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  ها آزمون  بسته
  

: يدانشجو در آموزش پزشك يابيارز يها روشتحول  نديبر فرآ يمرور
  يمرحله ا 8بر اساس مدل  رانيدر ا رييگزارش روند تغ

  
  *شهرام شايان  سعيده دريازاده،

  
 

  چكيده
نقش  انيدانشجو يابيمطلوب در ارز رييتغ جاديو ا ياستفاده از تكنولوژ ،يكيالكترون يآور فن روزافزون شرفتيپ يدر عصر كنون مقدمه:
بر  رانيو گزارش روند آن در ا يدانشجو در آموزش پزشك يابيارز يها روشتحول  نديفرآ رب يمطالعه با هدف مرور نيدارد. ااي  برجسته

  شد.انجام  ي علوم پزشكيها آزموننظام ارزيابي و  يدر راستاي بسته ارتقا اي مرحله 8اساس مدل 
 ،SID ،Magiranهاي اطالعاتي شامل هاي پايگاه نامه مقاالت، كتب و پايان (Narrative) ي مروري مطالعهدر اين : ها روش

Pubmed ،Google scholar  و Eric تحول،  ،يوتريآزمون كامپ ،يابيارز هاي با استفاده ازكليد واژه تاكنون ميالدي1950ز سالا
   مورد جستجو و بررسي قرار گرفت. يسيو انگل يفارس يها به زبان ،يو آموزش پزشك رييتغ

دانشجو در  يابيارز يها روشتحول  .شد يمورد كامالً مرتبط با هدف مطالعه، بررس 28مقاله در موضوع مورد نظر  76از تعداد نتايج: 
 يبرا انداز چشم كي جاديا )3 مند قدرتائتالف  كي ليتشك )2ضرورت  جاديا )1شامل  رييتغاي  مرحله 8بر اساس مدل  يآموزش پزشك

 نهينهاد )8 رييتغو ساخت گذاري  هيپا )7كوتاه مدت  يها يروزيپ جاديا )6 حذف موانع )5 انداز چشمارتباط برقرار كردن با  )4 رييتغ
  رخ داده است. راتييكردن تغ
صورت گرفته  ژهيبا دقت و يو تخصص يآموزش پزشك يشورا رخانهيدب يها آزمونو تحول  رييگانه تغ 8مراحل  رانيدر اگيري:  نتيجه

مشكالت  ييشناسا ،يآت يها در سال نديفرآ نيبرگزار شدن اتر  مطلوب يو در راستا رييهر تغ يرو شيپ يها چالشاست. با توجه به 
  شود. يو سازنده تلق مؤثر يتواند گام ها مي موجود و مساعدت در رفع آن يياجرا

  
  يآموزش پزشك ر،ييتحول، تغ ،يوتريدانشجو، آزمون كامپ يابيارزهاي كليدي:  واژه
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مقدمه  

. هستند يآموزش ستمياز اركان س ،يابيآموزش و ارز
                                                 

مركز  ،يگروه آموزش پزشك)، يار(استاد شهرام شاياندكتر  نويسنده مسؤول: *
دانشگاه مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي،  ،تحقيقات آموزش علوم پزشكي

  shayan@edc.mui.ac.ir .رانياصفهان، اصفهان ا يعلوم پزشك
مركز  ،يگروه آموزش پزشك ،يآموزش پزشك يدكتر يدانشجوسعيده دريازاده، 

دانشگاه مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي،  ،تحقيقات آموزش علوم پزشكي
  )daryazadeh@edc.mui.ac.ir( .رانياصفهان، اصفهان ا يعلوم پزشك

  27/1/96پذيرش:  ، تاريخ26/12/95، تاريخ اصالحيه: 12/12/95مقاله:  تاريخ دريافت

ارزش خواهد بود،  يو بازخورد، آموزش ب يابيبدون ارز
 يآموزش يابتدا كمبودها انيكه الزم است دانشجو رايز

). 1(نديرفع آن تالش نما يو سپس برا ييخود را شناسا
 شيافزا يبرا يروش انيدانشجو يابيرو ارز نياز ا
  ).2(آنها است يو عملكردها طيشرا سازي مطلوب زه،يانگ

 يآور فن روزافزون شرفتيامروزه با توجه به پ 
استفاده از  شامل يتكنولوژ يها يدگيچيپ و يكيالكترون



  دانشجو يابيارز يها روشتحول  نديبر فرآ يمرور   زاده و همكارسعيده دريا
 

http://ijme.mui.ac.ir  /33/  )3( 17؛ 1396/ هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي نامه بسته ويژه /مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

 رييلزوم تغ ،يكيو الكترون يوتريكامپ يلوازم و ابزارها
 ني). بنابرا3(است يهيبد يو پزشك يعلم يدر عملكردها

 يابيمطلوب در ارز رييتغ جاديو ا ياستفاده از تكنولوژ
دارد. در حال حاضر اي  نقش برجسته زيان نيدانشجو

كاغذ -مداد يبه دو صورت كل يبه طور كل يابيارز
 و ارائه هي) تهيكي(الكترون ليو موبا وتري)، كامپي(سنت
  ). 2(شود مي
 گريبه حالت د يو از حالت يدگرگون يبه معنا ر،ييتغ

 يهست يها دهيكه به طور مداوم در پد است درآمدن
ان در متون نظر صاحباز  يشود. گروه مي مشاهده

 يكه با اراده و هدف از سو مند هدف راتييمختلف، تغ
ان نظر صاحب). 4اند( دهيشود را تحول نام مي جاديافراد ا

 اند. نموده فيرا تعر يمتعدد يها مدل ر،ييتغ نديفرآ يبرا
اي  معروف تحول، الگوي هشت مرحله يها مدلاز  يكي

