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 داوطلب گرامی توجه فرمایید:

از گذاشتن هرگونه علامت و یا مخدوش نمودن بارکد فوق جدا خودداری فرمایید.
بدیهی است در صورت درج هرگونه خدشه و خط خوردگی در این برگه که منجر
به ایجاد اختلال در روند تصحیح پاسخنامه گردد ،مسئولیت آن به عهده داوطلب
خواهد بود.
محل درج نمره:

در سوالات شماره  8تا  81هریک از جملات را با یکی از مفاهیم آموزش مبتنی بر پیامد مندرج در جدول
جور کنید.
 .1هریک از پیامدها در هر فاز آموزش مشخص شدهاند.
 .2پیامدها ابزاری برای قضاوت فراهم میکنند.
 .3مشخص شدن پیامدها راهی به سمت تضمین کیفیت و قضاوت درباره محصول آموزشی است.
 .4پیامدها ،چهارچوب و برنامه را مشخص میکنند.
 .5در این روش آموزشی ،دانشجویان برای یادگیری خودمسئولیتپذیر میشوند.
 .6تعیین پیامدها برای ارزیابی براساس استانداردها مهم است.
 .7تعیین پیامدها سبب تقویت ادغام و ارتباط بین گروههای آموزشی میشود.
 .8در این روش ،استراتژی آموزشی دیکته نمیشود.
 .9مفاهیم آموزش مبتنی بر پیامد به راحتی درک میشود.
 .11این روش آموزش بر ارتباط بین برنامه و عملکرد پزشکی در عرصه بالینی تأکید دارد.
 .11یکی از سوالات مهم این است که هدف آموزش چیست و آموزش چه پزشکانی مدنظر است.
 .12مدرسین ،این نوع آموزش را به راحتی قبول میکنند.

A Relevance
B Controversy
C Acceptability
D Clarity
E Provision of framework
F Accountability
G Self-directed learning
H Flexibility
Guide for assessment

I

Participation in curriculum planning

J

K Tools for curriculum planning
L Continuity of education
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 -13دانشکده پرستاری تصمیم دارد تا در رشته آموزش پرستاری از الگوی آموزش مبتنی بر پیامد ،استفاده نماید.
مدیر گروه در جلسهای ویژگیهای این الگو را توضیح میدهد ،دلیل انتخاب او کدام یک از ویژگیهای زیر است؟
( 3مورد را انتخاب نمایید)

A

در عمل ،کم هزینه و آسان است.

 Bنتایج آموزشی به طور واضح و آشکار مشخص میشود.
 Cامکان تطبیق پیامدها ،با توجه به شرایط و نیازهای موجود ،دشوار است.
 Dمقیاس نمرهدهی ،گلوبال است.
 Eپیامدها ،محتوای برنامه درسی و نحوه سازماندهی آن ها را تعیین میکنند.
 Fتمام مهارتها باید در شرایط یکسان طراحی و اجرا شوند.
 Gآموزش دانش و توانائی تصمیمگیری در قالب برنامه مبتنی بر پیامد امکان پذیر است.
H

طراحی آموزشی در این الگو آسانتر است.

I

برای ارزشیابی تشخیصی و ارائه بازخورد به فراگیران ،بهترین روش است.

J

پیامدها ،فرایند ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی فراگیران را تعیین میکنند.

 Kپیامدها ،چالشهای ارتباط بین فردی در اجرای برنامههای درسی را پیشبینی میکنند.
 Lپیامدها ،در تعیین محیط آموزشی و زمانبندی ترم تحصیلی نقشی ندارند.
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 -14در بخش فوریتهای بیمارستان (الف) چند تن از فارغالتحصیلان سالهای اخیر در دانشگاه شروع بکار کردهاند.
دستیاران از ناتوانی این پزشکان در انجام پروسیجرهای روتین و ارتباط بد با بیماران در گروه صحبت و از نحوه
نمرهدهی پایان ماه خود در بخشهای بالینی به مدیر گروه اعتراض میکنند .مدیر گروه در بیان علت ،این مسئله را
ناشی از"آموزش مبتنی بر درونداد" ( )input-based educationمیداند 3( .مورد از موارد زیر را انتخاب نمایید
که میتواند این نوع آموزش را توضیح دهد)

 Aدر این نوع آموزش ،دانشجویان با دقت زیاد انتخاب میشوند.
 Bارزشیابی و سازماندهی اطلاعات در این روش ،امکانپذیر نیست.
 Cتاکید بر فرآیند آموزشی است.
 Dنتایج حاصل با راهنمای برنامه تحصیلی مطابق است.
 Eپیامدها ،محتوای برنامه درسی و نحوه سازماندهی آن ها را تعیین میکنند.
 Fدر این برنامه ،استاد برای آموزش دانشجویان تلاش نمی کند.
 Gامکان ارزشیابی موقعیتهای بالینی پیچیده و مهارتهای ارتباطی وجود ندارد.
 Hتوانمندی داوطلبان ،کیفیت برنامه آموزشی را تعیین میکند.
I

دامنه موضوعاتی که قابل ارزشیابی هستند به دروس نظری محدود می شود.

J

ارزشیابیها قادر به ارزیابی دانش دانشجویان نیستند.

 Kهیچ نظارتی بر مطالب تدریس شده وجود ندارد.
 Lدر این نوع آموزش ،هر نوع نتیجهای مورد قبول است.

.
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 -15در یک دانشکده پزشکی از روش آموزش مبتنی بر پیامد استفاده شده است .کدامیک از فعالیتهای زیر در
این نوع آموزش اهمیت بیشتری دارد؟ ( 3مورد را انتخاب نمایید)
 Aتوجه به تعیین مهارتهای ویژه

 Hاستفاده از روشهای نوآورانه

 Bتعیین روش دقیق ارائه برنامه

I

مشارکت اساتید با سابقه

J

رتبهبندی دانشجویان در کلاسهای مختلف و
آموزش براساس رتبه

 Cاستفاده از روش سخنرانی تعاملی
 Dکار تیمی

مقایسه نمرات دانشجویان این دانشکده با نمرات
K
دانشجویان رشته داروسازی

 Eاستفاده از روشهای ارزشیابی تکوینی
 Fدیکته کردن استراتژیهای آموزشی

استفاده از تستهای چهارجوابی برای تضمین
L
کیفیت ارزشیابیها

 Gمشخص کردن حد و مرز بخشهای آموزشی

 -16در تفسیر آموزش مبتنی بر پیامد ،در نمودار فوق 3 ،مورد صحیح را انتخاب نمایید.
 Aاستراتژی یادگیری تعیین کننده پیامدهای آموزشی است.

 Hپیامدهای آموزشی در انتهای برنامه تدوین میشوند.
I

پیامدها ،شاخصهای کلیدی یادگیری بدون حضور استاد
هستند.

 Bپاسخگو بودن دانشجویان به مدیران ،اهمیت زیادی دارد.

J

امکان موفقیت دانشجویان در دهک بالای معدل را میسر
میسازد.

 Cارزشیابی و سنجش کمترین اهمیت را داراست.
 Dمحیط آموزشی مناسب در صدر اهمیت قرار دارد.
دانشجو نقش محوری بسیار مهم دارد و همه چیز به
E
یادگیری او ختم میشود.
F

پیامدهای آموزشی تعیین کننده یادگیری هستند.

پیامدها ،شاخصهای کلیدی در حمایت از دانشجویان
G
هستند.

نتایج خروجی حاصل از برنامه آموزشی بر استراتژی
 Kیادگیری تأثیرگذار است.
L
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نتایج خروجی حاصل از برنامه آموزشی وابسته به ورودی
برنامه است.

 -17استاد لطفی از مخالفان آموزش مبتنی بر پیامد است ،او در نشستهای کمیته برنامه درسی مخالفتهای شدید
و انتقادهای ی بر این الگوی برنامه آموزشی دارد .بر اساس متن مقاله «مقدمه ای بر معرفی آموزش مبتنی بر پیامد»
 3مورد از علل مخالفتهای استاد در ارتباط با این برنامه را انتخاب نمایید.
این برنامهریزی بر پایه عینیت و استاندارد جهانی
A
نیست.

نیاز به یک برنامه تحصیلی متمرکز در پزشکی با نتایج
G
آموزشی واضح و مشخص به اثبات رسیده است.

 Bبرای رشتههای هنر و علوم انسانی نیز مناسب نیست.

تأکید بر نگرشها و ارزشها در پیامدهای اعلام شده ما
H
را از هدف اصلی دور میکند.

 Cآموزش باید باز باشد و نباید به پیامدها محدود شود.
I

ایجاد رفتارها و نگرشها در آموزش پزشکی در درجه
دوم اهمیت است.

J

آموختن علوم ،به خودی خود ،به پیامدهای مناسب
ختم میشود.

با یادگیری از طریق اکتشاف و تحقیق در تعارض
D
است.
این برنامه در دورههای کوتاه مدت محبوبیت بیشتری
E
دارد.

 Kتقریباً این روش در برنامه درسی ،علمی نیست.

پیامدهای پیشنهادی ،دانشگاهها را به سمت «ارزشها
F
و مهارتهای فرآیندی ضعیف» سوق میدهد.

در این مدل ،نگرش دانشجو به آسانی قابل اندازهگیری
L
است.

