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 .1گروه آموزش پزشکی ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
 .2مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز .ایران
 .1اداره آموزش و پرورش شهرستان شیراز ،شیراز ،ایران

دریافت ،59/11/11 :اصالح ،59/11/11 :پذیرش59/12/2 :

خالصه
سابقه و هدف :ارزشیابی یکی از جنبههاي مهم در فرآیند آموزشی است که میتوان بر اساس نتایج آن ،نقاط قوت و ضعف را مشخص نمود .لذا هدف از این مطالعهه بررسهی
نحوه ارزشیابی دانشجویان توسط گروههاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز میباشد.
مواد و روشها :مطالعه حاضر مقطعی و از نوع توصیفی -تحلیلی میباشد .جهت پایش آزمونهاي دانشکده پزشکی چك لیستی طراحی و در اختیار مهدیر گهروهههاي پایهه و
بالینی دانشکده پزشکی قرار داده شد و پس از جمعآوري چك لیستها ،نتایج استخراج و بررسی شد.
یافته ها :با توجه به نتایج مشخص شد که در بین کلیه گروههاي بالینی به ترتیب میانگین  51/11درصد گروهها از آزمون چهارگزینهاي 11/75% ،درصد از الگبوك،
 97/1%از آزمون آسکی 91/31 % ،از  19/97 % ،DOPSاز آزمون عملی 11/11% ،از آزمون تشریحی 15/22% ،از آزمون شفاهی 13/21% ،از از آزمون عملی و 22/37%
از آزمون  Mini-Cexاستفاده کردهاند .در گروه علوم پایه نیز بیشترین میانگین مربوط به آزمون چهارگزینهاي ( 17/5% ،)MCQو تشریحی  11/1%می باشد و از
آزمونهاي  DOPSو  Mini-Cexاصال استفاده نشده است.
نتیجه گیري :روش  MCQتنها میتواند حیطههاي سطوح پایین اهداف حوزه شناختی را بسنجد ،در حالیکه آزمونهاي تشریحی ،آسکی و  Mini-Cexقادر هستند
اهداف سطوح باالي شناختی و نیز اهداف حوزههاي عاطفی و روانی -حرکتی را نیز ارزیابی کنند و منجر به افزایش کیفیت ارزشیابی و ارتقاء کیفیت آموزش شوند .با توجه
به اینکه در اکثر گروههاي مورد بررسی این پژوهش آزمون  MCQبیشتر مورد استفاده بود ،لذا نتایج حاصل از این مطالعه به گروههاي آموزشی مربوطه بازخورد داده شد
تا به نحو مقتضی از انواع روشهاي ارزشیابی فراگیران جهت ارتقا کیفیت آموزش و یادگیري استفاده کنند.
واژه هاي کلیدي :روشهاي ارزشیابی دانشجویان ،MCQ ،دانشکده پزشکی ،شیراز.

