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 مقاله پژوهشی

  هیاروم یدانشگاه علوم پزشک يپرستار انیدانشجو ترمانیپا يانهیچندگزسؤاالت  یابیارز
  

  ٥٭يداود رسول، ٤يضيآرام ف ،٣ن شمسيشمس الد، 2يژاله نادر ،1ييبقا ميرح
 

  20/01/1395تاریخ پذیرش  16/11/1394تاریخ دریافت 
 
 یدهچک

. هدف از هست يانهیچهارگز يهاآزمون جیرا طوربهو  يانهیچندگز يهاآزموناستفاده از  انیدانشجو یابیمتداول در ارز يهاروشاز  یکی: هدف و زمينهپيش
  .باشدیم 1393در سال  هیاروم یدانشگاه علوم پزشک يپرستار انیدانشجو ترمانیپا يانهیچندگزامتحانات  يهاشاخص تیرعا زانیم یمطالعه حاضر بررس

اعضاء  ترمانیپا يانهیچندگزنمونه از سؤاالت  705 يبر رو 94-1393در سال  یمقطع صورتبهکه  باشدیم یفیتوص يامطالعهپژوهش حاضر : کار روشمواد و 
، (دانش و فهم) کی یبلوم در سه سطح تاکسونوم یتاکسونوم ازنظرسؤاالت  هیانجام گرفته است. کل هیاروم ییو ماما يدانشکده پرستار يگروه پرستار یعلمئتیه

تفاده اس زیتم بیو ضر يدشوار بیضر يهافرمولسؤاالت از  يهاشاخصاسبه حم يقرار گرفتند. برا یموردبررس) یابیو ارزش بی) و سه (ترکزیدو (کاربرد و آنال
  .دیگرد لیتحل لمنیم يانهیچندگزسؤاالت  یبررس ستیلچکبا استفاده از  زی. ساختار آزمون ندیگرد

 6/84. اکثر سؤاالت (دادیمتعداد سؤاالت را به خود اختصاص  نیشتریب یجراح – یقرار گرفت که گروه داخل یموردبررسسؤال  705 در مطالعه حاضر: هاافتهي
 – یداخل شدهیبررسدروس  انیسؤال) و در م 332سخت بودند ( یلیخ يدشوار بیضر يدارا یموردبررسبودند. اکثر سؤاالت  کی یتاکسونوم يدرصد) دارا

 زیتم بیبا ضردرصد). در رابطه  10بود ( یسخت نیترکم ي) دارا2مادران و نوزادان ( يدرصد) و درس پرستار 42/61بود ( يدشوار نیشتریب يدارا 3 یجراح
بود.  زیتم بیضر نیبهتر ي) دارا1( روان يهابیماري يپرستار شدهیبررسدروس  انیم درصد) و در 36/29متوسط بودند ( زیتم بیضر يسؤاالت اکثر سؤاالت دارا

  .ساختار مناسب بودند يدرصد) دارا 1/84اکثر سؤاالت (
 ازمندیمطلوب نبوده و ن طیدر شرا زیتم بیو ضر يدشوار بیضر، بلوم یتاکسونوم ازلحاظ یموردبررسمطالعه حاضر نشان داد که سؤاالت  جینتا: گيرينتيجه
  .باشدیم ذکرشده يهانهیزمدر  دیاسات يآموزش و توانمندساز يبرا هیاروم یدانشگاه علوم پزشک یمسئوالن مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک يزیربرنامه

 زیتم بیضري، دشوار بیضري، آموزش پرستار، لمنیم ستیلچکی، تاکسونوم، يانهیچندگز يهاآزمون: هادواژهيکل

  
 291-299ص ، 1395 ریت، 81درپی پی، مچهارشماره ، دوره چهاردهم، مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه

  
  021-26210092  : تلفن یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشکی، بهشت دیشه یدانشکده آموزش علوم پزشک: آدرس مکاتبه

Email: dr.rasouli24@gmail.com 

  
  مقدمه

دانشجویان  اثربخشمهم دانشگاه آموزش  يهامهارتیکی از 
 تربیت و پروش بهینه منظوربه ییهابرنامهاست لذا در همین راستا 

آموزشی  يهابرنامه. برون داد این گرددیم يزیرطرحدانشجویان 
سنجش میزان نیل به اهداف آموزشی  منظوربه ییهاشاخصتوسط 
که برنامه نویسان و سیاستگزاران آموزشی هر کشور  ییابزارهاتوسط 