مرحله  8 ديبا ها زمانساجان كاتر است. به باور كاتر 
مراحل  نيحاصل شود. ا رييرا بگذرانند تا تغ يمتوال

 ر،ييتغ تيجو و احساس ضرورت و فور جاديا )1شامل: 
 نيتدو )3تحول،  يراهبر يبرا مند قدرت ميت كي لي) تشك2

 مشترك و راهبردها انداز چشم) ابالغ 4 ر،ييتغ انداز چشم
 )6كاركنان و رفع موانع،  ي) توانمند5 رمجموعه،يزبه كل 
 يها شرفتيپ قي) تلف7كوتاه مدت،  يها يروزيخلق پ
كردن  نهي) نهاد8 ،تر بيشتحوالت  جاديو ا يمقطع

 و يمستندساز قيآمده از طر به دست يها شرفتيپ
  ).5است( ،يآت يها تيموفق سازي نهيزم
 يمهم كشور يها آزمون زين رانيدر ا اين كهتوجه به  با

و ارتقا آزمون  ،يتخصص اريدست رشياز جمله آزمون پذ
و فوق  يو آزمون دانشنامه تخصص نامه گواهي

آموزش  نديفرآارتقاي در  يمهم ارينقش بس يتخصص
مطلوب آن مطابق با  يكند و اجرا مي فايا يپزشك

عالوه بر بهبود  ندتوا مي يالملل بين ياستانداردها
در  قيعم ياجتماع اتتأثيرمنجر به  يسازمان ياعتباربخش

گردد. لذا با  ها آن يمند رضايت شيبرنامه و افزا اننفع ذي
در  يمقطع راتييبه تغ تيتوجه به موارد فوق و با عنا

آموزش  يدر ادوار گذشته، شورا ها آزمونارتقاي حوزه 
 يجد هعزم و اراد 1394از سال  يو تخصص يپزشك

سطوح  هيدر كل مؤثربر انجام مداخالت  يخود را مبن
  آغاز نموده است كه با تالش  ها آزمون نديفرآ

مثبت و رو به  راتييدست اندركاران خوشبختانه شاهد تغ
با هدف اي  . لذا مطالعهميا بوده رياخ يها جلو در سال

دانشجو در  يابيارز يها روشتحول  نديبر فرآ يمرور
به طور  رانيو گزارش روند آن در ا يآموزش پزشك

انجام گرديد. اين  اي مرحله 8نوآورانه و بر اساس مدل 
و  يابينظام ارز يارتقابسته  يدر راستا اين مطالعه

تحول در آموزش  يها از بسته يعلوم پزشك يها آزمون
  د. يگرد  انجام ،يپزشك

  
  ها روش

تحول در  نديفرآ يبا بررس يمطالعه به صورت مرور نيا
و ارائه  ايدن يدانشجو در آموزش پزشك يابيارز يها روش
 يها روشاجرا شده در  راتيياز روند تحول و تغ يگزارش

بر اساس مدل  رانيدر ا يعلوم پزشك انيدانشجو يابيارز
هاي  جستجو از پايگاه يانجام شد. برا ر،يياي تغ مرحله 8
، SID ،Magiran ،Pubmedشاملاطالعاتي  العاتياط

Google scholar، Eric يابيارز يديو كلمات كل 
و آموزش  رييتحول، تغ ،يوتريدانشجو، آزمون كامپ

 76آن انجام شد. از تعداد  يسيانگل يها و معادل يپزشك
مرتبط با هدف كامالً مورد  28مقاله در موضوع مورد نظر 

و  رتبطشد؛ سپس مقاالت تمام متن، م يمطالعه، بررس
مورد استفاده قرار  يسيو انگل يفارس يها معتبر و به زبان

از  يجهت جامع بودن جستجو، بازه زمان نيگرفت. همچن
نو  ليبه دل در نظر گرفته شد.ميالدي تاكنون  1950سال 

و  رانيدر ا يابيمدرن ارزش يها روشبودن استفاده از 
كه در  يمقاالت نه،يزم نيدر ا ينبود مقاالت مرتبط فارس

دانشجو از  يابيارزش يها روشدر  تحولمرور متون 
 ي) در آموزش پزشكيكي(الكترون يوتريبه كامپ يسنت

  .بود يسيهمه به زبان انگل ،استفاده شده
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  نتايج

مورد كامال  28مقاله در موضوع مورد نظر  76از تعداد 
   .مرتبط با هدف مطالعه، بررسي شد

 8 يو الگو "تحول تيريمد" جيرا ياساس الگوها بر
در خصوص تغييرات زير تحول جان كاتر، اي  مرحله
  :رخ داده است يمهم كشور يها آزمون

  
  رييتغ تيجو و احساس ضرورت و فور جاديا -1

 يمرحله: بر اساس بررس نيپژوهشگران در ا گزارش
مطروحه و وجود  يها آزمون اتيو واقع طيشرا يدانيم

است كه لزوم  نيتصور بر ا يقبل يها مسائل و بحران
و  يضرور ها آزمون يياجرا نديدر بدنه و فرآ رييتغ

در  يسنت كردياست، لذا حركت از روناپذير  اجتناب
(استفاده از  يكيو الكترون ديجد كرديبه رو ها آزمون
  شود. مي فرصت محسوب كي) به عنوان يفناور
در  وترهايو استفاده از كامپ يدسترس ر،ياخ يها دهه در

است. در داخل و  فتهاي شيمدارس به شدت افزا خانه و
از  انيدانشجو ياستفاده آموزش زيخارج كالس درس ن

