Archive of SID

گامهاي توسعه در آموزش پزشكي
مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
دوره یازده ،شماره دوم ،ص 5393 ،581 -591

مقایسه توانایی دانشجویان در پاسخدهی به آزمون تدبیر مشکل بیمار ( )PMPو سؤال تشریحی
تعدیل یافته ( )MEQبا آزمون سؤاالت چندگزینهای ( )MCQو ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی
2

محمدرضا محمودی ،*1محمودرضا دهقانی
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 دريافت مقاله21/01/01 :

آخرين اصالح مقاله29/4/1 :

 پذيرش مقاله29/4/7 :

زمينه و هدف :هدف از مطالعه حاضر ،مقایسه توانایی دانشجویان در پاسخدهی به آزمون تدبیر مشکل بیمار ( Patient management problemیا
 )PMPو سؤال تشریحی تعدیل یافته ( Modified essay questionیا  )MEQبا آزمون سؤاالت چند گزینهای (Multiple-choice questions
یا  )MCQsو ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی بود.
روش کار :این مطالعه به روش توصیفی -تحلیلی بین  77نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علوم تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی کرمان که به
روش سرشماری وارد مطالعه شدند ،انجام گرفت .اولین و دومین آزمون به ترتیب تدبیر مشکل بیمار و سؤاالت تشریحی تعدیل یافته همراه با یکدیگر و
سؤاالت چند گزینهای بود .روایی محتوا از طریق کسب نظر صاحبنظران و پایایی آزمونها از طریق بازآزمایی بررسی شد .متغیرهای پیشرفت تحصیلی
شامل معدل کل پنج نیمسال تحصیلی و معدل کل نیمسال پنجم بود .در انتهای آزمون یک سؤال باز در خصوص نظرسنجی از دانشجویان طراحی گردید.
دادهها با استفاده از آمارهای توصیفی و تحلیلی و با کمک نرمافزار  SPSSنسخه  07مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
يافتهها :بین متغیرهای پیشرفت تحصیلی و نمره درس بهداشت و مسمومیت غذایی و آزمون  MCQsهمبستگی معنیداری مشاهده شد (،)P > 1/110
اما همبستگی بین این نمرهها و سایر متغیرها معنیدار نبود .اختالف معنیداری بین میانگین امتیازات آزمون  MCQsو نمره درس بهداشت و مسمومیت
غذایی مشاهده شد ( ،)P > 1/110اما ارتباط معنیداری بین امتیازات آزمونهای  PMP-MEQو هر یک از بخشهای  PMPو  MEQدر دو گروه
دانشجویان با معدل کل وجود نداشت.
نتيجهگيری :وجود نمرات پایین در آزمون تدبیر مشکل بیمار نشان دهنده عدم توانایی دانشجویان در پاسخدهی به این نوع از آزمونها در مقایسه با آزمون
 MCQsمیباشد .عدم وجود همبستگی بین نمره آزمون  MEQبا پیشرفت تحصیلی نشان دهنده ضعف دانشجویان در استدالل و قضاوت بالینی با وجود
معدل باال و اطالعات علمی آنها بود.
کليد واژهها :مدیریت مشکل بیمار ،سؤال تشریحی تعدیل یافته ،سؤال چند گزینهای ،پیشرفت تحصیلی
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آزمونهای تدبیر مشکل بیمار میتواند ابزار محرک و مؤثری در

کار در خصوص ارزیابی استدالل بالینی در دهه  0271و

کاربرد  )Continuing medical education( CMEبرای

 0271آغاز شد .استدالل بالینی در آن زمان به عنوان یک

پزشکان عمومی باشد .معلومات به دست آمده از طریق

ویژگی شخصی که منعکس کننده توانایی حل مشکالت را در
حوزههای بالینی داشت ،تلقی میشد .محققین معتقد بودند که
استدالل بالینی تا حد زیادی مستقل از دانش حقیقی و

تصمیمگیریهای پیدرپی در آزمونهای متعدد تدبیر مشکل
بیمار و بازخوردهای اصالحی ،یادگیری را بهبود میدهد و
زمینه انتقال معلومات از برگه سؤال به بالین را فراهم میکند.