رایج و شایع در  يابزارها ازجمله. گرددیم یابیارز، کنندیمطراحی 

                                                             
                     هياروم يدانشگاه علوم پزشک ،ييو ماما يدانشکده پرستارمار، يب يمنيقات و ايمرکز تحق ار،ياستاد  ١
 هياروم يدانشگاه دعلوم پزشک ،ييو ماما يدانشکده پرستار مار،يب يمنيو ا قاتيمرکز تحق ٢
  هياروم يعلوم پزشکدانشگاه  ،ييو ماما يدانشکده پرستارمربی  ٣
  هياروم يدانشگاه دعلوم پزشک ،ييو ماما يدانشکده پرستار ار،ياستاد ٤
  )مسئول نويسنده( بهشتي شهيد پزشکي علوم دانشگاه بهشتي، شهيد پزشکي علوم آموزش دانشکده پزشکي، آموزش تخصصي دکتري انشجويد ٥

در فواصل  يادوره صورتبهکه  باشندیماین جهت امتحانات درسی 
و متولیان امر  انیمتصدمشخصی از هر نیمسال تحصیلی توسط 

. باید در نظر داشت که ارزشیابی شوندیمآموزشی دانشگاه برگزار 
از وظائف  ياعمدهین مراحل آموزشی است که بخش ترمهمیکی از 

 منظوربهآزمون  يبرگزار) 1،2مدرسین در امر آموزش را در بر دارد (
سنجش میزان صالحیت و توانمندي افراد داراي پیشینه تاریخی 

از میالد از  سال قبل 2200مقامات چینی در  آن چنانکه باشدیم
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کتبی براي گزینش افراد الیق جهت احراز تصدي امور  يهاآزمون
) همچنین در ایران باستان در عهد 3( کردندیممملکتی استفاده 

هم جلساتی براي  شاپوريجندشاپور پادشاه سامانی در دانشگاه 
و اعطاي گواهینامه پزشکی  کردندیمآزمون دانشجویان پزشکی برپا 

). بعالوه از 4در این آزمون بود ( ویانموکول به موفقیت دانشج
 ودشیمبزرگان کشورمان چنین استنباط  يهانوشتهمطالعه آثار و 

 يحوزهشاگردان و طالب  يهااندوختههم براي ارزشیابی  هاآنکه 
شفاهی در محضر استاد یا کتبی  صورتبه درسی خود از آزمون

نوجوان و ، ن کودكویلیم 20از  شی. امروزه ب)5( کردندیماستفاده 
از دو  شیاشتغال دارند که ب لیجوان در مقاطع مختلف به تحص

کشور  یو مؤسسات آموزش عال هادانشگاهدر  هاآننفر  ونیلیم
 و شرفتیپ زانیدر مورد م يریگمیتصم ي. براکنندیم لیتحص
استفاده  هاآزموناز انواع مختلف  دیمرسوم اسات طوربهآنان  يارتقا

لوب مط يریادگیبه  رانیفراگ نیا نکهیاز ا نانیاطم. جهت کنندیم
اعتبار و ثبات الزم ، تینیاز ع هاآن یابیو ارزش اندداکردهیپدست 

 ياست که توسط اعضا ییهاآزموناستفاده از ، باشدیمبرخوردار 
ا تنه، شودیمساخته  یمؤسسات آموزش عال هادانشگاه یعلمئتیه

به  یابی). ارزش6کرد ( نانیمبه آن اط توانیماست که  يالهیوس
و  نیترگستردهخاص خو از  يهایدگیچیپو  تیسبب ماه

به نحو  کهیدرصورتاست و  یموضوعات آموزش نیتریجنجال
آن نقاط قوت و ضعف  جیبر اساس نتا توانیماجرا شود  یحیصح

جهت سنجش  یمختلف يهاآزمون). 7نمود (را مشخص  یآموزش
 سؤاالت انیم نیدر ا، شوندیم فادهاست رانیفراگ يریادگی زانیم

در دانشگاه کانزاس توسط  1914بار در سال  نیکه اول يانهیچندگز
در آموزش  هاآزموننوع  نیترجیرااکنون ، دیابداع گرد کیفردر
 نیا نیدر تدو مالحظهقابلنکته مهم و  ).8باشند (یم یپزشک

است که  یابیجهت ارز هاآناساسی  يهایژگیوسؤاالت توجه به 
روایی مناسب و علمی بودن. به همین ، قبولقابلاعتبار : از اندعبارت

قدرت تمییز سؤال ، سؤالشامل درجه دشواري  ییپارامترهامنظور 
درصد پاسخ به هر یک از ، در تشخیص دانشجوي قوي و ضعیف

انحرافی و صحیح همراه با اعتبار و خطاي استاندارد استفاده  يانهیگز
در طرح سؤال  یطراحان سؤال مهارت چندان معموالً. )9( گرددیم

 اًحتمکه  دیآیم به وجود انیدانشجو يبرا يداورشیپ نیندارند و ا
اما ، وجود دارد دوپهلومبهم و  یسؤاالت يانهیچندگزدر هر امتحان 

