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  ها آزمون   بسته

 در كارورزي پيش كيالكترون آزمون از يپزشك انيدانشجو تجارب
  1395 سال در كاشان و اصفهان يپزشك علوم يها دانشگاه

  
  *يماني كوين ،ازادهيدر دهيسع ،يهيفق هيعط

  
 

  چكيده
 در را انريز برنامه نظرات نيا است. مهم اريبس ياصل اننفع ذي از يكي عنوان به انيدانشجو نظرات يابيارز ستميس در يرييتغ هر در مقدمه:
 تجارب يبررس منظور به مطالعه نيا .كند مي تيهدا ياصالح اقدام سمت به را آنها و نموده ييراهنما ضعف نقاط و مشكالت رفع جهت

  شد. انجام 1395 سال در كاشان و اصفهان يپزشك علوم دانشگاه دو در كارورزي پيش كيالكترون آزمون در شركت از يپزشك انيدانشجو
 انيدانشجو از نفر 17 شامل كنندگان مشاركت بود. شده تيهدا كرديرو با محتوا ليتحل نوع از و يفيك روش به مطالعه نيا ها: روش
 اطالعات آوري جمع روش بود. هدف بر يمبتن صورت به گيري نمونه بودند. كارورزي پيش كيالكترون آزمون نياول در كننده شركت يپزشك

 ادهيپ كاغذ روي بر سپس و شد ضبط كنندگان مشاركت اجازه با ها مصاحبه شد. انجام يانفراد ختارمندسا مهين يها مصاحبه صورت به
  شد. انجام )MAXQDA-10( افزار نرم از استفاده با ها داده ليتحل و هيتجز .ديگرد

  آمد. دست به "شنهاداتيپ و هاكار راه " و "آزمون ضعف نقاط" ،"آزمون قوت نقاط "ياصل طبقه سه ،ها داده ليتحل و هيتجز از بعد نتايج:
 مطالعه نيا جينتا .ديگرد يابيارز ستميس در ياصل اننفع ذي از يكي عنوان به انيدانشجو اتيتجرب استخراج به منجر حاضر مطالعه گيري: نتيجه

  .دداشتن را روش نيا به ها آزمون ريسا يبرگزار شنهاديپ آنها و بود كارورزي پيش كيالكترون آزمون در شركت از انيدانشجو تيرضا از يحاك
  

  كارورزي پيش آزمون وتر،يكامپ بر يمبتن آزمون ،يكاغذ آزمون ،يپزشك يدانشجو كليدي: هاي واژه
  31 تا 15):1( 17 ؛1396 /يپزشك علوم آموزش در ينوآور و تحول يها بسته نامه ژهي/و پزشكي علوم در آموزش ايراني مجله

  
مقدمه  

 ياساس موضوعات از يابيارز ،يآموزش ستميس هر در
 ارائه و يابيارز بدون يآموزش چيه شود. مي قلمداد

                                                 
 مركز ،پزشكي آموزش گروه )،اري(دانش يماني كوين دكتر مسؤول: نويسنده *

 دانشگاه پزشكي، آموزش توسعه و مطالعات مديريت ،پزشكي علوم آموزش تحقيقات
   yamani@edc.mui.ac.ir .رانيا اصفهان اصفهان، يپزشك علوم
 مركز ،پزشكي آموزش گروه ،يپزشك آموزش يدكتر يدانشجو ،يهيفق هيعط

 دانشگاه پزشكي، آموزش توسعه و مطالعات مديريت ،پزشكي علوم آموزش تحقيقات
 دهيسع )؛atiye.faghihy@gmail.com( .رانيا اصفهان اصفهان، يپزشك علوم
 تحقيقات مركز ،پزشكي آموزش گروه ،يپزشك آموزش يدكتر يدانشجو ازاده،يدر

 علوم دانشگاه پزشكي، آموزش توسعه و مطالعات مديريت ،پزشكي علوم آموزش
  )daryazadehs@gmail.com( .رانيا اصفهان اصفهان، يپزشك
  28/1/96 پذيرش: تاريخ ،21/1/95 اصالحيه: تاريخ ،11/12/95 مقاله: دريافت تاريخ

 هستند نيا ازمندين انيدانشجو و ندارد يارزش بازخورد
 جهت در و شناخته را خود مشكالت و صينقا بتوانند كه
 اي يكتب روش به معموالً ها آزمون .دينما كوشش آن رفع

 فرد ينظر دانش سطح كنترل به تنها يشفاه
  ).1پردازند( مي
 در تحول و رييتغ به ازين آن در كه ييها حوزه از يكي

 و يپزشك علوم حوزه دارد وجود ها آزمون يبرگزار
 عمومي پزشكي دوره است. يعموم يپزشك رشته
 پايه، علوم مقطع چهار از ايران در كه است اي دوره

 تشكيل كارورزي و باليني كارآموزي فيزيوپاتولوژي،
 امتحانات جمله من ييها آزمون دوره نيا در است. شده
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 شروع دارد. وجود كارورزي پيش و پايه علوم جامع
 1368 سال به كارورزي پيش امتحانات يبرگزار

 سؤال 200 بر مشتمل ها آزمون نيا گردد. يبرم
 كارآموزي دوره درپايان ساله همه كه است اي چهارگزينه

 برگزار يكاغذ روش به و اسفند و شهريور نوبت دردو و
   ).2شود( مي

 )paper-based test=PBT( يكاغذ يها آزمون از منظور
 كه گردد مي اطالق وهايسنار اي سؤال از يصفحات به

 اي مداد جمله از ينوشتن يابزارها از استفاده با دانشجو
 تمام مشابه ها آزمون نيا دهد. مي پاسخ آنها به خودكار
 استفاده مورد انيدانشجو يابيارز در كه ييها آزمون
 خود مختص ضعف و قوت نقاط يدارا گيرند مي قرار

 همچون يموارد به توان مي آن يايمزا جمله از كه هستند
 كمك و آسان، تكرار تيقابل ،ييايپا و ييروا يباال سطح

 و سيتدر مشكالت صيتشخ جهت در نيمدرس به
 هم آن بيمعا از نمود. اشاره انيدانشجو يها يازمندين

 در يطوالن نزما و چاپ نهيهز همچون يموارد توان مي
 و ناخوانا خط دست ليدل به تسؤاال بودن ناخوانا اجرا،
 آن به اشتباه يده پاسخ و سؤال فهم در اشتباه جهينت در

  ).4و3كرد( ذكر را سؤال
 و ها دانشگاه در عيوس طور به امروزه يكاغذ يها آزمون

 و انيدانشجو يابيارز يبرا يآموزش مراكز ريسا
 توجه با امروزه اما گيرند مي قرار استفاده مورد رانيفراگ
 از استفاده و يتكنولوژ شرفتيپ و رشد روبه روند به

 و توسعه ،انيدانشجو ديجد نسل در ليموبا و وتريكامپ
 يها يابيارز در وتريكامپ بر يمبتن آزمون از فادهاست

 توجه مورد يآموزش اتمؤسس و ها دانشگاه در يآموزش
 زين يپزشك علوم حوزه يها يابيارز در .است گرفته قرار
 يحاك مطالعات و اند گرفته قرار استفاده مورد ها وتريكامپ
 يها يابيارز در ها وتريكامپ از استفاه كه ستا آن از

   ).7تا5گردد( ميبر 1960 سال به يپزشك ومعل حوزه
 CBT=Computer( وتريكامپ بر يمبتن يها آزمون

Based Test( اي وتريكامپ بر يمبتن يابيارز آن به كه 

 روش گردد مي اطالق زين وتريكامپ كمك به يابيارز
 روش نيا بلكه ستين يسنت يابيارزش يها روش نيگزيجا
 يها ازروش رييتغ يبرا يكرديرو عنوان به دتوان مي
 ها آزمون نيا گردد. يلقت ديجد يها روش سمت به يسنت
 ستميس اي و يافزار نرم برنامه وتر،يكامپ از استفاده با

  ).4و3شوند( مي انجام وب بر يمبتن
 به توان مي وتريكامپ بر يمبتن يها آزمون يايمزا از

 ارائه ،يده نمره در تيشفاف ،عيسر و خودكار يده نمره
 اي، چندرسانه تسؤاال هيته دانشجو، به يفور بازخورد

 هر با متناسب صفحه شينما يبرا متفاوت يها نهيگز
  به ازين عدم تفكر، قدرت و تيخالق شيافزا قه،يسل

 و زهيانگ شيافزا ،يضرورريغ اطالعات يسپارخاطر
 شده، آوري جمع يها داده صحت بهبود ان،يدانشجو عالقه
 يريز برنامه خاص، يها گروه با شدن منطبق تيقابل

 رييتغ يبرا مدرس به كمك و جينتا عيسر گزارش راحت،
 اشاره آزمون تيامن ارتقاي و خود سيتدر روش
 شيافزا به توان مي زين CBT بيمعا از ).6و4(نمود