 افتهي شيافزا ق،ينوشتن و تحق يبرابه ويژه  وترهايكامپ
بر علم و آزمون و  نترنتيا يتكنولوژ تأثير). 6(است
است. امروزه از  زيشگفت انگ ،يعملكرد روانگيري  اندازه

-Computer( وتريبر كامپ يمبتن يها يابيانواع ارز

Based Assessment: CBA يانيپا يها آزمون) در 
 يليتكم التيدر تحص ينيتكو يها يابيتا خودارز يتراكم

به عنوان  يمتنوع يها روشبا  CBAشود.  مي استفاده
 استفاده وتر،يمپبه كمك كا يريادگي طياز مح يقسمت
 انيم يها تست، ها آزمون يبرا CBAشود. هم اكنون  مي

 استفاده يصيتشخ يها يابي) و ارزmid-unit( يبخش
از  ياريبس يبه عنوان بخش جدانشدن نيشود. همچن مي

شود. در  مي ارائه يوتريكامپ يريادگيكمك  يها بسته
ارائه شده  يمل يوتريكامپ يابيارز ستميس سيانگل

 لياستفاده از وسا ياثربخش نهي). از نظر هز7(است

قابل ذكر است كه امروزه محصوالت  زين يكيالكترون
وجود  نيآنال يها يابياستفاده در ارز يآسان و ارزان برا

 وتريبر كامپ يآزمون مبتن ني). همچن8(دارند
)Computer-based testing :CBTيها ي) از استراتژ 

مصرف كاغذ  شكاه يسبز است كه برا يحفظ فضا
ات مؤسسو  ها ) و اگر مدارس، دانشگاه9(شود مي استفاده
 يمبتن يها آزمونرا با  يكاغذ- مداد يها آزمون يآموزش
تن كاغذ  نيكنند، در مصرف چند نيگزيجا وتريبر كامپ
از مطالعات،  ياري). در بس10(خواهد شد ييجو صرفه

 طهيدر ح يتيبه عنوان اولو وتريبر كامپ يمبتن يابيارز
 يها روشدر  راتييتغ جاديا يو مبنا يآموزش يابيارز
  ). 13تا11شده است( انيب يابيارز

  
  تحول يراهبر يبرا مند قدرت ميت كي ليتشك -2

از  يميراستا ت نيمرحله: در ا نيپژوهشگران در ا گزارش
ممتحنه دانشنامه بورد  يها تأيه رانيدب ،يستاد رانيمد

 ريو سا ها آن يو اعضا يو فوق تخصص يتخصص
 يبرگزار قيو از طر ه استديگرد ليبرنامه تشك اننفع ذي

 يابيارز يايمزا انيبه منظور ب يهيجلسات متعدد توج
منسجم  ميت كيدر قالب  يمكارافراد به ه ،يكيالكترون
  .دنديگرد قيتشو
رو  نيوجود دارد از ا يبه صورت مثبت و منف رييتغ

مثبت و كنترل و  راتييتغ جاديبه دنبال ا شهيهم ها انسان
كه  يراتيياز تغاي  دسته اند. بوده يمنف راتيياز تغ يدور

 ايتواند مطلوب  مي شوند، مي داريبا گذشت زمان پد
تحول كه با هدف و  اي مند هدف راتيينامطلوب باشند؛ تغ

 راتييشوند، از تغ مي جاديشده ا نييتع شيپ ازبرنامه 
  مطلوب هستند.

 يريز برنامه رييشامل: تغ رييتغ جاديمختلف ا يها روش 
 ايشده  يريز برنامهريغ رييتغ ،يشده و با قصد قبل

 متفاوت از حالت سابق،كامالً و  ياديبن رييو تغ يتصادف
تحول در سازمان، از نوع  ايمطلوب  ريي. تغهستند
 شده است و در بافت سازمان صورت يريز برنامه
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 رييتغ ايتحول  جاديا ي. در هر سازمان برارديگ مي
و مقدمات الزم فراهم شود و  يآمادگ ديمطلوب ابتدا با

برنامه مناسب، جامع،  كي يسپس اقدامات الزم را با طراح
آغاز روند  يبرا نيمدون و منسجم اجرا شود. همچن

و  يانسان يرويشامل: ن ازمانتمام ابعاد س ديبا رييتغ
سازمان،  يدگيچيو پ يو مال يآنان، توان ماد يها قابليت

  ). 4(شود ييرا شناسا رهيالزم و غ اراتياخت
 زشيانگ انيم يدهد كه ارتباط مي نشان ها بررسي جينتا

نوع آزمون و عملكرد آزمون وجود  ،گيرنده آزمونفرد 
به آزمون  گيرنده آزمونو عكس العمل  زشيدارد. نوع انگ

انجام  يچگونگ يبه نوع آزمون) برا گيرنده آزمون دگاهي(د
 گريداي  سهيمقا يها بررسي). در 14(آزمون متفاوت است

شده  دهيد يوتريكامپ اي يكيو الكترون يآزمون سنت انيم
به چه  اين كهاز  نظر صرف يزشياست كه عوامل انگ

رود  مي آزمون به كار يتوسعه و ارتقا يدقت برا زانيم
 يشود، بر رو سازي مي نوع آزمون چگونه معادل ايو 

به  گان گيرنده آزمون رايدارد. ز تأثيرعملكرد آزمون 
 يبرااي  زهيانگ ،يو خستگ نييپا ييمانند كارآ يليدال

 ييروا نيبه آزمون ندارند بنابرا يده پاسخو  تيمسؤول
مطالعات  جي). نتا16و15(افتد مي نمره آزمون به خطر

به طور مثبت،  گيرندگان دهند كه آزمون مي نشان
مانند  ييرهايرا با توجه به متغ يكيالكترون يها آزمون