). اهمیت 10سؤال (سؤال است نه خود  یمسئله مربوط به طراح نیا
انتخاب  نهیمطلوب در زم يانهیچندگز يهاآزمونطراحی و برگزاري 

ه است ک يقدربه يقواعد ساختار تی) و رعایسطح دانش (تاکسونوم
از  هرکدامنکردن مناسب  برآورده لیبه دلمدرسان  گهگاه

                                                             
1 Difficulty index 

و این امر موجب عدم نیل  روندیم راههیبه ب الذکرفوق يهاشاخص
) همچنین اهمیت طراحی 11. (شودیم موردنظربه اهداف آموزشی 

 يرقدبهکارا مبین میزان پیشرفت تحصیلی فراگیران  يهاآزمون
 و هابرنامههمواره بخشی از  کشورهااست که متولیان نظام آموزشی 

  ).12ند (بریمبه کار  هاآزمونخود را جهت ارزیابی خود  يهاتالش
بر  اًمیمستقامتحان  تیفیآخر اینکه بدون شک نوع و ک کالم
تهیه  . لذا درگزاردیم ریتأثبر اعتبار معلم  یطورکلبهو  سیروش تدر
شایسته است که دقت و صداقت الزم به عمل آید ، هاآزمونو اجراي 

 یک عنوانبهمطلوب برخوردار بوده و بتواند  يهایژگیوتا آزمون از 
 يهانهیزم سازانندهیآجهت ارزیابی فراگیران که  عتبرابزار پایا و م

با توجه به مغفول  .)13بکار گرفته شود (، باشندیممختلف کشور 
در ، آموزش پزشکی کشور يرهیزنجاساسی در  يحلقهماندن این 
که پژوهش حاضر را در جهت ارزیابی  برانندپژوهشگران ، این پژوهش
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  يانهیچندگزامتحانات 

  انجام بدهند.
 

  مواد و روش کار
 یعمقط صورتبهکه  باشدیم یفیتوص يامطالعهپژوهش حاضر 

 يانهیچندگزنمونه از سؤاالت  705 يبر رو 94-1393در سال 
و  يدانشکده پرستار يگروه پرستار یعلمئتیهاعضاء  ترمانیپا

 نامهپاسخآزمون  يانجام گرفته است. پس از برگزار هیاروم ییماما
 هیمربوطه گرفته شد. کل دیاز اسات تحلیلوتجزیه يبرا انیدانشجو

دانش ( کی یبلوم در سه سطح تاکسونوم یتاکسونوم ازنظرسؤاالت 
 یموردبررس) یابیو ارزش بی) و سه (ترکزیدو (کاربرد و آنال، و فهم)

 بیضر يهافرمولسؤاالت از  يهاشاخصمحاسبه  يقرار گرفتند. برا
عبارت  يدشوار بی. ضردیاستفاده گرد 2زیتم بیو ضر 1يدشوار
 Pو با  انددادهسؤال پاسخ درست  کیاز افراد که به  ياز درصد است

ه مطالع. در باشدیم کیصفر تا  نیو مقدار آن ب شودیمنشان داده 
مناسب و  7/0تا  3/0، سخت یلیخ 3/0تا  0 يدشوار بیحاضر ضر

 ییبه توانا زییتم بیشد. ضر تهآسان در نظر گرف یلیخ 1تا  7/0
داده  نشان Dبا اشاره دارد و  فیاز ضع يسؤال در جدا کردن افراد قو

 تربزرگ بیضر نی. هرچه اباشدیم+ 1تا  -1 نیو مقدار آن ب شودیم
 4/0از  تربزرگ زییتم بیباشد بهتر است. در پژوهش حاضر ضر

) ی(منف صفراز  ترکمبد و  11/0تا  0، متوسط 39/0تا  12/0، خوب
 یررسب ستیلچکبا استفاده از  زیدر نظر گرفته شد. ساختار آزمون ن

 نیر اد شدهکسب ازی. امتدیگرد لیتحل لمنیم يانهیچندگزسؤاالت 
(حداکثر نمره) محاسبه شد که  28(حداقل نمره) تا 14 نیب اههیس

ساختار  یبه معن 28 ازیعدم وجود ساختار و امت یبه معن 14 ازیامت

2 Discrimination index 
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 يبه سه گروه دارا شدهکسبسؤاالت بود. نمرات  حیصح کامالً
) و خوب (نمره 19-23نمره متوسط (، )14-18(نمره  فیساختار ضع

محرمانه  ازجمله یمالحظات اخالق هیشدند. کل يبندطبقه) 28-24
 هاداده. پس از ورود دیگرد تیآگاهانه رعا تیماندن اطالعات و رضا

 بیاعم از ضر هاآزمون یسنجروانمشخصات  SPSS افزارنرمبه 
  .دیگرد یآزمون بررس زییتم بیضري، دشوار
  