 اشاره ندارند ييآشنا وتريكامپ با كه يكسان در اضطراب
  ).8نمود(

 يمبتن آزمون و يكاغذ آزمون سهيمقا به يچند مطالعات
 مطالعه به توان مي جمله آن از كه اند پرداخته وتريكامپ بر

 در نمود. اشاره همكاران و )Hochlehnert( هوچلنرت
 ريتاث با رابطه در يپزشك انيدانشجو نظرات مطالعه نيا

 را آنها لمكردع بر يكاغذ آزمون و CBT از استفاده
 37 داد نشان مطالعه نيا جينتا است. نموده يبررس
 را PBT آنها درصد 63 و CBT انيدانشجو درصد
 بر يمبتن آزمون كه يانيدانشجو ليدال اند. كرده انتخاب
 بر يمبتن روش به نسبت را آن و كرده انتخاب را كاغذ
 كردن خالصه امكان از بود عبارت دادند حيترج وتريكامپ

 از ياضاف يصدا جاديا بهتر، يكل ديد ،نكات نوشتن اي
 ترس و يكاغذ آزمون يها عادت زدن برهم و ديكل صفحه

 را CBT روش كه يانيدانشجو .وتريكامپ يخطاها از
 يابيارز شامل را خود ليدال زين بودند كرده انتخاب
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 وتريكامپ يبانيپشت ،يتكنولوژ شرفتيپ از تيحما ع،يسر
 تر ينيع يابيارز و شده گرفته نظر در تسؤاال تعداد از
 آزمون ستندتوان مي انيدانشجو گروه نيا دانستند. مي
  ).9( كنند درك و كرده قضاوت تري شفافبه طور  را خود

 نظرات اي مطالعه در همكاران و )Rudland( رودلند
 و وتريكامپ بر يمبتن آزمون به نسبت را انيدانشجو
 نظر از مطالعه نيا در كردند. يبررس يكاغذ آزمون
 گريد يها تيمز از بود. آسان وتريكامپ با كار انيدانشجو
 قابليت و يپذير انعطاف را وتريكامپ بر يمبتن آزمون
 انيب بخواهند كه يمكان و زمان هر در آن از استفاده
 نيا بودند معتقد زين انيدانشجو از يكم تعداد كردند.
 از يكي است. مناسب يفور بازخورد ارائه يبرا آزمون

 ليدل به تقلب امكان انيدانشجو نظر از روش نيا بيمعا
 هم انيدانشجو از يبعض بود. منابع به يدسترس و يآزاد

 مهم باال يپذير انعطاف ليدل هب آزمون نيا كه كردند انيب
  ).10شود( نمي يتلق

 يها آزمون از استفاده كه ياديز يايمزا به توجه با امروزه
 يها استيس به توجه با و بردارد در وتريكامپ بر يمبتن

 آموزش در ينوآور و تحول جهت در بهداشت وزارت
 و يابيارز نظام ارتقاي بسته يراستا در و يپزشك علوم

 سال از كارورزي پيش آزمون ،يپزشك علوم يها آزمون
 كامالً صورت به كشور كل در بار نياول يبرا و 1394
 اصفهان، شامل كه يشيآما هفتم منطقه در و كيالكترون
 در كه آنجا از .ديگرد برگزار است زدي و كرد شهر كاشان،

 از يكي كه اننفع ذي نظرات يابيارز ستميس در يرييتغ هر
 و است مهم اريبس هستند، انيدانشجو آنها ترين مهم
 نقاط و مشكالت رفع جهت در را انريز برنامه دتوان مي

 ياصالح تااقدام سمت به را آنها و نموده ييراهنما ضعف
 و نظرات يبررس هدف با مطالعه نيا ،كند تيهدا تر مناسب
 از كارورزي پيش مقطع در يپزشك انيدانشجو اتيتجرب

 دانشگاه دو در كارورزي پيش كيالكترون آزمون در شركت
  شد. انجام 1395سال در كاشان و صفهانا يپزشك علوم

  

  ها روش
 كرديروبا  محتوا ليتحل نوع از و يفيك روش به مطالعه نيا

 Directed Content Analysis شده تيهدا

Approach)()11( و اصفهان يپزشك علوم دانشگاه دو در 
 نفر 17 شامل كنندگان مشاركت شد. انجام 1395سال در كاشان

 آزمون نياول در كننده شركت يپزشك انيدانشجو از
 نيا از هدف كه اين به توجه با بودند. يكيالكترون كارورزي پيش

 به كارورزي پيش آزمون يبرگزار يابيارز ينوع به مطالعه
 نوع بود، كنندگان مشاركت دگاهيد از كيالكترون روش
 انيدانشجو از و )11بود( هدف بر يمبتن صورت به گيري نمونه
 يراب مرد) و (زن جنس دو هر از و مطلع و مند عالقه يپزشك

   شد. استفاده مصاحبه
 مهين يها مصاحبه مطالعه نيا در ها داده آوري جمع روش

 وقت نييتع از پس محقق بود. يانفراد ساختارمند
 فرم تا كرد مي درخواست كنندگان مشاركت از مصاحبه

 شركت به ليتما صورت در و مطالعه را آگاهانه تيرضا
 و مكاناتا حسب بر ها مصاحبه .ندينما امضا مطالعه در

 توسعه و مطالعات مركز در كنندگان شركت يراحت
 يها مارستانيب و يپزشك دانشكده ،يپزشك آموزش
 از پس پژوهشگر مصاحبه درجلسه شد. انجام يآموزش
 مورد در نانياطم مطالعه، اهداف انيب ،دخو يمعرف

 به اقدام آنها از اجازه كسب و مشخصات ماندن محرمانه
 به شامل مصاحبه تسؤاال نمونه نمود. مصاحبه انجام
 نسبت ييها تيمز چه كيالكترون روش به آزمون شما نظر
 و ضعف نقاط شما نظر به دارد؟ يسنت روش به

 اين يبرا ست؟يچ كيالكترون روش به آزمون يها چالش
 شود برطرف كيالكترون يها آزمون يبرگزار مشكالت كه

 نوع نيا بهبود يبرا يياجرا قابل يهاكار راه چه شما
  ؟ بود.ديكن مي شنهاديپ ها آزمون
 حوصله و وقت به باتوجه ها مصاحبه زمان مدت

 حدود آنها ليتما و آمده دست به اطالعات ،كننده مشاركت
 اجازه با ها مصاحبه .ديانجام  طول به قهيدق 20 يال 15

 بر كلمه به كلمه سپس و شده ضبط كنندگان مشاركت
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 با همزمان ها داده ليتحل و هيتجز شد. ادهيپ كاغذ روي
 نياول انجام با يعبارت به شد. انجام ها داده آوري جمع

 مصاحبه17 انجام با شد. آغاز ها داده ليكارتحل مصاحبه
 شنودها و گفت از جديدي داده و آمد پديد اطالعات اشباع

  نشد. استنباط
 و )Trustworthiness( صحت )،Rigor( دقت تأييد يبرا

 از پرسش يها ازروش )،Credibility( مطالعه اعتبار
 )Member-check( اعضا چك و )Peer- check( همكار

 به ها داده يبند طبقه طبقه و ليتحل جينتا و شد استفاده
 نظرات از نيهمچن .ديرس دياسات از نفر چند تأييد

 مطالعه نيا يطراح در يفيك پژوهش روش نيمتخصص
 در شده ليتحل جينتا زين اعضا چك يبرا شد. استفاده زين

 جينتا تا گرفت قرار شوندگان مصاحبه از نفر چند ارياخت
 )Transferability( پذيري انتقال درمورد .ندينما تأييد را
 اتييجز با و قيدق طور به كار روش مراحل تمام زين

 نقد نيا خوانندگان يبرا يامابه نقطه چيه تا شد داده شرح
 از حاضر، مطالعه در نانياطم تيقابل درمورد نماند. يباق
 قيتحق در تجربه با )External checks( يخارج ناظر كي
 شامل مطالعه ياجرا نديفرآ كه شد استفاده يفيك

 ليفا و سؤاالت اجرا، نديفرآ اتيجزئ اجرا، هياول ضرورت
 شده ليتحل يها داده ،ها مصاحبه شده ادهيپ متن و يصوت

 تيقابل بر عالوه كه دينما تأييد و يبررس را ها افتهي و

 هم مطالعه )Conformability( پذيري تأييد سبب نان،ياطم
 ها مصاحبه متن شده، يگردآور يها داده ليتحل جهت شد.
 ها داده ليتحل و شده وارد )10MAXQDA( افزار نرم در
  شد. ليتحل شده تيهدا يفيك يمحتوا ليتحل روش با
  

  نتايج
 يدانشجو نفر 17 حاضر مطالعه در كنندگان شركت
 كارورزي پيش كيالكترون آزمون در كننده شركت يپزشك

   .ندبود مرد 7 و زن10 شامل و
 و دائم سهيمقا از بعد كه شد استخراج كد 206 مجموع در

 تينها در مشابه يكدها ادغام و يتكرار يكدها حذف
 ياصل طبقه 3 و يفرع طبقه 14 طبقه، ريز 16 در كد 113

