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Abstract: The aim of the present study was to provide a conceptual framework for the 

requirements of online exams in the medical education system amidst the Covid-19 

epidemic. Using systematic review and meta-analysis methods, the current study 

analyzed 28 studies conducted from 2018 to 2020. Findings of the study showed that 

the following play an important role in developing online exams in the medical 

education system: the development of strategies to reduce cheating, student 

authentication system, technical-technological support, design-structures, media 

literacy development of practitioners, learning interface, technology interface, question 

design model, content and technical evaluation, and psychological considerations. In 

addition to having the potential of becoming performance indicators, these components 

can be considered by test authors in medical universities. In line with the findings of the 

study, it should be acknowledged that professional development and attention to 

training requirements for medical education practitioners, including faculty members, 

students, and designers and managers of electronic exam systems. Developing attitudes, 

knowledge, and skills can complement the findings of this study as far as online 

examinations in medical higher education settings are concerned. 

 

Keywords: Exam, Online exams, Medical education, Requirements, Conceptual 
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 مقدمه

هاای دیدای  ناوریوزش عالی در گسترش علوم و فآم     

 هانمادی. دانشگاهو بنیاددن در دامعه ادفا مینقشی حیاتی 

ی مستمر و ریادگد سازیعرصه فراهم ندباالتربه طور ودژه 

 اصالی احیاای بوده و کانونکشور  هردر ساز توسعه زمینه

بر ادن اساس در مطالعات تأکیای دایه اساه کاه . نیدانش

و گساترش انتقال دانش   دانشگاه یاصل هدمأموررساله و 

 .(2020عه معرفه دانشجودان اسه )تاکرو علم و توس

 کهاای مارتری دای و فرادنایها و راهرردابداارزاز ددرباز  

ی و به طور خاص  در آماوزش در آموزش عال یاصل هیفعال

مهاارت  داناش   ارزدایابی و سانجشاسه. بوده  پزدکی

 هدااتقوبهسااازی و  یدانشااجودان باارا دیدرک و توانااا

 تحقا  جدنتاحصول از  نانیاطم یبرا نیو همچن یریادگد

 یدانشاجودان اساتفاده مادر  مورد انتظار یریادگد اهیاف

  ؛ امانوئل2014ی آموزش عال هیفیک نی)آژانس تضم دود

 یکردهاادرو بار ی ابدارزهمچنین کیفیه فرادنی  (.2020

آنهاا از  ادراک نیمطالعه و همچنا ی ریادگد هدانشجودان ب

اسااگینلی  )هاااوس  پ گااراردیتااأریر ماا یریادگداا ییمحاا

-یکه به نظار ما دیاز آنجا(. 2020 اسکاسیا و اسکاربوتلو

 دانشاگاهدر  ی و مساتمرشگیهم هیفعال کد یابدرسی ارز

نتاادج و  دنراالرا  ی  اهیاف مختلفیراتییاسه  با ودود تغ

را تحه تأریر  درون و برون دانشگاهی نفعاندذادن فرادنی  

  دهی.یقرار م

خواهای داد کاه ساازمانها و  نگاهی به پیرامون به ما نشان

نهادها از توسعه فناوری ها متأررنی. در ادان راساتا توساعه 

 آموزش نظامها از دمله همه سازمان در قرن اخیر  فناوری

منجر باه  توسعه  ندا .را تحه تأریر قرار داده اسه پزدکی

باه  فنااوری نقاش رفتندپر ینه تنها برا یآموزش عال ازین

 هیاتربباه بلکاه  سااز یه و فرصهعنوان دک واقعیه سازن

بااه عنااوان  فناااوری هااا نداااسااتفاده از ا یباارا رانیاافراگ

 ناپردر و اصلی نظام آموزدایکنشگران و مخاطرین دیادی

دیه اسه و توده به ادان موواوک کاانون مطالعاات قارار 

؛ احمی  2020گرفته اسه )پیرس  بیچ  هاالوی و کامپاس 

 .(2020االف و الغزالی 

 19فناورانه که بگارردم  وداروس کوودای  ریاخ تحوالتاز 

سراساار زناایگی بشاار را تحااه تااأریر قاارار داده اسااه و 

ادان هماه گیاری ارار  ها و مراکز آموزش عاالی ازدانشگاه

گیری کرونا در سطح واقعیه آن اسه که همهپردرفته انی. 