مهارتهای عملکردی بود ( .)0آزمونهای تدبیر مشکل بیمار

بنابراین آزمون تدبیر مشکل بیمار میتواند موجب تسهیل

( Patient management problemیا  )PMPبه عنوان یکی از

یادگیری در این فرایند باشد (.)2

روشهای ارزیابی در بسیاری از دانشکدههای پزشکی دنیا به

راهنمای عملی برای نگارش مشکالت ویژگیهای کلیدی

ویژه در شمال آمریکا معرفی شد .یکی دیگر از ابزارهای

( )Key features problemsکه به صورت مهارتهای

ارزیابی نوشتاری ،سؤال تشریحی تعدیل یافته ( MEQیا

تصمیمگیری بالینی (در ساختار تدبیر مشکل بیمار) مکتوب

 )Modified essay questionمیباشد .این روشهای ارزیابی

میگردد شامل مراحل عملی جهت نگارش این نوع آزمون

به دلیل واقعگرا بودن مشکالت بیمار به منظور ارزیابی توانایی

است .این مراحل شامل مونتاژ گروههای دارای مشکل ،انتخاب

استدالل بالینی به کار میرفت (.)1

یک مشکل یا سناریوی بالینی مناسب و تعریف ویژگیهای

تدبیر مشکل بیمار ،واقعیت و تجسم مجدد تصمیمات یک

کلیدی آن ،نوشتن سؤاالت ،انتخاب ساختار پاسخ به سؤال،

متخصص را در ارزیابی و مدیریت بیمار شبیهسازی میکند.

آماده کردن کلیدهای امتیازدهی ،مرور و بررسی کیفیت سؤال و

پاسخ دهنده در این روش آزمون باید فعاالنه در مشکل دخیل

بانک سؤال است ( .)7تعادل مناسب بین سطوح شناختی که در

باشد .این روش با تکنیکهای مختلفی از جمله برگه امتحانی،

سؤال تشریحی تعدیل یافته مورد آزمون قرار میگیرد باید از

نوار صوتی ،اسالید ،فیلم ،نوار ویدئو ،میکروفیش ،صفحات

قبل تعیین گردد .در هر صورت مطالعه نشان داد که آزمون به

شفاف اورهد ،کامپیوتر ،مدلها و بیماران شبیهسازی شده انجام

روش سؤال تشریحی تعدیل یافته قادر به سنجش سطوح

میشود ( .)9اولین بار مدرسین دانشکده پزشکی صالحیت
بالینی دانشجویان مقطع کارشناسی را ارزیابی کردند .این
مدرسین با تأکید بر تفاوت بین صالحیت بالینی و عملکرد
بالینی ،رویکردی را برای توصیف مطالبی که باید مورد آزمون

تاکسونومی  Bloomو سطوح شناختی  Walterاست (.)7
بنابراین مدرسین با آگاهی کامل از این مراحل و یک رویکرد
قابل انعطاف قادر به آزمون مهارتهای تصمیمگیری بالینی
دانشجویان خود خواهند بود.

قرار گیرند ،طراحی و تنظیم نمودند .نتایج حاصل از مطالعه

آزمونهایی که تنها شامل سؤاالت چند گزینهای ( MCQsیا

آنان نشان داد که کیفیت بسیاری از ارزیابیهای فعلی را

( )Multiple-choice questionsمیباشد ،برای ارزشیابی کسب

میتوان بهبود داد و برای انجام این کار نیاز به یک رویکرد

دانش ناکافی و ممکن است دانشجویان را به حفظ خالصه

چند ساختاری با استفاده از صالحیت بالینی میباشد .بنابراین

کتاب درسی تحریک کند ( .)1آزمون سؤاالت چند گزینهای

برخی از روشهای ارزشیابی سنتی باید رها و یا اصالح شود و

ابزار بررسی شفافی نیست و باید با سایر ابزارهای دیگر

روشهای جدید معرفی گردد (.)4

ارزشیابی همراه شود ( .)2سبک آزمون ممکن است

نتایج حاصل از مطالعهای با هدف آزمون تدبیر مشکل بیمار

رویکردهای مطالعه و آزمون را در دانشجویان بهبود دهد و

به عنوان یک ابزار یادگیری آموزش مداوم پزشکی نشان داد که

توانایی بازیابی معلومات را در آینده ایجاد نماید تا آنها درک
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و تعمق بیشتری نسبت به علوم بالینی و علوم پایه بر بالین