 هاكار راه و آزمون ضعف نقاط آزمون، قوت نقاط شامل
  گرفت. قرار شنهاداتيپ و

 ،يفن يها جنبه"يفرع طبقات شامل قوت نقاط طبقه
 نقاط طبقه بود. "يياجرا يها جنبه ،يتعامل يها جنبه

 يآمادگ ،يتخصص شكالت "يفرع طبقات شامل ضعف
 هاكار راه طبقه در بود. "يمال يها جنبه و كمبودها ،يذهن
 ،كنندگان شركت يآمادگ"يفرع طبقات زين شنهاداتيپ و

 بازخورد تجربه، ميتعم ت،سؤاال يطراح امكانات، توسعه
 تيريمد و آزمون افزار نرم ساختار آزمون، بعد اسبمن

  ).1 (جدول آمدند دست به "دانشجو توسط زمان
  

  محتوا ليتحل از آمده دست به رطبقاتيز و يفرع طبقات ،ياصل طبقات :1 جدول
 طبقهزير فرعيطبقه اصليطبقه
 آزمون افزار نرم گريتسهيلنقش فنييهاجنبه  آزمونقوتنقاط

  آزمون زمان در جويي صرفه
  سريع بازخورد

  موقع به و مناسب رساني اطالعوتوجيه تعاملييهاجنبه
  استرس كاهش

  خستگي از جلوگيري
  تقلبامكانعدم اجرايييهاجنبه

  اجرا در نظم و نظارت
  بودجه و امكانات

  آزمون افزار نرم ساختارياشكال تخصصيمشكالت  آزمونضعفنقاط
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  استرسافزايش ذهنيآمادگي
  تمركز افت

  زياد خستگي
  آزمون زمانبودنكم كمبودها

  كاغذ وجود عدم
  تربيشهزينه مالييهاجنبه

 كنندگانشركتآمادگي  پيشنهاداتوهاكارراه
 امكاناتتوسعه
  سؤاالت طراحي
  تجربه تعميم

   آزمون بعد مناسب بازخورد
  آزمون افزار نرم ساختار
  دانشجو توسط زمان مديريت

  
 به زير در طبقات ريز و يفرع طبقات ،ياصل طبقات
  اند: شده داده حيتوض ليتفص

  
  : آزمون قوت نقاط-1

 نيا در ياصل طبقات از يكي عنوان به آزمون قوت نقاط
 و يفرع طبقه 3 شامل طبقه نيا .نديآ مي حساب به مطالعه

  بود. طبقه ريز9
  

  :يفن يها جنبه
 يگر ليتسه نقش طبقات ريز شامل يفرع طبقه نيا

 و آزمون زمان در جويي صرفه و آزمون افزار نرم
 يگر ليتسه نقش طبقه ريز در بود. عيسر بازخورد
 در ليتسه همچون يموارد به كنندگان شركت آزمون
 و پاسخ يب سؤال از اطالع ت،سؤاال برگه زدن ورق

 يبررس تسؤاال شدن مشخص جامانده، نهيگز به برگشت
 افزار نرم خوب و ساده كيگراف و مختلف يها رنگ با شده

  كردند. اشاره
 در يراحت به 17 شماره كننده شركت مثال عنوان به

 نيا شيخوب" :كرد انيب و نمود اشاره تسؤاال به برگشت
 مينداختيم جا اگر .شد مين وارد اشتباه اي نهيگز كه بود
 كننده شركت ."سؤال رو ميبرگرد شد مي عيسر بعدا

 اون "كرد اشاره سؤال يبند رنگ تيقابل به 2 شماره
 نزده كه يتسؤاال بودند، كرده هيته كه هم يافزار نرم

 اي شد مي داده نشون خودش به مخصوص رنگ با ميبود
 يحت و يخال تسؤاال م،يداشت شك كه يتسؤاال
 تا ميكن كيكل ميخوايم كه يسؤال هر رو ميتونست مي

  ."ميبگرد اون عدد دنبال مينبود مجبور و اديب برامون
 زين آزمون زمان در جويي صرفه طبقه ريز در

 آزمون به نسبت آزمون تر سريع اتمام به كنندگان شركت
  كردند. اشاره تر كم وقت صرف و يسنت

 وقت" كه كرد انيب مورد نيا در 7 شماره كننده شركت
 و ميكرد مي كيكل كه بود نيا لشيدل و ميآورد هم ياضاف

 زين 6 شماره كننده شركت ."ميداد مي جواب سرعت با
 تموم زودتر ساعت كي يحت" :كرد انيب را مشابه ينظر

 زمان ميپركن نبود الزم گهيد كه كردن كيكل نيا و كردم
  ."كرد مي رهيذخ برامون رو
 يموارد به كنندگان شركت عيسر بازخورد طبقه ريز در
 و آزمون از بعد آن مشاهده و نامه پاسخ به يدسترس مثل

 و عيسر ييگو پاسخ و آن به نسبت عيسر بازخورد
  كردند. اشاره مناسب
 يخوب مورد هي" :گفت باره نيا در 5 شماره كننده شركت

 دميديم رو مونها نامه پاسخ روز همون عصر ما داشت كه
 نانياطم با يعني ميداشت يدسترس بهش خودمون و

  ."بود خوب يليخ و ميكرد مي حيتصح صددرصد
 اعتراضات به يدگيرس ،IT كارشناسان عيسر ييگو پاسخ
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 بود. كنندگان شركت نظرات گريد از زين تسؤاال اصالح و
 ياگرمشكل" :كرد انيب 4 شماره كننده شركت رابطه نيا در

 عيوسر حضورداشتند اونجا ITو يفن نيمسؤول ميداشت
  ."كردن مي يدگيرس

 هي" :كرد انيب گونه  اين را خود تجربه يگريد كننده شركت
 آزمون وچون داشتند مشكل كه بود يتسؤاال يسر

 اعتراض آزمون تسؤاال يبعض به ها بچه بود يسراسر
 بهمون رو سؤال اون نمره و كردند اصالح بعد و كردند
  ).2(م.د".كردن ياضاف

  
  :يتعامل يها جنبه

 و هيتوج از بودند عبارت يفرع طبقه نيا طبقات ريز
 و استرس كاهش موقع، به و مناسب رساني اطالع
 رساني اطالع و هيتوج طبقه ريز در .يخستگ از يريجلوگ

 جمله از يموارد به كنندگان شركت موقع، به و مناسب
 كردن اعمال و آزمون از قبل يهيتوج جلسه يبرگزار

  كردند. اشاره يواقع آزمون در شنهاداتيپ
 هيتوج " كه بود معتقد رابطه نيا در 3 شماره كننده شركت

 هيتوج آزمون قبل هفته هي بود خوب يليخ آزمونمون قبل
 و كردن آمادمون هم آزمون قبل ساعت هي و ميداشت

 كه دادن مي يدواريام هم يليخ و دادن حيتوض برامون
   ."ستين سخت يليخ
 استرس به كنندگان شركت استرس كاهش طبقه ريز در
 كيالكترون آزمون در تسؤاال به يده پاسخ يبرا تر كم

 دگاهيد خصوص نيا در كردند. اشاره يسنت به نسبت
 تو استرس" شد مطرح گونه  اين 9 شماره كننده شركت
 و توريمون پشت يباز مثل بود،تر كم كيالكترون آزمون
   ."موس

 اشاره آن به كنندگان شركت كه يموارد از گريد يكي
 به نسبت آزمون نيا در يخستگ احساس كاهش كردند
  بود. يسنت آزمون

 نيبد را خود نظر 6 شماره كننده شركت رابطه نيا در
 مينداشت سر كردن خم به ازين چون" كرد مطرح صورت

 كه ميديفهم آزمون نيا تو. بود تر كم آزمون يخستگ
 كرده عادت بهش يكاغذ آزمون تو ها سال كه ييزهايچ

 خم رو سرمون ديبا كه اين مثالً نبود گهيد ميبود
 گهيد يخستگ و ميداشت كه يكسل هم و ميكرد مي

  ."مينداشت
  

  :يياجرا يها جنبه
 آزمون نظم و نظارت و تقلب امكان عدم همچون يموارد

 يفرع طبقه نيا در طبقه ريز عنوان به بودجه و امكانات و
  گرفت. قرار

 :كرد انيب گونه  اين را خود نظر 9 شماره كننده شركت
 بود ديسف صفحات تورهايمون نيب نبود. تقلب امكان اصال"
 يبرا تسؤاال بيترت كرد. تقلب شد مين اصال A3 زيسا با
  ."كرد مي فرق كننده شركت هر

 و نظارت " كه :كرد انيب 11 شماره كننده شركت نيهمچن
 يبرگزار اول ي دوره كه اين به توجه با آزمون نظم

 به قوت ي نقطه هي من نظر از هم بود روش نيا به آزمون
   ."اديم حساب

 نهيهز همچون يموارد بودجه و امكانات با رابطه در
 آزمون بودن صرفه به مقرون به و آزمون تر كم

