388 1387 1388 

 33/83 80 74 74 91/0 53/0 5 23/5 56/0 54/0 27/0 11/0 داخلی 

 66/82 34/73 75 1/65 95/0 72/0 36/4 64/4 63/0 58/0 41/0 13/0 کودکان 

 97/95 65/94 6/66 42 96/0 62/0 73/4 81/4 6/0 52/0 35/0 11/0 عفونی 

 78 34/65 3/83 25/34 92/0 84/0 01/5 32/5 55/0 57/0 29/0 19/0 زنان 

 5/91 56 3/83 12/52 96/0 58/0 3/5 24/5 65/0 65/0 31/0 14/0 شناسی  آسیب

 23/75 34/49 75 41 96/0 82/0 7/4 31/4 55/0 54/0 41/0 16/0 ارولوژي 

 34/79 67/52 3/58 11/34 96/0 87/0 8/4 71/4 63/0 54/0 29/0 19/0 قلب 

 66/68 65/66 3/58 67/22 91/0 82/0 9/4 82/4 6/0 63/0 26/0 18/0 جراحی 

 33/79 60 6/66 17/39 93/0 85/0 05/5 12/5 55/0 55/0 3/0 2/0 بیهوشی 

 01/52 58 75 14 95/0 16/0 36/4 17/3 71/0 67/0 31/0 01/0 روانپزشکی 

 72 76 6/66 15/34 94/0 84/0 85/4 07/5 64/0 63/0 31/0 19/0 رادیولوژي

  
 هاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برحسب گروههاي ارتقاء در دو سال  هاي آزمون مقایسه درصد تغییرات شاخص -2جدول 

هاي  گروه
 آموزشی

 درصد تغییرات 
 یزیضریب تم

 درصد تغییرات 
 انحراف معیار آزمون

 درصد تغییرات 
 ضریب دشواري

درصد تغییرات 
 پایایی آزمون

سؤال  تغییرات درصد
 بدون اشکال ساختار

سؤاالت  درصدتغییرات
 IIIو IIتاکسونومی 

 17/4 0 70/71 71/3 - 40/4 46/145 داخلی 

 71/12 21/15 5/31 63/8 - 04/4 39/215 کودکان 

 40/1 58/58 84/54 39/15 - 67/1 19/218 عفونی 

 38/19 22/143 53/9 - 50/3 - 83/5 64/52 زنان و زایمان

 40/64 83/59 52/65 -0- - 15/1 43/121 شناسی  آسیب

 48/52 93/82 08/17 86/1 05/9 26/156 ارولوژي 

 64/50 92/70 35/10 82/14 92/1 64/52 قلب 

  02/3 17/157 98/10 - 77/4 66/1 45/44 جراحی 
 22/32 03/70 42/9 -0- - 37/1 50 بیهوشی 

 33/10 71/435 75/493 98/5 54/37 3000 روانپزشکی 

 35/2 20/109 55/71 97/3 52/2 17/63 رادیولوژي
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  ها یافته
 پزشکی با دوسري آزمون ارتقـاء یازده گروه آموزشی 

. مقایسه قـرار گرفتنـد   تحت بررسی و )آزمون 22 جمعاً(
 1388 بـا  1387هاي آموزشـی در سـال    مقایسه کل گروه

 میانگین ضریب تمییز (هاي کمی  که در شاخص دادنشان 
 و کیفی آزمون ارتقاء) )KR20(ها  میانگین اعتبار آزمونو 

اشـکال سـاختاري    االت بـدون ؤمیانگین درصد س: شامل
طـور   بـه  1388سـال   آزمـون ارتقـاء   III و II تاکسونومی

جـدول  () >05/0P(اسـت   1387دار بیشتر از آزمـون  امعن
 هاي کمـی میـانگین ضـریب دشـواري و     در شاخص .)1

االت آزمون نیز گرچه افـزایش  ؤمیانگین انحراف معیار س
ـ  این افزایش مشاهده گردید ولی  دار ااز لحاظ آمـاري معن

آزمـون آنـالیز واریـانس جهـت مقایسـه میـانگین       . نبـود 
 و 1387هاي ارتقـاء دسـتیاري سـال     هاي آزمون شاخص