مشکل بیمار و سؤاالت تشریحی تعدیل یافته شامل  1سؤال

بیمار داشته باشند (.)01

تستی پنج گزینهای و  9سؤال تشریحی از دانشجویان گرفته

یکی از مشکالت اصلی دانشجویان به ویژه در دوران بالینی،

شد .دومین مرحله که دو هفته پس از اجرای مرحله اول

عدم وجود ابزارهای مناسب برای بررسی صالحیتهای بالینی

صورت گرفت ،آزمون سؤاالت چند گزینهای متشکل از 01

و استدالل و قضاوت بالینی آنها میباشد که با طراحی آزمون

سؤال پنج گزینهای بود .روایی محتوا از طریق کسب نظر

تدبیر مشکل بیمار و آزمونهای مشابه میتوان این صالحیتها

صاحبنظران و پایایی آزمونها از طریق بازآزمایی بررسی شد

را تا حدودی بررسی نمود .بنابراین یکی از اهداف اصلی این

و مقدار  1/71به دست آمد.

مطالعه ،مقایسه توانایی دانشجویان در پاسخدهی به آزمون تدبیر

دادههای موردنیاز مطالعه شامل معدل کل پنج نیمسال

مشکل بیمار و سؤال تشریحی تعدیل یافته با آزمون سؤاالت

تحصیلی و معدل کل نیمسال پنجم به عنوان متغیرهای پیشرفت

چند گزینهای و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی بود .هدف دوم

تحصیلی و نمره کل درس بهداشت و مسمومیتهای غذایی و

پژوهش حاضر این بود که آیا  PMPو  MEQقادر به رتبهبندی

امتیاز کسب شده در دو بخش مجزا و توأم آزمون  PMPو

دانشجویان میباشد و همبستگی آن با پیشرفت تحصیلی

 MEQو آزمون  ،MCQsپنج متغیر قابل مقایسه با متغیرهای

دانشجویان به چه صورت خواهد بود؟ در نهایت توانایی

پیشرفت تحصیلی بودند .متغیرهای پیشرفت تحصیلی

تشخیص پاسخ صحیح در آزمون  PMPو توانایی پاسخدهی به

دانشجویان بر اساس «معدل الف که معادل نمره  01و باالتر از

پرسشهای  MEQو مقایسه با پاسخدهی صحیح به آزمون

« ،»01معدل ب که معادل  07تا « ،»07/21معدل ج که معادل

 MCQsمورد مطالعه و تحلیل قرار گرفت.

 04تا « ،»02/21معدل د که معادل  01تا  »09/21و «معدل ه که
معادل  01تا  »00/21رتبهبندی گردید.

روش کار
مطالعه حاضر به روش توصیفی -تحلیلی بین سالهای
 0921-21در دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد .پژوهش
بر روی  77نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علوم
تغذیه که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند ،صورت
گرفت .معیارهای ورود به مطالعه ،انتخاب درس دو واحدی
بهداشت و مسمومیتهای غذایی در نیمسال پنجم مقطع
کارشناسی و تمایل برای شرکت در مطالعه بود .واحد درسی
منطبق بر طرح درس و محتوای آموزشی به صورت سخنرانی
تعاملی و با استفاده از ویدئو پروژکتور و لپتاپ ارایه گردید.
در پایان تدریس بخش عفونتها و مسمومیتهای غذایی از
دانشجویان تقاضا شد که برای آزمون تدبیر مشکل بیمار آماده
شوند .روش این آزمون به همراه سؤاالت تشریحی تعدیل
یافته برای دانشجویان توضیح و دو هفته به آنها فرصت
آمادگی جهت آزمون داده شد .در اولین مرحله ،آزمون تدبیر

