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تاریخ دریافت 1398/09/17 :
تاریخ پذیرش 1398/12/19 :

چکیده
این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر در ارتقاء کیفیت آزمون دانشنامه تخصصی در رشته های
داخلی،جراحی عمومی ،کودکان و زنان از دیدگاه ذینفعان درسال 1397انجام گرفت .در این رابطه نقش
عوامل سازمانی  ،روانی ،فیزیکی و عوامل مربوط به طراحی سوال در بهبود کیفیت آزمون دانشنامه تخصصی،
مورد مطالعه قرار گرفت .همچنین شاخص های روانسنجی آزمون ،مشتمل بر ضرایب دشواری و تمیز سوال
و نیز پایایی آزمون تحلیل گردید  .جامعه آماری شامل اعضای هیات ممتحنه و دستیاران چهار گروه اصلی
رشته های تخصصی پزشکی فوق الذکر ومدیران کشوری برگزار کننده آزمون بوده اند.روش پژوهش توصیفی
تحلیلی و ابزار تحقیق در مرحله اول پرسشنامه محقق ساخته و در مرحله دوم بررسی نتایج آنالیز کمی سواالت
آزمون چهار رشته اصلی بوده است .روایی پرسشنامه به صورت صوری ارزیابی گردید و اعتبار آن با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ ،برآورد گردید.داده های حاصل از پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه
و تحلیل شد .براساس نتایج حاصل از پژوهش مشخص گردید که آزمودنی ها میزان تاثیر عوامل سازمانی،
روانی ،فیزیکی و عوامل مرتبط با طراحی سوال آزمون را در بهبود کیفیت آزمون دانشنامه تخصصی بیش از
حد متوسط ارزیابی می کنند .همچنین در آنالیز کمی ،نتایج در چهار رشته نشان داد بیشترین درصد سواالت
از نظر دشواری ،درحد متوسط و از نظر قدرت تمیز ،درحد مناسب هستند .همچنین مقادیر پایایی آزمون در
هر چهار رشته باالی  ./8بوده است.
کلمات كلیدی« :ارتقا کیفیت»« ،آزمون دانشنامه تخصصی»« ،ذینفعان»
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مقدمه

و سایر انواع آزمون های مهارتی می باشد و داوطلبین
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آموزش عالی به طور مشخص نیازمند یك بررسی

باید در هر دو آزمون نمره قابل قبول کسب نمایند .در

دقیق و موشكافانه در ابعاد مختلف خود است .یكی از

کشورما آموزش دوره های دستیاری توسط گروه های

ابعاد مهمی كه بایستی مورد توجه قرار گیرد ،كاركردها و

آموزشی دانشکده های پزشکی مختلف ،که مجوز الزم

نقشهایی است كه دانشگاه بر عهده دارد كه این كاركردها

را از وزارت متبوع دریافت کرده اند صورت می گیرد و

در یك بیان مختصر مشتمل بر آموزش ،پژوهش و

دستیاران موظفند سالیانه در آزمون ارتقاء که توسط

خدمات است)1(.در بین این کارکرد ها ،کارکرد آموزشی

دانشگاههای مذکور (به صورت نیمه متمرکز) برگزار می

از اهمیت ویژه ای برخوردار است.امروزه با پیشرفت

گردد ،شرکت کنند .دستیاران سال آخر نیز برای کسب

علوم وفنون وپیچیده شدن جوامع،نیازهای فـردی و

مدرک گواهینامه در آزمون ارتقاء شرکت می کنند ولی

اجتمـاعی نیز پیچیده شده اند .لزوما کسب علوم وفنون

شرکت در آزمون دانشنامه امری اختیاری است .اگرچه

پیچیده در سـایه روشـهای آموزشـی پیچیـده امکـان

بسیاری از دستیاران به خاطر وجهه اجتماعی مدرک

پـذیر است )2(.هر نظام آموزشی برای ارتقاء کیفیت

مربوطه ،شرکت در دوره های آموزشی تکمیلی و احیان ًا

خود باید بداند دانشجویانی که تربیت نموده است تا

فعالیت با عنوان عضو هیئت علمی در این آزمون شرکت

چه حد منطبق با استاندارد ها و اهداف اولیه مورد نظر

می نمایند .در این آزمون داوطلبین باید حداقل نمره

است و آموزش های داده شده تا چه حد بهره وری داشته

 105از  150را در آزمون کتبی و شفاهی کسب نمایند.

است.برای نیل به چنین هدفی ،فرایند ارزیابی در نظام

در صورت قبولی در آزمون کتبی ،داوطلب می تواند تا 5

آموزشی ،به کار گرفته شده است  .نتایج امتحانات نه

سال در آزمون شفاهی شرکت نماید  )4(.آنچه كه امروزه

تنها برای قضاوت در مورد عملکرد فراگیران ،بلکه در باره

در پیوستار آموزش و ارزیابی موردتأكید صاحب نظران

اثربخشی آموزش ،روشها و مواد آموزشی نیز مفید است.