  هایافته

قرار گرفت که گروه  یموردبررسسؤال  705 در مطالعه حاضر
، )درصد 9/9( 70کودکان ، )درصد 4/55( 390 یجراح – یداخل

 9/9( 70 يروان پرستار، )درصد 09/12( 85بهداشت جامعه 
) درصد 2/4( 30 تیری) و مددرصد 5/8( 60مادران نوزادان ، )درصد

 ازنظر). 1(جدول شماره  دادندیماز سؤاالت را به خود اختصاص 
(دانش و  کی یتاکسونوم يدرصد از سؤاالت دارا 6/84 یونومتاکس
درصد  9/1) و زیدو (کاربرد و آنال یدرصد تاکسونوم 5/13، فهم)
  .) بودندیابیو ارزش بیسه (ترک یتاکسونوم يدارا

سخت  یلیخ يدشوار بیضر يدارا یموردبررسسؤاالت  اکثر
 یجراح – یداخل شدهیبررسدروس  انیسؤال) و در م 332بودند (

سؤاالت) و درس  درصد 42/61بود ( يدشوار نیشتریب يدارا 3
 درصد 10بود ( یسخت نیترکم ي) دارا2مادران و نوزادان ( يپرستار

سؤاالت با  ادتعد نیشتریب يدارا 2 یجراح – یسؤاالت). درس داخل
 نیسؤاالت) و همچن درصد 85/32متوسط بود ( يدشوار بیضر

سؤاالت را ارائه کرده  نیترآسان) 2مادران نوزادان ( يدرس پرستار
 يدشوار بیمتوسط ضر نیسؤاالت). همچن درصد 33/73بود (

  .)2درصد بود. (جدول  42/0سؤاالت 
 زیمت بیضر يسؤاالت اکثر سؤاالت دارا زیتم بیضر رابطه با در

 شدهیبررسدروس  انی) و در مدرصد 36/29متوسط بودند (
 5/87بود ( زیتم بیضر نیبهتر ي) دارا1روان ( يهابیماري يپرستار
 نیشتریب ي) دارا3( یجراح یداخل يسؤاالت) و درس پرستار درصد

 – یخلسؤاالت). درس دا درصد 28/24بود ( یمنف زیتم بیضر
ط متوس زیتم بیتعداد سؤاالت با ضر نیشتریب ي) دارا1( یجراح
درصد  18/0سؤاالت  زیتم بیسؤاالت). متوسط ضر درصد 45بود (

  .)3بود. (جدول 
ز ا موردمطالعه يانهیچندگز يهاآزمونسازه  ییروا نییتع يبرا
ساختار  يدرصد از سؤاالت دارا 3/1. دیاستفاده گرد لمنیاصول م

درصد ساختار خوب  1/84درصد ساختار متوسط و  6/14، فیضع
 یداخل يساختار آزمون مربوط به گروه پرستار نیداشتند. بهتر

، ) بود. جدول شماره چهار1روان ( يهابیماري يو پرستار یجراح
در  یطورکلبهرا  يانهیچهارگز يهاآزمون يدرصد اشکال ساختار

  .دهدیمنشان  یموردبررس يهاآزمون
  

  هاآن درصد و سؤاالت تعداد و یموردبررس دروس عناوین): ۱( جدول
  درصد سؤال  تعداد سؤال  درس

  5/8  60  )1( یجراح – یداخل
  9/9  70  )2( یجراح – یداخل
  9/9  70  )3( یجراح – یداخل
  3/9  65  )4( یجراح – یداخل
  3/9  65  ژهیو يهامراقبت يپرستار

  3/4  30  )1کودکان ( يپرستار
  6/5  40  )2کودکان ( يپرستار

  3/4  30  )1بهداشت جامعه ( يپرستار
  3/4  30  )2بهداشت جامعه ( يپرستار
  5/3  25  )3بهداشت جامعه ( يپرستار

  3/4  30  بحران يپرستار
  3/4  30  ت سالمتیوضع یبررس
  3/4  30  يت در پرستاریریمد
  7/2  20  )1مادران نوزادان ( يپرستار
  6/5  40  )2مادران نوزادان ( يپرستار
  6/5  40  )1روان ( يهابیماري يپرستار
  3/4  30  )2روان ( يهابیماري يپرستار
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 هاآزمون سؤاالت دشواري یفراوان توزیع و میانگین مقایسه ):۲( جدول

  درس
3/0< P(سخت)  7/0< P< 3/0 (مناسب)  7/0> P(آسان)  

  يدشوارمتوسط 
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  37/0  67/21 13  33/23  14  55  33  )1( یجراح – یداخل
  38/0  43/21  15  85/32  23  72/45  32  )2( یجراح – یداخل
 25/0  58/18 13  20 14  42/61  43  )3( یجراح – یداخل
  36/0  08/23  15  46/18  12  46/58  38  )4( یجراح – یداخل
  42/0  69/27  18  69/27  18  62/44  29  ژهیو يهامراقبت يپرستار