مقدمه
ارزشیابی جزئی از فرآیند تعلیم و تربیت و وسیله مناسبی براي اصالح

مهمترین ارکان تدریس و آموزش دانشگاهی قلمداد میگردد .ارزشیابی مؤثر نه

هدفها ،برنامهها و شیوههاي تدریس و بخش جداییناپذیر فرایند یاددهی-

تنها در غربالگري دانشجویان نقش بهسزایی دارد ،بلکه باعث افزایش انگیزه در

یادگیري است که بهطور مستمر انجام میگیرد .در واقع بهعنوان یکی از

دانشجویان شده و نیز مدرس را در ارزیابی فعالیتهاي خود کمك میکند .هدف

فعالیتهاي کلیدي در تکنولوژي آموزشی ضروري است و بدون آن نمیتوان به

از انجام صحیح ارزشیابی دانشجو ،تشویق به یادگیري ،آگاه نمودن دانشجو ،آگاه

اهداف آموزشی دست یافت ( .)1در ارزشیابی مدرس با بهرهگیري از نتایج

نمودن اساتید ،اصالح فعالیت هاي یادگیري ،انتخاب و گزینش دانشجو و کسب

ارزشیابی ،نقاط قوت و ضعف را مشخص میکند و با تقویت جنبههاي مثبت در

آمادگی ارتقاء میباشد .روشهاي ارزشیابی دانشجو متفاوت است که بسته به

رفع نارساییها میکوشد ( .)2ارزشیابی موثر باعث افزایش انگیزه در دانشجویان

نوعشان قادر هستند حیطههاي مختلف یادگیري را ارزیابی کنند ،بنابراین بهتر

شده و بدین وسیله میزان یادگیري دانشجویان و در نهایت میزان دستیابی به

است از آزمونهایی استفاده شود که قادر باشند حیطههاي سطح باالي یادگیري را

اهداف آموزشی اندازهگیري میشود ( .)1اصوال ارزشیابی دانشجو بهعنوان یکی از

بسنجد .در نظام آموزش عالی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با روشها و ابزارهاي

* نویسنده مسئول مقاله :سارا ریواز
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دوفصلنامه آموزش پزشکی ،مرکز مطالعات توسعه و آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،دوره پنجم /شماره  / 1پاییز و زمستان 1159
وضعیت گروههاي آموزشی بر اساس انواع روشهاي ارزشیابی؛ جواد کجوري و همکاران

متنوعی انجام میگیرد ،لذا انتخاب روش ارزشیابی و نحوه طراحی سئواالت آزمون

ارزشیابی باید پدیدهاي مستمر بوده و با بازخورد به دانشجو همراه باشد .روشهاي

باید بهگونهاي باشد که بهطور مشخص آن دسته از مطالب و آموختههایی را مورد

متداول ارزیابی هر کدام مزایا و معایبی دارند .هدف از این مطالعه ،بررسی

سنجش قرار دهد که طی فرآیند آموزش به فراگیران انتقال یافته است (.)1

روشهاي ارزشیابی دانشجویان توسط اساتید گروههاي آموزشی دانشگاه علوم

بهدلیل ارتباط نزدیکی که بین روشهاي یادگیري و شیوههاي ارزشیابی وجود

پزشکی شیراز میباشد.

دارد ،در صورتی که یادگیريهاي فراگیران از همان ابتدا با شیوههاي نامناسبی
بهعنوان مثال اگر در ارزشیابی تنها بر سئواالت چندگزینهاي تاکید شود طبعاً