هـاي   دار آماري بـین گـروه  ادهنده تفاوت معن نشان 1388
 و) =005/0P(آموزشــی در شــاخص ضــریب دشــواري 

 بـراي آزمون توکی . بود) =013/0P(انحراف معیار آزمون 
کـه بـاالترین    داشـان د هاي آماري ن بندي این تفاوت رتبه

الت ارتقاء گـروه آموزشـی   ؤادرجه دشواري مربوط به س
ـ    ارولوژي و االت ؤکمترین درجه دشواري مربـوط بـه س

و  تـرین  کـم  .اسـت گـروه آموزشـی روانپزشـکی     ءارتقا
مربوط به گروه به ترتیب  ،االتؤانحراف معیار سبیشترین 

  .)1جدول ( شناسی بود آسیبو آموزشی روانپزشکی 
ــاخص   در خ ــرات ش ــد تغیی ــی درص ــوص بررس ص

 ،1388نسـبت بـه سـال     1387سـال   هـاي ارتقـاء   آزمون
درصد تغییرات شاخص ضریب تمییز  دربیشترین افزایش 

تـرین   کـم  .در گروه آموزشی روانپزشکی مالحظه گردیـد 
درصد تغییرات شاخص نیز در همین گـروه در شـاخص   

ـ مشاهده  IIIو  IIاالت تاکسونومی ؤدرصد س گـروه  . دش
آموزشی روانپزشکی داراي بیشـترین درصـد افـزایش در    

  .)2جدول( بودهاي آزمون  شاخص
  بحث 

 ءدهنده ارتقاء دانش اعضـا  نتایج پژوهش حاضر نشان
هیأت علمی دانشگاه علوم پزشـکی کرمانشـاه در زمینـه    

ـ    طراحی آزمون ـ ایـن ارتقـاء   . دوهـاي ارتقـاء ب ه در نتیج
ء هیأت علمی، هاي آموزشی برگزارشده جهت اعضا برنامه

هـاي اسـتاندارد ویـژه     هاي طراحی آزمـون  توزیع پمفلت
تحلیـل کمـی و کیفـی     اساتید علوم پزشـکی، تجزیـه و  

ه یــو ارا 1387االت آزمــون ارتقــاء دســتیاري ســال ؤســ
مشاوره توسط واحد ارزشـیابی و آنـالیز آزمـون ارتقـاء     

ــت  ــه اس ــورت پذیرفت ــتیاري ص ــانگین . دس ــزایش می اف
پارامترهاي ضریب تمییـز، اعتبـار   آزمون در هاي  شاخص

الت درصـد سـؤا   االت بدون اشکال سـاختاري و ؤسکل 
بـا  ایـن نتیجـه   . مشـهود بـود   IIIو  II داراي تاکسونومی

در زمینه بهبـود و ارتقـاء   ) 1386(هاي پژوهش شبان  یافته
ـ   اي از جنبه االت چندگزینهؤس االت و ؤهاي شکل مـتن س

 IIتاکسونومی ( االت در حیطه شناختیؤگزینهها، سطح س
در ایـن  ). 13(هاي انحرافی مطابقت داشت  و گزینه) IIIو 

نسـبت   1388افزایش اعتبار آزمون ارتقاء سـال   ،پژوهش
تـرین شـاخص کمـی آزمـون      عنوان مهم به 1387به سال 

ـ کن یدأیمشهود بود که ت ثیر مثبـت کارشناسـی   أنده نتایج ت
ی یاي بـر ضـریب پایـا    هـاي چندگزینـه   االت آزمـون سؤ

هـاي دوره مقـدمات پزشـکی بـالینی بـود کـه در        زمونآ
نتـایج ایـن   ). 14( گزارش شده استدانشگاه اصفهان نیز 
هاي  االت آزمونؤلزوم کارشناسی س برقسمت از پژوهش 

اي از لحاظ کمی و کیفـی توسـط کارشناسـان     چندگزینه
  . کید داردأتال ؤخبره در امور طراحی س

ي ارتقاء دستیاري ها آزمونشان داد که نتایج پژوهش ن
هاي مختلف آموزشی داراي کیفیـت متفـاوتی از    در گروه