فناااوری اطاعااات و  رشدپاار شدمنجاار بااه افاازادهااانی  

ادن همه گیری به ادرار اسه.  یهد هادانشگاهدر  ارتراطات

مؤسسات آموزدی را به سمه تغییر پاارادادم و حرکاه از 

دادگیری سنتی با دیب بسایار زدااد باه سامه داادگیری 

الکترونیکاای و ساااختاردهی بااه محاایی هااای داااددهی و 

ماننای  یآموزدا یهااهیافعالدادگیری مجازی ساو  داد. 

باه  ا فنااوریدیه بهدتقو یریادگدو  یکیالکترون یریادگد

 یکردهاادانای و فرصاه هاا و رودیه لدمهم تری یعناصر

آمااوزش  رد یابدااو ارز یریادگدااآمااوزش   یباارا ییداادی

همراستا با ادن تغییار و تحاوالت و دهنی. یارائه م پزدکی

باا اساتفاده از فنااوری اطاعاات و  یابدارزتغییر پارادادم  

 شتری دافتهی رون  بیکیالکترون یابدارتراطات به عنوان ارز

و  تاوان باه عناوان روش یرا ما یکیالکترون یابدارز .اسه

 یاز فناوری اطاعات برا "کرد که در آن  فدتعر رودکردی

)کاارک   داود یاستفاده م "یابدمرتری با ارز هیهر فعال

؛ گیاراکس و مورداا 2020 کاالم  پاوول  استولزفس و ترنر

ها و زدار نایفراد تمامیدامل  (. ارزدابی الکترونیکی2020

باا  جدنتاا یسااز رهیاتاا ذخ یطراح از  یابدارز فرادنیهای

باداای. همچنااین اداان نااوک فناااوری اطاعااات ماایکمااک 

اهایاف ساازنیه و خاصاه انجاام  یتوانی برا یم ارزدیابی

 ارزداابی و قضااوت یتوانای بارا یبه عنوان مثاال ما؛ دود

 یبارا یصایابزار تشخ کدبه عنوان  اد یدمع بنیو  دینها

 ردیامورد استفاده قارار گ یریادگدفرادنی  یدر طجو نشدا

 .(2020)آدددن و سودکان 

 ردناپاردیدایا یبخش آزمون برخیبا ادن تصور ادن روزها  

و  یواقعا یابداارز یبرا یکیالکترون یریادگد یهاحلاز راه

)آنیرسون  تارستنسون   اسهجودان منصفانه عملکرد دانش

 یو اداارا یطراحاا .(2020توربرگاسااون و گادمنسااون 

 یریادگدا یهادنره ندزتریچالش برانگ  های برخیآزمون

های برخی معماوال  اسه. به طور خاص  آزمون یکیالکترون
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و بایون حضاور  یکایالکترون یریادگد یدر نظام عامل ها

یانجاام ما مجاازی در مکان انیو مربجودان دانش یکدزیف

تی  توداه باه درساهاای بارخی از لحاا  آزمون لرادود. 

باه  سازد؛ یم جاددا چالش را ند  چنیآن هیصیاقه و امن

 ژهدبرخی به و ییدر مح حضور دانشجو یدیعنوان مثال  تأ

بار . عااوههساز اسامشکل ارینظارت مستمر بس ابیدر غ

 و تقلااب یبارا   فرصااه راآزمااون بارخی مااتی  تنظنداا

بع اطاعاات امنا دسترسای راداز ؛کنای یم ی مهیارانیپشت

جودان دانشا یو تعاادل بارا یگونه بررسچیه برخی بیون

  از سارعه بااال ناانی  اطمندااسه. عاوه بار ا پردرامکان

جودان همه دانشا یبرا نترنهداتصال به ا و میاوم یدسترس

ماوارد ادن . تمام بادیمیددوار  اریهای بسطول آزمون رد

های برخی را باه آزمون هینیو ع هیسامه  امن هددر نها

)مظفار  تااهیر  اناوار  چاادری و میار   زنایانیا یخطر ما

2020). 