  38/0  67/26  8  33/13  4  60  18  )1کودکان ( يپرستار
  47/0  30  12  35  14  35  14  )2کودکان ( يپرستار

  45/0  20  6  66/36  11  34/43  13  )1بهداشت جامعه ( يپرستار
  50/0  33/43  13  33/33  10  34/23  7  )2بهداشت جامعه ( يپرستار
  48/0  12  3  40  10  48  12  )3بهداشت جامعه ( يپرستار

  45/0  33/13 4  33/33  10  34/53  16  بحران يپرستار
  58/0  33/73  22  67/16  5  10  3  ت سالمتیوضع یبررس
  48/0  30  9  33/43  13  67/26  8  يت در پرستاریریمد
  46/0  25  5  50  10  25  5  )1مادران نوزادان ( يپرستار
  60/0  80  32  10  4  10  4  )2مادران نوزادان ( يپرستار
  26/0  0/0  0  5/12  5  5/87  35  )1روان ( يهابیماري يپرستار
  31/0  67/6  2  20  6  33/73  22  )2روان ( يهابیماري يپرستار

 42/0  95/26  190  95/25 183  1/47  332  کل

  
  هاآزمون سؤاالت تمییز درجه یفراوان توزیع و میانگین مقایسه ):۳( جدول

  درس
4/0> D(خوب)  39/0< D< 12/0 

  (متوسط)
12/0<D<0/0 

  )ی(منفD >0  ف)ی(ضع
  زییمتوسط تم

تعدا  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  درصد  تعداد  درصد  د

  22/0  68/1  1  66/26 16  45 27  66/26 16  )1( یجراح – یداخل
  24/0  85/2  2  57/28  20  57/38  27  30  21  )2( یجراح – یداخل
 18/0  28/24  17  86/22 16  86/22 16  30  21  )3( یجراح – یداخل
  28/0  30/12  8  39/15  10  54/21  14  77/50  33  )4( یجراح – یداخل
  16/0 85/13  9  85/33  22  30/32  21  20  13  ژهیو يهامراقبت يپرستار

  21/0  10  3  66/26  8  34/33  10  30  9  )1کودکان ( يپرستار
  17/0  25  10  45  18  15  6  15  6  )2کودکان ( يپرستار

  26/0  33/13  4  30  9  40  12  67/16  5  )1بهداشت جامعه ( يپرستار
  14/0  67/16  5  40  12  30  9  33/13  4  )2بهداشت جامعه ( يپرستار
  20/0  28  7  24  6  24  6  24  6  )3بهداشت جامعه ( يپرستار

  16/0  30  9  33/3 1  67/26  8  40  12  بحران يپرستار
  13/0  67/16  5  50  15  20  6  33/13  4  ت سالمتیوضع یبررس
  11/0  33/13  4  40  12  34/33  10  33/13  4  يت در پرستاریریمد
  10/0  10  2  55  11  30  6  5  1  )1مادران نوزادان ( يپرستار
  13/0  5  2  5/47  19  5/42  17  5  2  )2مادران نوزادان ( يپرستار
  31/0  0/0  0  5  2  5  2  90  36  )1روان ( يهابیماري يپرستار
  21/0  67/6  2  67/26  8  33/33  10  33/33  10  )2روان ( يهابیماري يپرستار

 18/0 77/12 90  08/29  205  36/29 207  79/28  203  کل
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 يانهیچهارگز يهاآزمون ساختاري اشکاالت یفراوان توزیع ):۴( جدول

 ریخ
 (درصد)

  بله
 فیرد موضوع  (درصد)

 1 گنجانده شده است؟ سؤالا بخش اعظم اطالعات در ساقه یآ  5/68 5/31
 2 ؟دهدیمقرار  یابیرا مورد ارز يریادگی یک هدف اختصاصیا سؤال یآ  1/91 9/8
 3 ؟اندشدهانیب میو مستقشفاف ، هانهیگز ایدر ساقه  شدهاستفادهلغات  	ایآ  6/90 4/9
 4 شده؟ يخوددار یساقه منف يبرا ینه منفیا از کاربرد گزیآ  4/95 6/4
 5 شده است؟ يخوددار یبیترک يهانهیو گز " کدامچیه"، "موارد همه  "ر ینظ ییهانهیگزا از کاربرد یآ  9/91 1/8

 6 شده است؟ يخوددار، گریکدیمتضاد  		يهانهیگزا از کاربرد یآ  98 2
 7 ؟اندشدهمشخص یلغات منف، سؤالبودن ساقه  یا در صورت منفیاستفاده شده است  سؤالا از لغات مثبت در ساقه یآ  7/96 3/3
 8 ؟باشدیمگر ید سؤاالتمستقل از  سؤالن یا ایآ  4/79 6/20
 9 و سبک نگارش همسنگ هستند؟ يساختار لغو، طول ازنظر هانهیگزا یآ  9/62 1/27
 10 شده است؟ يخوددار هانهیدر گز يتکرار يهاعبارتا تا حد امکان از کاربرد یآ  5/65 5/34