 حيترج يكارآمدمتمركز ساختن توجه، لذت و خود
  ).19تا17اند( داده

  
   رييتغ انداز چشم نيتدو -3

 يبررس قيمرحله: از طر نيپژوهشگران در ا گزارش
 يانداز چشمو كسب نظرات افراد،  يو خارج يداخل طيمح

مطابق  يها آزمون يبرگزار ياساس يها همؤلفمتشكل از 
مشتمل  انداز چشم ني. اه استديگرد يبا استاندارد، طراح

دقت،  تيدر نها يمهم كشور يها آزمون يبرگزار"بر 
 يكردهاياز روگيري  با بهره تيصحت، سهولت و امن

 يفوق راهبردها انداز چشم. بر اساس است "يافزار نرم

برگرفته از سند تحول آموزش  انداز چشمبه  لين
بوع وزارت مت ي) از طرف معاونت آموزش20(يابالغ
  .ديگرد نييتع
 يها يابياطالعات نقش ارز يگسترش تكنولوژ با

 وترياست. استفاده از كامپ اريمورد توجه بس يوتريكامپ
 يعلوم پزشك يها آزمون يپزشك يابيارز يها روشدر 

 سپس ؛)21(ديآغاز گرد 1960و از سال  ستيچندان نوپا ن
و  عيبه طور وس يوتريكامپ يها آزمون 1999از سال 

 ييها آزموناستفاده شدند. از جمله  يابيارز يبرااي  حرفه
مدرك  يشود آزمون اعطا مي روش ارائه نيكه به ا
دهه است  نيرو چند ني). از ا22(است كايدر آمر يپزشك
 دهيد ايدن يها در دانشگاه وتريبر كامپ يمبتن يابيكه ارز

ساده  سؤالبه  يوتريكامپ يها يابيشود. در ابتدا ارز مي
 اننويس برنامهپاسخ توسط  يها بخشبر متن و  يمبتن

محصوالت  جاديمحدود شده بود. بعدها به صورت ا
تر  عيوس ي) و دسترسuser-friendly(تر  كاربر پسندانه

  ).23(ارائه شد انيدانشگاه يبرا
در  يوتريكامپ يها آزمونذكر شده  يها ويژگي از

 تيقابل ،يريز برنامهدر  يمطالعات به موارد راحت
و مستند شدن آنها اشاره شده  تيامن ،يفور يده نمره

 تر بيش يبا دسترس يريز برنامهدر  يراحت نياست؛ همچن
پس اي  است. در مطالعه يو زمان يبه آزمون از نظر مكان

كردند كه  انيب يپرستار انيدانشجودرصد  99 ،از دوره
متنوع  يها تاريخو  ها زماندارند كه آزمون را در  ليتما

در مورد  زين يگريمورد نظر خود انتخاب كنند. مطالعات د
صحبت  يوتريآزمون كامپ يبرا يريز برنامه يايمزا

 يده نمره تيقابل نيهمچن يوتريآزمون كامپ اند. كرده
كند،  مي را فراهم يسمر جينتا عتريو گزارش سر يفور

آزمون و  خيتار انيم يبا حذف زمان اضاف يينمرات نها
 اين كهشود و به محض  مي گزارش جيكه نتا يخيتار

نشان  يوتريآزمون تمام شود ممكن است به صورت كامپ
 تين ممكن است وضعشوندگا آزمون يداده شوند. گواه

ن يارائه كند. همچن يو فور عينمره افراد را به طور سر
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با  سهيدر مقا يوتريعدم مصرف كاغذ در آزمون كامپ
 گريد يايبودجه از مزا زيسا رهيدر ذخ زين يآزمون كاغذ

قبل  انيدانشجو نيفرصت تمراي  ). در مطالعه24(آن است
 يبه صورت تصادف ها تست دمانيآزمون و چ لياز تكم

و  تيمانند دوام، امن يو موارد تر بيش ييايپا يبرا
مطالعه و  يبرا انيدانشجو زهيانگ بهبود ،پذيري انعطاف

آزمون  نيا ياياز مزا يريادگياستفاده به عنوان منبع 
  ). 20(شده است انيب
  
 رمجموعهيمشترك و راهبردها به كل ز انداز چشمابالغ  -4

  )انداز چشم(ارتباط برقرار كردن با 
 قيراستا از طر نيمرحله: در ا نيپژوهشگران در ا گزارش

 زيدر دسترس و ن ياطالعات يها ستمياستفاده از س
در قالب جلسات  نديفرآ اننفع ذي هيالزم به كل يها آموزش

(بالغ  يآموزش يها كارگاهجلسه) و  50(بالغ بر  يهيتوج
 يالزم برا يآمادگ نهي) زميكارگاه آموزش 25بر 

  . ه استديتحول فراهم گرد نديفرآ اجراكنندگان
 يبرگزار يها ويژگيدر خصوص  اننفع ذي  هيتوج

باشد كه  نيبر ا تأكيدبا  ديبا يكيالكترون يها آزمون
جدا باشد و  يريادگي طياز مح دينبا يكيالكترون يابيارز
 قياز طرمثالً دانشجو  يريادگي ياستراتژ يتواند بر رو مي
 شنهادياثر داشته باشد. پ يو بازنگر يشيبازاند شيافزا

همه كاره  يابزار آموزش كيشده است كه از آن به عنوان 
مانند طراح عالمت سؤال  ياستفاده شود. محصوالت تجار