مالحظات اخالقی در مطالعه حاضر مدنظر قرار گرفت و به
افراد مورد مطالعه اطمینان داده شد که اطالعات کسب شده از
آنها محرمانه باقی خواهد ماند.
نحوه تهیه آزمون تدبیر مشکل بیمار و سؤاالت تشریحی
تعدیل یافته توسط مدرس به صورت تلفیقی از دستورالعمل 4
مرحلهای منتشر شده توسط  )9( Hardenو راهنمای عملی
نگارش ویژگیهای مشکالت کلیدی  7مرحلهای منتشر شده
توسط  Farmerو  )7( Pageبود .اولین مرحله دستورالعمل 4
مرحلهای  ،Hardenتهیه اطالعات در رابطه با بیمار بود .دومین،
سومین و چهارمین مرحله به ترتیب واکنش یا عملکرد پاسخ
دهنده بر اساس وضعیت بیمار ،بازخورد به پاسخ دهنده و
نتیجهگیری پاسخ دهنده از تدبیر مشکل میباشد ( .)9راهنمای
عملی نگارش مشکالت ویژگیهای کلیدی شامل مونتاژ
گروههای دارای مشکل ،انتخاب یک مشکل یا سناریوی بالینی
مناسب و تعریف ویژگیهای کلیدی آن ،نوشتن سؤاالت،
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انتخاب ساختار پاسخ به سؤال ،آماده کردن کلیدهای امتیازدهی،

و عباراتی که از نظر موضوعی مشابه بود در یک گویه

مرور و بررسی کیفیت سؤال و بانک سؤال میباشد ( .)7آزمون

طبقهبندی شد .این نظرات به  2گویه متناظر تفکیک گردید.

اول ،آزمون تدبیر مشکل بیمار و سؤاالت تشریحی تعدیل یافته

دادهها با استفاده از آمارهای توصیفی و تحلیلی مانند توزیع

متشکل از  1سؤال تستی پنج گزینهای و  9سؤال تشریحی و

فراوانی مطلق و نسبی ،میانگین ،انحراف معیار ،آزمونهای ،1

آزمون دوم متشکل از  01سؤال پنج گزینهای بود .امتیاز هر دو

 tو همچنین ضریب همبستگی  Pearsonو با کمک نرمافزار

آزمون مشابه و یکسان در نظر گرفته شد.

 SPSSنسخه )version 16, SPSS Inc., Chicago, IL( 07

در پایان آزمونها ،سؤال باز و با هدف تعیین گویههای الزم

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

با استفاده از نظرات دانشجویان در زمینه مقایسه دو آزمون
 PMPو  MEQبا  MCQsو تأثیر آن در توانایی تشخیص پاسخ

يافتهها

صحیح دانشجویان پرسیده شد .در مطالعه حاضر یک مصاحبه

جدول  0همبستگی بین شاخصهای پیشرفت تحصیلی و

ساختارمند کتبی طراحی گردید و هر دانشجو حق ارایه یک

امتیازات کسب شده در آزمونهای  MCQsو  PMP-MEQرا

نظر را داشت .جمعآوری نظرات تا زمان اشباع ادامه یافت .پس

نشان میدهد.

از جمعآوری نظرات کتبی دانشجویان و تحلیل آنها ،جمالت

جدول  :0ضریب همبستگی بین شاخصهای پیشرفت تحصیلی و امتیازات کسب شده در آزمونهای  MCQsو PMP-MEQ
معدل کل پنج

متغیرها

معدل کل نیمسال آخر

نیمسال
معدل کل پنج نیمسال

*

1/120

0

معدل کل نیمسال آخر

نمره درس

امتیاز آزمون

امتیاز آزمون PMP-

مسمومیتها

MCQs

MEQ

*

*

1/017

*

*

1/021

*

*

1/709

0

1/290

1/771

نمره درس مسمومیتها

1/429

0

1/717

امتیاز آزمون MCQs

1/979

1/011

0

امتیاز آزمون PMP-MEQ

0
*

P > 1/110

MCQs: Multiple-choice questions; PMP-MEQ: Patient management problem-Modified essay question

همبستگی بین متغیرهای پیشرفت تحصیلی و نمره درس

 PMP-MEQمشاهده نشد .جدول  1همبستگی بین امتیاز

MCQs

آزمون  MCQsو امتیازات کسب شده در آزمونهای

معنیدار بود؛ در حالی که همبستگی معنیداری بین این متغیرها

 PMP-MEQو اجزای  PMPو  MEQرا به تنهایی نشان

و سایر متغیرها مانند امتیازات کسب شده در آزمون

میدهد.