 -18به عنوان رهبر در کمیته سیاستگذاری تحول نظام آموزشی ،درصدد بهبود آموزش علوم پزشکی کشور هستید.
در صورتی که بخواهید مدل آموزشی بالینی موجود در دانشگاههای کشور را به مدل آموزش مبتنی بر توانمندی
( ) CBMEتغییر دهید کدام یک از چالش های آموزش فعلی را به عنوان دلیل تغییر خواهید گفت؟
( 3مورد را انتخاب نمایید).
 Aپایایی کم آزمونها

 Gدورههای نهایی آموزش تعریف شده

 Bانعطافپذیر نبودن

 Hارزیابیهای تکوینی

 Cدشواری در ارزشیابی بهترین عملکرد

I

خودتنظیمی

 Dعدم ارزیابی دانش

J

ندادن بازخورد فردی

 Eتمرکز نداشتن بر ارزیابی مبتنی بر عملکرد

 Kتنظیم اهداف آموزشی بر مبنای نیازهای دانشجو

 Fعدم وجود فواصل زمانی از قبل تعریف شده

 Lتوجه به علوم پایه و بالینی

5

هریک از سوالات  83تا  18را که مربوط به پیامدها در الگوی سه دایره داندی است ،فقط با یکی از گزینههای
جدول زیر که با آن دایره تناسب دارد جور کنید.
 -19این مهارت در دایره مرکزی قرار دارد.
 -21این مهارت در دایره دوم قرار دارد.
 -21این مهارت در دایره سوم قرار دارد.
 Aصلاحیت در مهارتهای بالینی
 Bانجام مهارتهای تربیتبدنی
 Cرفتار اخلاق مدار ،درک مسئولیت قانونی و طرز برخورد مناسب
 Dطبابت مبتنی بر مطب
 Eتماس زودرس با بیمار
F

نقش پزشک در سیستم ارائه مراقبت های سلامت

 Gاستفاده از موقعیتها

از سوال  11تا  91هر یک از موارد زیر را که مربوط به پیامدها در الگوی سه دایره داندی است ،فقط با یکی
از گزینه های جدول زیر جور کنید.
 -22شناختن مهمترین مکانیسم های پایه بیماریها و بکاربردن تئوریها در عمل
 -23داشتن نگرش کافی ،عملکرد اخلاقی و مسئولیتپذیری
 -24تصمیم گیری صحیح ،قضاوت درست و تفکر انتقادی
 -25مهارتهای کلینیکی
 -26انجام پروسیجرها
 -27بررسی بیمار
 -28ارتقاء سلامت و پیشگیری از بیماریها
 -29مهارتهای ارتباطی
 -31مدیریت اطلاعات
 -31درک از نقش مهم حرفه پزشکی در مراقبت های سلامت
 -32داشتن انگیزه جهت ارتقاء حرفهای
 Aدایره اول
 Bدایره دوم
 Cدایره سوم

6

 -33برای ارزشیابی پیامدها نیاز به رویکردهایی برای تعیین نیازهای آموزشی داریم .این رویکردها توسط دون و
همکاران در سال  1985تعیین شده است .استفاده از کدامیک از موارد زیر برای ارزشیابی پیامدها در مقاله پیشنهاد
نشده است؟ ( 3مورد انتخاب کنید)

 Aرویکرد کافمن

 Gخبرگان مطرح کشوری

 Bرویکرد وایزمن

 Hمطالعات حوادث بحرانی

 Cتکنیک دلفی

I

آنالیز محتوا

 Dتحلیل وظایف )(Task Analysis

J

پوشش وسیع نیازها

E

 Kمطالعه در زمینه خطاهای پزشکی

نیازسنجی در چندین مرکز مجهز

 Lچند روش به صورت همزمان

 Fمتخصصین نظریه پرداز

 -34در اجرای آموزش مبتنی بر پیامد ،الزاماتی به منظور درگیر کردن تمام افراد در فرآیند رعایت میشود که این
موارد شامل دانشکدههای پزشکی ،کمیتههای تعیین برنامه آموزشی ،گروههای تعیینکننده دورهها ،کمیتههای
ارزشیابی ،اساتید و دانشجویان است .کدامیک از موارد زیر در مورد الزامات استاد صحیح است؟
( 3مورد را انتخاب نمایید)

 Aاساتید به صورت دقیق و جزءبهجزء اهداف آموزشی مربوط به خود را درک کردهاند.
 Bاساتید آزمونهایی شامل سه حیطه را طراحی میکنند.
 Cاساتید باید به صورت اجباری در برنامه شرکت کنند.
 Dنقش اساتید در برنامه آموزشی ،منعکسکننده درک آنان از کلیات و جزئیات برنامه است.
 Eاعضای هیات علمی در مرتبه استادی و دانشیاری در طراحی شرکت میکنند.
 Fاساتید خبره ،محور گفتگوها در برنامه میباشند.
 Gاساتید خلاق و کارآفرین ،در طراحی شرکت میکنند.
 Hاساتید ،آگاهی کلی از اهداف آموزش برنامه دارند.
I

اساتید ،روزانه در جلسات مشارکت دارند.

J

اساتید ،فقط در جلسات هماهنگی با حضور مدیران گروه شرکت میکنند.

 Kمدیران ،اساتید را ملزم به شرکت در جلسات مینمایند.
 Lدانستن اهداف برای اساتید ،ضروری نیست.
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 -35مجریان برنامه  CBMEدر اجرا تعهداتی دارند که موفقیت در سفر یادگیری را تضمین میکند .از جدول زیر
 3مورد را که در حیطه تعهدات قرار ندارند ،انتخاب نمایید.
A

تعهد به یاددهی و ارزیابی

G

تعهد به همیاری

B

تعهد به الگو بودن

H

تعهد به انجام ارزشیابی برنامه

C

تعهد به نظارت بالینی

I

انجام ارزیابی مبتنی بر کار

D

تعهد به شفافیت با stakeholderها

J

اشتغال فراگیران بعد از فارغالتحصیلی

E

توانمندسازی فراگیران

K

رضایت کامل همکاران

F

تأیید کارایی و استراتژی ابزارهای ارزیابی

L

چند حرفهای بودن آموزش

 -36یکی از مدلهای معروف در طراحی برنامه درسی مبتنی بر پیامد ،تجربه دانشکده پزشکی براون است.
فارغالتحصیل شدن در این دانشگاه به صورت دستیابی به شایستگی در این پیامدها تعریف شده است 3 .مورد از
مواردی که شامل پیامدهای آموزشی در این دانشگاه نمیشود را انتخاب نمایید؟
 Aتخصص در یک زمینه خاص

 Gارتقاء شخصی

 Bاستفاده از علوم پایه پزشکی در بالین

 Hارتباط مناسب با بیمار

 Cتشخیص ،درمان ،پیشگیری

I

جامعه شناسی

 Dمهارتهای بالینی اصلی

J

در نظر گرفتن مسائل اجتماعی در مراقبتهای
سلامت

 Eتوانایی انجام پژوهش در سطوح پیشرفته

 Kاستدلال اخلاقی و اخلاق در بالین

 Fیادگیری مادام العمر

 Lمهارت حل مسئله

 -37کدامیک از موارد زیر در مرحله اول تعیین پیامدهای آموزشی در دانشکده پزشکی براون نقش داشتند؟
( 3مورد انتخاب کنید).
 Aتمام اساتید و کارکنان دانشکده

 Gمعاونین دانشکده

 Bنهادهای اجتماعی

 Hاساتید مدعو از بیرون دانشکده

 Cاساتید بالینی

I

هیأت امنای دانشکده

 Dکارشناسان آموزش

J

 81گروه بین رشتهای

 Eاساتید علوم پایه

 Kنیمی از دانشجویان

 Fریاست دانشکده

 Lتمام اساتید دانشکده
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 -38ماتریس برنامه درسی دانشگاه براون در حیطه علوم پایه مبتنی بر دانش ()knowledge base matrices
دو محور افقی و عمودی دارد .در محور افقی ،ژنتیک ،مکانیسم بیماریها ،پاسخ به بیماریها و ملاحظات درمانی
لحاظ شده است .لطفاً از جدول زیر  3مورد از موارد محور عمودی در این ماتریس را انتخاب نمایید.

 Aآناتومی وفیزیولوژی

 Gارگانها

 Bبیمار و خانواده وی

 Hاستدلال بالینی

 Cپیشگیری و سطح اولیه مراقبت سلامت

I

تحقیق و پژوهش

 Dسالمندی

J

عملی آزمایشگاه

 Eبیوشیمی و فیزیولوژی

 Kسلولی و مولکولی

 Fروانشناسی جامعه

 Lجامعه شهری

 -39ماتریس برنامه درسی دانشگاه براون در حیطه طب بالینی ،دو محور افقی و عمودی دارد .در محور عمودی این
ماتریس پیشگیری از بیماریها ،بیماریهای حاد ،بیماریهای اورژانس ،بیماریهای مزمن و بیماریهای رفتاری لحاظ
شده است .لطفاً در جدول زیر  3مورد از محور افقی این ماتریس را انتخاب نمایید.