)Question Mark Designerيها تست جاديا ي) برا 
 يها آزمون نيارائه شده است. همچن ر،ياي انعطاف پذ شبكه
و  ريبلكه تصاو ستند،يبر متن ن يمبتنلزوماً  يوتريكامپ
 ها پاسخ يابيكنند. ارز مي بيها) را ترك رسانهها ( ايمد يمولت
تسپات ها  كردن كيكل اي، نهيتواند شامل انتخاب چند گز مي

 يها پاسخ)، graphical hotspot clicking( يريتصو
 يتوان تنوع مي نيباشد. بنابرا يو متن يو عدد ياتياضير

نمود. از  جاديا يوتريكامپ يها آزمونرا در ارائه  ياثربخش
ارائه  ييهاافزار نرم زين وتريبر كامپ يمبتن يها وژهپر قيطر

 جاديا انيدانشجو يبرا يكه قادرند سؤاالت تصادفاند  شده
 كيمجموعه منسجم از  رياز ز يانتخاب تصادف ايكنند 

و ارائه سؤاالت  هي. تهنديبانك سؤال بزرگ را فراهم نما
بار  كيدر عوض  يبرند ول مي يتر بيشزمان  يتصادف

دارند، از جمله مالحظات  ياديز يايشوند و مزا مي ديتول
در  نيكنند. همچن را فراهم مي يتر بيشو دوام  يتيامن
 ماتيتوانند تنظ مي يتصادف يها تست ،ينيتكو يها يابيارز

 يبا بازخورد مداوم برا ن،يتمر ياز سؤاالت برا يتر بزرگ
 يوتري). استفاده از آزمون كامپ20ارائه كنند( انيدانشجو
 نيمورد توجه است. از بارزتر اريبس يتراكم يابيزدر ار
 ريو امكان پذپذيري  انعطاف ،يوتريكامپ يها آزمون يايمزا

بودن انتخاب مكان و زمان آزمون ذكر شده است. مؤثر 
 ياست و با راحت يهيبد يابيدر ارزش يبودن بازخورد فور

  ). 25تواند استفاده شود( مي يوتريدر آزمون كامپ يتر بيش
  
  افراد و رفع موانع  يتوانمند -5

قدرت به  يمرحله: با اعطا نيپژوهشگران در ا گزارش
 قياز طر ديجد نشيب يافراد در جهت حركت بسو

 ييشناسا زيو ن ها آن تيافراد عالقمند و تقو ييشناسا
و  ها آن ميتحول و ترم نديكننده فرآ فيتضع يها ستميس

. ه استرفتيصورت پذ ياقدامات مار،يب يها ستمياصالح س
بنا  يو تخصص يپزشك زشآمو يارتباط شورا نيدر ا

آنها  تيقابل د،ياسات سازي توانمند يها كالس جاديدارد با ا
و امتحانات  يابيارز نديدر فرا افزار نرم يريگبه كاررا در 
سابق در  يها روين يريگبه كاربا  نيهمچن ؛دهدارتقا 

از  يفيتعر و باز رييتغ نديدر فرا يروش سنت
به  رييتغ انيرا در جر ها مقاومت ديجد يها تيمسؤول

  حداقل رساند.
به روش  يابيارز ييو اجرا يو موانع ابعاد آموزش بيمعا

ذكر شده در  بيشده است. معا يبررس زين يكيالكترون
باز  يها آزمونشامل: نامناسب بودن  يابعاد آموزش
به  ازيدشوار و خودكار، ن يده نمره ليپاسخ به دل
 رهيذخ يت مناسب براسؤاال يطراح يبرا يمتخصصان
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ناعادالنه در مورد  ضاوت، احتمال قسؤالدر بانك 
با دانش  سهيدر مقا وتريدر كار با كامپ يانيدانشجو

هستند، دشوار بودن  يمربوط به موضوع آزمون مبتد
 گريكديكه كنار  ييها در مكان انينظارت بر دانشجو

، امكان تقلب زمان هممشابه و  يها آزموندر اند  نشسته
 توسطبه منابع  يو دسترس نيآنال يها آزموندر مورد 
و  ييايبه پا ازين ل،يميو ا نترنتيا قياز طر انيدانشجو

كه آزمون را  يوتريكامپ ستميس يباال تياعتماد و امن
 يبرا يياز نظر ابعاد اجرا ني. همچناست كند، مي ارائه

 نهيشامل: زمان بر و پر هز يبيمعا يوتريآزمون كامپ
 يبانيپشت يبرااي  به سخت افزار و شبكه ازيبودن اجرا، ن

آزمون ذكر  شيو پا يطراح يبرا يآزمون، آموزش افراد
 يها ستميدر س ييها چالش ني). بنابرا26(شده است

 يهنگام ژهيبه و ،يوتريكامپ يها آزمون يبرا يدانشگاه
محدود هستند، وجود  يو منابع مال سيكه پرسنل تدر

و تراز  ييدهد كه روا مي متون نشان ي). بررس27(دارد
به  يسنت يآزمون مداد كاغذ ليتبد ينمرات آزمون برا

است كه قبل از  ياز جمله مالحظات زين يوتريآزمون كامپ
به آن پرداخته  دي) باينيگزي(تحول و جا ليو تبد رييتغ نيا

 يبرا مؤثر يدر اجرا ياريموانع بس ني). همچن24(شود
د دارد و در وجو يريادگي يها آوري فناستفاده از 

ارائه و  ،يدر طراح يجار يها فعاليتبه مرور  ها بررسي
پرداخته شده است و مشخص شده  نيآنال يابيارز ليتحل

 نديدر فرآ يتر بيش سكير يدارا يوتريكامپ يابيكه ارز
 ها پژوهشاز  ياريرو بس نياست. از ا سيو تدر يريادگي