مواد و روشها

فراگیران بهجاي درك ساختار کلی محتوي ،بیشتر به یادگیري جزیی خواهند

مطالعه حاضر به صورت مقطعی و از نوع توصیفی-تحلیلی میباشد ،که با در

پرداخت ( .)9روشهاي ارزشیابی دانشجو در طول دهههاي اخیر دستخوش

نظر گرفتن تمام نمونههاي جامعه هدف (اعضاي هیأت علمی علوم پایه و بالینی

تغییرات زیادي شده است که از آن جمله میتوان به آزمون آسکی در دهه 71

دانشگاه علوم پزشکی شیراز) در نیمسال دوم سال تحصیلی  52-51انجام شده

میالدي و همچنین آزمون  Mini CEXدر دهه  51میالدي اشاره کرد .یکی از

است .به منظور پایش آزمونهاي دانشکده پزشکی چك لیستی توسط اعضاي

شناخته شدهترین الگوها براي ساماندهی ارزیابی توانمنديهاي دانشجویان

هیات علمی و کارشناسان ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

پزشکی چارچوبی است که میلر ارائه داد .ارائه این الگو در سال  1551میالدي در

دانشگاه طراحی و در اختیار مدیرگروههاي علوم پایه و بالینی دانشکده پزشکی (در

تسریع روشهاي ارزیابی دانشجویان و طراحی ابزارهاي مختلف تاثیر بسزایی

مجموع  27گروه) قرار داده شد .الزم به ذکر است که گروههاي علوم پایه پزشکی

داشته است .در این چارچوب که به شکل هرم است با حرکت از سطح پایین به

شامل گروه آناتومی ،اخالقپزشکی ،آمار ،بیوشیمی ،فارماکولوژي باکتري و ویروس

باالي هرم روشهاي ارزیابی از آزمونهاي کتبی و سناریوهاي بالینی به سمت

شناسی ،فیزیك پزشکی ،ایمونولوژي و ژنتیك بودند و گروههاي بالینی شامل

شبیه سازي و در نهایت ارزیابی در محیط واقعی روزمره تغییر میکند)  7و .)1

نوروسرجري ،رادیولوژي ،بیهوشی ،پرتو درمانی ،یورولوژي ،زنان و زایمان ،گوش و

هدف نهایی ارزشیابی باید یادگیري ،رشد و پیشرفت فراگیر باشد .منظور از

حلق و بینی ،پوست ،توانبخشی ،ارتوپدي ،اطفال ،قلب ،طب سنتی ،پزشکی

ارزشیابی در آموزش پزشکی ،قضاوت درباره وضعیت آموزش ،پژوهش و ارائه

هستهاي ،فیزیولوژي ،پاتولوژي ،نورولوژي ،جراحی و بودند .روایی و پایایی چك

خدمات بهداشتی-درمانی و تخصصی عرضه شده در بیمارستانهاي آموزشی و

لیست طراحی شده ،توسط اعضاي هیات علمی و کارشناسان ارزشیابی مرکز

مقایسه با استانداردها است .آموزش بالینی بخش جدا نشدنی از برنامه آموزش

مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه بررسی و تایید گردید.

رشته پزشکی است که بخش مهمی از طول دوره تحصیل هر دانشجوي پزشکی

پس از جمع آوري چك لیستها ،نتایج استخراج و توسط نرمافزارspss 17

را در بر میگیرد .به همین لحاظ نظارت و ارزشیابی دانشجویان در این دوره و

مورد و تجزیه و تحلیل قرار گرفت .روش آماري بهکار رفته در این پژوهش از نوع

کنترل نحوه دستیابی آنان به اهداف بالینی از مشکالت و چالشهاي پیشروي

توصیفی است و نتایج به صورت تعداد ،درصد و میانگین در هر یك از گروهها

برنامهریزان آموزشی است( .)3در اینجا میتوان به روشهاي مختلف ارزشیابی

نشان داده شده است.

اشاره کرد:
آزمون تشریحی :دراین نوع آزمون ،فراگیر پاسخ سواالت را به صورت
توضیحی نگارش میکند.
صحیح  ،غلط :در این نوع سواالت تعدادي جمله در اختیار آزمون شونده
گذاشته میشود و او صحیح یا غلط بودن آن را تعیین می کند.
آزمون شفاهی  :این نوع آزمون در حقیقت نوعی آزمون تشریحی است که در
آن فراگیر پاسخ سوال را براي استاد توضیح می دهد.

یافتهها
با توجه به نتایج و نمودارهاي حاصل از تجزیه و تحلیل آماري دادهها (جدول
 )1مشخص شد که در بین گروههاي بالینی بیشترین میزان برگزاري انواع
امتحانات مربوط به گروه نوروسرجري و رادیولوژي بود که از بین انواع نهگانه
ارزشیابی 3 ،نوع آن را در طول ترم براي دانشجویان برگزار میکردند .در ردههاي

 :Log bookکتابچه اي است که دانشجویان تجربیات آموزش خود را در

بعد به ترتیب گروههاي بیهوشی ،پرتودرمانی ،توانبخشی ،یورولوژي و زنان  7نوع

آن ثبت می کنند .اگر نتایج بررسی محتوي کتابچه تبدیل به نمره اي براي قبولی

ارزشیابی ،گروه گوش و حلق و بینی با  1نوع ارزشیابی ،گروه فیزیولوژي و پوست

یا رد دانشجو تبدیل شود  log bookتکمیلی خواهد بود .

با  9نوع ارزشیابی ،گروههاي طب سنتی ،باکتري و ویروس شناسی ،پاتولوژي و

سواالت چند گزینهاي (:)Multiple Choice Question, MCQ

ارتوپدي هر یك با  1نوع ارزشیابی قرار میگیرند .کمترین میزان برگزاري انواع

سوالی که فراگیران ملزم به انتخاب پاسخ صحیح از میان گزینههاي پیشنهادي

امتحانات نیز به ترتیب مربوط به گروه قلب با  1نوع ارزشیابی و گروه جراحی با 2

است .