است ،اثبات ،نگهداری و استفاده از آن دانشی است

به گفته ویلیام اسلر امتحانات می تواند بهترین قسمت

كه در ارتباط مستقیم با عملكرد آتی فرد باشد وبه بیان

آموزش یا بدترین آن باشد )3(.از میان آزمون های نظام

دیگر آن دسته از دانش و مهارتهایی ارزشمند هستند

آموزش پزشکی ،بی تردید آزمون دانشنامه تخصصی

كه در آینده شغلی دانشجو ،تأثیر مستقیم داشته و پس

بعنوان یک آزمون ملی ،چه از نظر بر عهده داشتن وظیفه

ازفراغت از تحصیل و در محیط واقعی به كار آید )5( .

تایید نهایی صالحیت علمی دستیاران و چه از نظر

این مسأله به ویژه در آموزش پزشكی با توجه به نقش

سطح آزمون شوندگان و آزمون گیرندگان و گستردگی آن

حساس و بسیار مهم دانش آموختگان آن در سالمت

اهمیتی ویژه و وظیفه ای خطیر در قبال نظام سالمت و

جامعه شكل بسیار جدی تری را به خود می گیرد.

همچنین نظام آموزش پزشکی بر عهده داشته و توجه به

استفاده موثر ازسوال به عنوان یک ترفند آموزشی ،می

کیفیت آن امری ضروری است .آزمون دانشنامه شامل

تواند دانشجو را در بکارگیری اطالعات در موقعیت های

دو بخش کتبی(سواالت چهار گزینه ای) و آزمون عملی

جدید ومنحصر به فرد یاری دهد.سوال کردن موثر به

(شفاهی) که مشتمل بر آزمون بالینی ساختارمند عینی

معنی طرح سواالتی چالش برانگیز وادارکننده دانشجو به

معصومه کاظمی و همکاران

()6در این راستا آنچه مهم است شناسایی عوامل موثر بر

درگیر در این فرایند صورت نگرفته است  .در این زمینه

ارتقاء کیفیت این آزمون ها و اقدام برای بهبود کیفیت

تنها مطالعه صورت گرفته در حوزه آموزش و پرورش

سواالت آزمون می باشد.با توجه پژوهش های انجام

بوده که به بررسی عوامل موثر در بهبود کیفیت ارزشیابی

گرفته در مورد عوامل موثر در بهبود کیفیت آزمون ها می

پیشرفت تحصیلی از دیدگاه مدیران و دبیران پایه سوم

توان این عوامل را در قالب چهار عامل اصلی مشتمل بر

متوسطه شهر یزد پرداخته است)7( .

عوامل سازمانی  ،عوامل روانی،عوامل فیزیکی و عوامل
مرتبط با طراحی سواالت آزمون دسته بندی نمود )7(.

روش

از طرف دیگر با توجه به اهمیت رشته های زنان وزایمان

این پژوهش یك مطالعه توصیفی تحلیلی می باشد.

،جراحی عمومی،بیماریهای کودکان وبیماریهای داخلی

نمونه پژوهش  36هیات های ممتحنه چهار رشته

واهمیت نقش دانش آموختگان این رشته های تخصصی

تخصصی  20،نفردستیار چهار رشته تخصصی مورد

در ارتقاء سالمت جامعه وبا توجه به اینکه بر اساس آمار

مطالعه و  9نفر از مدیران برگزار کننده آزمون های

مرکز سنجش علوم پزشکی بیشترین شرکت کنندگان در

کشوری شامل می شوند.محیط پژوهش ،دبیرخانه

آزمون دانشنامه تخصصی مربوط به این رشته ها می

شورای آموزش پزشکی و تخصصی معاونت آموزشی

باشند ،تعیین عوامل موثر بر ارتقای آزمونهای دانشنامه

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد .روش

تخصصی در این  4رشته که به عنوان رشته های اصلی

نمونه گیری برای گروه مدیران و اعضای هیات ممتحنه

تخصصی مطرح می باشند ،اهمیت بسیاری دارد.لذا این

 ،سرشماری و برای دستیاران ازروش نمونه گیری آسان

پژوهش با هدف تعیین عوامل موثر در ارتقا کیفیت آزمون

استفاده گردید.روش جمع آوری اطالعات در مرحله

دانشنامه تخصصی رشته های داخلی،جراحی،کودکان و

اول پرسشنامه محقق ساخته و در مرحله دوم بررسی

زنان از دیدگاه ذینفعان (هیات های ممتحنه دانشنامه

نتایج آنالیز کمی آزمون دانشنامه تخصصی بوده است

تخصصی،دستیاران ومدیران) درسال  1397پایه گذاری

روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از دیدگاه

شد .مروری بر پیشینه تحقیق نشان می دهد که آزمونهای

 5متخصص آموزش پزشکی مشخص شد .پرسشنامه

کشوری در حوزه علوم پزشکی بویژه آزمون دانشنامه

اعضای هیات ممتحنه  ،دستیاران و مدیران برگزار کننده

تخصصی علیرغم ضرورت موجود و قدمت برگزاری و

آزمون های ملی به ترتیب شامل 21، 30و 23سؤال پنج

اعتبار آن ،کمتر مورد توجه قرار گرفته است.و مطالعات

گزینه ای از نوع لیکرت است و از 4خرده مقیاس که شامل

انجام شده بیشتر به بررسی کمی و کیفی سواالت چند

چهار عامل اصلی موثر در ارتقاء کیفیت آزمون مشتمل بر

گزینه ای طراحی شده در آزمون های علوم پایه ،پیش

عوامل سازمانی  ،عوامل روانی،عوامل فیزیکی و عوامل

کاورزی و ارتقاءدستیاری پزشکی و دندانپزشکی اکتفا

مرتبط با طراحی سواالت آزمون ،تشکیل شده است.