بهداشت و مسمومیت غذایی و نیز امتیاز آزمون

جدول  :1ضریب همبستگی بین آزمون  MCQsو آزمون  PMP-MEQو اجزای آزمونهای  PMPو MEQ
متغیرها
امتیاز آزمون MCQs
امتیاز آزمون PMP-MEQ
امتیاز آزمون PMP
امتیاز آزمون MEQ

امتیاز آزمون MCQs

امتیاز آزمون PMP-MEQ

امتیاز آزمون PMP

0

1/011

1/172

0

**

1/112
0

امتیاز آزمون MEQ
*

1/197

**

1/111

**

1/277
0

*

P > 1/121; **P > 1/110
MCQs: Multiple-choice questions; PMP-MEQ: Patient management problem-Modified essay question
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همبستگی بین آزمونهای  PMP-MEQو اجزای  PMPو

همراه با یکدیگر و هر یک از بخشهای  PMPو  MEQو نمره

 MEQقوی و معنیدار بود ()P > 1/110؛ در حالی که

درس بهداشت و مسمومیت غذایی دو گروه دانشجویان با

همبستگی بسیار ضعیفی بین امتیاز آزمون  MCQsو آزمونهای

معدل الف و ب با دانشجویان دارای معدل ج و د را نشان

 PMP-MEQو اجزای  PMPو  MEQمشاهده شد .جدول 9

میدهد.

اختالف میانگین امتیازات آزمونهای  PMP-MEQو

MCQs

جدول  :9میانگین و انحراف معیار امتیازات کسب شده در آزمونهای برگزار شده بر اساس معدل کل پنج نیمسال متوالی و نیمسال آخر به تفکیک معدل در دو
گروه معدل الف و ب با معدل ج و د
معدل کل نیمسال آخر

معدل کل پنج نیمسال متوالی
P

P

معدل الف و ب

معدل ج و د

معدل الف و ب

معدل ج و د

تعداد =  92نفر

تعداد =  40نفر

تعداد =  21نفر

تعداد =  14نفر

07/17 ± 9/02

04/24 ± 9/44

1/119

امتیاز آزمون MCQs

07/21 ± 1/20

09/77 ± 9/21

1/110

4/92 ± 4/04

1/971

امتیاز آزمون PMP-MEQ

4/72 ± 4/19

2/14 ± 4/17

1/111

2/97 ± 2/12

1/111

امتیاز بخش PMP

1/90 ± 1/42

9/09 ± 1/71

1/111

1/42 ± 1/47

1/79 ± 1/71

امتیاز بخش MEQ

1/41 ± 1/24

0/21 ± 0/77

1/971

1/12 ± 9/07

0/70 ± 0/17

1/171

نمره درس مسمومیتها

02/12 ± 0/92

09/27 ± 0/22

1/110

07/42 ± 0/02

04/14 ± 0/21

1/110

MCQs: Multiple-choice questions; PMP-MEQ: Patient management problem-Modified essay question

توزیع فراوانی امتیازات آزمونهای  PMP-MEQو

توزیع بر اساس گروهبندی پنجگانه امتیازات آزمونهای

MCQs

دانشجویان به تفکیک معدل «الف ،ب ،ج و د» نشان داد که این

MCQs

و  PMP-MEQبر هم منطبق نیست (جداول  4و .)2

جدول  :4توزیع فراوانی مطلق و نسبی امتیاز آزمون  MCQsبه تفکیک معدل کل «الف ،ب ،ج و د» پنج نیمسال متوالی
MCQs

دانشجویان با

جمع کل -تعداد (درصد)

کمتر از 01

01-04

04-07

07-01

01-11

معدل الف

1

1

1

1

1

(1 )1/7

معدل ب

4

7

02

07

1

(21 )72/1

معدل ج

4

2

2

9

0

(01 )19/7

معدل د

9

1

0

1

1

(7 )7/2

جمع -تعداد (درصد)