نوع ارزشیابی در طول ترم میباشند .همچنین با توجه به نتایج جدول  2مشخص

آزمون بالینی عینی ساختارمند (Objective Structural

شد که در بین گروههاي علوم پایه ،گروههاي بیوشیمی و ایمونولوژي با  1نوع

) :Clinical Examination, OSCEفراگیر در آزمون ایستگاهی

ارزشیابی ،گروه آناتومی با  9نوع و گروههاي باکتري و ویروس شناسی،

شرکت میکند که در آن از ایستگاههاي متعددي با زمان معین و محدود عبور

اخالقپزشکی و آمار با  1نوع و گروههاي ژنتیك ،فارماکولوژي و فیزیك پزشکی

کرده در هر ایستگاه با یك بیمار رو به رو شده و باید به سواالت طراحی شده

با برگزاري تنها  2نوع آزمون به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد انواع آزمون را در

پاسخ گوید .به طورکلی روشهاي ارزشیابی باید با اهداف آموزشی هماهنگ باشد،

طول ترم به کار می بردند.
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ارزشیابی شوند آنها نیز روشهاي نادرست یادگیري را در پیش خواهند گرفت.
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جدول  .1انواع آزمونهاي برگزار شده در بین دانشجویان گروههاي بالینی دانشکده پزشکی شیراز
نوع آزمون ( بر حسب درصد)

نام گروه (بالینی)
قلب

1

1

1

1

111

91

1

1

111

گوش و حلق و بینی

1

111

91

1

111

91

1

91

91

جراحی

1

1

1

111

111

1

1

1

1

11/1

11/1

11/1

22/2

111

22/2

12/9

1

1

نوروسرجري

91

91

91

1

91

91

91

111

91

ارتوپدي

1

1

1

1

111

11/7

1

11/7

111

پرتو درمانی

1

29

29

29

111

29

1

29

91

پاتولوژي

1

1

9/1

11/9

73/5

12/1

1

1

1

پزشکی هسته اي

1

1

1

1

111

1

1

1

1

فیزیولوژي

13/1

1

11/1

7/1

33/1

1

1

1

5/9

رادیولوژي

11/7

11/1

111

11/1

11/7

11/1

1

11/1

11/7

پوست

1

1

1

91

111

111

1

91

111

توانبخشی

1

11/1

1

22/2

111

99/1

11/1

11/1

77/3

طب سنتی

33/5

11/1

1

1

1

1

11/1

1

11/1

یورولوژي

1

91

91

91

111

111

1

91

111

زنان

1

1

111

91

111

111

91

91

111

اطفال

5/1

1

1

1

111

1

1

1

111

بیهوشی

91

1

91

91

111

91

2/9

91

91

میانگین

11/11

15/22

19/97

13/21

51/11

97/1

22/37

91/31

11/75

نورولوژي

جدول  .2انواع آزمونهاي برگزار شده در بین دانشجویان گروههاي علوم پایه دانشکده پزشکی شیراز
نوع آزمون ( بر حسب درصد)

نام گروه (علوم پایه)
تشریحی

شفاهی

عملی

کوئیز

MCQ

OSCE

Mini cex

dops

Log book

اخالق پزشکی

71/9

11/3

9/5

1

1

1

1

1

1

آمار

51/7

1

11/7

1

1

1

1

1

1

آناتومی

21/1

1

27/1

11/1

19/5

12

1

1

1

فیزیك پزشکی

51/7

9/1

1

1

1

1

1

1

1

فارماکولوژي

12/1

1

1

1

13/1

1

1

1

1

بیوشیمی

31/2

9/1

19/3

9 /1

111

1

1

1

19/3

ایمونولوژي

31/1

11/5

13/3

19/1

15/1

1

1

1

1/1

باکتري و ویروس شناسی

71/1

1

1

1

13

7/9

1

1

1

ژنتیك

11/3

1

1

7 /7

15/2

1

1

1

1

میانگین

11/1

17/1

22/5

11/99

17/5

21/79

1

1

5/19

جدول  1نشان میدهد در بین کلیه گروهها چه تعدادي از آنها از هر یك از

درصد گروهها شامل (قلب ،گوش و حلق و بینی ،نوروسرجري ،پرتو درمانی،

آزمونها در طول ترم استفاده کردهاند .با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل

ارتوپدي ،فیزیولوژي ،رادیولوژي ،بیهوشی ،پوست ،توانبخشی ،طب سنتی،

دادهها مشخص شد که در بین کلیه گروههاي بالینی پزشکی˛ به ترتیب میانگین

یورولوژي و زنان) از آزمون 97/1 ،Log bookدرصد شامل (گروههاي

 51/11درصد شامل (همه گروهها) از آزمون چهارگزینهاي (11/75 ،)MCQ

پرتو درمانی ،ارتوپدي ،پوست ،توانبخشی ،گوش و حلق و بینی ،نوروسرجري،
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تشریحی

شفاهی

عملی

کوئیز

MCQ

OSCE

Mini cex

dops

Log book
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دوفصلنامه آموزش پزشکی ،مرکز مطالعات توسعه و آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،دوره پنجم /شماره  / 1پاییز و زمستان 1159
وضعیت گروههاي آموزشی بر اساس انواع روشهاي ارزشیابی؛ جواد کجوري و همکاران

 91/31درصد گروهها شامل (گوش و حلق و بینی ،نوروسرجري ،پرتودرمانی،

اکثر گروههاي آموزشی بالینی و پایه از آزمون شفاهی یا استفاده نمی شود و یا به

ارتوپدي ،رادیولوژي ،پوست ،توانبخشی ،یورولوژي ،زنان و بیهوشی) از

مقدار کم استفاده میشود .آزمون عملی کمابیش در برخی گروههاي تحصیلی

آزمون  19/97 ،dopsدرصد گروه ها شامل (گوش و حلق و بینی ،نوروسرجري،

به خصوص در گروه گوش و حلق و بینی ،نوروسرجري ،بیهوشی ،رادیولوژي،

نورولوژي ،پاتولوژي ،فیزیولوژي ،پرتودرمانی ،رادیولوژي ،پوست ،یورولوژي ،زنان و

یورولوژي و زنان استفاده میشود .تقریبا در کلیه گروههاي آموزشی کمتر از آزمون

بیهوشی) از آزمون عملی 11/11 ،درصد (گروههاي نورولوژي ،نوروسرجري ،طب

به صورت کوئیز استفاده میشود ،اما در گروه جراحی براي هر  1درس ارائه شده

سنتی ،پاتولوژي ،فیزیولوژي ،رادیولوژي ،اطفال و بیهوشی) از آزمون تشریحی،

در طول ترم آزمون به صورت کوئیز نیز گرفته میشود.

15/22درصد شامل (گروههاي گوش و حلق و بینی ،نورولوژي ،نوروسرجري،

از آزمون  MCQتقریبا در همه گروههاي آموزشی به جز گروههاي

پرتودرمانی ،رادیولوژي ،توانبخشی ،یورولوژي و طب سنتی) از آزمون

اخالقپزشکی و فیزیكپزشکی استفاده میشود .بیشترین استفاده از آزمون آسکی

شفاهی 13/21 ،درصد گروهها شامل (جراحی ،نورولوژي ،پرتودرمانی ،پاتولوژي،

در بخش پایه مربوط به گروه آناتومی است و در بقیه گروهها تقریبا دیده نمیشود.

فیزیولوژي ،رادیولوژي ،توانبخشی ،طب سنتی ،زنان ،اطفال ،بیهوشی و یورولوژي)

در اکثر گروهها از آزمون به صورت  mini cexاستفاده نمیگردد بهجز در برخی

از کوئیز و در نهایت  22/37درصد شامل گروههاي (نورولوژي ،نوروسرجري،

گروهها مانند نوروسرجري و زنان .در کلیه گروههاي آموزشی اغلب از آزمون به

توانبخشی ،طب سنتی ،زنان و بیهوشی) از آزمون  Mini cexاستفاده کردهاند

صورت  dopsاستفاده نمیگردد اما در گروههایی مانند نوروسرجري ،ارتوپدي،

(جدول .)1

زنان ،یورولوژي و بیهوشی آزمون به صورت  dopsنیز مشاهده گردید .همچنین
جدول  -1تعداد انواع آزمونها در گروههاي پایه و بالینی

مشخص شد که استفاده از آزمون به صورت  log bookدر اکثرگروههاي بالینی
دیده میشود ولی در گروه هایی مانند قلب ،ارتوپدي ،یورولوژي ،زنان  ،پوست و