شده است.همچنین تاکنون پژوهشی در خصوص

مرحله دوم پژوهش پس از جمع آوری اطالعات مرحله

شناسایی عوامل موثر در ارتقاء کیفیت آزمون های حوزه

اول در مرحله بعدی سواالت دانشنامه تخصصی که به
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تجزیه وتحلیل ،ارزیابی ،قضاوت در تصمیم گیری است.

علوم پزشکی و به خصوص با مشارکت دادن کلیه ذینفعان
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صورت چند گزینه ای می باشد در سال  1397به تفکیک

نظر شاخص تمیز در گروه تخصصی یک  51درصد سواالت

در  4گروه تخصصی مورد نظر از  3جنبه زیر مورد بررسی

دارای ضریب تمیز مطلوب می باشند 45 .درصد سوالت

قرار گرفته است.به منظور تعیین کیفیت سؤاالت به

از ضریب تمیز نسبتا مناسب برخوردار هستند و  4درصد

لحاظ مشخصات روانسنجی آزمون ( تجزیه و تحلیل کمی

سواالت دارای ضریب تمیز منفی و نامناسب هستند .در

سواالت) مشتمل بر ضریب تمایز و ضریب دشواری مورد

گروه تخصصی دوم  54درصد سواالت دارای ضریب تمیز

بررسی قرار گرفته است همچنین  ،به منظور تعیین پایایی

مطلوب می باشند 39 .درصد سوالت از ضریب تمیز نسبتا

آزمون ،از طریق فرمول کودر ریچاردسون  20محاسبه و

مناسب برخوردار هستند و  7درصد سواالت دارای ضریب

مقادیر بدست آمده در رشته های مورد مطالعه در سالهای

تمیز منفی و نامناسب هستند .در گروه تخصصی سوم

1397و  1398با هم مقایسه گردید.الزم به ذکر است

 53درصد سواالت دارای ضریب تمیز مطلوب می باشند.

کلیه مقادیر فوق توسط نرم افزارهای استاندارد تجزیه و

 41درصد سوالت از ضریب تمیز نسبتا مناسب برخوردار

تحلیل سواالت آزمون دبیرخانه شورای آموزش پزشکی

هستند و  3درصد سواالت دارای ضریب تمیز منفی و

و تخصصی محاسبه شده و گزارشات ارزیابی مورد تحلیل

نامناسب هستند .در گروه تخصصی چهارم  52درصد

پژوهشگر قرار گرفته است

سواالت دارای ضریب تمیز مطلوب می باشند 45 .درصد

یافته ها

سوالت از ضریب تمیز نسبتا مناسب برخوردار هستند
و  3درصد سواالت دارای ضریب تمیز منفی و نامناسب

نتایج یافته های پژوهش نشان داد که از دید دستیاران

هستند.همچنین مقادیر پایایی آزمون در گروه تخصصی

و مدیران هر چهار مولفه موثر بر ارتقاء کیفیت آزمون دارای

اول در سال  1397برابر با  %82و در سال  1398برابر با %85

ارزیابی مطلوب و رضایت بخش بوده است (.)P > 0/05

بوده است .در گروه تخصصی دوم مقادیر پایایی در سال

اما از دید اعضای هیات ممتحنه مولفه عوامل فیزیکی در

 1397برابر با %82و در سال  1398برابر با  %85بوده است.

حد متوسط ارزیابی شده اند ( )P < 0/05و عوامل مولفه

در گروه تخصصی سوم مقادیر پایایی در سال  1397برابر

سازمانی ،روانی وعوامل مربوط به طراحی سوال مطلوب

با %85و در سال  1398برابر با  %84بوده است .در گروه

ارزیابی شده اند ( .)P > 0/05همچنین یافته های پژوهش

تخصصی چهارم مقادیر پایایی در سال  1397برابر با %86و

نشان می دهد که در گروه تخصصی یک از نظر شاخص

در سال  1398نیزبرابر با  %86بوده است.