و  يريادگي نديدر مورد فرآ ياديت بنسؤاالبه ارائه 
 يتكنولوژ كه يياز آنجا اند. پرداخته نهيزم نيدر ا سيتدر

هنوز نوپا است، الزم است  دارد و يابيدر ارز ينقش مهم
ارائه شود.  يكيالكترون يابيدر ارز يديجد يها مدلكه 

استفاده  يها تيالزم است كه به موانع و محدود نيهمچن
و  يابيارز يبرا اين كهپرداخته شود، ضمن  زياز آن ن

د آنچه كه از يبا ،يوتريكامپ يها آزمونانجام بهتر 
. ميكن يرا بررس رنديبگ ادي ميانتظار دار انيدانشجو

در فروم و  نيبحث آنال كيمانند تعامالت در  يموارد
متفاوت  يها يريادگيامتناع از آن و  ايمشاركت  زانيم

  ).28(مشخص شوند ديبا ان،يدانشجو
  
  كوتاه مدت يها يروزيخلق پ -6

تحول  يريز برنامهمرحله:  نيپژوهشگران در ا گزارش
 ريبلند مدت و كوتاه مدت به شرح ز يها مشتمل بر برنامه

  :ه استرفتيصورت پذ
 نيمعاون ران،يبا حضور دب يهيجلسات توج يبرگزار �

و  يگانه تخصص 58 يها گروه رشته ياز اعضا يو تعداد
   يفوق تخصص

و اعالم  ها آزمون توسط گروه Blueprint نيتدو �
   رخانهيبه دب يرسم

 يها كارگاهدر خصوص  يآموزش يازهاياعالم ن �
ممتحنه به  هيأت ياعضا ژهيو سؤال يطراح يآموزش

  رخانهيدب
 ياعضا هيكل يبرا يآموزش يها كارگاه يبرگزار �

 زيو ن يو فوق تخصص يممتحنه دانشنامه تخصص هيأت
ارتقاي و  اريدست رشيپذ يها آزمونممتحنه  هيأت ياعضا

  درصد 85 يبا مشاركت باال نامه گواهيو 
 يكيالكترون Blueprintارائه شده به  Blueprint ليتبد �

  آزمون رتيجامع مد افزار نرمدر قالب 
و  يآموزش پزشك يكسب مصوبه نشست شورا �

 يها آزمون يدر خصوص لزوم برگزار يتخصص
با استفاده از  يو فوق تخصص يدانشنامه تخصص

  يافزار نرم كرديرو
 افزار نرمدر خصوص ارائه  رخانهيدب ياعالم آمادگ �
پروژه به  نيداوطلب ورود به ا يها گروه ينجما برا ينيم

  در هر زمان و هر مكان سؤال يمنظور طراح
رشته فوق  9و  يرشته تخصص 21مشاركت بالغ بر  �

  نجما ينيدر پروژه م يتخصص
نجما  ينيم افزار نرمنصب و آموزش جلسات  يبرگزار �
اعضا و ارائه  هيداوطلب با حضور كل يها گروه هيكل يبرا
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Flash memory ممتحنه   هيأتهر عضو  يبرا ياختصاص
  جلسه) 50ت (بالغ بر سؤاالجهت ورود 

پوشش همه  يبراگيري  جلسات متعدد لكه يبرگزار �
 يبر رو افزار نرم افتيدر يجلسه) برا 15اعضا (بالغ بر 

  يشخص وتريكامپ
 افزار نرمنحوه استفاده از  يآموزش يها كالس يبرگزار �
  جلسه) 40از  شيهدف (ب يها گروه ياعضا ينجما برا ينيم
به  ها آزمون يبرگزار تيو محبوب يتوجه به گستردگ با

از ابعاد  يوتريآزمون كامپ يدر پژوهش يكيروش الكترون
نتايج نشان داده . ه استشد يبررس ييو اجرا يآموزش
زمان  رهيشامل ذخ ايمزا يابعاد آموزش نهيدر زماست 

خودكار، ارائه  يده نمره ليآزمون توسط استاد به دل
آسان  يريگيپ ان،ينشجوبه عملكرد دا يبازخورد فور
به انجام آزمون در چند مكان  ان،يدانشجو يعملكرد فرد

در مورد اطالع از  دي، ارائه بازخورد به اساتزمان همطور 
 دئو،ي: ولي(از قب در رسانه اديدوره خود، تنوع ز يطراح
شامل  ايمزا يي) است. از نظر ابعاد اجراها كيگراف
و  عيسرگذاري  نمره د،فر يبدون خطا ينيعگذاري  نمره

 رهيذخ سؤالبانك  كيآزمون به  عيخودكار و اتصال سر
 ها بررسي جينتا نيذكر شده است. همچن وتريشده در كامپ

با  ريرا ارائه تصاو وتريبر كامپ يآزمون مبتن يايمزا
 ،يآمار يها ليتحل يبرا يباال، ارائه اطالعات كاف تيفيك

به ساختن آزمون  اربر،به ك عيبازخورد سر يفرصت برا
 يبرا ماريب تيريارائه مشكالت مد و كياتوماتطور 

نشان  ماريب تيريمد يها سازي هيعملكرد در شب يابيارز
 نهيزم نيدر ا گرياز مطالعات د ياريكه با بس داده است

  ).26(دارد يپوشان هم
  
 تر بيشتحوالت  جاديو ا يمقطع يها شرفتيپ قيتلف -7
  )رييو ساخت تغ يگذار هي(پا

موفق  اريمرحله: تجربه بس نيپژوهشگران در ا گزارش
و مطابقت آن با  1395 يتخصص اريدست رشيآزمون پذ