 همـین دلیـل   به. باشند هاي کمی و کیفی می لحاظ شاخص
هـاي خـارج از    نیاز است در خصوص اصـالح شـاخص  

ایـن  . اقدامات اصالحی صـورت گیـرد   ،طیف استاندارد
یافته پژوهش نیز در مطالعه مشابه که در دانشـگاه علـوم   

 بـر  1385–86ازندران در نیمسال اول تحصیلی پزشکی م
ال صورت گرفته بـود مـورد   ؤس 1478آزمون و  25روي 

تـداوم   ،بـر ایـن اسـاس    .)9( اسـت کید قـرار گرفتـه   أت
هاي ارتقـاء دسـتیاران و سـایر     االت آزمونؤکارشناسی س

  کی ـاي اساتید دانشگاه علوم پزش دگزینهـهاي چن ونـآزم
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  .گیرد میکید قرار أکرمانشاه مورد ت
تـرین هـدف    مهـم  ،دستیابی به سطوح باالي یادگیري

ارزشـیابی دسـتیابی بـه     بـراي  .هاي آموزشی است برنامه
ــه  ــالی حیط ــطوح متع ــه  س ــناختی از طبق ــاي ش ــدي   ه بن

 ،روشدر ایـن  . گـردد  االت استفاده مـی ؤس ،تاکسونومی
 .اسـت ه شـد بنـدي   طبقه IIIو  I ،IIسه سطح  بهیادگیري 

ـ  وزش پزشـکی و تخصصـی وزارت   دبیرخانه شوراي آم
درمان و آموزش پزشکی توصیه نموده است که  بهداشت،
.  درصد باشد 80باید  IIIو  IIاالت تاکسونومی ؤدرصد س
هـاي   هاي ارتقـاء دسـتیاري سـال    االت آزمونؤبررسی س

ــان داد 1388و  1387 ــد ســ  نش ــه درص االت داراي ؤک
ي هـا  درصـد گـروه   60بیشـتر از   در IIIو  IIتاکسونومی 

در محـدوده قابـل پذیرشـی از     1388آموزشی در سـال  
بـوده  درمان و آمـوزش پزشـکی    ،لحاظ وزارت بهداشت

از هـاي برخـی    در پـژوهش است که  این در حالی .است
پـایین بـودن درصـد     به هاي علوم پزشکی کشور دانشگاه

ــ IIIو  IIتاکســونومی  ــونؤس ــاء  االت در آزم ــاي ارتق ه
  ).12(دستیاري اشاره شده است 

االت بدون اشـکال سـاختاري در   ؤس ،در این پژوهش
هاي آموزشی، که در آزمون ارتقاء دسـتیاران   تمامی گروه

ایـن   .بـود درصـد   15/41شرکت کرده بودند  1387سال 
ـ  به 1388میزان در سال  دار افـزایش یافتـه و بـه    اطور معن

این یافته پژوهش حاکی ). =046/0P(درصد رسید  94/71
ـ از رعایت بیشتر اصو الت آزمـون توسـط   ؤال طراحی س

 1388هاي ارتقاء دسـتیاران در سـال    اساتید طراح آزمون
  االت بــدون اشــکال ســاختاري ؤدرصــد ســ. باشــد مــی

ـ       اي نیمسـال اول  االت چندگزینـه ؤدر بررسـی کـه بـر س
ــیلی   ــال تحص ــکی    1385-86س ــوم پزش ــگاه عل   دانش

گـزارش گردیـده    درصد 46مازندران صورت گرفته بود 
   .)9( است

  
  گیري نتیجه

هـایی   ه برنامـه ینتایج تحقیق حاضر نشان داد که با ارا
جهت ارتقاء سطح دانش اعضاء هیأت علمی در خصوص 

ــل ســ   ــه و تحلی ــی و تجزی ــونؤطراح ــاي  االت آزم ه
هــاي کمــی و کیفــی  تــوان شــاخص اي مــی گزینــه چنــد
هـاي ارتقـاء    خصوص آزمـون  هب ،اي هاي چندگزینه آزمون