دشواری  39درصد سواالت آسان  52درصد متوسط و 9
درصد دشواربوده اند .در عین حال در گروه دوم  16درصد

بحث

سواالت آسان  45درصد متوسط و  16درصد دشواربوده

سؤال اول ،دوم و سوم تحقیق مبنی بر نقش عوامل

است .درگروه سوم  49درصد سواالت آسان  43درصد

موثر برارتقاء آزمونهای دانشنامه تخصصی شامل (عوامل

متوسط و  8درصد دشوار بوده است  .و نهایتا در گروه

سازمانی ،روانی،فیزیکی وعوامل موثر بر طراحی سوال ) با

چهارم  37درصد سواالت آسان  51درصد سواالت

توجه به نظرات ذینفعان( مشتمل بر هیات های ممتحنه،

متوسط و  13درصد سواالت دشوار بوده است.همچنین از

دستیاران و مدیران برنامه) در گروه های آموزشی (داخلی

معصومه کاظمی و همکاران

 ،جراحی  ،زنان و کودکان) چه می باشد؟
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متاسفانه اتفاق نظری در این خصوص تاکنون حاصل

سـطح  P > 0/05در خصوص عوامل سازمانی ،فیزیکی و

نظام ارزیابی و امتحانات حوزه علوم پزشکی قرار داده است

روانی در هر سه گروه در خصوص هر چهار عامل کامال معنی

و ضرورت تصمیم گیری عاجل در این زمینه را طلب می

دار بوده و تنها در خصوص عامل فیزیکی در گروه هیات

کند.در این ارتباط رستمی و همکاران ()1392در تحقیق

ممتحنه در سطح متوسط معنی دار بوده است .همین طور

خود به ناهنجاریهای برنامه ریزی آموزشی اشاره می کند که

بیشترین میانگین نمره پاسخ ها در خصوص عوامل

از جمله آن زیاد بودن حجم مطالب درسی و عدم تناسب

سازمانی در گروه مربوط به اعضای هیات ممتحنه مربوط به

سواالت امتحانی می باشد که منجر به درونی شدن فرهنگ

«ثبات مدیریتی در مدیران برگزاری آزمون» با میانگین

تقلب و تهدید شدن هویت و قداست علم میگردد )9(.در

4/14و کمترین میانگین مربوط به «حذف کامل این آزمون

گروه مدیران برنامه بیشترین میانگین نمره پاسخ ها در

و جایگزین کردن با سایر روش های نوین ارزیابی» با

خصوص عوامل سازمانی مربوط به» اختصاص پاداش مالی

میانگین2/03بـوده اسـت .نتایج پژوهش حاضر نشان می

و غیر مالی به طراحان سئوال»با میانگین  4/65و کمترین

دهد بکارگیری مدیران کارآمد و الیق و ثبات در مدیریت

میانگین مربوط به» تغییر نظام متمركز برگزاری آزمون و

کالن مجموعه و تدوین نقشه جامع در راستای کیفیت

برگزاری در كالن مناطق و عدم نیاز حضور دستیار در

آزمون ها می تواند در ارتقاء کیفیت آن مؤثر واقـع شود،هم

مركز»با میانگین  3/5بوده است .منابع انسانی یکی از

راستا با نتایج بدست آمده در پژوهشی که محمدی و

مهمترین سرمایه هایی است که هر سازمانی دارد .پاداش

همکاران ()1397انجام داده ،توصیه نموده است که

به هر مدیریتی کمک می کند تا نیروی کار باتجربه و کارآمد

مسئولین وزارت آموزشوپرورش برنامهریزی برای ثبات

در سازمانش داشته باشد .طهماسبی و همکاران ()1391

مدیریتی و افزایش اعتماد به مدیران را در رأس اولویتهای

معتقدند ،فراهم کردن فرصت برای توسعه حرفه ای و علمی

خود قرار دهند .درحالیکه شواهد نشان میدهد مدیران

مهم تر از بقیه عوامل است  .نتایج تحقیق ایشان همچنین

در حال حاضر از عدم ثبات و بیاعتمادی به آنها رنج

نشان میدهد كه برای استعدادها پاداشهای درونی بسیار

میبرند. )8(.همچنین در گروه دستیاران بیشترین

مهم تر از پاداشهای بیرونی است؛ البته باید اشاره كرد كه

میانگین نمره پاسخ ها در خصوص عوامل سازمانی مربوط

پاداشهای بیرونی بی اهمیت نیستند اما این پاداش درونی

به» کاهش عناوین و سرفصل های آزمون دانشنامه» با

است كه برای استعدادها اولویت دارد .پاداشهای بیرونی

میانگین  4/05و کمترین میانگین مربوط به « حذف كامل

نیز اگر مناسب بوده و بتوانند دغدغه های مادی نخبگان

این آزمون با شرایط فعلی و جایگزین كردن با سایر روشهای

دانشگاهی را برطرف نماید ،میتواند در رضایتمندی آنها

ارزیابی ”...... Extended matching, PMPبـا میـانگین

بسیار موثر باشد)10(.در خصوص عوامل روانی در گروه

 2/58می باشد .مسئله حجم زیاد سرفصل دروس در رشته

هیات های ممتحنه بیشترین میانگین نمره پاسخ ها

های تخصصی از موضوعاتی است که ریشه تاریخی در بین

مربوط به ».تالمات روحی شب امتحان بر نتیجه آزمون»با

متخصصین و صاحبنظران حوزه علوم پزشکی داشته و

میانگین  4/14بوده است و کمترین میانگین نمره مربوط به
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براساس یافته های پژوهش تی مشـاهده شـده در

نگردیده است  .این چالش آسیب های جدی را فراروی
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«حفظ ترکیب فعلی اعضای هیات های ممتحنه دانشنامه