 11 ح است؟یصح ییامال ازنظر هانهیگزا یدر ساقه و  کاررفتهبها کلمات یآ  90 10
 12 ست شده است؟یل يعمود طوربه هانهیگزا یآ  6/40 4/59
 Controversy 13 			سؤاالتاز طرح  ي؟ خوددارباشدیمح ینه صحیک گزیمشخص  طوربها یآ	  1/86 9/23
 14 ؟اندمثبت هانهیگزو  سؤالا ساقه یآ  3/85 7/14
  15  شده است؟ يخوددار، باشدیمح ینه صحیگز دهندهنشانکه  ییهاسرنخا از دادن یآ  7/89  3/10

  
  گیرينتیجهبحث و 

بود. در  Ӏ اکثر سؤاالت در سطح یدر مطالعه حاضر تاکسونوم
 يدارا یموردبررساکثر سؤاالت  زین و همکاران شناسحقمطالعه 

). 14سنجیدند (یمرا  انیفهم دانشجو، بوده و دانش کی یتاکسونوم
سؤاالت آزمون  يدر مطالعه خود بر رو زینژاد و همکاران ن یرسول

) يورادآی( کیسطح  یرا در تاکسونوم تاکثر سؤاال ياریارتقاء دست
 نیمطالعه خود به ا ز درینو همکاران  ي). کلهر15( گزارش کردند

طح س یتاکسونوم يدارا ياریکه اکثر سؤاالت دست دندیرس جهینت
 سهیو همکاران با مقا احی). س16باشند (یم) يادآوری( کی

زنان و ی، عموم یجراح يهارشتهارتقاء و دانشنامه  يهاآزمون
 ارتقا رشته يهاآزموننشان دادند که اکثر  یکودکان و داخلیی، ماما
سطح دو  یتاکسونوم يدارا یعموم یو دانشنامه رشته جراح یداخل

ؤاالت س یکردند که سطوح تاکسونوم انیب نی. همچنباشندیمو سه 
). 17داشتند (را  ياتوسعهروند  کیگذشته خود  يهاسالنسبت به 

سؤاالت  اکثرخود نشان دادند که  طالعهبولتر و همکاران در م
 جی). نتا18( باشندیمسطوح دو و سه  یتاکسونوم يدارا یموردبررس

 يه نحوب تواندیم شدهیبررسسؤاالت  یمتناقض در سطوح تاکسونوم
سؤاالت بهتر در  یطراحان سؤال در طراح ییتوسعه توانا انگریب

 انیدانشجو یابیارز يهاروش روزافزون شرفتیباشد. پ ریاخ يهاسال
زوم ل انیدانشجو یابیارز يمختلف برا يهاروشاستفاده از  ییو توانا

نشان  یخوببهباال را  یبا تاکسونوم يانهیچندگزاستفاده از سؤاالت 

در مطالعه حاضر و  شدهیبررساکثر سؤاالت  کهییازآنجا، دهدیم
 نیبنابرا، بودند کیسطح  یتاکسونوم يدارامطالعات مرور شده 

 يتوانمندساز يالزم برا يهاروشو  ریتداب دیمراکز توسعه آموزش با
  .رندیباالتر را بکار گ یسؤاالت با تاکسونوم یدر طراح دیاسات

 يدارا یموردبررسحاضر نشان داد که اکثر سؤاالت  مطالعه
و همکاران اکثر سؤاالت  يباال بودند. در مطالعه کلهر يدشوار بیضر

). در مطالعه 16بودند (متوسط  يدشوار بیضر يدارا ياریدست
 بودندآسان  يدشوار بیضر يسؤاالت دارا شتریوفامهر و همکاران ب

 یخود در دانشگاه علوم پزشک العه). اشرف پور و همکاران در مط19(
 يدشوار بیضر يدرصد از سؤاالت دارا 38کردند که تنها  انیبابل ب

داد  نشان یپزشک يهارشتهارتقاء  يهاآزمون لیمناسب هستند. تحل
 دباشنیم قبولقابل يدشوار بیضر يدرصد سؤاالت دارا 54که تنها 

). 20سخت ( اریبس ای اندشدهآسان طرح  اریبس ایسؤاالت  یو مابق
ه ک دندیرس جهینت نیدر مطالعه خود به ا زیو همکاران ن يزیتشن

 ازآنپسو  باشندیممناسب  يدشوار بیضر ياکثر سؤاالت دارا
 اندشده یکم داشته و آسان طراح يدشوار بیسؤاالت ضر شتریب
درصد  80و همکاران در پژوهش خود نشان دادند که  ترایم ).21(