 Aجنین و نوزاد

 Gمقدمات بالینی

 Bبیمار و خانواده وی

 Hاستدلال بالینی

 Cکودکان

I

شواهد بالینی

 Dسالمندان

J

بیماریهای متابولیک

 Eبیماریهای داخلی

 Kمهارت در انجام پروسیجر

 Fبیماریهای جراحی

 Lمشکلات جامعه
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 -41در دانشگاه براون ،بعضی از اساتید در ابتدا معتقد بودند که برنامه درسی قبلی خوب است و نیازی به تغییر
ندارد .بعضیها نیز میگفتند در برنامه جدید ،آزادی اساتید زیر سوال میرود و بعضی از اساتید تأکید بر پیامد و
عملکرد آینده را به عنوان تهدیدی برای دانش می دانستند .استراتژی مهم دانشگاه براون برای غلبه بر مقاومت
استراتژی  ain't broke argumentبود3( .مورد انتخاب کنید که دال بر این استراتژی باشد).
 Aاگر قادر به مذاکره نیستید ،حداقل نظر آنها را تأیید نکنید.
 Bاگر اساتید در برابر برنامه مقاومت میکنند حتماً دلیلی دارند.
 Cاگر برنامه ،آزادی اساتید را زیر سوال میبرد ،کاربرد ندارد.
 Dاگر برنامه قبلی خوب است ،آن را بپذیرید.
 Eهر قسمتی از برنامه قبلی که مناسب با رویکرد جدید است را تغییر ندهید.
 Fاگر نمیتوانید مقاومت در برابر تغییر را از بین ببرید ،اساتید را تحریک نکنید.
 Gثابت کنید که این برنامه تهدیدی برای دانش است.
H

اگر برنامه نیاز به استدلال ندارد ،مذاکره نکنید.

I

اساتید موافق و مخالف را از هم جدا کنید.

J

هر برنامه جدید مخالفانی دارد که نباید با آنها برخورد قهرآمیز شود.

 Kطراحی برنامه را بیشتر با مشارکت اساتید موافق انجام دهید.
 Lاساتید مخالف را به هیأت تخلفات معرفی نمایید.

هر یک از سوالات  18تا  19را که مربوط به پیامدها در الگوی سه دایره داندی است ،فقط با یکی از گزینههای
جدول زیر که با آن دایره تناسب دارد جور کنید.
Doing the right things -41
Doing the things right -42
The right person doing it -43
E Academic performance

A Clinical competence

F Familiar environment

B Technical intelligence

G Academic, emotional, analytical and
creative intelligences

C Familiar task
D Personal intelligences
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 -44در صورتی که به عنوان تصمیمگیرنده در سیستم تحول نظام آموزش پزشکی کشور فعالیت داشته باشید ،چه
پیشنهاداتی را برای بازنگری آموزش بالینی فعلی به سمت آموزش مبتنی بر توانمندی ( )CBMEبه عنوان مشوق
بازنگری در نظر میگیرید؟ ( 3مورد را انتخاب نمایید).
 Aاستانداردسازی پیامدها
B

 Gنیازسنجی
 Hتوجه به ارزشها و جامعهنگری

ارتقاء تواناییهای فردی

 Cایجاد تمهای مشترک در آموزشها

I

متمایل کردن افراد به دریافت بازخورد

 Dتلفیق دانش و تجارب

J

تعیین milestoneهای مهم

E

تعیین توانمندیها

 Kارزیابی جامع همه توانمندیها

F

ارزیابی درونی

L

ارتقاء دانش آموزش پزشکی

 -45از شما درخواست شده که چهارچوب اولیه آزمون صلاحیت بالینی برای دانشجویان پزشکی را طراحی کنید.
توانمندیهای مورد انتظار براساس  society of general internal medicineدراین آزمون سنجش میشوند.
کدامیک از توانمندیهای زیر در این آزمون مورد سنجش قرار نمیگیرند؟  3مورد را انتخاب نمایید.
A Clinical judgment
B Professionalism
C Self-care
D Medical knowledge
E Self-awareness
F Moral behavior
G Lifelong learning
H Medical care
I Humanistic quality
J Clinical skills
K Medical ethics
L Emergency care
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در سوالات  14تا  13ترتیب زمانی اقداماتی که باید در دانشکدهها برای ارزیابی مبتنی بر پیامد انجام شود را
تعیین کنید .هر مورد را با مرحله مناسب جور کنید (برای هر سوال فقط یک جواب انتخاب کنید).
 -46مرحله اول
 -47مرحله دوم
 -48مرحله سوم
 -49مرحله چهارم
 Aتعیین وظایف اساتید و دانشجویان

 Dتعریف معیارهای ارزیابی

 Bمشخص کردن فلسفه آموزشی موسسه

 Eتحلیل شغلی

 Cتعریف Task force

F

تعریف برنامه اجرایی

 -51کدامیک از روشهای پژوهشی زیر برای تعریف توانمندیهای یک رشته تحصیلی کارایی و کاربرد بیشتری
دارد؟ ( 3مورد را انتخاب نمایید).
A Delphi technique
Matched comparison study

B

C Cost-benefit analysis
D Test-retest method
National survey

E

Quasi-experimental study

F

G Expert judgment
H Ethnography
Cost-utility analysis

I

Cohort study

J

K Before-after study
Case analysis
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L

انتظارات ذینفعان آموزش پزشکی را با انتظاراتشان از تربیت دانشجوی پزشکی از سوال  18تا  19جور کنید.
(برای هر سوال فقط یک جواب انتخاب کنید).
Faculty -51
Future employer -52
Licensure certificate bodies -53
general

C To master in learning material
D To get a job with enough payment

Demonstration
of
professional competencies

specialized

enter

to

Readiness
program

A
B

 -54در صورتی که طراحان آزمون پیش کارورزی قبل از ورود به عرصه تصمیم بر ارزیابی دانشجو براساس مبانی
آموزش مبتنی بر توانمندی ) (CBMEداشته باشند ،بهتر است چه مواردی را در نظر بگیرند؟ ( 3مورد را انتخاب
نمایید).
 Aآزمون ساختارمند عینی

 Gاستفاده از خرد جمعی

 Bارزیابی جزء به جزء مهارتها

 Hبازخورد تکوینی

 Cتدوین یک ابزار مشخص و تعریف شده

I

در نظر گرفتن توانمندیهای  %81اول

 Dنتیجه ارزیابی به صورت قبول /رد

J

ارزیابی تراکمی

 Eارزیابی کمی

 Kارزیابی سطوح پایین میلر

 Fمشاهده در بالین

 Lتصمیمگیری و ارزیابی همزمان

 -55توجیهات طراحان آزمونهای مبتنی بر توانمندی ( )CBMEبر لزوم وجود  Milestonesدر هر حیطه،
کدامند؟ ( 3مورد را انتخاب نمایید)
 Aاهمیت ارزیابی رفتار ورودی

 Gروایی همزمان آزمونها

 Bدستیابی به اهداف آموزشی

 Hارزیابی در بالین

 Cپیشرفت مرحله به مرحله

I

ارزیابی چندگانه

 Dنقش ارزیابی همتایان

J

ابزارهای متنوع

 Eبازاندیشی

 Kساختار یکدست

 Fروایی صوری

 Lارزیابی کیفی
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 -56به عنوان متخصص آموزش مبتنی بر توانمندی ) (CBMEاز شما میخواهند که شرایطی فراهم کنید که
آزمونهای مبتنی بر توانمندی از روایی بیشتری برخوردار باشند .به کدام موارد توجه میکنید؟ ( 3مورد را انتخاب
نمایید).
 Aاستفاده از گروه صاحب نظران

 Gوجود بازخورد

 Bارزیابی تراکمی

 Hاستفاده از آزمون آلفای کرونباخ

 Cافزایش تعداد ارزیاب

I

استفاده از روش مشاهده

 Dارزیابی در بالین

J

تخصیص نمره به جای توصیف

 Eخودارزیابی

 Kتصمیمگیری و ارزیابی همزمان

 Fارزیابی کیفی

 Lارزیابی اکثر فراگیران ،نه همه

 -57از شما درخواست شده تا برنامه ارزیابی آموزش مبتنی بر توانمندی ) (CBMEبرای رشته مامایی را تدوین
کنید .کدامیک از توجیهات زیر برای استفاده از بازخورد در این ارزیابی قابل قبول است؟ ( 3مورد را انتخاب نمایید).
 Aتعیین  scoreبرای ارزیابی تراکمی

 Gاعطای مدرک به دانشآموختگان

 Bرد یا قبول بر اساس عملکرد

 Hرتبهبندی دانشگاه

 Cکاهش تفاوت بین عملکرد مشاهده شده و
مورد انتظار
 Dتقویت عملکرد موثر

I

تعیین معیار ارتقاء به سطوح بالاتر

J

ارزیابی به صورت کلی

 Kایجاد رقابت بین فراگیران

 Eروایی بیشتر

 Lکمیتر شدن ارزیابی

 Fاصلاح عملکرد غیر مؤثر و غیر ایمن

 - 58از مشخصههای برجسته ارزیابی در آموزش مبتنی بر توانمندی ) (CBMEکه منجر به تفاوت ارزیابی سنتی
با ارزیابی در این روش میشود 3،مورد را انتخاب کنید.
 Aارزیابی برای اعطای مدرک