 كنندگان شركت توسط يسنت آزمون به نسبت كيالكترون
  شد. مطرح
 يكيالكترون آزمون": بود معتقد 9 شماره كننده شركت
  ."شهيم كاغذ مصرف در جويي صرفه باعث چون بهتره

  
  : آزمون ضعف نقاط-2
 محتوا ليتحل از آمده دست به ياصل طبقات از گريد يكي

 4 شامل طبقه نيا بود. كيالكترون آزمون ضعف نقاط
 طبقات ريز و يفرع طبقات بود. طبقه ريز 7 و يفرع طبقه
  اند: شده داده شرح ادامه در آمده دست به
  

  :يتخصص مشكالت
 به آزمون افزار نرم يساختار اشكال يفرع طبقه نيا در

  آمد. دست به طبقه ريز كي عنوان
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 افزار نرم يساختار اشكال مورد در كنندگان شركت
 آزمون ادامه و انيپا نهيگز بودن هم كنار به آزمون
 را خود تجربه 4 شماره كننده شركت كردند. اشاره

 به كه آزمون نيا مشكالت از يكي " :كرد انيب گونه  اين
 آزمون يانيپا صفحه در كه بود نيا بود مهم يليخ نظرم
 به و هم كنار دقيقاً آزمون ادامه و آزمون انيپا نهيگز

 ياشتباه يكس اگر بود شده داده قرار يكم يليخ فاصله
 زديم رو واون آزمون انيپا نهيگز رو رفتيم دستش

 داشت وقت هنوز كه اين با يحت و شد مي تموم آزمونش
  ." نداشت وجود آزمون به برگشت امكان گهيد
  

  :يذهن يآمادگ
 آزمون ضعف نقاط به مربوط يفرع طبقات از گريد يكي

 ريز يفرع طبقه نيا در بود. كنندگان شركت يذهن يآمادگ
 به اديز يخستگ و تمركز افت و استرس شيافزا طبقات
  آمد. دست

 از تر بيش آزمون نيا استرس كنندگان شركت نظر از
 آزمون تجربه نياول بود. )يكاغذ داد(م.يسنت يها آزمون
 يبرا آنها ليدال از يافزار نرم مشكالت جاديا و كيالكترون

  بود. گفته نيا
 :كرد انيب گونه  اين را خود نظر 4 شماره كننده شركت

 و مينداشت كيالكترون آزمون تجربه بحال تا ما چون"
 خود استرس بر عالوه ياديز استرس بود اولمون دفعه

   ."ميداشت آزمون
 دوستان از يبعض يبرا يافزار نرم مشكالت مورد چند"
 اما شد، برطرف محترم نيمراقب توسط البته كه آمد شيپ

 دوستان نيا به ياسترس حال هر به موضوع نيا خود
  .)11(م."كرد وارد
 تمركز افت باعث آزمون نوع نيا كنندگان شركت نظر از
 يصدا وتر،يكامپ با اديز كار آن ليدال از يكي شد. آنها در
 عدم و مهم نكات ريز دنيكش خط عدم ،ها موس اديز

  بود. كيالكترون آزمون به نسبت يذهن يآمادگ
 شد مطرح صورت نيبد 2 شماره كننده شركت تجربه

 آزمون اگر چون شهيم كم وتريكامپ پشت آدم تمركز"
 باشه سيك صورت به مخصوصاً باشه يكاغذ
 رو مهمش نكات و ميبكش خط مهم كلمات ريز ميتونست مي
 خط امكان نيا آزمون نيا تو يول ميكن خالصه اون كنار
  ."مينداشت رو نوشتن يزيچ و دنيكش

 ،)14(م."شد مي يپرت حواس باعث ها موس اديز يصدا"
 يصدا" داشت مشابه ينظر زين 11 شماره كننده شركت

  ."شد مي يكاف تمركز عدم به منجر موس كيكل
 ،ها دانشجو برا بود نشده ينيب شيپ آزمون نيا چون"
  .)16(م."نداشتن يمادگآ

 از تر بيش آزمون نيا يخستگ بودند معتقد كنندگان شركت
 در و يكيزيف نوع از يخستگ نوع نيا و است يسنت آزمون

 است. يذهن يخستگ و وتريكامپ با مدت يطوالن كار اثر
 جاديا باعث نشستن يبرا ها يصندل نبودن راحت نيهمچن
  بود. شده آنها در يخستگ
 كرد مطرح طور اين را خود نظر 2 شماره كننده شركت

 ها بچه يبعض يول نشدم تياذ يليخ بودم ينكيع كه من"
 به كه وقت يليخ ما گفتند مي و داشتند مشكل مورد نيا با

  ."شهيم تياذ چشممون ميكن مي گاين وتريكامپ صفحه
 يپا ديبا 1 تا 9 از بود ساعت پنج سرجلسه ميرفت يوقت"

 متوجه من شد خسته يليخ چشممون و ميبود وتريكامپ
 جا همه انگار پاشدم 12 ساعت يوقت يول نبودم زمان
 كه اين داشتم. كمردرد يليوخ دميديم وتريتوركامپيمان
 و كرد مي تياذ كم هي ميكرديم نگاه صفحه به ديبا دائم
 سخت برام يليخ آزمون يآخرا دارم گرنيم كه من
  .)5(م."شد
 با يراحت عدم مورد در12 شماره كننده شركت نظر

 نبودن راحت شيمنف نقاط از" شد: انيب طور اين ها يصندل
 درد گردن و توريمون يروبرو و نشستن يبرا ها صندلي

   ."بود درد كمر و
  

  :كمبودها
 وجود عدم و آزمون زمان بودن كم ،يفرع طبقه نيا در
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   آمد. دست به طبقه ريز عنوان به كاغذ
 به كنندگان شركت آزمون زمانكم بودن  مورد در

 ،يكاغذ آزمون مشابه زمان كنترل عدم همچون يموارد
 آزمون يكل زمان بودن كم و استراحت، زمان بودن كم

  كردند. اشاره
 ما" كرد مطرح گونه  اين را خود نظر 5 شماره كننده شركت

 يول ميكرد عادت و ميدار يبند ميتا يكاغذ آزمون تو
   ."نبود. دستمون يليخ زمان كنترل آزمون نيدرا
 شد مطرح گونه  اين رابطه نيا در گريد كننده شركت نظر

 يال 50بعد ما و بود كننده خسته يليخ كه بود نيا شيبد"
  .)7(م."بود كم كه ميداشت استراحت قهيدق 5 سؤال 60

 به پاسخ و يبردار ادداشتي يبرا خودكار و كاغذ نبود
 طبقه نيا طبقات ريز عنوان به زين يمحاسبات تسؤاال
  آمد. دست به يفرع

 تو" كرد مطرح گونه  اين را خود نظر 3شماره كننده شركت
 هي اگر يول ميندار يمحاسبات تسؤاال يليخ ما آزمون نيا

 ديبا بود يسؤال ادمهي من خوبه. يليخ بدن كيكوچ كاغذ
 حوصله چون ندادم جواب بهش من يول ميكرد مي حساب
 كردم انتخاب رو نهيگز حدس يرو از و كنم حل نداشتم

   ."كردم مي محاسبه ديشا بود كاغذ اگر
 چون" داشت مشابه ينظر زين 11 شماره كننده شركت
 تسؤاال مورد در نبود، دسترس در كاغذ يرو تسؤاال

 مشخص و تر بيش دقت به ازين كه يتسؤاال و يمحاسبات
 تسؤاال يرو يتر كم تسلط بود، سؤال مهم نكات كردن
 امتحان اواسط ازA4 يها ورقه عيتوز با يحد تا .ميداشت

 يامتحان نيچن يبرا من نظر از شد. حل مشكل نيا
 گرفته نظر در محاسبات جهت ييها برگه ديبا حاًيترج
   ."بشه

  
  :يمال يها جنبه
 كيالكترون آزمون تر بيش نهيهز بحث يفرع طبقه نيا در
 نيا در كنندگان شركت آمد. دست به طبقه ريز عنوان به

 مصرف ليدل به برق در جويي صرفه عدم به مورد

 يبرا يكاغذ تسؤاال هيته مضاعف نهيهز و وترهايكامپ
  كردند. اشاره برق قطع ينيب شيپ

 مطرح صورت نيبد رابطه نيا در كنندگان شركت نظرات
 اوال ندارم قبول من كه جويي صرفه نظر از" :ديگرد

 كاغذ رو دوما "وتريكامپ همهنيا با ستين كم برق مصرف
  .)16(م."رفتن برق احتمال يبرا بود شده هيته تسؤاال هم

 روشن" داشت مشابه ينظر زين 11 شماره كننده شركت
 برق مقدار چه ساعت 4 مدت به وتريكامپ 90حدود بودن