(00 )04/2

(04 )01/4

(10 )17/7

(10 )17/7

(2 )00/2

(77 )011

MCQs: Multiple-choice questions

جدول  :2توزیع فراوانی مطلق و نسبی امتیاز آزمون  PMP-MEQبه تفکیک معدل کل «الف ،ب ،ج و د» پنج نیمسال متوالی
دانشجویان با

PMP-MEQ
04-07

جمع کل -تعداد (درصد)
07-01

01-11

کمتر از 01

01-04

1

1

(1 )1/7

معدل الف

1

1

1

0

(21 )72/1

معدل ب

47

1

1

1

1

(01 )19/7

معدل ج

01

1

1

1
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مقایسه توانایی دانشجویان در پاسخدهی به ...
معدل د

7

1

1

1

1

(7 )7/2

جمع -تعداد (درصد)

(79 )27/0

(1 )1/7

(1 )1/1

(1 )1/1

(0 )0/9

(77 )011

PMP-MEQ: Patient management problem-Modified essay question

به طور کلی بر اساس مطالعه کیفی و جمعآوری نظرات

در جدول  7ارایه شده است .یک نفر از دانشجویان عدم

MCQs

تفاوت بین دو آزمون را مطرح کرد و یک نفر نیز مدعی بود که

دانشجویان ،نظر تمامی دانشجویان در خصوص آزمون

سادگی و آسانتر بودن نوع آزمون در مقایسه با آزمون  PMPو

هر دو آزمون مطلوب و مناسب است.

 MEQبود .فراوانی مطلق و نسبی تحلیل دیدگاه دانشجویان

جدول  :7توزیع فراوانی مطلق و نسبی دیدگاه متناظر دانشجویان در خصوص آزمون  PMPو  MEQو آزمون MCQs
آزمون MCQs

آزمون  PMPو MEQ

تعداد (درصد)

بیشتر بودن پراکندگی سؤاالت و احتمال پاسخ درست

وابسته بودن توانایی پاسخ به سؤاالت به سؤال اول

(1 )01/1

تفکر و تعمق کمتر و کمک از حافظه

تفکر و تعمق بیشتر و مفهومی بودن و تجزیه و تحلیل

(07 )97/4

سادگی و متداول بودن نوع آزمون

دشواری و جدید بودن روش آزمون

(07 )97/4

مطلوب بودن آزمون

مطلوب بودن آزمون

(1 )4/2

عدم تفاوت بین دو آزمون

عدم تفاوت بین دو آزمون

(1 )4/2

MCQs: Multiple-choice questions; PMP: Patient management problem; MEQ: Modified essay question

بحث و نتيجهگيری

عنوان یکی از ابزارهای ارزشمند و حیاتی در تعیین صالحیت

مطالعه حاضر با هدف مقایسه توانایی دانشجویان در

بالینی پزشکان و کادر پزشکی و استخدام و گزینش آنها در

پاسخدهی به آزمون تدبیر مشکل بیمار و سؤال تشریحی تعدیل

مقاطع باالتر (تخصص و فوق تخصص) صورت گرفته است

یافته با آزمون سؤاالت چندگزینهای و ارتباط آن با پیشرفت

(.)00 ،01

تحصیلی دانشجویان انجام شد .نتایج نشان داد که طرح ساختار

استفاده از محدوده وسیع آزمونها جهت ارزشیابی یادگیری،

سؤاالت مختلف به طور معنیداری بر عملکرد دانشجویان تأثیر

بازتاب بهتری را از عملکرد فراهم میکند .پیشبینی سؤاالت

میگذارد.

انشایی،

سؤاالت

انشایی

تعدیل

شده

و

OSCE

در کل ارزیابی عملکرد دانشجویان گروه علوم پزشکی و به

( )Objective structured clinical examintionبرای عملکرد

طور اختصاصی ارزیابی صالحیتهای بالینی دانشجویان از

بالینی دانشجویان در یک پژوهش روایی مورد بررسی قرار

وظایف اصلی بسیاری از استادان دانشگاه محسوب میشود.