 Gارزیابی دانش ،نگرش و مهارت

 Bارزیابی برای بهترین بودن

 Hاستفاده از روشهای سایکومتریک

 Cارزیابی کمی

 Iارزیابی work-based

 Dتشخیص مشکلات یادگیری

subjectivity J

 Eارزیابی تراکمی

 Kاستفاده از یک ابزار مشخص

 Fارزیابی جهت رد/قبول شدن

 Lوجود ساختار یکدست
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 -59تصمیم داریم در برنامه آموزشی دستیاری شرایطی فراهم کنیم که منجر به برنامه مراقبتی بیمارمحور ،موثر و
ایمن شود .به چه عناصر کلیدی در برنامه ارزیابی ( )assessment programمورد نظر باید توجه کرد؟
( 3مورد را انتخاب نمایید).
 Aتوانمندسازی استادان

 Gتعیین طول مدت آزمون

 Bمستندسازی

 Hاستفاده از آزمونهای ساختارمند

 Cتقسیم وظایف

I

ایجاد رقابت بین دانشجویان

 Dتفویض اختیار

J

طراحی آزمونهای ملاکی

 Eسیاست گذاری

 Kبررسی هزینه اثربخشی

 Fتدوین قوانین

 Lاعتباربخشی

 -61در برنامه آموزشی مبتنی بر توانمندی ) ،(CBMEکدام یک از موارد زیر کیفیت ارزیابی دانشجو را افزایش
میدهد؟ ( 3مورد را انتخاب نمایید)
 Aبه موقع و دورهای بودن

 Gدر سطوح بالای هرم میلر بودن

 Bرتبه بندی دانشجویان بر اساس نتایج ارزیابی

 Hتصمیمگیری توسط جمع

 Cارزیابی جامع در پایان دوره

I

سنجیدن یادگیری مادامالعمر

 Dاستفاده از چند ارزیاب

J

استفاده از بازخورد فقط در پایان دوره

 Eبراساس تصمیمگیری اختصاصی

 Kارزیابی از یادگیری ضمنی

 Fیکی بودن مشاهدهگر و تصمیمگیر

 Lآزمون مبتنی بر مرجع مشخص

 -61در ارزیابی دستیاران یک دانشگاه علوم پزشکی از جدیدترین روشهای ارزیابی مهارتهای بالینی استفاده
میشود .اما در بررسی نتایج ،واریانس قابل توجهی بین نمرات ارزیابی دستیاران توسط ارزیابهای مختلف دیده
میشود .کدامیک از راهکارهای زیر به حل مشکل کمک میکند؟ ( 3مورد را انتخاب نمایید).
 Aافزایش تعداد ارزیاب

 Gدرگیری فعال فراگیر

 Bافزایش روشهای متعدد

 Hبازخورد

 Cتوانمندسازی ارزیاب

I

بازاندیشی فراگیر

 Dافزایش زمان ارزیابی

J

یکی بودن مشاهدهگر و تصمیمگیر

 Eبه موقع و دورهای بودن ارزیابی

 Kارزیابی پایان دوره

 Fارزیابی مبتنی بر محل کار

 Lارزیابی کیفی

15

 -62در صورتی که در ارزیابی مهارت های بالینی دانشجویان اتاق عمل بخواهیم سوگیری را به حداقل برسانیم،
کدامیک از راهکارها ی زیر میتواند موثر باشد؟ ( 3مورد را انتخاب نمایید).

 Aانجام سرعتی آزمون
B

 Gمستندسازی
 Hارزیابی تکوینی

افزایش حجم نمونه

 Cافزایش ذهنیت گرایی

I

تعیین پایایی

 Dتعریف دقیق مقیاس نمرهدهی

J

استفاده از نظر یک استاد خبره

E

انعطاف روشها

 Kاستفاده از مشاهده

F

استفاده از روشهای متنوع ارزیابی

L

استانداردسازی آزمونها

 -63دانشگاهی که برای اولین بار تصمیم به برگزاری آزمون ارزیابی مهارت بالینی در آموزش مبتنی بر توانمندی
) (CBMEدارد ،بهتر است به ترتیب کدام یک از موارد زیر را طی نماید؟ فقط یک گزینه را انتخاب کنید.
الف) آموزش چگونگی ارزیابی عملکرد
ب) آموزش توافق جهت نمره دهی
ج) تشکیل کمیته آموزش ارزشیابی
د) تعیین توانمندی های لازم

 Aالف – د – ب – ج
 Bد – الف – ب – ج
 Cج – الف – ب – د
 Dد – ج – الف – ب
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می خواهیم ارزیابی خود در سیستم آموزشی مبتنی بر توانمندی ) (CBMEرا ارتقاء دهیم ،در سوالات  41تا
 44از کدامیک از راهکارهای زیر برای بهبود چالشهای ارزیابی استفاده می کنیم؟ برای هر سوال فقط یک
راهکار را انتخاب کنید.
 -64پایایی
 -65مستندسازی
 -66روایی
 Aافزایش تعداد سوالات
 Bتوصیف هر مهارت به همراه بازخورد
 Cشفاف سازی
 Dتوانمندسازی اساتید ارزیاب
 Eخودارزیابی
 Fارزیابی کیفی

 -67در جلسهای که با حضور اعضای هیئت علمی ،مدیران اجرایی و دانشجویان پزشکی برگزار می گردد ،چالشها
و موانع اصلی اجرای آموزش مبتنی بر توانمندی ( )CBMEمورد بحث قرار می گیرد 3 .مورد از چالشهای مورد
بحث را انتخاب نمایید.
 Aمشاهده غیر مستقیم توسط چند ارزیاب
 Bعدم تجانس محیط یادگیری و محیط های کار انتخابی فراگیران
 Cمشاهده مستقیم توسط چند ارزیاب خارجی
 Dسنوات مشخص تحصیلی در سیستم های سنتی
 Eمشاهده مستقیم در یک محیط
F

چالش های لجستیکی استفاده از  CBMEدر سیستم های سنتی

 Gسرمایه گذاری اندک بر آموزش علوم پزشکی
 Hاستفاده از برنامه محوری و غیرمحوری
I

ایجاد رقابت بین اساتید

J

سرمایه گذاری بدون برنامه ریزی در آموزش پزشکی

 Kتوانمندسازی اعضای هیئت علمی در تدریس توانمندیها و سنجش آن ها
 Lانگیزه اندک اساتید
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 -68ترویج کنندگان آموزش مبتنی بر توانمندی ( )CBMEدر یک دانشکده پزشکی به تبلیغ درباره امتیازات آن
میپردازند و توجه مدعوین در جلسه را به نکاتی جلب مینمایند که میتواند منجر به موفقیت این روش در تمام
دنیا شود .لطفا  3مورد صحیح را در ارتباط با امتیاز استفاده از  CBMEانتخاب نمایید.

 Aهیچ مشکلی در سیستم آموزشی ایجاد نمیکند.
B

بر پایه تئوریهای پژوهشی قوی استوار است.

 Cبه ارتقا رفتارهای حرفه ای پزشکان منجر میشود.
 Dاز طریق یادگیری موسسهای صورت میگیرد.
E

منجر به ارتقا سیستمهای مراقبتی در نظام سلامت میشود.

F

هیچ خطری به دنبال ندارد.

 Gبر آموزش مبتنی بر زمانبندی تأکید دارد.
 Hبیشتر بر افزایش سطح دانش تأکید دارد.
I

استاد محور است.

J

حول محور توانمندیهای مبتنی بر تحلیل نیازهای جامعه و بیماران است.

 Kبر پایه تئوریهای ساختارگرایی استوار است.
L

منجر به تغییرات اجتماعی وسیع میشود.

 -69استاد دوره اکسترنی ،پس از ارائه سخنرانی تعاملی درباره «آموزش مبتنی بر توانمندی» از دانشجویان
درخواست مینماید تا به مدت  5دقیقه در گروههای دو نفره به گفت و گو درباره «دریافت بازخورد» که بر اساس
این نوع آموزش منجر به بهبود عملکرد آنان میشود بپردازند 3 .مورد از مناسبترین گروههای ارائهدهنده بازخورد
را انتخاب نمایید.
 Aهمتایان

 Gدانشجویان

 Bبیماران

 Hکارکنان اجرایی

 Cاطرافیان بیمار

I

مدیران و مسئولین بیمارستانی

 Dبیماران در پایان دوره آموزش

J

سایر اعضای تیم بهداشتی

 Eاساتید

 Kکارشناسان آزمایشگاه

 Fمسئولین اداره شهر

 Lکارشناسان پژوهشی
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 -71به طور معمول بین برنامه درسی طراحی شده ،اجرا شده و برنامهای که دانشجو به واقع تجربه میکند،
تفاوتهایی وجود دارد .علل این تفاوتها چیست؟ ( 3مورد را انتخاب نمایید).
A

مقاومت در برابر تغییر

G

مستمر بودن فرآیند برنامهریزی

B

استفاده از یادگیری الکترونیکی

H

تفاوت امتیازهای بین اساتید و سایر پرسنل

C

هم راستا نبودن شاخصهای ارزیابی درونی

D

ارائه دروس به روش استاد-شاگردی

آموزشی
I

نبودن حس مالکیت به برنامه بین اساتید

J

تنوع دانشجویان ورودی

E

تعداد زیاد پرسنل

K

تمرکز برنامه بر اهداف آموزشی

F

تجارب دانشجویان

L

همراستایی منابع و فرصتهای یادگیری

 -71در یکی از منابع معرفی شده به شما جهت مطالعه یک مقاله مرور سیستماتیک درخصوص آموزش مبتنی بر
توانمندی وجود داشت جهت انجام این مرور سیستماتیک کدامیک از موارد زیر انجام شده بود؟ ( 3مورد را انتخاب
نمایید).
 Aجهت ورود ،مطالعاتی که زبانهای غیر از انگلیسی و فرانسه بودند ،حذف شدند.
 Bمطالعات چاپ نشده حذف شدند.
 Cفقط مقالاتی که واژه  competency-basedداشتند ،انتخاب شدند.
 Dمقالات بعد از سال  0181مورد بررسی قرار گرفتند.
 Eمقالات موجود در مجلات با ضریب تاثیر بالای  0بررسی شدند.
F

در هریک از مقالات تعاریف دقیقی درباره آموزش مبتنی بر توانمندی ارائه شده بود.