آزمون از بابت تعداد كم  يالملل بين ياستانداردها

 يدرصد ميت، تعداد نسؤاالاعتراضات داوطلبان به 
داوطلبان از  تيت حذف شده از آزمون، رضاسؤاال
 يباال تيامن ،يده نمرهت آزمون و عدالت در سؤاال
ت قبل از سؤاالشده و عدم نشت  يت طراحسؤاال
 يآزمون از موارد ييايو پا ييروا تأمينآزمون،  يبرگزار

 ندهيدر آ يتر بيشتحوالت  جادياست كه در مجموع ا
آزمون  يبرگزار نيرا فراهم كرده است. همچن كينزد

رشته كه با كاهش  28 يبرا يكشور نامه گواهيو ارتقا 
همراه بود و دو آزمون  يو نوآور تيفي، بهبود كها نهيهز

د ي، موجب گرد1395 رماهيو ت بهشتيمذكور در ارد
 جاديا يآمده برا به دستكسب شده و اعتبار  اتيتجرب
 يو فوق تخصص يدر آزمون دانشنامه تخصص راتييتغ

  گرفته شود. به كار
كه به نوشتن در  يانيشده است كه نسبت دانشجو گزارش

است كه به صورت  ييعادت دارند باالتر از آنها وتريكامپ
توجه  از موارد مهم و قابل يكي ي)؛ ول7(سندينو مي يدست

 نانياطم ،يوتريكامپ يها آزمونبه صورت  يابيدر ارزش
 مهارت زانين و نه مشوندگا آزموناست كه دانش  نياز ا
  ). 29(شودگيري  اندازه يكاربرد تكنولوژ در

تر  فينكته توجه شود كه عملكرد ضع نيبه ا ديبا نيهمچن
در استفاده از  ييناآشنا ليبه دل تر بيشو اضطراب 

 ليو تما يوتريدر آزمون كامپ يو نداشتن آمادگ وتريكامپ
 يها آزموندر  ديبا ،يكاغذ يها آزمونبه شركت در 

گرفته شود و تا حد ممكن از عواقب آن كاسته  يجد ندهيآ
 ادداشت،يمانند نوشتن  يو امكانات يداتيشود. افزودن تمه

و  يوتريتست كامپ يكردن رو تياليها و دنيخط كش
آزمون به احساس  افزار نرمت، به سؤاال يمرور موضوع

 نيمنجر خواهد شد. همچن انيعملكرد باالتر در دانشجو
 افزار نرم يافراد با ارائه اطالعات و معرف ادياضطراب ز

. ابدي مي كاهش يقبل از آزمون، به طور قابل توجه
 يها آزمون يتوسعه و ارتقا ت،يبه منظور تثب نيبنابرا
 انيدانشجو ياهداف آزمون از سو ديبا يوتريكامپ

و  بيمعا زين انيشود و با نظر دانشجو يبازساز
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  ).27(مشكالت آن برطرف شود
  
 قيبه دست آمده از طر يها شرفتيكردن پ نهينهاد -8

كردن  نهي(نهاد يآت يها تيسازي موفق نهيو زم يمستندساز
  )راتييتغ

 زيراستا آنال نيمرحله: در ا نيگزارش پژوهشگران در ا
) و ارائه كارنامه عملكرد به تك تك يفيو ك يت (كمسؤاال

قرار  يت مناسب براسؤاالانتخاب  زيو ن سؤالطراحان 
 يها ت آزمون و استفاده در دورهسؤاالگرفتن در بانك 

با توجه به  يآموزش يها برنامه يطراح نيهمچن ،يبعد
از اقدامات  سؤال يدر طراح دياسات يلممشكالت ع
  .است رفتهيصورت پذ

شده است كه انتشارات و  هيتوص ها پژوهشدر 
 يها قابليتبا  يوتريكامپ يهاافزار نرم ها يكتابفروش

 نديبه منظور كمك به فرآ ها آزمون يبرا يانطباق
به  ديبا دياسات نيارائه كنند. همچن يريادگيو  يابيارزش

كه  يوتريكامپ يها آزمون يبرا يو درون يتيعوامل ماه
افراد  نانياطم ايكالس  كيآزمون  كردممكن است بر عمل

 ييشناسا يگذارد، توجه كنند. برا تأثيرافراد  يها گروه اي
الزم است. مطالعات  يتر بيش يها بررسيفاكتورها  نيا

تراز نمرات آزمون در  يفقط بر رو دينبا ندهيدر آ
 يامدهايبه پ ديتمركز كند بلكه با يدانشگاه يها دوره

 روزافزونرو با رشد  نيا زهم توجه كند. ا يريادگي
 قاتيتحق ،يابيارز يها ستميدر س يوتريساختار كامپ

 يها روشاثرات مرتبط آن با  يبررس يبرا يتر بيش
  ).30(ضرورت دارد يآموزش يسنت

  
  بحث

ي ها روشاين مطالعه با هدف بررسي فرآيند تحول در 
ارزيابي دانشجو در آموزش پزشكي و ارائه گزارشي از 

ي ارزيابي ها روشروند تحول و تغييرات اجرا شده در 
 8دانشجويان علوم پزشكي در ايران بر اساس مدل 

  تغيير انجام شد. اي  مرحله
دهد كه  مي بررسي مطالعات مختلف در اين زمينه نشان

كامپيوتر به عنوان اولويتي در حيطه مبتني بر  ارزيابي
ي ها روشتغييرات در  مبناي ايجادارزيابي آموزشي و 

بنابراين ضرورت و جو  .)26تا24(شده است بيانارزيابي 
به مرور زمان رخ داده  ها آزمونمثبتي براي تغيير و تحول 

مطالعات ديگري نيز در مورد مزاياي برنامه ريزي است. 
 ها آزمون كنندگان از ديدگاه شركت براي آزمون كامپيوتري