گرفت .نتایج  OSCEپیشبینی قویتری برای عملکردهای

پرداختن به ارزیابی عملکرد دانشجویان سابقه دیرینهای ندارد و
اولین جرقه پرداختن به این مقوله مهم در فرایند آموزشی
دانشجویان ،در اواسط دهه هفتاد در اروپا شکل گرفت و به

بعدی پزشکان میباشد ،اما مجموعه ارزشیابیهای ترکیبی از
نظر روایی پیشبینی قویتری بودند ( .)09بدیهی است که
برای سنجش عملکرد ،استفاده از روشهای سنجش عملکرد

تدریج توسعه یافت .با وجود عمر نه چندان طوالنی این نوع

مانند  OSCEیا آزمونهای کتبی عملکرد و یا پورتفولیو

ارزیابیها ،پیشرفتهای شگرفی در بهبود روشهای ارزیابی به

( )Portfolioترجیح دارد .با این وجود ،توانایی خودارزشیابی
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دانشجویان در محدودهای از مهارتها و یا اعمال متفاوت ثابت

دانشجو تقویت و به ماندگاری دانش در دانشجویان کمک

تشخیص داده شده است (.)04

شایانی نماید.

در یک مطالعه متاآنالیز ،تأثیر ارزیابی بر اثرات یادگیری

در مطالعه رساییان و همکاران ،اعتبار سؤاالت مختلف

مبتنی بر مشکل با استفاده از مدل کاربردی اجزای شناختی حل

امتحانی از جمله سؤاالت چندگزینهای ،صحیح -غلط و کوتاه

مشکل مورد تحقیق قرار گرفت ( .)02در بررسی فوق سه

پاسخ با یکدیگر مقایسه و مشخص گردید که دانشجویان

سطح ساختار دانش که با ارزیابی حل مشکل به عنوان

پزشکی با شیوه سؤاالت کوتاه پاسخ نامأنوس میباشند و

متغیرهای مستقل اساسی مورد هدف قرار میگیرند ،به کار

معتبرترین روش ارزشیابی دانشجو نسبت به دو روش دیگر در

رفت .الف :درک مفاهیم ،ب :درک اصولی که با این مفاهیم

نظر گرفته شد ( )07که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد.

پیوند مییابد و ج :ارتباط مفاهیم و اصول با شرایط و

 Hammondو همکاران گزارش کردند که سؤاالت چند

روشهای کاربردی .هنگامی که سازههای اساسی مورد ارزیابی

گزینهای بخشی از فرایند ارزشیابی اولیه و نهایی دوره فوق

قرار میگیرد ،یادگیری مبتنی بر مشکل بیشترین تأثیر مثبت را

تخصصی در کالج سلطنتی بیهوشی انگلستان را تشکیل میدهد.

در سطح درک اصولی ،که با این مفاهیم پیوند مییابد ،دارد.

نتایج مطالعه بر روی داوطلبان شرکت کننده در کالس مروری

نتایج نشان داد که پیامدهای ارزیابی باید در آزمون اثرات

قبل از امتحان نشان داد که بخش مهمی از آمادگی فرد برای

یادگیری مبتنی بر حل مسأله و در تمامی ابعاد پژوهش در

امتحان ،ارزیابی او از روش آن است و همچنین مشخص شد

آموزش مقایسهای در نظر گرفته شود (.)02

که آزمونهای چند گزینهای برای ارزشیابی صالحیتهای

بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،نمره آزمون  PMP-MEQو
هر یک از اجزای آن با پیشرفت تحصیلی رابطهای نداشت؛ اما

بالینی ،استدالل و قضاوت بالینی ضعیف هستند و با استفاده از
آن میتوان دانش پایه فرد را مورد سنجش قرار داد (.)2

نمره آزمون  MCQsبا پیشرفت تحصیلی ارتباط آماری

در یک مرور نظاممند که توسط  Wilkinsonو همکاران

معنیداری را نشان داد .باور نویسندگان بر این است که آشنایی

انجام شد ،مشخص گردید که مطالعات متعددی به ارتباط بین

دانشجویان با روشهای ارزشیابی مانند آزمونهای چند

پیشرفت تحصیلی ،روش ارزشیابی دانشجو و مقوله

گزینهای ،کوتاه پاسخ و صحیح -غلط به لحاظ ساختاری و

 Professionalismاشاره نمودهاند .نتایج نشان داد که

شکل سؤاالت بیشتر میباشد و دانشجویان با روشهای دیگری

آزمونهای شبیهساز کتبی مانند  PMPو  MEQمیتواند بخشی

همچون  PMPیا  MEQو نظایر آنها آشنایی کمتری دارند.