 Gاز مقالاتی که توسط نویسندگان صاحبنظر چاپ شده بودند ،استفاده شد.
 Hبرای بررسی مقالات از تکنیک گلوله برفی توسط یکی از داوران استفاده شد.
I

از سایت  ERICبرای جستجو استفاده شده بود.

J

دادههای مطالعه به صورت کمی مورد تحلیل قرار گرفتند.

 Kبه درصد دستیابی به اهداف در مطالعات توجه شده بود.
 Lمقالات حیطههای دیگر مثل آموزش مبتنی بر توانمندی در دامپزشکی هم بررسی شدند.
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هریک از سوالات  21تا  21را فقط با یکی از گزینههای جدول زیر جور کنید.
 -72یادگیرنده قادر به دستیابی به تمام اهداف تعیین شده نمیباشد.
 -73یادگیرنده در تمام حیطه های مهارتی و توانایی مشکل دارد و از کارآیی لازم برخوردار نیست.
 -74یادگیرنده از تواناییهای مورد انتظار در تمام حیطهها و در یک زمینه مشخص برخوردار است.

A dyscompetence
B incompetence
C capability
D competence
E disability
F de-emphasis

 -75دانشگاه  Aقصد دارد برنامه درسی پزشکی عمومی را به صورت مبتنی بر توانمندی طراحی و اجرا نماید.
کدامیک از اصول زیر اساسی بوده و باید آنها را رعایت کند؟ ( 3مورد را انتخاب نمایید).
 Aبر رابطه بین ارائه کنندگان خدمات پزشکی و جمعیتی که به آن ارائه خدمت میدهند تأکید گردد.
 Bبرای افزایش اثربخشی برنامه به اهداف دانشی و نگرشی بیشتر توجه شود.
 Cبرنامههای توانمندسازی صرفا برای اساتید جدیدالورود تدارک دیده شود.
 Dمهارت و توانمندی بالای اعضای هیأت علمی نسبت به الگو بودن آنان در اولویت است.
 Eشفافیت کافی برای تمام ذینفعان و در ارتباط با بروندادها وجود دارد.
F

برنامه مبتنی بر توانمندی در قالب دورههای فعلی دوره پزشکی (علوم پایه ،فیزیوپاتولوژی ،بالینی) پیادهسازی میشود.

 Gبه دلیل اهمیت نوآوریهای آموزشی ،برنامه پیاده شده نباید انتشار یابد و یا به اشتراک گذاشته شود.
 Hیادگیرندهها مسئولیت مستقیم در یادگیری ندارند و از برنامهها تبعیت میکنند.
I

تعهد از سوی آموزشدهندگان و اساتید در اجرای برنامه ضروری است.

J

بیشتر به فراهمکردن فرصتها برای کسب توانمندیها توجه شود تا توجه به ارزشیابی اثربخش و کارآمد.

 Kرشد یادگیرنده و کسب توانمندی بر ایمنی بیمار اولویت دارد.
 Lبازخوردهای حاصل از ارزشیابی برنامه به عنوان مانعی برای نوآوریهای آموزشی عمل میکند.
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 -76دانشککککده  Aبرای ارزیکابی توانمنکدی ککارورزان خود از فعکالیکتهکای حرفکهای قکابکل اعتماد EPA
) )Entrustable Professional Activitiesاستفاده میکند .کدامیک از موارد زیر درباره  EPAدرست است؟
( 3مورد را انتخاب نمایید).
 Aدر برگیرنده وظایف اصلی یک رشته یا تخصص خاص است.
 Bمیتوانند در یک محیط شبیهسازی شده اجرا شوند.
 Cمعمولاً در برگیرنده یک توانمندی خاص است.
 Dمفهومی با سابقه طولانی و جدا از آموزش مبتنی بر توانمندی است.
 Eانجام یک فعالیت حرفهای قابل اعتماد معمولا پیش بینیکننده یک فعالیت حرفهای قابل اعتماد دیگر است.
F

چگونگی عملکرد یادگیرنده در طیفی از  EPAها ،فرصت طرحریزی یک برنامه یادگیری را فراهم میکند.

 Gمعمولا نسبت به  milestoneها کوچکتر هستند.
 Hموفقیت سریع در به کارگیری EPAها مستلزم سطوح بالایی از توانمندسازی اساتید به ویژه در ارزیابی است.
I

استفاده همزمان از توانمندی EPA ،و  milestoneامکان پذیر نیست.

J

در EPAها معمولاً بعد دانشی قویتر از بعد مهارتی است.

 Kقابل اندازهگیری بودن EPAها در همه موارد ضروری نیست.
 Lنگاه به  EPAدقیقاً همان نگاه به توانمندیها در زمان فلکسنر است.

 -77در دانشککگاه علوم پزشکککی  xتوانمندیهای بالینی دو گروه از دسککتیاران همسککطح به وسککیله یک ارزیاب
براساس چارچوب  ACGMEارزیابی می شوند و دستیاران نمراتی در یک محدوده اما در دو بخش آزمون کتبی و
 OSCEکسکب میکنند .اما ،نتایج ارزیابی آزمونها که به وسیله شاخص پایایی سایکومتریک بررسی شده است،
از نظر یک تحلیلگر ،مناسکب و از نظر تحلیل گر دیگر ،نامناسکب اسکت .علت احتمالی چیست؟ فقط یک مورد را
انتخاب کنید.

 Aروایی پایین دو آزمون مورد اشاره
 Bعدم یکنواختی سوالات دو آزمون
 Cتفاوت روایی و پایایی آزمونهای مورد اشاره
 Dتفاوت پایایی دو آزمون و تجمیع آنها
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 -78دانشککده پزشککی قصکد دارد برنا مه درسی مبتنی بر توانمندی را جایگزین برنامه درسی سنتی کند .برای
متقاعد کردن دسکت اندرکاران دانشگاه و اساتید اقدام به نقد برنامه درسی سنتی  time-based modelمیکند.
ککدامیکک از مکوارد زیکر دربکرگیرنکده ویژگیهکا و چکالشهکای این برنکامکه درسککی سککنتی نیسکککت؟
( 3مورد را انتخاب نمایید).
 Aانعطاف پذیری لازم در پاسخ به تفاوت در سرعت و نحوه پیشرفت افراد به سمت توانمندی ندارد.
 Bبه پایان رساندن زمان آموزش مهمتر از کسب و تسلط بر توانمندی است.
 Cسیستم پایش مستمر و ارائه بازخورد تا کسب توانمندی وجود دارد.
 Dدروس در فواصل زمانی از پیش تعیین شده سازماندهی شده اند.
 Eدادن بازخورد انفرادی و ساختارمند به یادگیرندگان مشکل است.
 Fارزشیابی تراکمی مرسومتر از ارزشیابی تکوینی است.
 Gمعمولاً ارزیابی مبتنی بر محل کار انجام میشود.
 Hهماهنگی کافی بین آموزش ارائه شده و ارزشیابی کلی برون دادها وجود ندارد.
I

سرعت یادگیرندگان در کسب توانمندیهای ضروری ،اندازهگیری و لحاظ نمیشود.

J

به محیط یادگیری انعطافپذیر و ارتقاء خودتنظیمی اهمیت داده میشود.

 Kتنها برخی از یادگیرندگان ممکن است در زمان فارغالتحصیلی توانمندیهای مورد انتظار را کسب کنند.
 Lبازنگری برنامه و اجرای تغییرات شغلی مشکل است.
 -79در برنامه مبتنی بر توانمندی ،ارزیابیها باید چه ویژگیهایی داشته باشند؟ 3مورد را انتخاب نمایید.
 Aبر ارزیابیهای تکوینی و مستمر تاکید میشود.
 Bارزیابی باید هنجارمحور باشد و امکان مقایسه دقیق بین دانشجویان را فراهم کند.
 Cآزمونهای تجمعی پایان دوره ،نقش به سزایی در تصمیمگیری در مورد وضعیت دانشجو دارند.
 Dآزمونهای عملی در محیط کار اهمیت زیادی دارند.
 Eرویکرد کیفی اهمیت زیادی در تصمیمگیری دارد.
 Fکیفیت ابزارهای ارزیابی مورد استفاده ،اهمیت چندانی ندارد.
 Gدانشجو نقش فعالی در ارزیابی ایفا میکند.
 Hارزیابی اکثراً مبتنی بر عملکرد تیمی دانشجویان است تا عملکرد انفرادی آنها.
I

ارزیابی ،مبتنی بر فرآیند صورت میگیرد.