درصد  99پس از دوره، اي  در مطالعه اند. صحبت كرده
دانشجويان پرستاري بيان كردند كه تمايل دارند آزمون را 

هاي متنوع مورد نظر خود انتخاب  ها و تاريخ در زمان
دهد كه  مي نشان گيرندگان آزمونبررسي ديدگاه  .)18(كنند
متغيرهايي مانند  با توجه بهرا ي الكترونيكي ها آزمون آنها

متمركز ساختن توجه، لذت و خودكارآمدي ترجيح 
دانشجويان قبل از تكميل  فرصت تمرين .)29تا27(اند داده

پايايي ها به صورت تصادفي براي  چيدمان تست و آزمون
دوام، امنيت و انعطاف پذيري،  و مواردي مانند تر بيش

ان براي مطالعه و استفاده به عنوان بهبود انگيزه دانشجوي
از  .)30از مزاياي اين آزمون بيان شده است( منبع يادگيري

زمون شوندگان و آي الكترونيكي براي ها آزموناين رو 
مزاياي قابل توجهي دارد كه سبب  گيرندگان آزمون
  شود.  مي دهي به آنها اولويت

استفاده از ارزيابي  يها چالشالزم است كه به 
براي اين كه از جمله  ؛ترونيكي نيز پرداخته شودالك

ي كامپيوتري، بايد آنچه را ها آزمونارزيابي و انجام بهتر 
كه از دانشجويان انتظار داريم ياد بگيرند را بررسي كنيم. 
مواردي مانند تعامالت در يك بحث آنالين در فروم و 

ي متفاوت ها ميزان مشاركت يا امتناع از آن و يادگيري
   .)21(دانشجويان، بايد مشخص شوند

يي مشاهده ها چالش يتغييرهر به طور كلي در فرآيند 
ي كاغذي به ها آزمونشود كه در تغيير و تحول  مي

ي اقدام ها چالشكامپيوتري نيز قابل تبيين است. از جمله 
و مشاوره  به تغيير شامل: كمبود وقت، نداشتن كمك

ي افراد به استفاده از پافشار نابجا بودن تغيير و، مناسب
كه ي يها چالش؛ است ي قديمي و مقاومت به تغيير،ها روش
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 : ترس و دلهرهشاملتواند رخ دهد  مي تغييري پايداردر 
وجود گيري،  ارزيابي و اندازهمشكالت ، از اجراي تغيير
 . در نهايتاست ،ناباوران در مقابل آنها معتقدان واقعي و

وجود طراحي و بازنگري تغيير  بازكه در ي يها چالشاز 
استراتژي و  ،اداره كردن، ترويج توان موارد: مي دارد
از اين رو بررسي همه جانبه  .)5را ذكر نمود(، تغيير هدف

و ابعاد هر سيستم براي ايجاد تغيير و پيامدها و عوامل 
در سقوط يا پايداري آن ضروري است كه براي  مؤثر

ارزشيابي دانشجو در ي ها روشبهبود فرآيند تحول در 
 يامدهايپ يبررس شود. مي ايران لحاظ اين ابعاد توصيه

تحول در  نديبهبود فرآ يو عوامل مؤثر در آن برا رييتغ
مطالعات  يبرا رانيدانشجو در ا يابيارزش يها روش

  شود. مي پيشنهاد ندهيآ
  

  گيري نتيجه
گانه تغيير در ارتباط با فرآيند  8چنانچه ذكر شد مراحل 

ي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و ها آزمونتحول 
تخصصي با دقت و وسواس خاص صورت گرفته است. 

ي ها روشمرحله اي، تحول  8بر اساس الگوي تغيير 
) ايجاد جو و 1ارزيابي سنتي به الكترونيكي در مراحل 

) تشكيل يك تيم 2ير، احساس ضرورت و فوريت تغي
تغيير،  انداز چشم) تدوين 3قدرتمند براي راهبري تحول، 

به كل  انداز مشترك و راهبردها ) ابالغ چشم4
خلق )6، رفع موانع وانمندي كاركنان و) ت5زيرمجموعه، 

ي مقطعي و ها ) تلفيق پيشرفت7، ي كوتاه مدتها پيروزي
به ي ها ت) نهادينه كردن پيشرف8، تر بيشايجاد تحوالت 

سازي  آمده از طريق مستندسازي و زمينه دست
  . ه استي آتي، انجام گرديدها موفقيت
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Abstract 
 
Introduction: In the era of increasing development of electronic technology, using technology and making 
favorable changes in student assessment have a prominent role. The purpose of this study was to review the 
evolution process of student assessment methods in medical education and report its process in Iran based on 
the 8-step model( In Line with the Package for Medical Sciences Assessment System and Tests Promotion). 
Methods: In this narrative review, databases of SID, Magiran, PubMed, Eric and Google Scholar were 
searched for articles published from 1950 onward in Persian and English using the keywords assessment, 
computerized test, evolution, change and medical education. 
Results: A total of 28 highly relevant articles were reviewed from 76 publications. Based on the 8-step 
model of change, the evolution process of student assessment has occurred as 1: creating necessity, 2: 
forming a powerful coalition, 3: creating a vision for change, 4: communicating with the vision, 5: removing 
the obstacles, 6: creating short-term achievements, 7: founding and building the change, 8: institutionalizing 
the change. 
Conclusion: The eight steps of change and evolution of Graduate and Medical Education Council tests have 
been administered with due precision in Iran. Given the challenges facing each change and in line with more 
favorable administration of this process in the coming years, identifying existing executive problems and 
contributing to resolve them would be an effective and constructive step forward. 
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