 .دستیاري را افزایش داد

 ،دستیاري ءهاي ارتقا باتوجه به تداوم برگزاري آزمون
اي جهـت مقایسـه    انجـام مطالعـه   ،پیشنهاد این پـژوهش 

در صـورت   هاي حال حاضر و هاي آینده با آزمون آزمون
هاي علوم پزشکی کشـور   هاي سایر دانشگاه آزمون ،امکان
 .است

  
  تشکر و قدردانی 

و مرکز در خاتمه از همکاري معاونت محترم آموزشی 
مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

  .آید عمل می هنهایت تشکر و قدردانی ب ،کرمانشاه
  

References: 
1. Shabani.H. [Instructional Skills, methods and techniques of teaching, (Persian)]. 8th ed. Ghom: SAMT 1998; 

367 
2. Saif  AA. [Methods of educational measurements and evaluation (Persian)]. 3th ed . Tehran: Doran 1999; 27-

32. 
3. Newblen  D, Canon RA. Handbook for medical teachers. Mahmoodi SM. (Persian Translator). 1st ed. Tehran: 

Health ministry Publisher 1997;129-30. 
4. Zolfagari B, Adibi N, Drakhshanfar S, Tarsaz M, Karbasi A, Niromand  D. [Academic achievement tests 

(Persian)]. 1st ed. Esfahan: Neshat 2001; 20,41,43,61. 
5. Asefzadeh S. [The good assessment guide (Persian)]. 1st ed.  Ghazvin: Bahrolollom 2001; 41, 48. 
6. Rezaii H, Shogi F, Dolati Y, Mohagheghi M, Malak zadeh  R. [Measurement and evaluation in medicine, 

(Persian)] . 1st ed. Tehran: Ameh 1998; 75. 
7. Grak yaraghi M, Toghyanifar N, Esmaili A, Avizhgan M, Mazaheri M. [Evaluation of MGQ on clinical training 

in Esfahan Medical University 2005 – 2006 (Persian)]. Strides in Develoment of Medical Education. 8th 
National Congress of Education – March 2007: 73. 



  
  ....هاي ارتقاي دستیاري ت علمی بر نتایج آنالیز آزمونأهی ساتیددانش ا ءارتقابرنامه  ياجرا ثیرأت –رضا پورمیرزاکلهري                                    )118(

8. Dori Pour F, Karimi Sh, PakAiin J. [Evaluation of assay multiple choices questions in nursing health subjects in 
2006 (Persian)]. Strides in Development of Medical Eduction. 8th National Congress of Medical Eduction – 
Morch 2007: 67. 

9. Haghshenas M, Vahid Shahi K, Mahmudi M, Shahbazi nejad L, Parvin nejad N, Emadi A. [Evaluation of 
multiple choice questions in the school of medicine, Mazandaran University of Medical Sciences. the first 
Semester of 2007. (Persian)] . Strides in Development of Medical Eduction 2008: 5(2): 120-7.  

10. Roshanpour F, Pourmirza Kalhori R, Rezai  M. [Quantitative analysis of medical promotion exams in 
Kermanshah University of Medical Sciences in 2008 (Persian)]. Special Supplement for 10th National 
Congress of Medical Education – May 2009: 335-336. 

11. RoshanPour F, Pourmirza Kalhori R, Rezai M. [Qualitive Analysis of Medical Promotion Exams in 
Kermanshah health and Education University in 2008. (Persian)] . Special Supplement: 337-338.  

12. Rosolnejad SA, Vakili Z, Fakharia E, Mosayebi Z, Moniri R, Sayah M, et al. [Compration of aims Taxonomy 
of medical assistance promotion  exams in Kashan Medical University in 2006. (Persian)]. Strides in 
Development of Medical Education: 8th National Congress of Medical Education – March 2007: 67. 

13. Shaban M, Ramazani Badr F. [Effect of analysis of questions on quality of designed exams (Persian)]:  Hayat 
2007; 13(1): 5-15. 

14. Gholami Vafamehr V, Dadgostornia M. [Assessment of effect of proficiency on MCQ in reliability of clinical 
medicine query in Esfahan Medical University from 2002-2005 (Persian)].  Strides in Development of Medical 
Education. 8th National Congress of Medical Education – March 2007: 149. 