   ."داره؟ ازين
  
  :شنهاداتيپ و هاكار راه -3
 محتوا ليتحل از آمده دست به ياصل طبقات از گريد يكي

 طبقه نيا بود. كنندگان شركت شنهاداتيپ و يهاكار راه
   بود. يفرع طبقه 7 شامل

  
  :كنندگان شركت يآمادگ
 يها آزمون يبرگزار كنندگان شركت يفرع طبقه نيا در

 آزمون نوع نيا يبرا يآمادگ كسب يبرا مشابه يشيآزما
 در يقبل يآمادگ جاديا جهت يكار راه عنوان به را

  كردند. انيب كنندگان شركت
 كرد مطرح گونه  اين را خود نظر 2 شماره كننده شركت

 شكل نيا به يانترنت پره مثل يمهم آزمون يبرا يوقت"
 شكل نيا به مرحله نيا از قبل يها آزمون و شهيم برگزار
  )2(م."شهيم تر كم واسترس ميشيم آشنا ما باشه

  
  امكانات: توسعه

 به آزمون امكانات ينيب شيپ وسعت يفرع طبقه نيا در
 شد. انيب كنندگان شركت يسو از يكار راه عنوان
 و ياضاف يوترهايكامپ ديبا كه كردند انيب كنندگان شركت

 استفاده نيهمچن شود. گرفته نظر در يتر بيش نيگزيجا
 گريد از صدا يب يها موس از استفاده و كاغذ از
  بود. امكانات با رابطه در كنندگان شركت شنهاداتيپ
 نيا نظرم به گهيد مشكل" كرد انيب كنندگان شركت از يكي

 تا دو فقط اونجا كرد مي هنگ ما ستميس اگر كه بود
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 از ييباال تعداد اگر بودندكه گذاشته ياضاف ستميس
 گو پاسخ اضافه ستميس تعداد نيا كرد مي هنگ ها ستميس

  .)4(م."نبود
 كرد انيب گونه  اين را خود نظر 14 شماره كننده شركت

 با ذاشتنيم اي دادنيم بهمون خودكار كاغذ هي حداقل"
  ."ميببر خودمون
 نظر از" داشت مشابه ينظر زين 11شماره كننده شركت

 جهت ييها برگه ديبا حاًيترج يامتحان نيچن يبرا من
  ."شود گرفته نظر در محاسبات

 بهم تمركزمون بود. اعصاب رو يليخ موس كيكل"
  ).8(م. " بود مي صدا يب ها موس ديبا خورد، مي

 يموسها از شهيم كه وتريكامپ موس حد از شيب يصدا"
 كيكل 200 كه نفر صد يجا به كه كرد استفاده صدا يب

 يب بشه صدا پر كيكل هزار 20 شهيم و كنن مي
  ).15(م."صدا

  
  ت:سؤاال يطراح
 شنهاديپ كي عنوان به تسؤاال نوع رييتغ طبقه نيا در

 كنندگان شركت .ديگرد مطرح كنندگان شركت توسط
 صورت به فقط تسؤاال است بهتر كه دادند شنهاديپ
  شود. يطراح )case(سيك

 يدانش تسؤاال سطح" بود معتقد 3 شماره كننده شركت
 راحتتر ما يبرا بود مي سيك اگر ديشا بود. مختلط سيوك
  ."بود

  
  تجربه: ميتعم

 ريسا كيالكترون يطراح خواستار كنندگان شركت
 كنندگان شركت بودند. كيالكترون روش به ها آزمون
 روش به يپزشك در مشابه يها آزمون ريسا يبرگزار
 به كارورزي پيش آزمون يبرگزار در تداوم و كيالكترون

 از نفر چند نظرات ريز در .كردند مطرح را روش نيا
  است: شده مطرح كنندگان شركت

 و وپاتيزيف يها آزمون مثل ما يها آزمون هيبق يحت"
 نيا با هم رنيگيم دياسات كه ييها آزمون يحت و يجرياست

 ها جواب آزمون بعد توننيم بالفاصله چون باشه روش
 دايپ تداوم آزمون نوع نيا كه  هيتوص من روبدن.

  ).1(م."كنه
 شكل نيا به رو هركورس يتو يجرياست يها آزمون اگر"
  ).2(م."ميكن مي عادت ميبد
 بهتره. بشه برگزار نطوريهم مدت يطوالن يها آزموناگر"

 برگزار ينجوريا هم مونها آزمون هيبق دميم شنهاديپ من
 و رهيگيم زمان يليخ پركردن نهيگز نيهم چون بشه
  ).6(م."ميكرد مي رهيذخ رو زمان كيباكل

  
  آزمون: بعد مناسب بازخورد

 جلسات يبرگزار همچون يموارد يفرع طبقه نيا در
 كيتفك به دبكيف ارائه و آزمون، از بعد يحضور بازخورد

 كنندگان شركت توسط كار راه عنوان به دانشجو هر
 كنندگان شركت از نفر دو نظرات ريز در شد. داده شنهاديپ

  است. شده مطرح رابطه نيا در
 نيا كه خوبه ميباش داشته آزمون بعد بازخورد اگر"
 كه هست خارج تو و ستين يليخ ما كشور تو ستميس

 بازخورد بهشون و دارن بحث جلسه امتحان بعد ها بچه
 اگر يول ميندار يامتحان چيه تو رو بازخورد نيا ما .دنيم

 رميگيم ادي كه يزيچ نيتر بيش وماها خوبه. باشه
 ادي درس كالس سر ممكنه يحت كه يامتحان تسؤاالاز
  ).5(م." ميرينگ
 و ميدار يخارج يكشورها تو كه دميشن كه يزيچ هي من"
 به آزمون از بعد كه نهيا بدن انجام بشه اگر كنم مي شنهاديپ

 يخصوص و يحضور صورت به دانشجوها تك تك
 داشته بازخورد يآزمون هر بعد اگر ما نظر به .دنيم دبكيف

 جنبه فقط كه ما يبرا امتحان نيا چون خوبه. يليخ ميباش
 بدن دبكيف وبهمون ميبدون رو ها جواب اگر ما و ارهند نمره
  ).3(م." داره يتر بيش يريادگي برامون يليخ
  

  آزمون: افزار نرم ساختار
 تيفيك كه كردند انيب گونه  اين را خود نظر كنندگان شركت

 كنندگان شركت رابطه نيا در شود. داده ارتقا افزار نرم
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 آزمون ادامه و انيپا ديكل دادن قرار جمله من ييهاكار راه
 انيب را افزار نرم تيفيك ارتقاي و متفاوت يجا دو در

  كردند.
 كرد مطرح گونه نيا را خود نظر 4 شماره كننده شركت

 هم از فاصله با آزمون انيپا و آزمون ادامه ها نهيگز ديبا"
 نييپا گهيد يكي و صفحه يباال گوشه يكي مثالً باشند
  "باشه داشته وجود آزمون به برگشت فرصت و صفحه

 داره شرفتيپ يجا آزمون تو من نظر به كه يزيچ هي"
 كار باهاش ماها قبالً كه 98 ندوزيو يعني ه.افزار نرم
 نيا كيگراف اگر بود نييپا كشيگراف يليخ ميكرد مي
 باالتر كيگراف كه 7 ندوزيو مثل ببرند باال رو افزار نرم
  .)1(م."شهيم قشنگتر و بهتره داره

  
  دانشجو: توسط زمان تيريمد
 آزمون، زمان شيافزا همچون يموارد يفرع طبقه نيا در
 زمان شيافزا و استراحت زمان گذاشتن يارياخت

  گرفت. قرار طبقه ريز عنوان به تسؤاال نيب استراحت
 آمده آنها خود زبان از كننده شركت چند نظرات ريز در

  است:
 ميداشت استراحت ميتا ساعت مين اي رب هي اگر نظرم به"
 نظم كه ميشد مين هم بلند و بود خودمون دست ميتا نيوا

 ادامه و ميكرد مي استراحت هيو بخوره هم به جلسه
   ).5(م."بود خوب يليخ ميداد مي

 اين بهتر"داشت مشابه ينظر زين 3 شماره كننده شركت
 .شد مين حساب آزمونمون زمان جزو زمان نيا كه

 اگر و كرد مي استفاده رو زمان نيا خواستيم يهركس
 ادامه آزمون به و داشت مي نگه رو زمان خواست نمي
  ."داد مي

  
  بحث
 يپزشك انيدانشجو تجارب يبررس مطالعه نيا از هدف

 در كه بود كارورزي پيش كيالكترون آزمون در شركت از
 يپزشك انيدانشجو يها گفته از آمده دست به يها طبقه

 نقاط شامل ياصل يها طبقه مطالعه نيا در .افتي يتجل
 در كه بودند يشنهاديپ يهاكار راه و ضعف نقاط قوت،
  گرفت. قرار طبقات ريز و يفرع طبقات طبقه هر
 قوت نقطه عنوان به كنندگان شركت كه يموارد از يكي

 انيب يكاغذ آزمون با سهيمقا در كيالكترون آزمون
 آنها رابطه نيا در كه بود بودجه و امكانات بحث كردند،