نوع آزمونها

دارد

ندارد

مجموع

تشریحی

135

229

111

شفاهی

11

131

111

تحقیقات متعددي در خصوص آزمو نهاي برگزار شده در دانشگاهها و

عملی

72

112

111

موسسات آموزش عالی داخل و خارج از کشور انجام گرفته است .در دانشگاههاي

کوییز

72

112

111

علوم پزشکی کشور مطالعاتی در زمینه روشهاي ارزشیابی و آزمونهاي پیشرفت

MCQ

211

171

111

تحصیلی بهانجام رسیده است؛ از جمله مطالعه امینی در دانشگاه علوم پزشکی

آسکی

71

112

111

بوشهر نشان داد که رایجترین روش ارزشیابی دانشجویان ،استفاده از امتحانات

Mini cex

7

111

111

تشریحی و چندگزینهاي است ( .)5مطالعه دیگري در دانشگاه علوم پزشکی

Dops

11

153

111

زاهدان نشان داد مهمترین آزمونهاي مورد استفاده براي ارزشیابی به ترتیب

Log book

15

179

111

سئواالت چندگزینهاي و آزمونهاي کتبی (تشریحی) هستند ( .)11در رابطه با

اطفال نسبت به سایرین بیشتر است.

روشهاي اجراي آزمونهاي پیشرفت تحصیلی اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها مشخص شد که در بین

پزشکی ایالم در سال  ،1151یافته ها نشان داد به ترتیب استفاده از سئواالت

کلیه گروههاي علوم پایه˛به طور میانگین به ترتیب  17/5درصد شامل گروههاي

چندگزینهاي ،حضور فعال در کالس ،سئواالت تشریحی -کوتاهپاسخ و تشریحی-

(آناتومی ،فارماکولوژي ،باکتري و ویروس شناسی ،بیوشیمی ،ایمونولوژي و ژنتیك)

چندگزینهاي ،اولویت اول تا چهارم پرکاربردترین و روش ارزشیابی 111درجه،

از آزمون چهارگزینهاي ( 17/1 ،)MCQدرصد شامل همه گروههاي بالینی از

آزمون آسکی ،استفاده از الگبوك و روش ایفاي نقش ،اولویت اول تا چهارم

آزمون تشریحی 22/5 ،درصد گروهها شامل (اخالق پزشکی ،آمار ،بیوشیمی و

کمکاربردترین روشهاي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توسط آنان است (.)11

ایمونولوژي) از آزمون عملی 21/79 ،درصد شامل گروههاي آناتومی و باکتري و

همچنین نتایج مطالعهاي در دانشگاه علوم پزشکی همدان ،رایجترین روش

ویروس شناسی از آزمون آسکی17/1 ،درصد گروهها (اخالق پزشکی ،فیزیك

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را استفاده از سئواالت چندگزینهاي دانسته است

پزشکی ،بیوشیمی و ایمونولوژي) از آزمون شفاهی 11/99 ،درصد (گروههاي

( .)12پژوهش عباسی و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز نشان داده

آناتومی ،بیوشیمی ،ژنتیك و ایمونولوژي) از کوئیز ،و 5/19درصد شامل گروهها

که آزمونهاي چندگزینهاي در رتبه اول و روشهایی چون آزمونهاي تشریحی و

بیوشیمی و ایمونولوژي از آزمون  Log bookاستفاده کردهاند .الزم به ذکر است

کوتاه پاسخ در رتبههاي بعدي قرار دارند و کمکاربردترین روشها بهویژه در

که هیچیك از گروههاي علوم پایه از آزمونهاي  dopsو  Mini cexاستفاده

دروس عملی مربوط به سئواالت جورکردنی ،جاخالی و صحیح و غلط است (.)11

نکردهاند (جدول .)2

در حالیکه روشهاي نوین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (ارزشیابی 111درجه،
آزمون آسکی ،الگبوك و  )...در پایینترین رتبهها از نظر میزان کاربرد قرار گرفته
است ( .)11مطالعه دیگري در شهرکرد در سال  1151نشان میدهد آزمونهاي