دانشـگاه آزاد نیـز مهمتریـن منابــع اســترس زا امتحانــات

تخصصی»با میانگین  3/14بوده است .هم راستا با نتایج

بودنــد( )12در گروه مدیران برنامه و در خصوص عوامل

این پژوهش ،در مطالعه ای که به بررسی دیدگاه دانشجویان

روانی بیشترین میانگین نمره پاسخ ها مربوط به « پرورش

علوم پزشكی اراک در مورد امتحانات جامع علوم پایه و

حس مسئولیت پذیری در دستیاران نسبت به آزمون»و

پیش كارورزی در سال  1386پرداخته است ،اكثریت

نیز» ایجاد نگرش مثبت در داوطلبان نسبت به آزمون»هردو

دانشجویان در مورد هر دو امتحان معتقد بودند كه امتحان

با میانگین یکسان  4و کمترین میانگین نمره مربوط به «

با ایجاد استرس زیاد سبب مختل شدن زندگی دانشجو و

حفظ تركیب فعلی اعضای هیأت ممتحنه دانشنامه

خانواده دانشجو میشود و تألمات روحی شب امتحان ،بر

تخصصی»با میانگین  2بوده است.اساسا انسان نه تنها

نتیجه امتحان تأثیر میگذارد )11(..در مطالعه های دیگر

نسبت به سرنوشت خویشتن مسئول است؛ بلکه مهم تر از

که توسط مظلوم و همکاران انجام گرفته(نقل از نصری و

آن ،نسبت به سرنوشت جامعه ،گروه و نظامی که در آن

همکاران ) به این نتیجه رسیده كه با افزایش اضطراب

زندگی می کند نیز مسئولیت دارد و این مسئولیت با توجه

آزمون ،بیشتر ابعاد كیفیت زندگی دانشجویان تحت تأثیر

به درجه ،مرتبه و منسب هر فرد متفاوت است از این دسته

قرار میگیرد و با توجه به اهمیت سالمت جسمانی و روانی

نظامهای اجتماعی که مسئولیت پذیری اعضای آن بر

دانشجویان علوم پزشكی ،كه خود مسؤولیت كمك و ارتقای

سرنوشت جامعه تأثیر فزاینده و تعیین کننده دارد.،هم

سالمت مددجویان را بر عهده دارند ،اتخاذ تدابیری برای

راستا با نتایج این پژوهش ،مطالعه فضل الهی قمشی

كاهش این نوع اضطراب ضروری مینماید )11( .در گروه

( )1394ارزیابی واقع بینانه و مبتنی بر اهداف آموزشی

دستیاران و در خصوص عوامل روانی بیشترین میانگین

استادان از عملکرد تحصیلی دانشجویان و ارایه بازخورد

نمره پاسخ ها مربوط به « تاثیر استرس زیاد ناشی از شركت

مثبت و مستقیم در قبال توفیقات آنان را عم ً
ال موجب

در آزمون بر زندگی دستیاران»با میانگین 4/65بوده است .و

مسئولیت پذیری دانشجویان دانسته و معتقد است که در

کمترین میانگین نمره مربوط به « آموزش دادن روشهای

آنها این باور را ایجاد میکند که موفقیت و شکست ،محصول

برخورد با اضطراب ناشی از امتحان و روشهای آرام سازی

عملکرد خود آنان است )13(.در خصوص عوامل فیزیکی

دستیاران»با میانگین  3/15بوده است.تقریبا این امر

در گروه اعضای هیات ممتحنه بیشترین میانگین نمره

بدیهی و مسلمی است که امتحانــات یکــی از مهمتریـن

مربوط به» توجه کافی به تجهیزات و امکانات فیزیکی محل

عوامـل اسـترس زا در مـدارس و دانشـگاهها هسـتند کـه

برگزاری آزمون» با میانگین  4/25بوده است .و کمترین

پیامدهــای روان-فیزیولوژیــک مختلفــی دارنــد.و

میانگین نمره مربوط به « تغییر نظام متمرکز برگزاری آزمون

اسـترس در دوران زندگـی دانشـجویی می توانـد منجـر بـه

و امکان برگزاری آزمون در دانشگاههای کشور و عدم نیاز به

پیامدهـای منفـی متفاوتـی از قبیـل بیماریهـای جسـمی،

حضور در مرکز»با میانگین  2/66بوده است .نتــایج ایــن

اختـال الت روانـی یـا احسـاس فرسـودگی در دانشـجویان

پــژوهش بــا یافته های یادگار زاده( )1383همسویی دارد.