بخش دکی از لرا  کاربسه ارزدابی الکترونیکی مطلوب و ارر

بیناناه میازان تحقا  های اساسی در سنجش واقاعچالش

بادی. با توده به اهمیه اهیاف دادگیری در دانشجودان می

 ها و رودکردهای متنوعی در پژوهش هااادن موووک  میل

( در مطالعه ای نشان داد 2013اسه؛ اسلیهان ) ارائه دیه

تواننای از  یما دانشاجودان  نظام آزمون برخی که با ادجاد

 آزماونبارای آغااز تلفن همراه  یهاییمح ردها و ساانهدرا

 دراسه کاه باه کااربران  یبستر قابلیه  ند. ارنییبگ بهره

و به سارعه  یدهی تا به راحتیادازه م یکیالکترون ییمح

و  نیی. داو در هار ماوقعیتی آزماون بیهنای یمکاان از هر

نظااام  کداااز  ییداادی کاارددرو (2013س )چوخااادرک

و  ینیرا ارائه دادنی که از سؤاالت ع یکیالکترون هایآزمون

 کدانظاام بایون داک  نداکنای. ایما یرانیپشات یذهن

اهایاف  ی تحقا کیالکترون یدر نظام عامل بررس شرفهیپ

دعنای  ؛حسااس اساه تنماودود  نظاام باه  نداسه. با ا

کلماه دقیقاا متارادف   ختنرود کاربر بیون دنایانتظار م

ی امسالله دیمعناا ی  ناهمگنندکنی. بنابرا پدرا تا یییکل

. نظام محساوب مای داود نددر ا قابل تامل و دک دغیغه

خودکااار پاساا   یابداارز یباارا یتمدالگااور( 2014دایرا )

 یپاسا  هاا  در ادن نظاامارائه داد.  ای دملهتک یفیتوص

به صاورت نماودار نشاان داده دایه و باا پاسا   یحدتشر

 کدافقای  الرتاه ادان مطالعاهدونی. یم سهداستانیارد مقا

 یکایالکترون نظاام آزماون کداتحق   یبرا ینظر کرددرو

امکان  یبررس یبرا اقیامی چیه  اما اسهداده ارائه  دیمعنا

 ان. نامراتاا و همکااراساه انجام نشایه کرددروادن  یسنج

را توساعه دادنای.  لدابار موبا ینظام آزمون مرتن( 2015)

برخی موداود فقای های آنان معتقی بودنی که نظام آزمون

کنای.  یموواوک خااص را بررسا کدا یتوانی دانش کلیم

 ناشدا یبارا یذهنا یکینظام آزمون الکترون کد  ندبنابرا

باا  تر کاردن آزماونآسان با هیف موووک نهیدر زم  یعم

 . کردنیارائه  یکیبه الکترون یون معمولآزم لدتری

 در حاوزه بنایی بلاومبه طور کلی به منظور بررسی طرقه

های برخی برای تیودن و طراحی خودکار ادان ناوک آزمون

ای صورت گرفته اساه؛ کیال و ها مطالعات گستردهآزمون

( چهار محیودده در تیودن و طراحای 2013کیودل کار )

هاا داامل دهنی. ادان محایوددهآزمون را می نظر قرار می

های دک واحی درسی  پودش سطوح پودش مناسب فصل

مختلف سؤاالت  پودش سطوح دناختی طرقه بنیی بلوم 

و توزدع نمرات در بین ساؤاالت اساه. چناین محایودده 

هادی برای الگوردتم پیشرفته تیودن و طراحی دک آزماون 

هاای دونی. دکای ددگار از پاژوهشنهادی درنظر گرفته می

بنیی سؤاالت به بنیی سؤاالت برحسب طرقهمهم در دسته

گاردد. دایوه ( بار می2012تحقیقات عماار و همکااران )

بادی؛ باا ادان حاال  پیشنهادی  رودکرد مرتنی برقاعیه می

های در ادن پاژوهش ماورد تیودن و طراحی فرادنی آزمون

 بررسی قرارنگرفته اسه. 