بحث و نتیجهگیري

چند گزینه اي باز هم باالترین رتبه را در میان دیگر انواع آزمونها در ارزشیابی

بهطور کلی و با در نظر گرفتن نتایج مطالعه حاضر مشاهده میشود که

دانشجویان به خود اختصاص داده است ( .)19بهطور کلی بررسی نتایج مطالعه

آزمون به صورت تشریحی در گروههاي بالینی چندان مورد استفاده قرار نمیگیرد

حاضر و مطالعات مشابه نشان میدهد که علیرغم وجود تنوع در روشهاي
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نورولوژي ،قلب ،رادیولوژي ،زنان ،اطفال ،یورولوژي و بیهوشی) از آزمون آسکی،

در حالیکه همه گروههاي پایه از آزمون تشریحی به وفور استفاده میکنند .در

Biannual J of Med Edu; Education Development Center, Babol Univ of Med Sci, 5(1); Autum & Winter, 2017
Educational group’s status based on types of evaluation methods; J. Kojury, et al
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ارزشیابی با استفاده از سئواالت چندگزینهاي است ( 11و  .)17در مجموع

"آزمون" است .بهبود وضعیت آزمونها و روشهاي ارزیابی دانشجو میبایست مد

مطالعات انجام شده داخلی نشان می دهد که بیشترین نوع آزمونهاي مورد

نظر اساتید باشد .لذا زمانی می توان به یك ارزشیابی موثر و سودمند در ارتقاي

استفاده در دانشگاههاي علوم پزشکی از نوع چندگزینهاي است .آزمونهاي چند

کیفی آموزش در دانشجویان پزشکی دست یافت که بتوان از انواع مختلف

گزینهاي به دلیل قابلیت و اجراي آسان طی سالهاي متمادي از روشهاي غالب

آزمونها براي بررسی این موضوع استفاده کرد و هر چه تنوع آزمونها بیشتر باشد

ارزیابی در دانشگاههاي علوم پزشکی کشور بوده است .اما در سالهاي اخیر به

دانشجویان به مطالب آموخته شده تئوري و عملی تسلط بیشتري خواهند یافت.

دلیل مطرح شدن محدودیتهاي آزمونهاي چندگزینهاي در ارزیابی توانمندي در

نتایج مطالعات نشان داده است استفاده صرف از سئواالت چندگزینهاي در

محیط واقعی و مشکالت روان سنجی ارزیابی کلی توسط اساتید ،رویکرد مدرسان

امتحانات ممکن است سبب موفقیت دانشجویانی شود که از قدرت درك ،تجزیه و

به سمت روشهایی که نمایانگر عملکرد فراگیران در محیط واقعی باشد افزایش

تحلیل ،تفکر و کاربرد کمتري برخوردارند ( .)22بنابراین پیشنهاد میشود در

یافته است (.)13

امتحانات عالوه بر روشهایی چون سئواالت چندگزینهاي ،از انواع دیگر سئواالت

همچنین بیشتر مطالعاتی که به بررسی روشهاي ارزیابی دانشجو پرداختهاند
به صورت مطالعه پیمایشی در آمریکا انجام شده است .نتایج این گونه مطالعات
نشان میدهد که بخش اعظم روشهاي ارزیابی دانشجو در دانشکدههاي پزشکی

از جمله سئواالت تشریحی بهمنظور سنجش تواناییهاي سطوح باالي یادگیري
نیز استفاده شود.
بهطور کلی استفاده از سایر روشهاي ارزشیابی فراگیران سبب می شود،

به صورت آزمونهاي چندگزینهاي بوده است (21و  .)15از جمله در نتایج

حیطه هاي مختلف شناختی ،عاطفی ،روانی و حرکتی نیز بررسی و ارزیابی شود.