 يها آزمون با سهيمقا در كيالكترون آزمون تر كم نهيهز به
 مطالعه، نيا كنندگان شركت اعتقاد به كردند. اشاره يسنت
 كاغذ از استفاده به ازين عدم ليدل به كيالكترون نآزمو
 بحث دارد. يسنت يها آزمون به نسبت يتر كم نهيهز
 ءجز كنندگان شركت از گريد يبعض نظر از آزمون نهيهز

 كنندگان شركت يبعض رايز بود، آزمون ضعف نقاط
 اديز برق مصرف ليدل به كيالكترون آزمون بودند معتقد
 از د،يآ مي حساب به نهيهز پر يها آزمون جزو ها وتريكامپ
 يبرا مضاعف نهيهز به ازين برق قطع صورت در يطرف
 جاديا زين نيگزيجا و يكاغذ صورت به تسؤاال هيته

 در جويي صرفه همكاران و نيكال مطالعه افتهي شد. خواهد
 به را يكاغذ با سهيمقا در يوتريكامپ يها آزمون نهيهز

  ).12كرد( مطرح ها آزمون نوع نيا تيمز عنوان
 به ازين كاغذ، اديز مصرف ليدل به يكاغذ يها آزمون
 نيچن هم و خوان مارك دستگاه و ها افزار نرم از استفاده

 به دارد، يامتحان اوراق حيتصح جهت يانسان يروين
 نهيهز باشد اديز كنندگان شركت تعداد كه يزمان خصوص

 آزمون در كه حالي در شود، مي ليتحم ستميس به ياديز
 در نيهمچن .ابدي مي كاهش ها نهيهز نيا وتريپكام بر يمبتن

 اي تسؤاال دفترچه شدن گم احتمال يكاغذ يها آزمون
 دارد وجود زين يدست يگذار نمره در خطا اي و نامه پاسخ

 در عدالت و آزمون تيامن آمدن نييپا باعث امر نيا و
 يها آزمون رسد مي نظر به كه شود مي يده نمره

 چه اگر .باشند مشكالت نيا از دور به كيالكترون
 زين وتريكامپ به يازمندين ليدل به كيالكترون يها آزمون

 و باشد ها دانشگاه يبرا اديز نهيهز جاديا باعث دتوان مي
 كند. مشكل دچار را آزمون ياجرا برق قطع صورت در
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 آزمون ضعف نقاط رفع صورت در رسد مي نظر به اما
 و تر مطلوب آزمون نوع نيا نهيهز با ارتباط در كيالكترون

 ياجرا با و باشد يتر بيش ياثربخش نهيهز يدارا
 جبران مسلماً كيالكترون صورت به متعدد يها آزمون

   شد. خواهد الزم يها رساختيز نهيهز
 آزمون يها جنبه از گريد يكي عنوان به آزمون زمان

 نظر از يكاغذ مداد آزمون به نسبت كيالكترون
 يبعض نظر از يژگيو نيا .ديگرد مطرح كنندگان شركت
 كيالكترون آزمون مثبت يها جنبه جمله از كنندگان شركت

 نيا به كيالكترون آزمون بودند معتقد كنندگان شركت بود.
 نهيگز كردن پر يبرا وقت صرف به يازين كه ليدل

 را حيصح پاسخ توان مي كيكل كي با تنها و ندارد حيصح
 شدن رهيذخ و وقت در جويي صرفه باعث نمود، انتخاب
 و )Cantillon( لونيكنت مطالعه شود. مي آزمون زمان

 وتريكامپ بر يمبتن آزمون در زمان كردن رهيذخ همكاران
 وآيچ مطالعه جينتا ).5دانستند( آن تيمز عنوان به را
)Chua( و يكاغذ آزمون سهيمقا با رابطه در همكاران و 

 بر يمبتن آزمون داد نشان زين يوتريكامپ بر يمبتن
 كاهش را آن و داشته ريتاث آزمون زمان يرو وتريكامپ
 همكاران و )Ogilvie( يلوياوگ مطالعه جينتا ).6دهد( مي
 از گريد يبعض ).13كند.( مي تأييد را افتهي نيا زين

 آزمون ضعف نقاط از يكي را زمان كنندگان شركت
 كه يكاغذ آزمون خالف بر كه چرا دانستند مي يوتريكامپ
 زمان آزمون نوع نيا در است فرد خود ارياخت در زمان
 است. كننده شركت فرد ارياخت از خارج و شده كنترل
 زمان شيافزا ضعف، نقطه نيا رفع يبرا كنندگان شركت

 آن از استفاده گذاشتن يارياخت و تسؤاال نيب استراحت
 آزمون زمان شيافزا نيهمچن و كننده شركت توسط

 يها آزمون در دادند. شنهاديپ را ساعت) 4 از تر بيش(
 نهيگز كردن پر يبرا را يزمان ديبا كنندگان شركت يكاغذ
 باشد هيثان چند حد در ديشا زمان نيا كنند، صرف حيصح
 تلف را آزمون زمان از يمتقس دتوان مي مجموع در اما

 دهد پاسخ اشتباه به را اي نهيگز فرد اگر نيهمچن كند.

 و اشتباه نهيگز كردن پاك يبرا را يزمان است مجبور
 صرف را يزمان زين مورد نيا كه بگذارد آن حيتصح
 شده برطرف مشكل نيا كيالكترون يها آزمون در كند. مي
 مورد نهيگز ندتوان مي كيكل كي با تنها كنندگان شركت و

 يبعض كنند. اصالح اي و انتخاب را خود نظر
 نيا زمان كه كردند انيب مطالعه نيا در كنندكان شركت
 يكل زمان شيافزا خواستار و نبوده آنها ارياخت در آزمون
 نياول ليدل به گفته نيا رسد مي نظر به شدند. آزمون
 آنها در كه است بوده كيالكترون آزمون در آنها تجربه

 باشد تر بيش ديبا آزمون زمان كه كرده جاديا را حس نيا
 و يكاغذ آزمون مشابه آزمون نيا زمان كه حالي در

 استاندارد زمان كه شده گرفته نظر در ساعت 4 حدود
   است. آزمون

 يها آزمون خالف بر وتريكامپ بر يمبتن يها آزمون در
 دنيد و يفور بازخورد ارائه امكان توان مي يكاغذ
 فراهم كنندگان شركت يبرا را آزمون از بعد نامه پاسخ
 اتفاق ندرت به يكاغذ يها آزمون در امكان نيا نمود.
 آزمون از بعد بالفاصله بتواند دانشجو كه افتد مي

 داشته يشيبازاند و كرده مشاهده را خود نامه پاسخ
 كه كرده جاديا را امكان نيا كيالكترون آزمون باشد.
 به آزمون انيپا از پس ساعت 24 كنندگان شركت
 يابيارز را خود بتوانند و داشته يدسترس خود نامه پاسخ
 داشتند ياعتراض آن به كه يتسؤاال مورد در و كنند

 همكاران و )Rudland( رودلند مطالعه در دهند. بازخورد
 ارائه يبرا يوتريكامپ آزمون بودند معتقد انيدانشجو زين

 لونيكنت مطالعه ).10است( مناسب يفور بازخورد
)(Cantillon به يفور بازخورد ارائه زين همكاران و 

 در دياسات به بازخورد ارائه يحت و انيدانشجو عملكرد
 قوت نقاط از را خود دوره يطراح از اطالع مورد

 نيبنابرا ).5كردند( انيب وتريكامپ بر يمبتن يها آزمون
 به دارد يخوان هم مرتبط متون با حاضر مطالعه يها افتهي

 اين ليدل به وتريكامپ بر يمبتن يها آزمون در كه طوري
 صورت آزمون اتمام از پس و بالفاصله يگذار نمره كه
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 خود عمل جهينت از تر سريع ندتوان مي فراگيران پذيرد، مي
 خود كار ادامه يبرا و كنند افتيدر بازخورد و شده مطلع
 يها تيمز از يكي دتوان مي نيا و باشند داشته يريز برنامه

 كه باشد يكاغذ آزمون به نسبت ها آزمون نوع نيا
  داشتند. اذعان آن به زين مطالعه نيا كنندگان شركت
 در يخستگ بودند معتقد مطالعه نيا در كنندگان شركت
 است. يكاغذ آزمون از تر كم يوتريكامپ روش به آزمون
 سر كردن خم به ازين عدم را خود ليدل كنندگان شركت

 از دانستند. مي يكاغذ يها آزمون مشابه سؤال برگه يرو
 نقطه كنندگان شركت يبعض نظر از يخستگ گريد جنبه

 به كردن نگاه دائم اثر در يخستگ نيا بود. آزمون ضعف
 يطوالن نشستن اثر در يكيزيف يخستگ تور،يمان صفحه
 يخستگ و آزمون يطوالن زمان و وتريكامپ پشت مدت
 توسط شده ارائه يهاكار راه از يكي بود. يذهن

 زمان شيافزا ضعف نقطه نيا بهبود يبرا كنندگان شركت
 كه بود تسؤاال نيب استراحت زمان شيافزا و آزمون يكل
  شد. انيب زين آزمون زمان بحث در
 يفاكتورها داد نشان همكاران و )Hensley( يهنسل جينتا