J

روانسنجی براساس مدلهای رایج انجام میشود.

 Kارزیابی تعداد زیادی از milestoneها یک فرصت محسوب میشود.
 Lمعمولاً توانمندسازی اساتید در زمینه ارزیابی ضرورتی ندارد.
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 -81در ارزیکابی مبتنی بر توانمنکدی بر نمره تجمعی ( )aggregated scoreتکأکید میشککود .این نمرهدهی چه
ویژگیهایی دارد؟ ( 3مورد را انتخاب نمایید).
 Aروش رایج ارزیابی در برنامههای مبتنی بر توانمندی
است.
 Bزیربنای تئوری این رویکرد از مسابقات ورزشی گرفته
شده است.
 Cاز عملکرد دانشجویان مختلف بدست میآید.
 Dمیانگین نمره آزمونهای مختلف یک دانشجو در طی
یک دوره است.
 Eجمع نمره تمام آزمونهایی است که دانشجو در کل
دوره تحصیل کسب کرده است.
 Fعملکرد دانشجو در چند آزمون طی یک دوره مشخص
میشود.

 Gاهمیت قضاوتی و ذهنی ( )subjectiveدارد.
 Hدر این نمرهدهی ،از رویکرد composite validity
استفاده میشود.
 Iپایایی کل ،مساوی میانگین وزن داده شده پایایی تک
تک ابزارهاست.
 Jدر بهترین شرابط ،پایایی کل مساوی بزرگترین پایایی
است.
 Kاز روایی سازه استفاده میشود.
L

آزمونها در این روش همیشه تشریحی برگزار میشوند.

 -81گروهی از متخصکصان برنامه ریزی درسی قصد دارند که آموزش مبتنی بر توانمندی ( )CBMEرا در دانشگاه
خود عملیاتی نمایند .بدین منظ ور باید الگوهای برنامه درسی متناسب با آن را مورد بررسی قرار دهند تا بتوانند بر
این اسککاس فرایند یاددهی -یادگیری و ارزیابی را با  CBMEتطبیق دهند .در این صککورت کدامیک از موارد زیر
صحیح است؟ ( 3مورد را انتخاب نمایید).

A

برنامه درسی مبتنی بر توانمندی زیرمجموعه
الگوی دیسیپلینی است.

G

B

تمرکز اصلی الگوی رشدگرا بر کاوش میزان
دستیابی به ارزشهای فردی و اجتماعی است.

H

C

برنامه درسی مبتنی بر توانمندی با روشهای
خاص یادگیری که به رفتارهای مشخص منجر
میشود سروکار دارد.

I

در الگوی برنامه درسی مبتنی بر توانمندی تسلط
فراگیران بر موضوعات درسی اهمیت دارد.

D

الگوی موضوعی بر تسلط فراگیران بر پیامدها
تاکید میورزد.

J

ابعاد بیرونی مورد تأکید ،برنامه درسی مبتنی بر
توانمندی است.

E

در الگوی برنامه درسی اجتماعی تأکید بر اهمیت
تفکر شهودی است.

K

روشهای خاص یادگیری در جهت توسعه
رفتارهای یادگیری فراگیران نمیباشند.

F

در الگوی برنامه درسی رشدگرا مهمترین مهارت
فراگیر حل مسئله است.

L

انعطافپذیری کوریکولومها بسیار پایین است.
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برنامه درسی مبتنی بر توانمندی زیرمجموعه
الگوی رفتاری است.
در الگوی موضوعی پیامدها و فراگیران در جهت
مخالف هم حرکت میکنند.

 -82گروه توانمندسازی اساتید دفتر توسعه آموزش پزشکی میخواهد بر اساس نیاز سنجی از اعضای هیئت علمی
دانشکده ،در یک کارگاه یک روزه آموزش مبتنی بر توانمندی ( )CBMEرا آموزش دهد .به عنوان مدرس این
کارگاه ،کدامیک از موارد زیر را در اهداف و سرفصلهای آموزشی این کارگاه قرار میدهید؟ ( 3مورد را انتخاب
نمایید).
 Aویژگی این نوع از آموزش ،مشخص بودن اهداف است.
 Bدر توسعه ارزشها و رفتارهای انسانی مناسب است.
 Cمحدودیت این الگو عدم پوشش تمامی اهداف آموزشی است.
 Dآموزش مبتنی بر توانمندی ،همان آموزش مبتنی بر پیامد است.
 Eآموزش مبتنی بر پیامد سازماندهی ،بخشی از اهداف یادگیری در حول حداقلهای مورد نیاز فراگیران است.
F

معیار خاصی برای ارزیابی و دستیابی به نگرش وجود ندارد.

 Gبرنامه درسی مبتنی بر توانمندی بر چگونگی یادگیری دانشجویان و عملکرد حاصله تمرکز دارد.
 Hآموزش مبتنی بر پیامد ،انعکاس سطح دانش پایه ،مهارتهای پایه و تخصصی است.
I

آموزش مبتنی بر توانمندی ،همان آموزش مبتنی بر وظیفه است.

J

ضرورتی به سازماندهی اهداف وجود ندارد.

 Kبرنامههای درسی مبتنی بر پیامد و توانمندی تلاش دارد با شفافترکردن اهداف ،یادگیری بهتری برای فراگیران فراهم کند.
 Lتأکید کمتری بر استفاده از تئوریها یادگیری و توسعه کوریکولوم دارد.

 -83در مقایسککه برنامه مبتنی بر پیامد الکترونیکی و سککنتی ،کدامیک از ویژگیها بیشککتر به نفع برنامه سککنتی
است؟ ( 3مورد را انتخاب نمایید).
 Hافزایش امکان بازبینی و روایی برنامه

 Aتنظیم برنامه با پیامدهای جزئیتر
 Bنشاندادن برنامه به صورت مقطعی یا
snapshot
 Cبازنگری مداوم
 Dادغام پیامدها در سطوح مختلف

I

امکان سپردن بخشی از یادگیری مبتنی بر پیامد
به دانشجویان

J

امکان بررسی برنامه به صورت همزمان و طولی

 Kداشتن اطلاعاتی در مورد فلسفه و مدل برنامه

 Eامکان ایجاد نقشه ذهنی برای دانشجویان
 Fتسهیل ارتباط بین دروس و ماژولها

 Lارائه بانک اطلاعات حاوی تجربیات یادگیری به
دانشجویان

 Gتأکید بیشتر بر ساختار دوره
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 -84از شما به عنوان مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش درخواست میشود مزایا و ویژگیهای آموزش مبتنی بر
توانمندی را برای اعضکای هیات علمی شکرد دهید .بر این اساس کدام یک از موارد زیر صحیح است؟ ( 3مورد را
انتخاب نمایید).
 Aتأکید این الگو بیشتر بر کسب دانش است.

G

 Bبر تئوریها تمرکز دارد.
C

مشووووق اسوووتفواده از رویکرد بین رشوووتهای در

H

برنامهریزی درسی است.

 Dبیشتر بر فرایند تمرکز دارد.
 Eآموزش تا حد امکان شخصیسازی میشود.
F

در فراهمسوازی فرصت های آموزشی استعدادها و
علایق دانشجویان مدنظر نیست.
فرصوتهای آموزشوی متمرکز ،توسط برنامهریزان
آموزشی فراهم میشود.

I

اولین گام ،تدوین اهداف نگرشی است.

J

مهمترین رکن ،تاکید بر زمان ارائه است.

 Kبه شناسایی محتوای نامناسب کمک مینماید.

اسووتادمحوری و دانشووجو محوری در این روش به
صورت ترکیبی نمود دارد.

 Lآموزش همیشه در تیم ارائه میگردد.

هر یک از سوالات  11تا  12را فقط با یکی از گزینههای جدول زیر جور کنید.
 -85فرایند طراحی «برنامههای آموزشی مبتنی بر توانمندی بیهام» شامل کدامیک از موارد زیر است؟
 -86فرایند طراحی «نظام آموزشی مبتنی بر توانمندی از دیدگاه نورتون» ،شامل کدامیک از موارد زیر است؟
 -87ابعاد «برنامه درسی مبتنی بر توانمندی سینگلا و همکاران» کدامیک از موارد زیر است؟
 Aتعیین شایستگیها ،تحلیل شغل ،اجرا ،ارزشیابی و سنجش پیشرفت دانشجویان
 Bتعیین و تعریف الزامات حرفهای ،تشخیص نیازهای آموزشی ،تدوین استراتژیهای اجرایی و ارزشیابی
 Cتعیین شایستگیها ،اجرای برنامه ،ارزشیابی برنامه
 Dشوناسوایی شایستگیها ،تعیین و اعتباریابی شایستگیهای هدف ،تعیین معیارها ،تدوین برنامههای آموزشی ،ارزشیابی
شایستگی
 Eنیازسنجی ،تبیین شایستگیها ،تدوین معیارها ،ارزشیابی برنامه
 Fشناسایی شایستگیها ،استاندارد کردن شایستگیها ،آموزش مبتنی بر شایستگی ،تأیید شایستگیها
 Gتعیین مدل شایستگی ،تشخیص نیازهای آموزشی ،شناسایی و اجرای برنامهها
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هر یک از سوالات  11تا  39را فقط با یکی از گزینه های جدول زیر جور کنید.
« -88فرایند پیش از آموزش» در رویکرد مبتنی بر توانمندی بر کدامیک از موارد زیر تأکید دارد؟
« -89فرایند در حین آموزش» در رویکرد مبتنی بر توانمندی بر کدامیک از موارد زیر تأکید دارد؟
« -91فرایند بعد از آموزش» در رویکرد مبتنی بر توانمندی بر کدامیک از موارد زیر تأکید دارد؟
یادگیرندگان ،رفتارهای جدید را در محیط دنیای
A
واقعی به کار میبرند.