گـردد.در راستای نتایج این پژوهش ،در مطالعــه شــهبازی

در این تحقیق بـه ایـن نتیجـه رسیدند که تجهیزات و

مقــدم و همـکاران ()1387در دانشـجویان دندانپزشـکی

امکانات فیزیکی مانند نور،سیستم هـای حرارتـی،

معصومه کاظمی و همکاران

ها بسـیار مـؤثر هستند(. .به نقل از سعادتمند وبابایی)()7از

شدن با این تحوالت به دنبال این روشهای نوین هستند كه

آنجا که متغیرهای فیزیکی بر یادگیری و نتایج ارزشیابی از

یكی از آنها یادگیری و ارزیابی الكترونیكی است .مشغله

فراگیران تـأثیر گذار می باشد و اهمیت برنامه ریزی در این

كاری فراوان ،پراكندگی جغرافیایی دستیاران  ،كمبود نیرو

خصوص ضرورت دارد،لـذا همسـویی نتایج قابل انتظار

در بسیاری مناطق و مخاطرات ناشی از ترك محل كار اعم از

بوده است .در گروه دستیاران دقیقا مشابه گروه اعضای

ایاب و ذهاب جاده ای و تبعات بهداشتی ،درمانی ناشی از

هیات ممتحنه بیشترین میانگین نمره مربوط به» توجه

عدم حضور در محل كار ،ضرورت استفاده از شیوه های

کافی به تجهیزات و امکانات فیزیکی محل برگزاری آزمون»با

غیرمتمرکز ارزیابی را ایجاب مینماید.در خصوص عوامل

میانگین  4/65بوده است .و کمترین میانگین نمره مربوط

مربوط به طراحی سوال در گروه اعضای هیات ممتحنه

به « تغییر نظام متمرکز برگزاری آزمون و امکان برگزاری

بیشترین میانگین نمره مربوط به» ارائه کارنامه عملکرد

آزمون در دانشگاههای کشور و عدم نیاز به حضور در مرکز»با

اساتید پس از آزمون «با میانگین  4/18بوده است .و

میانگین  3/13بوده است .در گروه مدیران برنامه بیشترین

کمترین میانگین نمره مربوط به « توجه به ارائه سئواالت از

میانگین نمره مربوط به» تغییر نظام متمركز برگزاری آزمون

آسان به مشکل در دفترچه امتحان «با میانگین  2/97بوده

و برگزاری در كالن مناطق و عدم نیاز حضور دستیار در

است .کارنامه عملکرد یكی از ابزارهای سنجش

مركز»با میانگین 4/44بوده است .و کمترین میانگین نمره

مورداستفاده در حوزه آموزش است كه با استفاده از موارد

مربوط به « ثابت ماندن زمان فعلی برگزاری آزمون (شهریور

ثبتشده در آن درزمینه مواجهات و اقدامات عملی

ماه هر سال)»با میانگین  2/44بوده است .در حال حاضر به

انجامشده توسط فرد مورد بررسی ،در جهت بررسی كیفیت

سمت نوعی تمرکز گرایی شدید در حال حرکت هستیم و

و کمیت عملكرد او در مورد اقدام مورد نظر  ،استفاده

سیاستهایی که اتخاذ میشود مثل؛ گزینش متمرکز هیئت

میشود.هم راستا با نتایج این پژوهش ،واترز و گرین

علمی ،گزینش متمرکز دوره دکترا ،برنامه ریزی درسی و ..

( )2006استفاده از کارنامه عملکرد را در افزایش بازخورد،

عم ً
ال باعث حاشیه نشینی و کاهش مشارکت اعضای هیئت

تعامل بین استاد و سیستم آموزشی و بهبود روند ارزشیابی

علمی میشود و دانشگاهها هم طبیعت ًا موارد بارز این امر

که از ارکان اساسی توسعه یادگیری میباشند ،بسیار مؤثر

هستند.در بعد اجرایی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

قلمداد می کند )14(.یک راهنمای عملکرد در طول دوره

حداقل در سطح کالن مناطق بایستی این امکان را داشته

طراحی سوال چارچوبی برای سازماندهی و ثبت

باشند تا آزمون های کشوری را در قطب مربوطه برگزار کنند

فعالیتهای ارزیابی را فراهم مینمایدو بهعنوان یک ابزار

و از ایاب و ذهاب بی دلیل دستیاران به مرکز و مخاطرات

ارزیابی مداوم یادگیری نیز محسوب میشود .که این ارزیابی

ناشی از آن و نیز هزینه های مترتب بر آن به میزان قابل

میتواند هم تکوینی و هم نهایی باشد ،در گروه دستیاران

توجهی جلوگیری نمایند .تحوالت شگرف و روزافزون در

بیشترین میانگین نمره در خصوص عوامل مربوط به

زمینه های مختلف آموزشی و نیاز فزاینده جوامع بشری به

طراحی سوال مربوط به دو مورد با میانگین یکسان شامل «

یادگیری و حركت به سوی جهانی شدن موجب شكل گیری

انطباق كامل سئواالت با رفرنس های اعالم شده و توجه به
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برودتـی ،صدا ،از عواملی هستند که در بهبود کیفیت آزمون

روشهای نوین آموزشی شده اند و دانشگاهها برای همگام
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ارائه سئواالت از آسان به مشکل در دفترچه آزمون «با