 دتوان مي وتريكامپ بر يمبتن يها آزمون در يتكنولوژ
 به موارد نيا از دهد. قرار ريتاث تحت را آن ياثربخش

 screen( شينما صفحه وضوح و فونت يها يژگيو

resolution( كه كرد انيب مطالعه نيا است. شده اشاره 
 چشم يخستگ باعث دتوان مي صفحه وضوح بودن كم

 داده كاهش خواندن در را كنندگان شركت عملكرد و شده
 )Chua( وآيچ مطالعه جهينت ).3كند( مشكل دچار و

 شيپ انجام با خود مطالعه در او بود. جهينت نيا با متفاوت
 آزمون در كنندگان شركت زهيانگ آزمون پس و آزمون
 سهيمقا دمور وتريكامپ بر يمبتن آزمون با را يكاغذ مداد
 زهيانگ كه افتي دست جهينت نيا به و داد قرار

 يوتريكامپ به نسبت يكاغذ آزمون در كنندگان شركت
 ).6بود( كنندگان شركت يخستگ آن ليدل و بوده تر كم

 نسبت به كه است يعوامل از يكي آزمون در يخستگ عامل
 دارد وجود اي وهيش هر به و يآزمون هر در اديز اي كم

 يخستگ جمله من يمختلف ليدال به دتوان مي يخستگ نيا
 آزمون يفرد اتيتجرب آزمون، زمان شدن يطوالن اثر در

 آزمون در كنندگان شركت يخستگ ديشا باشد. شونده
 ياديز ارتباط انيدانشجو كه است ليدل نيا به يوتريكامپ
 قرار استفاده مورد را آن يليخ اي و نداشته وتريكامپ با

 بدون و كاغذ بر يمبتن آنها يها آزمون و دهند نمي
  .است ها يتكنولوژ ريسا از استفاده

 در كيالكترون آزمون استرس كنندگان شركت نظر به
 ليدل كنندگان شركت بود. تر كم يكاغذ آزمون با سهيمقا
 آزمون از قبل يهيتوج جلسه يبرگزار را امر نيا

 و كيالكترون آزمون با آنها بود شده باعث كه دانستند مي
 يامتحان مراقب نبود نيهمچن كنند. دايپ ييآشنا آن جو

 يكي زين دارد وجود يكاغذ يها آزمون در آنچه مشابه
 بودن تر كم يبرا كنندگان شركت يها هيتوج از گريد

 طبق و گريد جنبه از استرس بود. آزمون نيا در استرس
 ضعف نقطه عنوان به كنندگان شركت از گريد يبعض نظر

 نيا در كه بود نيا كنندگان شركت ليدال بود. آزمون نيا
 آنها شد موجب نيا نداشت وجود يكاغذ چون آزمون
 جاديا باعث و بگذارند جواب بدون را تسؤاال از يبعض

 گريد يبعض نظر به نيهمچن شد. آنها در استرس
 آنها در استرس ليدل هنگام ريد يهيتوج جلسه يبرگزار

 تجربه نياول آزمون نيا كه اين انيدانشجو از يبعض بود.
 جيانت كردند. قلمداد خود استرس عامل را است بوده آنها

 نشان زين همكاران و )Hochlehnert( هوچلنرت مطالعه
 آزمون به را كاغذ بر يمبتن آزمون كه يانيدانشجو داد
 كه بودند معتقد بودند داده حيترج وتريكامپ بر يمبتن

 آزمون در ما يها عادت زدن برهم باعث يتريكامپ آزمون
 دتوان مي يوتريكامپ يخطاها از ترس و شده يكاغذ
   ).9شود( استرس جاديا باعث يبرا يعامل

 آزمون مثل يآزمون كه دادند شنهاديپ كنندگان شركت
 دارد ييباال تياهم و تيحساس ما يبرا كه كارورزي پيش
 آن از قبل و گردد برگزار كيالكترون روش به دينبا

 تر كم تيحساس يدارا يها آزمون اي ترم انيم يها آزمون
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 يبرا الزم رشيذپ و يآمادگ تا شود برگزار روش نيا به
 تفاوت رسد مي نظر به شود. فراهم كنندگان شركت

 تجارب در تفاوت بر عالوه خصوص نيا در ها دگاهيد
 كه باشد نيا افراد متفاوت يها سبك و يشخص
 يكاغذ صورت به آزمون روش به ها سال ما انيدانشجو
 كه يزمان مخصوصاً و وتريكامپ با كار و اند نموده عادت

 گيرند مي قرار امتحان مثل زا استرس تيموقع كي در
 ها عادت نيا زدن برهم نيبنابرا ،است نامانوس آنها يبرا
 يقبل تجربه چيه كه حالي در و يناگهان صورت به

 توجه با كند. مي ينگران و استرس دچار را آنها اند نداشته
 يقبل يآمادگ جاديا رسد مي نظر به انيدانشجو شنهاديپ به
 يوتريكامپ ستميس با كار نمودن ملموس و ها آن در
 زين را آنها عملكرد و داده كاهش را آنها استرس دتوان مي

  ندهد. قرار ريتاث تحت
 با رابطه در خود اتيتجرب كنندگان شركت از اي عده
 در را يضعف و قوت نقاط و كرده انيب را آزمون افزار نرم

 همچون يموارد كنندگان شركت كردند. مطرح مورد نيا
 افزار نرم توسط شده يبررس تسؤاال يبند رنگ امكان
 نظر به كردند. انيب آزمون قوت نقطه عنوان به را آزمون

 تسؤاال كردن دايپ در را آنها ستتوان مي تيابلق نيا آنها
 آنها خاطر يراحت باعث و نموده ييراهنما شده يبررس
 و مرور تيقابل )Hensley( يهنسل مطالعه در بود. شده
 و يكاغذ يها آزمون در )item review( سؤال يبررس
 مطالعه نيا است. گرفته قرار سهيمقا مورد يوتريكامپ
 كردن زيگر و ستج صورت به را سؤال يبررس تيقابل
 يها آزمون در كردند. فيتعر ها پاسخ رييتغ و تسؤاال در

 يبررس در افراد عملكرد كنترل يبرا يراه چيه يكاغذ
 آزمون در اما ندارد. وجود آنها توسط تسؤاال
 تيقابل است ممكن آزمون افزار نرم به بسته يوتريكامپ

 سؤال به مجدد برگشتن اي و تسؤاال در زيگر و جست
 رييتغ و يبررس امكان يكل طور به اما باشد. داشته ودوج

 را نمرات ييروا دتوان مي يوتريكامپ يها آزمون در سؤال
 يخطاها سازد مي قادر را رندهيگ آزمون و داده شيافزا

 جاديا ابهام كه يتسؤاال و كرده حيتصح را سؤال يپيتا
  كند. اصالح و ييشناسا اند كرده

 يها تيقابل با رابطه در كنندگان شركت نظرات به توجه با
 شده باعث ها تيقابل نيا گفت توان مي آزمون افزار نرم

 داشته يراحت احساس افزار نرم با كار در كنندگان شركت
 User Friendly آزمون افزار نرم گريد عبارت به باشند.
 نبدو را آن با كار ييتوانا اي كننده شركت هر و بوده

 كيالكترون آزمون در دارد. يخاص مشكل با برخورد
 آزمون افزار نرم تا بوده آن بر يسع كارورزي پيش
 كنندگان شركت يبرا را طيشرا كه گردد يطراح يطور
 من گريد يها تيقابل يكسري حال نيا با اما كند ليتسه
 طرف از كه سؤال مهم نكات ريز دنيكش خط جمله

 تيرضا احساس دتوان مي زين ديگرد مطرح كنندگان شركت
  كند. فراهم كنندگان شركت در يتر بيش

 قوت نقطه عنوان به را تقلب امكان عدم كنندگان شركت
 يها گفته به توجه با كردند. مطرح كيالكترون آزمون
 نيهمچن و ها وتريكامپ نيب يبند شنيپارت كنندگان شركت
 با كننده شركت هر تسؤاال بيترت بودن متفاوت
 شده تقلب از يريجلوگ باعث خود مجاور كننده شركت
 آن از يحاك )Rudland( رودلند عهمطال جينتا اما است.
 تقلب امكان يوتريكامپ يها آزمون بيمعا از يكي كه بود
 از يبعض بود. منابع به يدسترس و يآزاد ليدل به

 ليدل به آزمون نيا كه كردند انيب هم انيدانشجو
 با رابطه در ).10شود( نمي يتلق مهم باال يپذير انعطاف
 نوع هر در مشكل نيا گفت توان مي آزمون در تقلب بحث
 از استفاده با اما دارد، وجود اديز اي كم نسبت به يآزمون

 كه ييها آزمون در داد. كاهش را آن توان مي ييهاكار راه
 انجام همزمانريغ و وب تحت و نيآنال صورت به
 نيا در كه چرا است، اجتناب قابلريغ تقلب بحث دشو مي
 منابع و ها جستجو موتور و نترنتيا به افراد ها آزمون نوع