دهاه  دازش زبان طریعایددگر رودکردها به استفاده از پر

طرقه بنیی ساؤاالت و وزن دهای باه هرساؤال اساه. باه 

طورمثااال  پژوهشااگرانی چااون داداااکودی و همکاااران 

ای در اسااتفاده از پااردازش ( نتااادج امییوارکنناایه2016)

دهی باه ساؤاالت برحساب ساطوح زبان طریعی برای وزن

انی. ددگار پژوهشاگران بنیی بلوم ارائه دادهدناختی طرقه

را بارای فرادنای انتخااب  استفاده از الگوردتم منط  فاازی



 754                                                                                                                                 مکاران                         و ه محمدی

 

 1400، پاییز 3ارهشاپور، سال دوازدهم، شمی آموزش جندی هشی توسعهپژو_ی علمیفصلنامه

سؤاالت بساته باه ساطوح دداواری پیشانهاد مای کننای 

(. همچنین  به منظاور اعتراار 2015)مهنیس و همکاران 

سنجی رودکردهای پیشنهادی در زمینه تایودن وطراحای 

ها  ابزارهای مختلفی ادجاد دایه اساه. باه خودکار آزمون

( پیشنهاد می کننی کاه 2010کاران )طور مثال سن و هم

از طرد  دناسادی موووک  انواک سؤاالت و سطح ددواری  

به آموزش دهنیگان کمکی ارائه داود. ددگار پژوهشاگران 

-( ابزاری را پیشانهاد مای2017چون گانگار و همکاران )

 کننی که ساؤاالت را براسااس ساؤاالت مرتنای باردانش 

برد محور طرقه بنایی و کار حافظه محور  مرتنی بر منط 

سازی بارای ها  از الگوردتم تصادفیکنی. در ادن پژوهشمی

کننای. انتخاب سؤاالت از پادگاه بانک سؤاالت استفاده مای

ها می تواننی صرفا برای آزمون از داک عاوه بر ادن  آزمون

 ریسامترم طراحی و تیودن دونی. های پادانفصل دا آزمون

 یابدااو ارز جاااددا یباارا دیااز وب معناا( 2010م )و حسااا

اساتفاده  یکیآموزش الکترون یهادر دوره پاس سؤاالت باز

و فناوری  دیاستفاده از وب معنا پژوهش هیف از  و کردنی

باود کاه  یابدنظام ارز یو ادرا یطراح یبرا میس یب یها

بار وب   یمرتنا یهاادر آماوزشدانشجودان درکه  برای

 بار یتمرکز اصالو  هاینو آزمو گاندرا ناتدها  تمرآزمون

بار  یبار وب و مرتنا یمرتنا یاها یابداسنجش تأریر ارز

 اند  عملکرد و درک دانشجوشرفهیسطح پ یبر رو لدموبا

توانی ماورد اساتفاده قارار می مجازی و برخی یهادر دوره

 گیرد.

