
 ويژه نامه آموزشي مجله علمي پژوهشي د انشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران

جشنواره شهید مطهری   ارديبهشت 1391
فرايندهاي حیطه ارزشیابی

چک ليست ارزيابي سؤاالت امتحاني آزمون هاي دروس تئوري دانشجويان رشته پزشکي 
دکتر ايرج ميرزائي ديزگاه، دکتر بابک شکارچي

هدف کلي
تهيه چک ليست ارزيابي سؤاالت امتحاني آزمون هاي دروس 

تئوري دانشجويان رشته پزشکي 

اهداف اختصاصي
ارزيابي آزمون ها؛ طراحي سؤاالت مناسب؛ فراهم کردن بستر 
مناسب در همکاري اساتيد با EDO؛ استانداردسازي سؤاالت 

روش اجرا
چک ليستي به شرح ذيل براي ارزيابي سؤاالت آزمون هاي حيطه 
شناختي تهيه شد که سؤاالت در سه بخش از نظر علمي، فني 
و ادبي ابتدا در گروه آموزشي و زير نظر مدير گروه ارزيابي 
شده و پس از تأئيد دفتر توسعه آموزش پزشکي به دفتر ارزيابي 
دانشکده ارسال مي گردد. امتيازي که به هر مورد در چک 
ليست تعلق مي گيرد از صفر تا 10 است بطوري که با رعايت 
کامل 10 امتياز و به عدم رعايت امتياز صفر تعلق مي گيرد و 
به اساتيدي که در ارزيابي آزمون شرکت کنند از سوي دفتر 

توسعه آموزش پزشکي 3 ساعت همکاري منظور مي گردد.

الف: مشخصات علمي سواالت
1. آيا هر سئوال يک هدف آموزشي را مورد سنجش قرار 

مي دهد؟ 
2. آيا مجموعه سئواالت تمام مباحث و مطالب اساسي و پايه 

را شامل مي شود )اهداف مهم در کل آزمون مورد توجه 
بوده است( ؟ 

3. آيا به تمام سطوح حيطه شناختي توجه شده است به خصوص 
به سطوح فرادانشي مانند کاربرد، ترکيب و...؟

4. آيا سئوال از نظر علمي مناسب است؟

ب( مشخصات فني سئوال
1. آيا بارم هر سئوال با شاخص دشواري، حجم پاسخ و سطوح 

شناختي مناسب است؟ 
2. آيا قسمتي از سئوال راهنماي پاسخ همان سئوال يا سئواالت 

ديگر نيست؟ 
3. آيا زمان اختصاص يافته براي پاسخگوئي مناسب است؟ 

4. آيا سئوال انتخاب کردني طرح نشده است. ؟
5. آيا ميزان دشواري آزمون مناسب است ؟

6. آيا تعداد سئواالت مناسب است ؟
7. آيا در طراحي آزمون از انواع سئواالت استفاده شده است 
)چند گزينه اي، تشريحي، صحيح، غلط، جورکردني و...( ؟
8. آيا مرجع و پاسخ سؤاالت به دفتر آزمون ارسال شده است؟

ج( ادبيات سئوال
1. وضوح سئوال: 

الف( ساده و مختصر بودن سئواالت بدون توضيحات 
غيرضروري

محل اجراي فرآيند: دانشکده پزشکي 
گروه فرآيندي: دانشجويان پزشکي

تاريخ اجرا: از مهر 1388
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دکتر ايرج ميرزائي ديزگاه و دکتر بابک شکارچي 35چک ليست ارزيابي سؤاالت امتحاني آزمون هاي دروس تئوري دانشجويان رشته پزشکي 

ب( آيا موارد منفي در سئوال مشخص شده است؟
ج( آيا سئواالت با عبارات دقيق و دور از ابهام طرح شده اند 

/ همه دانشجويان يک برداشت از سئوال دارند؟
2. زيبايي سئوال 

الف( خوانا بودن )کيفيت تکثير – تايپ نمودن سئواالت( 
ب( رعايت فاصله مناسب بين سئواالت 

ج( مشخص بودن بارم هر سئوال
3. سربرگ سئوال 

الف( آيا دستورالعمل الزم براي پاسخگويي دارد؟
ب( آيا تعداد صفحات و سئواالت مشخص شده است؟ 

ج( آيا مدت زمان آزمون مشخص شده است؟ 
4. نگارش سئوال 

انتقال صحيح  در  افعال  بودن  متناسب  و  الف( صحيح 
اهداف آموزشي 

ب( رعايت نکات دستوري
ج( عدم وجود غلط اماليي دربرگه 

د( رعايت نشانه گذاري و رسم الخط صحيح

يافته ها و نتيجه گيري
براي اطمينان از تحقق يادگيري به دنبال آموزش، ارزيابي آن 
به روش هاي مختلف ضروري است. ارزيابي مناسب عالوه بر 
اين که نشان مي دهد که فراگير اهداف آموزشي را به چه ميزان 
فراگرفته بلکه بازخورد مناسبي به نحوه آموزش تعليم دهنده از 

نقاط قوت و ضعف خود خواهد داشت. از سوي ديگر الزمه 
اين ارزيابي، استاندارد بودن آزمون است و الزم است آزمون ها 
ارزيابي گردد. بدين منظور نرم افزارهايي طراحي شده است 
که سواالت آزمون ها را در بسياري از دانشگاه ها از نظر درجه 
دشواري مي سنجد. هرچند اين نوع ارزيابي سؤاالت براي 
آزمون هاي رقابتي همانند گزينش دانشجويان براي دستياري 
مناسب است نمي تواند روش مناسبي براي آزمون هاي داخلي 
باشد. چرا که در اين روش ارزيابي آزمون مثال اگرپاسخ کليه 
دانشجويان به سؤالي درست و يا غلط باشد سؤال نامناسب 
تلقي مي گردد. درحالي که اگر سؤالي درست طرح شده باشد و 
کليه فراگيران اهداف آموزشي را فراگرفته باشند و پاسخ آن ها 
درست باشد ايده آل خواهد بود. لذا بيشتر اساتيد نتيجه چنين 
بررسي هايي را قبول ندارند. از سوي ديگر چون اساتيد در 
ارزيابي سؤاالت دخالت ندارند، اين نوع ارزيابي آزمون ها تأثير 
چنداني در تحول در طرح سؤاالت ايجاد نمي کند. از مزاياي 
اين روش ارزيابي اين است که اوالً چون اساتيد خود آزمون 
را براساس استانداردهاي خواسته شده بررسي مي کنند مي توان 
انتظار داشت که ميزان پذيرش آن بيشتر بوده و در آزمون هاي 
بعدي استانداردهاي الزم در طراحي سؤاالت رعايت گردد. 
ثانيًا سؤاالت از جنبه هاي مختلف بررسي مي گردد در حالي 

که نرم افزار موجود قادر به ارزيابي آن ها نيست.

سطح اثرگذاري: دانشکده و دانشگاه
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