یادگیرندگان ،نگرشهای جدید را در دنیای
E
واقعی میآزمایند.

طرح برنامه درسی ،این دانش و تجربیات را
B
گزینش و تنظیم مینمایند.

یادگیرندگان ،تجربه را بعد از پذیرفتن آموزش
F
شروع میکنند.

یادگیرندگان ،به آن چه که ارائه شده گوش می-
C
دهند و توجه میکنند.

یادگیرندگان ،موقعیتهای جدید را تجربه می-
 Gکنند و تجربه جدید را با یادگیری قبلی پیوند
میزنند.

یادگیرندگان ،دانش و تجربه را در زندگیشان
D
کسب میکنند.

 -91تکأکیکد بر توانمندیهای مورد انتظار در برنامه درسککی و پاسککخگویی در قبال جامعه الزام مینماید که کلیه
فارغالتحصککیلان پزشکککی توانمندیهای لازم برای طبابت را کسککب نمایند و برای ارائه عملکرد موثر بالینی آماده
باشند .بر این اساس کدامیک از موارد زیر صحیح نیست؟ ( 3مورد را انتخاب نمایید).
برنامههای درسووی ،به صووراحت پیامدهای مطلوب
A
را تعریف و ارزیابی نمایند.

آموزش پزشوووکی ،فراگیران را برای عملکرد آتی
G
آماده کند.

ارزیابی دانشوووجو ،بر مبنای توانمندی های برنامه
B
صورت بگیرد.

عنواوین آموزشوووی که مرتبط با عملکرد حرفهای
H
دانشجو نیست مورد تأکید قرار نگیرد.

نتایج ارزیابی دانشوووجو ،از یک حوزه دانشوووی به
C
حوزه دیگر تعمیم پذیر باشد.

I

پیامدهای آموزشی مورد تأکید قرار گیرند.

J

نقشوه راه برای دسوتیابی به توانمندیها مشخص
باشد.

اهداف و میزان اثربخشی آموزشی برای فراگیران،
D
اساتید و عموم مردم شفاف باشد.

 Kزمان ،به عنوان یک منبع در نظر گرفته شود.

 Eاستانداردها ،هنجار محور باشند.

برنواموه درسوووی بر اسووواس نیازهای اسووواتید و
L
دانشجویان بازنگری شود.

 Fتأکید بر فرایند ارائه آموزش باشد.
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 -92مرکز مطالعات و توسککعه آموزش پزشکککی وزارت بهداشککت درمان و آموزش پزشکککی ،در اسککتانداردهای
اعتباربخشککی خود اعلام میدارد که سککازماندهی برنامه درسککی پزشکککی عمومی باید حول محور توانمندیها و
مهارتها باشد .بر این اساس کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ ( 3مورد را انتخاب نمایید).

 Aمعیار سنجش و ارزیابی دانشجو ،میزان دستیابی به اهداف آموزشی پایان دوره باشد.
 Bبه منظور ایجاد پاسخگویی و اثربخشی ،تأکید بر رویکردهای هدف مدار و تقلیلگرا باشد.
 Cبا تأکید بر صلاحیتها ،تلفیق یادگیری در طول برنامه درسی امکانپذیر گردد.
 Dسلسله مراتب صلاحیتها ،جایگزین اهداف آموزشی شود.
 Eفرصتهای آموزشی متمرکز ،توسط برنامهریزان آموزشی برنامهریزی شود.
 Fتلفیق یادگیری در طول برنامه درسی با تأکید بر اهداف آموزشی امکانپذیر گردد.
 Gبر ایجاد دانش ،مهارت و نگرش و ترکیب آنها به صورت صلاحیتهای قابل مشاهده تأکید گردد.
 Hاستراتژیهای برنامه درسی وظیفهگرا باشد.
I

تمرکز صرفاً بر روی نحوه تدریس اساتید و روش ارزیابی دانشجو باشد.

J

تأکید بر اهداف رفتاری باشد.

 Kارزشیابی به صورت ارزیابی درونی باشد.
 Lبرنامه درسی انعطافپذیری نداشته باشد.
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هر یک از سوالات  39تا  31را فقط با یکی از گزینههای جدول جور کنید.
 -93چکالش عمده در زمینه پیادهسککازی آموزش مبتنی بر صککلاحیت ،نظام ترمیک و واحدی در دانشکککدههای
پزشککی است .در حالیکه به منظور پیادهسازی  CBMEتمرکز سیستم آموزشی می بایست از میزان زمان صرف
شککده برای یک رویداد یادگیری به سککمت زمانی که دانشککجو به چیرگی در یادگیری میرسککد تغییر پیدا نماید.
کدامیک از گزینههای زیر در خصوص این ویژگی صدق میکند؟
 -94رئیس یکک دانشکککده پزشکککی میخواهد به منظور پیادهسککازی نظام آموزش مبتنی بر صککلاحیت در یک
دانشککده پزشکی "دانشجومحوری" را به عنوان راهبرد برنامه درسی به کار گیرد .کدامیک از ویژگیهای زیر در
راستای این راهبرد است؟
 Aدانشجو قادر به تنظیم یادگیری خود با استفاده از milestoneها باشد.
 Bصلاحیتها به دقت مورد ارزیابی قرار گیرند.
ادغام افقی و عمودی برنامههای آموزشووی ،از دوره پزشووکی عمومی تا دسووتیاری و آموزش مداوم حرفهای ،را تسووهیل
C
میکند.
 Dتوسعه صلاحیتها و ارزیابی عملکرد به عنوان عناصری اساسی در نظر گرفته شوند.
 Eفرصتهای آموزشی به صورت متمرکز ،توسط برنامهریزان آموزشی برنامهریزی شوند.
 Fزمان ،به منزله یک منبع آموزشی است که بایستی با نیازهای اساتید و دانشجویان متناسب باشد.

 -95مدیر دفتر توسکعه آموزش در کنفرانس آموزشی بیمارستان مزایای پیادهسازی آموزش مبتنی بر توانمندی را
به اعضای هیأت علمی بالینی را ارائه میدهد .کدامیک از موارد صحیح نیست؟  3مورد را انتخاب نمایید.
فلسفه ارزیابی دانشجو ارتقای یادگیری
G
دانشجویان را عملیاتی مینماید.

 Aپاسخگویی اجتماعی را تضمین مینماید.
دانشوووجو محوری را در نظوام آموزشوووی تقویت
B
مینماید.

با نیاز به فناوریهای جدید در برنامه درسی،
H
قابلیت اجرا را با مشکل مواجه میسازد.

رویکردی مبتنی بر ارائه قالبهای زمانی مشخص
C
به منظور توسعه حرفهای است.
ادغام افقی و عمودی برنامههای آموزشی ،از دوره
 Dپزشوووکی عمومی تا دسوووتیاری و آموزش مداوم
حرفهای ،را تسهیل میکند.

I

نظامی پاسخگو در زمینه یادگیری دانشجویان
است.

J

از نظر زمان ارائه قابل انعطاف است.

نقش نظام آموزشی در دستیابی به توانمندیهای
K
حرفهای را مشخص مینماید.

بوا ایجواد تقلیولگرایی در اهداف و صووولاحیتها
E
پیامدهای یادگیری را ارتقا میبخشد.

 Lمورد تأکید شواهد و نظامهای اعتباربخشی است.

در پرورش دانشآموختگان شوایسته نقش اساسی
F
دارد.
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 -96مدیر مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه درصدد است که دوره آموزش مبتنی بر توانمندی را به عنوان یک کارگاه
آموزشی برگزار نماید .یکی از همکاران ضمن تأیید مزایای این روش نکاتی را به عنوان چالشهای پیش رو در
استفاده از این روش مطرد میکند .کدامیک از موارد زیر جزو چالشها محسوب نمیشوند؟ ( 3مورد را انتخاب
نمایید).

 Aتقلیلگرایی در اهداف و صلاحیتها برای دانشجو و استاد خطرساز خواهد بود.
 milestone Bها به عنوان پیامد نهایی حرفه پزشکی توسط دانشجو قلمداد میگردد.
 Cمشارکت دانشجویان در تعیین  milestoneو صلاحیت کم رنگ است.
 Dبا توجه به نیاز به ابزارهای جدید آموزشی ممکن است هزینه اثربخش نباشد.
 Eاساتید در این رویکرد نقش مؤثری نخواهند داشت.
F

کارایی و کارآمدی این نوع از آموزش باید مبتنی بر شواهد اثبات گردد.