را در  یاکنناایه یواریااام جدنتااا یکاایالکترون هااایآزمااون

امروزه و در  ها و  دنگیعیطر یادماننی با یبحران یددرا

 نینشان داده اسه. باه هما 19کوودی  یریهمه گ درادی

در  یریادگدا هدردمای یمتعید و نظام ها یها  روشلیدل

 آزمون زیآم هیسه دهه گردته به منظور ارائه و ارتقا موفق

)وامودراس  آنیرتس و دالگردس انیدیه یمعرف یکیالکترون

هنوز به طور مایاوم  یکیالکترون آزموناستفاده از  (.2019

 منظاررا از  دیهااهاا و چاالشفرصهو در حال ردی اسه 

 یهاامورر آزمون هدردمحتوا و می هدردبرخی  می تیردس

مختلف فناوری  یهاشرفهی  پژهدکنی. به ویم جاددبرخی ا

قابل اعتمااد و پرسارعه امکاان  ینترنتدا یهارساخهدبا ز

 یریادگداو  ردتصاو پاردازش شرفتهیپ فنوناز  یبرداربهره

 ارزدابی ی وآموزد یهاهیفعال یانجام واقع یرا برا ینیماد

)آبیساادو  دلایردگز  آردااس   کناییفراهم ما یکیالکترون

هاا و از دانشاکیه از ادن رو بسیاری (.2019ادسپ و بانگی 

 کدابه عنوان  یکیالکترون آزموناتخاذ  خواهانها دانشگاه

باا ادان  .هستنی درادی فعلیدر  قابل اعتماد ارزدابیبستر 

ودود  رودکرد کشاورهای مختلاف در رابطاه باا برگازاری 

هاا در دوران داایوک کروناا متفاااوت اساه و دااامل آزمون

 یبرگاازارهااای متنااوک از قریاال گیااریطیفاای از تصاامیم

هاای    لغاو آزموناعام دایهی زدرهای طر  برنامهآزمون

 های پرآزمون یبرگزارو  هایآزمون  دتعو ادمجید آزمون 

 یبرا ندگزددا یکردهادرو یمعرف  صورت برخیه محتوا ب

کاااهش تعاایاد ی  ریادگداا یهااای و اعترااار ساانجآزمون

 بادی. می هایآزمون

   کاهآزماون اواطراباز طرفی دیوه ارزدیابی در میازان 

همزمان اسه  یو واکنش ها یاز عائم روانشناخت یریترک

-یما یآزمون نادا دکسه اد یاحتمال یاز عوارض دانر و

اواطراب  یداناخت ی. دنراه هاابادیتأریرگرار می  دود

 اداقرال  یمعموال  دامل افکاار مازاحم منفابرخی آزمون 

و  کمرود توده  حافظه یادآورددر  یهنگام آزمون  ددوار

 یواکانش هاا و اساه وعیف بودن دسترسی به ادنترناه

 وهای اوطراب  تارس و وحشاه مربوط به آزمون یاطفع

 شدو افزا  د  تعریدامل تنش عضان یدسم یها واکنش

ساطح انی که مطالعات نیز نشان داده. بادیمیوربان قلب 

توانای تحاه  یمتفااوت اساه و ما دانشجوداناسترس در 

 هی  وواعاتیماننی سن  دنس  سطح تحص یتأریر عوامل

مقطاع و عملکارد  شارفهیپ  خاانواده یادتمااع یاقتصاد

ا و بساتر برگازاری آزماون قرلی  سطح درگیاری باا کرونا

(. بناابرادن 2020)ساکا  نیکپلاو و باانتی  ردیقرار گ برخی

بخاش  باا کمتاردن کاربسه ارزدابی برخی مطلاوب و ارار

های مجاازی در دوران القای استرس و متناسب با آموزش

کرونااا واامن تااامین آرامااش روان دانشااجودان  دکاای از 

ن تحقا  بیناناه میازاهای اساسی در سنجش واقاعچالش
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-اهیاف دادگیری مقارن با بهیاده روانی دانشاجودان مای

 بادی.