 اما ،گردد مي تقلب شيافزا باعث امر نيا و دارند يدسترس
 نبودن نيآنال ليدل به كارورزي پيش كيالكترون آزمون در
  نمود. كنترل را تقلب مشكل توان مي
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 يمحاسبات تسؤاال به پاسخ يبرا آن به ازين و كاغذ نبود
 در بود. كنندگان شركت ديد از آزمون ضعف نقاط از يكي

 آزمون انيدانشجو زين )Hochlehnert( هوچلنرت مطالعه
 آن ليدال از يكي و دادند حيترج يوتريكامپ به را يكاغذ
 كاغذ برگه در نكات نوشتن اي كردن خالصه امكان را
 خالف )Mathara( مثارا مطالعه جيتان اما ؛)9دانستند( مي
 چاپ نهيهز مطالعه نيا در كرد. ادعا را جهينت نيا

 يها آزمون بيمعا از يكي عنوان به يكاغذ يها آزمون
 كي عنوان به كنندگان شركت ).4است( شده قلمداد يكاغذ
 برگه ارائه ضعف نقطه نيا بهبود يبرا يشنهاديپ كار راه

 با همراه يمحاسبات تسؤاال به ييگو پاسخ جهت كاغذ
 كه اين يبرا و دادند ارائه را دانشجو همان مشخصات

 نظر برود نيب از زين ها برگه تبادل و تقلب امكان
 ليتحو ها برگه آزمون انيپا در كه بود نيا كنندگان شركت

 ها استيس از يكي گردد. يگانيبا آزمون مركز توسط و
 به يكاغذ مداد يها آزمون از كرديرو رييتغ در

 جويي صرفه و كاغذ مصرف كاهش كيالكترون يها آزمون
 ليدال از يكي (piaw)پيائو  ي  مطالعه در .است آن در

 نيا را يكاغذ مداد به يوتريكامپ يها آزمون تيارجح
 يجا به يوتريكامپ يها آزمون از استفاده و دانسته مورد
 دتوان مي كه ييهاكار راه از يكي عنوان به را يكاغذ مداد

 ).6است( داده شنهاديپ كند كمك ستيز طيمح حفظ هب
 به كاغذ مصرف در جويي صرفه رغم علي گفت توان مي

 كي گذاشتن ارياخت در آزمون، قوت نقاط از يكي عنوان
 دارند موضوع نيا به ليتما كه يافراد يبرا كاغذ برگه
 كنندگان شركت تيرضا و تيامن احساس در دتوان مي
  باشد. يبررس لقاب و بوده گذار ريتأث
 اتيتجرب از يكي عنوان به كه يگريد موارد از يكي

 اديز يصدا شد انيب كنندگان شركت از يبعض نديناخوشا
 )Hochlehnert( مطالعه در بود. كردن كيكل و ها موس

 به را ديكل صفحه از ياضاف يصدا جاديا انيدانشجو زين
 كردند. قلمداد يوتريكامپ يها آزمون بيمعا از يكي عنوان
 استفاده اي و صدا يب يها موس از استفاده كنندگان شركت

 يكار راه عنوان به را يلمس صفحه يدارا يوترهايكامپ از
 نظرات ).9كردند( انيب ضعف نقطه نيا بهبود جهت

 آزمون در موس يصدا با رابطه در كنندگان شركت
 كننده پرت عوامل از يكي عنوان به توان مي را يوتريكامپ

 دچار را كنندگان شركت تمركز دتوان مي كه دانست حواس
 عوامل زين يكاغذ يها آزمون در البته كند، مشكل
 مراقب وجود ط،يمح يصدا جمله من حواس كننده پرت

 اعالم و ،يامتحان جلسه سر در ها آمد و رفت و يامتحان
 يپ در ديبا نيا بنابر دارد. وجود زين بلندگو از ها اميپ

 اختالل جاديا به مربوط عوامل كاهش يبرا ييهاكار راه
  بود. تمركز در
 ريسا يبرگزار كنندگان شركت شنهاداتيپ از يكي

 آزمون بود. كيالكترون روش به يپزشك علوم يها آزمون
 كنندگان شركت در زهيانگ جاديا باعث يوتريكامپ روش به
 شود. مي كيالكترون يها آزمون ريسا در شركت يبرا

 يها آزمون دهد مي نشان مطالعات برخي هاي يافته
 به و دادن آزمون يبرا زهيانگ شيافزا ثباع يوتريكامپ
 ).6(گردد مي آن به ييگو پاسخ زانيم شيافزا آن دنبال

 زين همكاران و )Stavros( استاورس مطالعه يها افتهي
 يرو وتريكامپ بر يمبتن آزمون ريتاث به توجه با داد نشان

 توان مي آنها بهتر يريادگي و رانيفراگ تيموفق و زهيانگ
 مداد يها آزمون يبرا ينيگزيجا عنوان به را روش نيا

 افزون روز رشد به توجه با ).14گرفت( نظر در يكاغذ
 به ياديز ليتما كه انيدانشجو ديجد نسل و يتكنولوژ
 كه كرد استنباط گونه  اين توان مي دارند آنها از استفاده

 آنها شنهاديپ و مطالعه نيا كنندگان شركت مثبت حس
  باشد. علت نيهم به زين ها آزمون نوع نيا تداوم يبرا
 محدود به توان مي مطالعه نيا يها تيمحدود جمله از

 كاشان و اصفهان يپزشك علوم دانشگاه دو به آن بودن
 دگاهيد به يبررس شدن محدود نيهمچن نمود. اشاره

 به منجر دتوان مي آزمون كنندگان برگزار نه و انيدانشجو
 شناخت اي و شده ها جنبه از يبرخ شدن گرفته دهيناد
   سازد. مواجه مشكل با را گذارريتأث املعو و علل يبرخ
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 ريسا توان مي آزمون نيا قوت نقاط به توجه با
 يحت و هيپا علوم جامع آزمون مثل جامع يها آزمون
 كيالكترون صورت به را اديالمپ مانند يكشور يها آزمون
 تيفيك باالبردن در مطالعه نيا يها افتهي و كرد برگزار
  .باشد كننده كمك اريبس دتوان مي آزمون يياجرا
 دگاهيد گردد مي شنهاديپ يآت مطالعات يبرا

 وزارت سطح در آزمون يبرگزار اناندركار دست
 يبررس مورد دياسات دگاهيد زين و ها دانشگاه و بهداشت

 و يكم مطالعات انجام با گريد يسو از .رنديگ قرار
 و كيالكترون يها آزمون در يقبول و يرد زانيم يبررس
 جهت در توان مي ها آن جينتا سهيمقا و يكاغذ يها آزمون
 با و كيالكترون صورت به ها آزمون ريسا يبرگزار

 شود مي هيتوص نيهمچن كرد. يريز برنامه تر كم مشكالت
 شركت از خود تجربه مورد در انيدانشجو نظرات بازتاب

 سطح در يبرگزار نيمسؤول به ها آزمون نوع نيا در
 و گذاران استيس و اندركاران دست ريسا و ها دانشكده

 و بهداشت وزارت يعموم يپزشك آموزش رخانهيدب

  شود. داده انعكاس يپزشك آموزش و درمان
  

  گيري نتيجه
 تيرضا زانيم از يحاك يكل طور به مطالعه نيا جينتا
 كيالكترون آزمون در شركت از انيدانشجو يباال
 در كه كردند انيب كنندگان شركت و بود كارورزي پيش

 توان مي را آزمون نيا ضعف نقاط كردن برطرف صورت
 )يكاغذ داد(م. يسنت يها آزمون يبرا يمناسب نيگزيجا
 تجربه نيا ميتعم خواستار نهاآ تينها در گرفت. نظر در

  شدند. خود يها آزمون ريسا به خوب
  

  قدرداني
 نيمسؤول از را خود وسپاس قدرداني مراتب وسيله بدين

 و همكاري ها مصاحبه انجام در كه محترمي انيدانشجو و
  نماييم. مي اعالم داشتند، را الزم مساعدت
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Abstract 
 
Introduction: In any change in the assessment system, students’ opinions as one of the main stakeholders is 
of great importance. These opinions will help planners overcome the problems and weaknesses and guide 
them towards corrective measures. The aim of this study was to investigate medical students’ experiences of 
pre-internship electronic exam in Isfahan and Kashan Universities of Medical Sciences in 2016. 
Methods: This qualitative study utilized directed content analysis approach. Participants included 17 
medical students participating in the first pre-internship electronic exam and were selected through 
purposive sampling. Data were collected through individual semi-structured interviews. The interviews were 
recorded with participants’ permission and then transcribed. The data were analyzed in MAXQDA-10 
software. 
Results: Three main categories emerged following data analysis including “strengths”, “weaknesses” and 
“solutions and recommendations”. 
Conclusion: This study elicited students’ experiences as one of the main stakeholders in the assessment 
system. The results indicate students’ satisfaction with participating in the pre-internship electronic exam 
and the students suggested that other exams should be held in this way. 
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