 Gبا نظام رایج آموزشی ( نظام ترمی و واحدی) در تناقض آشکار قرار دارد.
 Hتغییر نظام آموزشی از سنتی به مبتنی بر صلاحیت دشوار و نیازمند رهبری تغییر است.
I

نهادهای اعتباربخشی بر پیاده سازی این نظام تأکید لازم را ندارند.

J

انعطاف پذیری برنامه درسی پایین است.

 Kتوانمندیها قابل اندازهگیری نمیباشد.
 Lدانشجویان را برای شغل آتی آماده نمیکند.
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سناریو زیر مبتنی بر چگونگی استفاده از زمان از مفااهیم مهام و دغدغاه هاای رویکارد  CBMEاسات.
جاهای خالی در این متن را که شاامل ساوالات  32تاا  898را باا اساتفاده از الاطلاحات داده شاده در
جدول تکمیل کنید.
 -97آموزش فعلی بر اسکاس قراردادن فراگیران در یک  ...........است و تمام فعالیتهای آموزش بالینی در اطراف
آن تعریف می گردند.
 -98در آموزش مبتنی بر توانمندی بر  ...........تأکید می گردد به طوری که کسککب توانمندی بر میزان زمان تعریف
شده در بخش یا گروه ارجحیت دارد.
 -99یکی از راه حلهای پیشکنهاد شده که موجب ارتباط بیشتر فراگیران با اساتید ،بیماران و سایر اعضای تیم در
طول زمان میشود  ...........است.
 -111اگرچه یک مدل  ...........که در آن فراگیر تا تحقق کسب توانمندی آموزش میبیند روش بسیار مطلوبی است
اما در عمل اجرای آن خالی از مشککل نیست به همین علت مدلی پیشنهاد می شود که در آن فراگیر براساس یک
سیستم زمانبندی به کار و یادگیری میپردازد.
 -111اما تأکید اساسی بر کسب توانمندی است .به این مدل  ...........گفته میشود.

A Blocks of time
B Longitudinal rotation
C Time -free model
D Hybrid model
E Flexibility of time
F Model
G Core competencies
H Time based system
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 -112از میان عبارات زیر در مورد  3 ،CBMEعبارت صحیح را انتخاب کنید.

A

B

در مقایسوه با روش سونتی مسوئله ارزشیابی توانمندیها در رویکرد  CBMEهم از نظر اصول و هم از نظر چگونگی
عملیاتی کردن یک چالش است.
با توجه به مشوخص شدن پیامدها و توانمندیهای مورد انتظار ارزشیابی فارغ التحصیلان در رویکرد  CBMEآسانتر
از روش سنتی است.

 Cبا توجه به نیاز جامعه فرهنگ آموزش پزشکی به راحتی پذیرای رویکرد  CBMEمیباشد.
 Dمقوله فرهنگ ارتباطی با پذیرش رویکرد  CBMEندارد.
 Eعلیرغم تلاشهای زیاد در دهههای اخیر CBMEهنوز یک روش عمده مورد استفاده در جهان نیست.
 Fاکنون  CBMEیک روش پذیرفته شده در آموزش پزشکی است.
G

H

I

J

با اجرایی شووودن  CBMEنیاز به آموزش مداوم از بین میرود .چون فارغ التحصووویلان توانمندیهای لازم را در دوره
تحصیل کسب کردهاند.
همراه با اجرایی کردن  CBMEدر دوره تحصیل لازم است این رویکرد در آموزش مداوم جامعه پزشکی با همان دقت
ادامه یابد.
ارزیابی دورههای مبتنی بر  CBMEو تأثیرات واقعی آنها بر بیماران(  ) patient outcomeکاملاً مشووخص شووده
است.
نیاز به ارزیابی برنامه در  CBMEکمتر از روش سنتی است.

 Kآموزش مبتنی بر توانمندی برای اولین بار توسط سازمان بهداشت جهانی معرفی شده است.
 Lآموزش مبتنی بر توانمندی برای اولین بار در تربیت معلم مورد استفاده قرار گرفته است.
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در سوالات  899تا  892با استفاده از سوالات متن زیر ،جاهای خالی را با یکی از واژههای جدول جور نمایید.
 -113اسککتفکاده از فناو ری اطلاعات برای ارزیابی و بازخورد به فراگیران و سککایر ارتباطات آموزشککی از ملزومات
آموزش مبتنی بر توانمنکدی اسککت .برای این ککار نیازمند  ...........فراگیران و اسککاتید در مورد اسککتفاده امن از
فناوریهای اطلاعات هسککتیم -114 .برای مثال اسککتفاده از  ...........که میتواند  -115از یک  ...........به تلفن همراه
 ........... -116شککود -117 .می تواند سککرعت ارزیابی و بازخورد را بسککیار بیشککتر کند .اما نیاز به ارتقای  ...........و
دسترسی آسان در همه جا به فناوریها دارد.
A Empowering
B Secure server
C Download
D Infra-structure
E Web- based assessment form

متن تولایفی زیر از ساوال  891تا  889درخصوص رهبری تغییر ( )Change Managementبرای CBME
میباشد .لطفاً جاهای خالی را با استفاده از واژههای جدول پر کنید.

 -118تغییر در سککاختکار ،فرایندها و روندها و فرهنا سککازمانی مهمترین وظایف رهبران آموزشککی اسککت که
میخواهد  CBMEرا در سیستم آموزشی خود اجرای نمایند .آنها نیازمند  ...........همراه با انعطاف -119 ،همخوان
کردن تغییر بکا  ، ...........بدسککت آوردن منابع لازم از طریق  ........... -111بوده و برای تغییر رویه و فرایندها آنها
نیکازمنکد توانکایی تیمسککازی و  ........... -111هسککتند .این رهبران باید ضککمن روشککنبینی و واقعبینی دارای
 ........... -112بوده و خود از کسانی باشند که به نتایج امیدوار و بر چالشها  ........... -113باشند.

 Aآگاه
 Bمهارتهای ارتباطی و مذاکره
 Cبه فعالیت درآوردن دیگران
 Dثبات رای
 Eایدهآل و آرمانی
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 -114در یک مرور سکیسکتماتیک انجام شکده با رویکرد تحلیل کیفی که درخصککوص استخرار تعاریف مربوط به
 CBMEمیباشکد یک سکری تمها اصکلی و سکابتمهایی اسکتخرار شده است .کدام یک از عبارات زیر در این
خصوص صحیح است؟ ( 3مورد را انتخاب نمایید).
 Aتعریف توانمندیها زیرمجموعه چارچوب سازماندهی شده است.
 Bارزیابی توانمندیها زیر محموعه منطقی بودن است.
 Cنیازهای جامعه زیرمجموعه چارچوب سازماندهی شده است.
 Dاجرای آموزش مبتنی بر توانمندی یکی از زیرمجموعههای منطقی بودن است.
 Eتضاد زمانی ( )Time Conflictیکی از زیر محموعههای چارچوب سازماندهی شده است.
F

دانشجو محور بودن زیر مجموعه منطقی بودن است

 Gجزئیات کار ،طراحی و اجرا زیر مجموعه منطقی بودن است.
 Hارزشیابی توانمندیها بر اساس مدل هنجار محور تعیین میگردد.
I

اجزای کوریکولوم به صورت انعطافپذیر و غیر قابل تغییر تعریف میشود.

J

تربیت پزشکان جهت ارتقا به مراحل بالاتر زیر مجموعه تضاد زمانی است.

 Kتمام تعاریف آموزش مبتنی بر شایستگی بر اساس شایستگیهای دستیاران تعریف شده است.
 Lمنطقی بودن اشاره به دلایل نیاز به این رویکرد در آموزش پزشکی میپردازد.

 -115در تنظیم پیامدهای یادگیری برای دوره پزشکی عمومی ،علاوه بر پیامدهای مفهومی ،نگرشی و مهارتی،
میتوان پیامدهایی را به صورت  process-relatedنیز تنظیم کرد .کدامیک از پیامدهای زیر در این دسته قرار
میگیرند؟ ( 3مورد را انتخاب نمایید).

 Aمراقبت پزشکی

 Gتفسیر آزمایش و تصویربرداری

 Bتحلیل مشکل سلامت

 Hتنظیم پروپوزال پژوهشی

 Cاقدامات پیشگیری

I

کار گروهی

 Dفناوری اطلاعات

J

انجام پروسیژرهای بخش سرپایی

 Eنسخهنویسی

 Kانجام پروسیجر در اتاق عمل

 Fارتباط با بیمار و همکاران

 Lمعاینه بالینی
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در برنامه الکترونیکی دانشگاه بیرمنگام در هر مقطع از پزشکی عمومی ،دانشجویان از قابلیتهای مختلف این
برنامه استفاده میکنند .در سوالات شماره  884تا  881کاربرد برنامه را با هر مقطع از دوره پزشکی عمومی جور
کنید.
 -116استفاده از پیامدهای یادگیری برای تنظیم برنامه یادگیری خود
 -117استفاده از پیامدهای یادگیری جزئی شده
 -118تعیین نیازهای یادگیری و نوشتن پیامدهای شخصی خود
 Aسال اول و دوم
 Bسال سوم و چهارم
 Cسال پنجم
 Dسال آخر (پس از فراغت از تحصیل)
 Eقبل از ورود به دانشکده پزشکی

34