 یاز اداکال سانت یپزداک هاایآماوزش  دااریسال در 

  از نداآموزش آنا به  برگزاری حضوریبر  یآموزش مرتن

)ردااب  گاازال و  اناایافتااهد رییااتغ یکاایالکترون ادااراه دور 

 گیری کرونا  ادن تغییارطر  درادی همه .(2020آلکاتن  

ی راه حال مناساب بارا کداممکان اساه  آموزش کانال

در دوره هااای آمااوزش پزدااکی باداای؛  لغااو دلااوگیری از

 انددانشاجو یممکن اسه برا ندآنا آموزشکه نظام یحال

 انددانشجولرا برای بادی   یکاف ینیقرل از بال یهادر سال

  رناییگیقارار ما ینیباال یهاییکه در محهای باالتر سال

رونی تفکار  جاددو ا یریادگد یبرا مارانیب نهدارتراط و معا

 ی و در حفا  ساامتی بیماارانوارور ی صیتشخ ینیبال

 . اسهحیاتی 

 یپزدک یهامطالعات نشان داده اسه که تعامل با فناوری

 یهاهیبه بهرود صاحی آموزش پزدک نیاز راه دور در ح

باا  مااریاز ب قرهو مرا یکل یریادگد  ی  دانش پزدکیاصل

لارا  (.2020 )میاان و خاان کنای یباالتر کمک م هیفیک

ی دهه اطمیان از ادن امار کاه پزدک مراکز آموزش اغلب

الزم را کساب  یهامهارت  رل از دروک به کارق انددانشجو

 یرو ناودن ارزدایابی یکرده انی  به استفاده از فناوری ها

 .(2019 )ودس و ددک  آورنییم

داانری  راه باا مشاکاتها را همحلاز راه یبحران ها برخ

  دامعاه 19کوودایدر بحاران  یدهنای. حتایارائه م خود

-حالو راه اموزدیاتجربه خود بادن از  یدبا یآموزش پزدک

دوره و  مطالب یاگرچه به روزرسان .نمادی ییتول یعمل یها

 یریادگداآماوزش از راه دور و  یمناسب ساختن آنهاا بارا

  داطر ندوزش از اآم جداسه  اما نتا آن یاداز مزا یمجاز

 .(2020)راس   پس از آن دارد  یدق اریبس یابدبه ارز ازین

از ادن رو  موووک ارزدیابی صحیح  دقی  و قابل استناد از 

تردن وده های علمی و آزمادشگاهی  دکی از حیاتیآموخته

دادگیری آماوزش پزداکی -تکمیل و تضمین رونی داددهی

 بادی.می

امااروزه روناای  هااای صااورت گرفتااه طراا  پااژوهش

کشاورهای توساعهدر  یدر نظام دانشاگاه یاستانیاردساز

بخش مهمی از  اناسه. ارزدابی به عنو در حال انجام دافته

سیستم  با هیف تقوده کیفیه آموزش و تساهیل تحارک 

در دانشجودان در نظار گرفتاه دایه اساه. اساتانیاردها و 

کاه  کنای ینشان ما خاطر هیفیک نیتضم یبرا رهنمودها

 هدانامه ها و رو ندی  آارهایبا استفاده از مع یدبا اندنشجودا

 داونی یابدا  ارزوددا یکه به طور میاوم اعماال ما دیها

دایه   یطراحا یباه خاوب یهاایابداارز (.2020اسمن  )

 جااددحجام کاار معقاول ا جاددا یرا برا یانتظارات رودن

باه تاا  سااخنهفراهم  انددانشجو یرا برا یکنی و فرصتیم

 افاهدو در هااات  ارائاه فعالیاهنادتمرحل آموز خودطور 

نظاام  فیواع یحال  طراح ندبازخورد را انجام دهنی. با ا

تفکار و  یتوانی مانع اصال ی  مارربخش ارزدابی الکترونیکی

بتواننای در  یداهاا با یابدبادی. ارز انددانشجو در یریادگد

 انددانشاجو اریرا در اخت دیبازخوردها تحق  اهیاف مورد 

ساطوح باه ارتقاا  یخود بارا یآمادگ دیو دناسا داده قرار

 .نمادنی پیشرفته تر آموزدی را تسهیل

  هاادورهارزدابی در  یددی ی  ادغام فناوری هاندعاوه بر ا

 ادفا و اساتیی انیمرب یاحرفه شرفهیپ نقش چشمگیری در

های ؛ ومن ادنکه کاربرد طراحی نظام دامع آزمونکنییم

مناایی و هی در ارتقااا سااطح روااادهالکترونیکاای دانشااگا

کاااهش اسااترس اعضااای هیلااه علماای  دانشااجودان و 

ها و استقرار کاردناسان فناوری در دوران تعطیلی دانشگاه

پودای نظام آموزش بارخی در دایوک کروناا  قابال چشام

 نخواهی بود.

قارار اساه باا  یبهیادات یهامراقره یهااز آنجا که نظام

داونی   یهیکشا به چاالش شیپاز  شیب کرونا بار  شدافزا

در  یپزداک هاایآماوزشرونای ارزدایابی از اختاالت در 

از  رودکرد نودنی یدبالرا اسه.  ردسراسر دهان ادتناب ناپر

هاای ای بارای آزماونو چارچوب دکپارچهاتخاذ  ارزدیابی

بتواننای جودان دود که باه موداب آن دانشابرخی تیودن 

حف  ردن کیفیه ممکن در بهترا  ینیها و دانش بالمهارت

باا ورر مقابلاه ما ینه تنهاا بارا دیکردهادرو نی. چننمادنی
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اساه   یورور یبحران فعل نددر ا یمعضل آموزش پزدک

در  دانراهارزدایابی هماه یهااهداپا جااددا نهیبلکه در زم

باا ادان  خواهای باود. ییمف زیو فراتر از آن ن نیهدحوادث آ

ام داامع ماحظات  پژوهش حاور باا هایف طراحای نظا

های الکترونیکی در آموزش پزدکی تعردف  انجاام و آزمون

پاژوهش  محاوریال ؤبر ادن اساس سانگادته دیه اسه. 