از ارزشیابی نهایی دانشجو برای بررسی مهارتها و صالحیت

یکی از دالیل عمده که میتواند این رابطه ضعیف را توجیه

بالینی دانشجویان باشد و همچنین مشخص کرد بین پیشرفت

کند ،عدم استفاده بیشتر اعضای هیأت علمی از روشهای نوین

تحصیلی دانشجویان پزشکی و نمره ارزشیابی آنها ارتباط

PBL

وجود دارد ( )07که با نتایج مطالعه حاضر متفاوت میباشد.

( Small group ،)Problem-based learningو ...میباشد که به

دلیل این اختالف وجود زیرساختهای آموزشی و همچنین

دلیل وقتگیر بودن و یا صرف هزینه مورد استقبال اعضای

آشنایی اعضای هیأت علمی و دانشجویان با انواع روشهای

هیأت علمی قرار نمیگیرد .با توجه به نکات مطرح شده،

ارزشیابی و روشهای تدریس میباشد.

تدریس به ویژه روشهای تدریس گروهی مانند

آشنایی اعضای هیأت علمی و استفاده آنان از روشهای نوین

در مطالعهای که به طراحی مدلی در خصوص ارزشیابی

تدریس و همچنین روشهای ارزشیابی صالحیت بالینی

صالحیت بالینی و عملکرد دانشجویان و دستیاران رشتههای

میتواند میزان درک عمیق و یادگیری خودمحور را با محوریت

مختلف بر اساس مدل آموزشی دانشگاه کمبریج و بر طبق هرم
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... مقایسه توانایی دانشجویان در پاسخدهی به

این آزمون اطالعات کافی و منحصر به فردی را در مورد

 مشخص شد که مجموعهای از روشهای، پرداختMiller

 بنابراین پیشنهاد.صالحیت بالینی دانشجویان فراهم میکند

ارزشیابی به ویژه روشهای ارزشیابی مهارت و صالحیت

میشود در بیشتر رشتههای علوم پزشکی که به نوعی با بیمار

بالینی میتواند به طور معنیداری عملکرد دانشجویان را بعد از

 آزمونهای تدبیر مشکل بیمار و سؤاالت،سر و کار دارند

فراغت از تحصیل پیشگویی کند و همچنین متأثر از وضعیت

تشریحی تعدیل یافته به تدریج جای آزمونهای چندگزینهای

) که با نتایج01( تحصیلی و پیشرفت دانشجویان میباشد

را بگیرند تا بتوان صالحیت بالینی دانشجو را با ابزار مناسب

.مطالعه حاضر همخوانی نداشت

.مورد ارزشیابی قرار داد

پیشنهاد محققین این پژوهش ثابت کرد که سؤاالت

نتيجهگيری

 هر.چندگزینهای بر آزمون مهارتهای شناختی متمرکز نیست

 نشان دهندهMEQ  وPMP وجود نمرات پایین در آزمون

روش ارزیابی با تمرکز بر روی جنبه خاصی از اهداف

عدم توانایی دانشجویان در پاسخدهی به این نوع از آزمونها

برنامههای درسی قابل اجرا میباشد و در نهایت با توجه به

 عدم وجود همبستگی بین. میباشدMCQs در مقایسه با آزمون

،اینکه تا چه حد اهداف آموزشی را تحت پوشش قرار میدهد

 با هم و به تنهایی با پیشرفتPMP  وMEQ نمره آزمون

 بنابراین با معرفی یادگیری مبتنی بر حل.وزن داده میشود

تحصیلی نشان دهنده ضعف دانشجویان در استدالل و قضاوت

مسأله در دروس تخصصی پزشکی و بهداشت و تغییر کامل

.بالینی با وجود معدل باال و اطالعات علمی آنها بود

برنامه درسی سنتی مبتنی بر سخنرانی به یک برنامه دانشجو
 بسیاری از دانشکدهها باید به ارزشیابی ابزار ارزیابی،محور
.خود بپردازند و استراتژیهای جدید ارزیابی را تدوین نمایند
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