انجام پذیرد که برای استاندارسازی این نوع سواالت الزامی

میانگین  3/55بوده است .و کمترین میانگین نمره مربوط

است .استفاده از فهرست وارسی میلمن ما را در این مهم

به « متناسب كردن سئواالت با نیازهای آینده شغلی دستیار

یاری میرساند.در پاسخ به سوال چهارم پژوهش مبنی بر

«با میانگین  3/50بوده است .یکی از عوامل بسیار مهم در

فراوانی سواالت با ضریب دشواری و قدرت تمیز متفاوت در

فرآیند آموزش و یادگیری موثر و همچنین حفظ و تداوم آن

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی چقدر است؟نتایج نشان

ارزشیابی از آموخته های دیگران است و این ارزشیابی

داد که شاخص های کمی آزمون های چند گزینه ای

زمانی اثر بخش و پایدار می باشدکه مجموعه سواالت هر

دانشنامه تخصصی پزشکی در چهار رشته اصلی در سال

آزمون بر اساس معیارهای صحیح علمی و استاندارد تهیه

 1397دو شاخص کمی مهم ضریب دشواری و ضریب تمیز

شود.هم راستا با نتایج این پژوهش ،سیف ()1385معتقد

مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند .آنچه مهم است

است اگر یک آزمون از طراحی مطلوب در زمینه رعایت

سؤاالت با ضریب تمیز منفی نشان میدهد كه در آن سؤال،

قوانین ساختاری و سایر شاخص های استاندارد سازی

گروه قوی بدتر از گروه ضعیف عمل كرده است .این گونه

آزمون برخوردار نباشد ،در این صورت نه تنها نقش اصلی

سؤالها دارای معایب اساسی هستند كه باید به كلی كنار

آزمون ،جزء حیاتی و تکمیل کننده آموزش از بین میرود

گذاشته شوند و یا در آنها تجدید نظر اساسی صورت پذیرد.

بلکه این امر بر انگیزه فراگیران اثر منفی گذاشته و خطر به

در واقع وجود ابهام و گنگی در تنه سوال و یا گزینه ها بسیار

هدر رفتن تالش اساتید و سیستم آموزشی را بدنبال خواهد

محتمل است .البته احتمال نادرست بودن گزینه کلید

داشت )15(.در گروه مدیران برنامه و درخصوص عوامل

اعالم شده توسط طراح سوال یا اشتباه وارد شدن در پاسخ

مربوط به طراحی سوال بیشترین میانگین نمره مربوط به

نامه کلید از دیگر دالیل آن می باشد  .با نگاهی به نتایج

سه مورد با میانگین برابر شامل « ارائه کارنامه عملکرد

چهار گروه مطالعه مشخص می گردد که مقادیر سواالت با

اساتید پس از آزمون ،به کارگیری بلوپرینت در مراحل

قدرت تمیز منفی بسیار کم و محدود می باشد که در یک

طراحی آزمون و دقت طراحان سئوال در رعایت نکات

استنباط کلی مبین سطح مطلوبیت نسبی سواالت در

میلمن در طراح سئوال (ساختار شکلی سئوال) «با میانگین

مجموع می باشد.البته از آنجا که اطالعات مربوط به نتایج

 4/47بوده است .و کمترین میانگین نمره مربوط به « توجه

آزمون های کشوری بخصوص آزمون دانشنامه تخصصی و

ویژه به مشخصات روانسنجی سئوال و آزمون شامل

پذیرش دستیار قابلیت دسترسی عموم نداشته و تنها

شاخص دشواری  ،قدرت تمیز سئوال و پایایی آزمون «با

دبیرخانه های تخصصی قادر به بهره برداری از نتایج

میانگین  3/44بوده است ..طراحی سواالت چند گزینه ای

هستند؛ لذا تحقیقات مشابه وجود ندارد ولی در مطالعه

کاری سهل و در عین حال بسیار دشوار است .شناخت انواع

نسبتا مرتبط تحت عنوان ارتباط شاخص های کمی وکیفی

سواالت و قدرت احقاق اهداف آزمون منطبق با برنامه

آزمون های چند گزینه ای ارتقای دستیاری تخصصی

آموزشی از مهمترین عناصر موفقیت در تهیه آزمون چند

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال  1391در بررسی

گزینه ای روا می باشد(بکار گیری بلوپرینت ) .بعد از طراحی

مجموع کل سواالت از لحاظ ضریب دشواری 3/1درصد

سوال کار به پایان نرسیده و باید وارسیهایی بر روی آن

سواالت سخت و 53/5درصدو 39/1درصد آسان بودند از

معصومه کاظمی و همکاران

لحاظ ضریب تمییز 31/2درصد سواالت ضعیف،

مهم و تاثیر گذار در کیفیت آزمون ها توجه به ».تالمات

34/2درصد متوسط و 21/6درصد مناسب بودند و میانگین

روحی شب امتحان بر نتیجه آزمون»» تاثیر استرس زیاد

ضریب تمییز کل سواالت 26/9درصد بوده است)16(.

ناشی از شركت در آزمون بر زندگی دستیاران»و « پرورش

پایایی آزمون در گروه های مورد مطالعه در سال  97و

نیز» ایجاد نگرش مثبت در داوطلبان نسبت به آزمون» در

 98چقدر می باشد؟ چنانچه مالحظه میشود در دوسال

خصوص عامل فیزیکی « توجه کافی به تجهیزات و امکانات

متوالی در هر چهار رشته اصلی مقادیر پایایی آزمون باالتر

فیزیکی محل برگزاری آزمون»و « تغییر نظام متمركز

از حد قابل قبول بوده است.در ُبعد کمی اعتبار کل آزمون

برگزاری آزمون و برگزاری در كالن مناطق و عدم نیاز

و ضریب های دشواری و تمیز آزمون سنجش می شود.