آسان  انیدانشجو يکم بوده و برا يدشوار بیضر يسؤاالت دارا
سؤاالت  يمهر و همکاران در مطالعه خود بر رو ي). جواد22بودند (

 6/45نشان دادند که  2011-2010 یلیدوم سال تحص مسالین
 يدرصد دارا 40کم بوده و  يدشوار بیضر يدرصد سؤاالت دارا
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 نو همکاران نشا Si-Mui Sim).23بودند (مناسب  يدشوار بیضر
کم  يدشوار بیضر يدارا یموردبررسدرصد سؤاالت  75دادند که 

به  تواندیم شدهیبررس). تناقضات موجود در مطالعات 24بودند (
 يزیآن چ یباشد ول یموردبررسمتفاوت سؤاالت  يهاتیماه لیدل

به آموزش و  ازین شودیممشترك مشاهده  طوربه هاآنکه در اکثر 
 يدشوار بیسؤاالت با ضر یطراح يبرا یعلمئتیهارتقاء اعضاء 

  .باشدیم یراپزشکیو پ یپزشک يهارشتهمناسب بخصوص در 
 يدارا یموردبررسحاضر نشان داد که اکثر سؤاالت  مطالعه

 بیضر زیمتوسط بودند. در مطالعه کلهر و همکاران ن زیتم بیضر
 يزی). در مطالعه تشن16بود (متوسط  یموردبررساکثر سؤاالت  زیتم

بودند مناسب  زیتم بیضر يدرصد سؤاالت دارا 7/57 زیو همکاران ن
 سؤاالت زیمتوسط درجه تم کاران) در مطالعه اشرف پور و هم20(

 یمناسب زیسؤاالت از قدرت تم دهدیمآمد که نشان  دستبه 14/0
درصد  67و همکاران  ترای). در مطالعه م21( ستندیبرخوردار ن
). 22بودند ( قبولقابلو در حد  2/0 يباال زیتم بیضر يسؤاالت دارا

بعد از  یدرصد سؤاالت حت 6/40 زیدر شبان و همکاران قدرت تم
گو و ). در مطالعه ثنا25بود ( 2/0از  ترنییپا یمداخله آموزش

 نیشتریکم بود و ب یموردبررسآزمون  12هر  زیتم بیهمکاران ضر
مهر و همکاران در  ي). در مطالعه جواد26بود ( 32/0 زیقدرت تم

االتر ب زیتم بیضر يزاهدان اکثر سؤاالت دارا یدانشگاه علوم پزشک
 بیدرصد سؤاالت ضر 2/18 هاآندر مطالعه  نیبودند. همچن 3/0از 
 شدهیبررسمتفاوت در مطالعات  جی). نتا23( داشتند یمنف زیتم
متفاوت مطالعات در سؤاالت  يهاتیماه لیبه دل تواندیم

 يشوارد بیهمانند ضر زین زیتم بیباشد. در رابطه با ضر شدهیبررس
با  سؤاالت یطراح يبرا یعلمئتیهبه آموزش و ارتقاء اعضاء  ازین

  .شودیماحساس  یخوببهباالتر  زیتم بیضر
 ساختار یبررس اههیمطالعه حاضر اکثر سؤاالت بر اساس س در

ساختار خوب بودند که نشان از  يدارا لمنیم يانهیچندگزسؤاالت 
 هیمارو ییو ماما يدانشکده پرستار یعلمئتیهتوانمند بودن اعضاء 

 سؤاالت ياشکاالت ساختار نیشتری. بباشدیمسؤاالت  یدر طراح
 " و "شده است؟ ستیل يعمود طوربه هانهیگز ایآ "در  شدهیبررس

و سبک نگارش همسنگ  يساختار لغو، طول ازنظر هانهیگز ایآ
اکثر سؤاالت  زیبود. در مطالعه ثناگو و همکاران ن "هستند؟

 يانهیچندگزساختار سؤاالت  یبررس اههیبر اساس س یموردبررس
 ارختبا سا یسؤال چیه هاآنساختار خوب داشتند. در مطالعه  لمنیم

ه مربوط ب ياشکاالت ساختار نیشترینشد. ب ییشناسا فیضع

، نبود بخش اعظم اطالعات در ساقه سؤال، هانهیگز يعمود دمانیچ
سبک نگارش و ي، طول و ساختار لغو، هانهیگزدر  يتکرارعبارات 

 یمل احیمطالعه س جی). بر اساس نتا26بود ( هانهیگزهمسنگ نبودن 
-7/72ارتقاء و  يهاآزموندرصد سؤاالت در  55-7/72و همکاران 

بودند.  يدانشنامه بدون اشکاالت ساختار يهاآزموندرصد در  2/70
 يهاتمیآمربوط به  ياشکاالت ساختار نیترجیرا هاآندر مطالعه 