پژوهشی که توسط میویس و همکاران در سال  2111در آمریکا انجام گرفت

همانطور که میدانیم روشهاي  MCQتنها قادر هستند حیطههاي سطوح

آزمونهاي کتبی از جمله سؤاالت چند گزینهاي و سؤاالت تشریحی در بیش از

پایین اهداف حوزه شناختی (مانند :دانش ،فهمیدن و )...را بسنجند .با توجه به

 %19دانشکدههاي پزشکی مورد بررسی ،جزو سه منبع اصلی اطالعات در مورد

اینکه علوم پز شکی جزء علومی است که حیطه عملکردي در آن حائز اهمیت

پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دوره بالینی به شمار میرود ( .)21که این

میباشد پس استفاده از روشهایی چون آزمو نهاي تشریحی ،آسکیMini ،

نتیجهگیريها با یافتههاي پژوهش حاضر مطابقت دارد.

 cexقادر هستند اهداف سطوح باالي شناختی (مانند به کاربستن ،تحلیل و )...و

قابل ذکر است که تاکید بیش از حد بر یك روش خاص ارزشیابی یا انجام

نیز اهداف حوزههاي عاطفی و روانی-حرکتی را نیز ارزیابی کنند و منجر به

آن در مقطع خاصی از زمان بدون شك موجب عدم دستیابی به نتایج مطلوب و

افزایش کیفیت ارزشیابی و در نهایت ارتقاء کیفیت آموزش شوند .از اینرو نتایج

عدم آگاهی از میزان تحقق جنبههاي مهمی از یادگیري دانشجویان میشود .بر

حاصل از این مطالعه به گروههاي آموزشی مربوطه بازخورد داده شد تا در جریان

این اساس پیشنهاد میشود نسبت به ارتقاي آگاهی اساتید در زمینه روشهاي

کم و کیف این پایش قرار گیرند و به نحو مقتضی از انواع روشهاي ارزشیابی

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی اقدام مناسب صورت گرفته و دورههایی در این زمینه

فراگیران جهت ارتقا کیفیت آموزش و یادگیري استفاده کنند.

برگزار شود و با توجه به لزوم همسانسازي روشهاي ارزشیابی دانشجویان در

الزم به ذکر است براي انجام این پژوهش سازمان حمایت کنندهاي وجود

دانشگاههاي مختلف ،استانداردهاي مناسب در این زمینه در سطح کشور تدوین و

نداشته و نیز اجراي پژوهش از نظر اخالق حرفهاي مورد تائید اساتید دانشگاه علوم

به دانشگاهها ابالغ شود.

پزشکی شیراز قرار داشت**.

از محدودیتهاي این مطالعه ،حجم جامعه آماري آن بود که با توجه به انجام
مطالعه صرفاً در سطح دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،امکان تعمیم نتایج را پایین
میآورد که بر این اساس و بهمنظور دستیابی به نتایج قابل اتکاتر پیشنهاد
میشود مطالعهاي در سطح کلیه دانشگاههاي علوم پزشکی ایران انجام شود تا
بتوان راهنماي مناسبی را براي اتخاذ تصمیمات صاحبنظران فراهم آورد.

تقدیر و تشکر
از کلیه اساتید و مدیرگروههاي آموزشی پایه و بالینی که در این طرح شرکت
کرده و ما را همراهی کردند کمال تشکر و سپاسگزاري را دارم.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Evaluation is one of the major aspects in process of educational activities.
Evaluation provides the possibility to assess strengthens and weaknesses. The present study has been conducted under
the goal to assess approach of students evaluation by basic sciences and clinical sciences educational groups at medical
school of Shiraz university of medical sciences.
METHODS: The present study is a cross sectional and descriptive-analytic. In order to assess medical school exams, a
check list was designed and distribution to educational groups´ managers of basic and clinical sciences. After data were
gathered, data analysis was performed.
FINDINGS: According to the result, 93.16% of clinical educational groups used multiple choices question (MCQ),
61.79% used Log-book, 3.57% OSCE, 50.83% DOPS, 45.57% Practical Exam,43.41% used Descriptive, 38.21% Oral
Exam and 22.87% used Dobs. The basic groups the most average used 67.9% MCQ and 66.3% Descriptive Exam.
While none of them no used Dobs and Mini cex.
CONCLUSION: MCQs can only assess low leaves of cognitive knowledge, in which practical knowledge is critical
using evaluation approaches such as descriptive exams, and Mini cex can approaches assess higher levels of cognitive
knowledge along with emotional and psycho-motor aspects which can evaluation quality. Due to the fact that in most
groups examined in this study MCQ was the most commonly used, results derived from the presents study were
announced to educational groups in order to enhance their evaluation effectiveness by using different types of
evaluations.
KEY WORDS: Students ´Evaluation Methods, MCQ, Medicine School, Shiraz
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