حضور دستیار در مركز»مبین تاثیر مستقیم این عوامل بر

در سالیان اخیر این کار با استفاده از نرم افزار هایی که با

ارتقاء کیفیت آزمون دانشنامه تخصصی می باشد.و نهایتا

استفاده از نظریه تستی کالسیک برنامه ریزی شده اند،

در خصوص عوامل موثر بر طراحی سوال تاکید بر» ارائه

مورد تحلیل کمی آزمون قرار می گیرند.

کارنامه عملکرد اساتید پس از آزمون «همچنین « انطباق

نتیجه گیری

كامل سئواالت با رفرنس های اعالم شده و توجه به ارائه
سئواالت از آسان به مشکل در دفترچه آزمون « و نهایتا

نتایج حاصل از این پژوهش توجه بیشتر به مولفه های

« ارائه کارنامه عملکرد اساتید پس از آزمون ،به کارگیری

تاثیر گذار بر ارتقاء کیفیت آزمون ها که مشتمل بر عوامل

بلوپرینت در مراحل طراحی آزمون و دقت طراحان سئوال

سازمانی ،روانی ،فیزیکی و عوامل مربوط به طراحی سوال

در رعایت نکات میلمن در طراح سئوال (ساختار شکلی

می باشد رامورد تاکید بیشتر قرار داد.همچنین مشارکت

سئوال) «بوده است.همچنین نتایج این مطالعه نشان داد

کلیه ذینفعان در نظرخواهی یافته های جامعی را فراهم

که شاخص های کمی سواالت آزمون دانشنامه تخصصی

آورد که می تواند به بهبود رویه برگزاری آزمون دانشنامه

در چهار رشته مورد مطالعه در مجموع از کفایت الزم

تخصصی و تهیه و طراحی سواالت آزمون کمک نماید با

برخوردار می باشد .ضریب دشواری و تمیز آزمون ها در

توجه به اینکه موثرترین عوامل گزارش شده در هر یک

حد قابل قبول بوده و تعداد سواالت با ضریب تمیز منفی

از مولفه های دخیل در ارتقاء کیفیت آزمون از دیدگاه

در هر چهار گروه بسیار اندک می باشد  .پژوهشگر معتقد

ذینفعان (اعضای هیات ممتحنه ،دستیاران و مدیران

است از از آنجایی که تحلیل سواالت آزمون ها اهمیت

برنامه) گویای مولفه های تاثیر گذار موثر بر ارتقاء کیفیت

زیادی در ارتقای کیفیت آزمون ها دارد ،و از طرفی بر

آزمون می باشد لذا در ذیل به اهم این موارد اشاره میگردد.

اساس مستندات موجود فرایند بررسی سواالت آزمون

در خصوص عوامل سازمانی توجه به «ثبات مدیریتی در

دانشنامه تخصصی در سالهای گذشته به صورت مستمر

مدیران برگزاری آزمون» « کاهش عناوین و سرفصل های

در دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در جریان

آزمون دانشنامه» « اختصاص پاداش مالی و غیر مالی به

است  ،لذا شاید یکی از دالیل مطلوبیت نتایج آزمون از بعد

طراحان سئوال»در بعد عامل روانی بعنوان یک عامل

کمی در این رابطه باشد.

زمستان  -1398دوره  - 28شماره 4
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& gynecology (GYN) discipline from perspective of stakeholders
(faculty member, residents and educational manager)
Masomeh Kazemi 1, SHahram Shayan 2*, Hamid Akbari Jor 3

Abstract
Background and objective: The quantitative growth of higher education system and consequently medical

education in recent years has caused the quality of Important Components in Education, specially the exams with
less consideration. The purpose of this study is “the Identification of effective factors in improving the quality of
medical specialty board exams from the perspective of stakeholders”
Methods and Materials: In order to analyze this descriptive-analytical study, in the first step, three

groups of stakeholders including board members, assistants and program managers were asked to give their
viewpoints on the factors affecting the quality improvement of the speciality board exam in the four fields
studied using a questionnaire.
Results: Based on the results of the study, it was found that the participants rated the impact of organizational,

psychological, physical and factors along with the designing of the test questions on improving the quality of the
specialty board exams above the average.
Moreover in the quantitative analysis, the results in the four fields showed that the highest percentage of
difficult questions were related to questions with moderate difficulty and in index of discrimination, questions
have appropriate dicriminatin index. Also, the KR20 Reliability test in all four fields have been above 0.8.
Conclusion: The results of this project emphasize more on the influential components that improve the quality

of tests which include organizational, psychological , physical and factors along with designing the test questions.
Moreover, the participation of all the stakeholders in the survey provides comprehensive findings which may or
help improve the holding of the specialty board exam along with the preparation and design of test questions.
Keywords: improvement, board examination, stakeholders
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