سؤال و عدم امکان پاسخ  يساقهنداشتن بخش اعظم اطالعات در 
و  شناسحق). 17بود ( هانهیگزدادن به سؤاالت بدون مراجعه به 

بدون  یموردبررسدرصد از سؤاالت  46کردند که  انیب زیهمکاران ن
د داشتن یجزئ ياشکاالت ساختار هیبوده و بق ياشکاالت ساختار

اکثر سؤاالت ساختار  زیو همکاران ن این يمطالعه شکور در ).14(
 زیمهر و همکاران ن يمطالعه جواد جی). نتا27خوب داشتند (

و همکاران  ی). واعظ23پژوهش حاضر بود ( يهاافتهیهمخوان با 
 یعلمئتیهدرصد از سؤاالت اعضاء  24نشان دادند که تنها 

ساختار خوب  يو بهداشت دارا يپرستاری، پزشک يهادانشکده
 هینسبت به بق ییو ماما يدانشکده پرستار انیم نیبودند. در ا

 و Tarranet ).28بود (نمره را کسب کرده  نیشتریب هادانشکده
 کاررفتهبه يانهیچندگزدرصد از سؤاالت  2/46دادند همکاران نشان 

  ).29( بوده است ياشکاالت ساختار يدارا انیدانشجو یابیدر ارزش
 ازمندیحساس بودن ن لیبه دل یراپزشکیو پ یپزشک يهارشته

 يهارشته النیالتحصفارغ چراکه، باشدیم قیدق یابیآموزش و ارز
 جی. نتاباشندیم ریافراد جامعه درگ یبا سالمت ماًیمستقمذکور 

 یتاکسونوم ازلحاظ یموردبررسمطالعه حاضر نشان داد که سؤاالت 
مطلوب نبوده و  طیدر شرا زیتم بیو ضر يدشوار بیضر، بلوم

 یمسئوالن مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک يزیربرنامه ازمندین
در  دیاسات يآموزش و توانمندساز يبرا هیاروم یدانشگاه علوم پزشک

  .باشدیم ذکرشده يهانهیزم
  

  یتشکر و قدردان
با  هیاروم یپژوهش حاضر طرح مصوب دانشگاه علوم پزشک

پژوهشگران مراتب  لهیوسنیبد. باشدیم 90-02-33-408شماره 
 یتشکر و قدردانی خود را از مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک

 دادن مجوز انجام، حمایت مالی لیبه دل هیارومدانشگاه علوم پزشکی 
 ییو ماما يدانشکده پرستار یعلمئتیهاز اعضاء محترم ، مطالعه

  .دارندیمشرکت در این مطالعه را اعالم  لیبه دل هیاروم
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EVALUATION OF THE NURSING STUDENTS FINAL EXAM 
MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS IN URMIA UNIVERSITY OF 

MEDICAL SCIENCES 
 

Rahim Baghaei1, Jaleh Naderi2, Shamsedin Shams3, Aram Feizi4, Davood Rasouli*5 
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Abstract 
Background & Aims: One of the common methods of student assessment tests is using multiple choice 
and four-choice tests. The aim of this study was to observe the parameters of nursing student’s 
summative multiple-choice exams in the Urmia University of Medical Sciences in 2014.  
Materials & Methods: This descriptive cross-sectional study was carried out on a sample of 705final 
exam multiple-choice questions at the Faculty of Nursing and Midwifery in 2014-15. All questions 
evaluated in three levels of Bloom's Taxonomy; one (knowledge and understanding), two (Application 
and Analysis), and three (synthesis and evaluation). Formulas were used to calculate the indices of 
questions difficulty coefficient and discrimination coefficient. The structure of tests was analyzed by 
using the Mailman multiple-choice checklist.  
Results: Out of 705 questions which were examined in this study, the majority belonged to the 
Department of Medical-Surgical. Most questions (84/6 percent) had one taxonomy level. Considering 
difficulty index, most of the questions (332 items) were very difficult, and among the studied subjects, 
Medical-Surgical 3 was the most difficult (61/42 percent) and obstetric nursing (2) was the least difficult 
(10 percent). Related to the discrimination index, majority of questions had average discrimination 
coefficient (29/36 percent) and among the subjects studied mental illnesses nursing (1) had the best 
coefficient. Most questions (1.84 per cent) had appropriate structure. 
Conclusion: This study showed that based on Bloom's Taxonomy, difficulty coefficient and 
discrimination coefficient wasn’t in good condition in the Nursing Faculty of Urmia University of 
Medical Sciences, and it requires further planning by Medical Education Development Center.. 
Keywords: Multiple choice tests, Taxonomy, Mailman checklist, Nursing education, Difficulty index, 
Discrimination coefficient 
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