 نظاام در بارخی هاایآزمون الزاماات چارچوب مفهاومی»

کروناا دارای چاه  گیریهماه دوران وداژه پزدکی آموزش

 مطرح دی.  «؟مؤلفه هادی اسه

 روش کار

هاای پژوهشربردی  در زماره ادن پژوهش از نوک کاا     

و از نوک فراترکیب بوده که با استفاده از روش داش کیفی 

( انجام دیه اساه. 2007ای سانیلوسکی و باروسو )مرحله

 یزردنفار متخصاب برناماه دو از متشاکل بیافراترک میت

ی  دک نفر متخصب میدرده آموزش عالی و دک نفار درس

های فراترکیاب مسلی به روش پژوهش فراترکیب بود. گام

 پژوهش:  پرسش اول( تنظیم مرحلهعرارتنی از: 

 الزامااات اداان بااود کااه چااارچوبسااؤال اصاالی پااژوهش 

 دوران وداژه پزداکی آماوزش نظاام در بارخی هایآزمون

 هادی اسه؟کرونا دامل چه مؤلفه گیریهمه

ادبیااات: در اداان  مناایودوی نظامدوم( دسااه مرحلااه 

انگلیساای دااامل  پااژوهش پاانج پادگاااه داده بااه زبااان

  «ساادنس دادرکاه»  «امرالی»  («Scopusاسکوپوس)»

برای مطالعاات خااردی و دو « پروکوئسه»و « ادپردنگر»

و « پادگاه نشردات کشور»پادگاه داده به زبان فارسی دامل 

داینی. انتخااب « پادگاه اطاعات علمی دهاد دانشاگاهی»

هاای هاا از واژهودوی مقااالت در ادان پادگاهبرای دساه

  «نظااام ارزداایابی باارخی»  «آزمااون باارخی»کلیاایی 

اسااتفاده و « هااای الکترونیکاای در دوران کروناااآزمااون»

 2020تاا  2018های مقاالت مرتری در بازه زماانی ساال

 آوری دی. دمع

 

 ارزدابی کیفیهمرحله سوم( 

در مجماوک   ی مارکورهااداده اهگدپا هیپس از دستجو اول

های اداره دیه به دساه آمای. منرع با کلیی واژه 28تعیاد 

فرادناای بااازبینی دااامل بررساای عنااوان منااابع  چکیاایه و 

محتوای آنها بود و در هار مرحلاه متناساب باا معیارهاای 

ها فارسای و انگلیسای  زماان انجاام پردرش )زبان پژوهش

هااای   پژوهش2020تااا سااال  2018هااا از سااال پژوهش

ترکیری دا کیفی به صورت مقاله منتشر دایه در مجاات  

نامه منتشر دیه( مورد بررسای بخشی از دک کتاب و پادان

 قرار گرفه. مراحل بازبینی به درح زدر بود:

( عنوان منابع  چکیایه و محتاوای آنهاا بررسای دایه و 1

منابعی که ارترااطی باا ساؤاالت پاژوهش نیاداتنی  کناار 

 وارد بیشتر بررسی برای منرع 25ته دینی. در نهاده گراد

 .دینی دوم مرحله

 نودسانیگان باه مرباوط کاه مناابعی از مرحله  ادن ( در2

 آنهاا از دکای بودنای تکاراری هایدافتاه دارای دا مشترک

 منراع 3 ترتیب ادن به. مانی باقی ترکامل پژوهش و حرف

 نهاداه رد و حارف های تکراری باودکه دارای دافته ددگر

 .مانینی باقی منرع 22 تعیاد

دناختی مطالعاات  ماورد در قیم بعیی  بادی کیفیه روش

ارزدابی قرار گیرد. هیف از ادن گام  حرف منابعی اسه که 

های آنها اعتمادی نیادته بادی. بناابرادن پژوهشگر به دافته

ای که بادی در تلفی  ودود دادته بادی ممکن اسه مطالعه

همین دلیل ابزار ارزدابی حیاتی مورد اساتفاده رد دود. به 

قرار گرفه که لیسه کامال و داامعی از ساؤاالت را ارائاه 

دهی و برای تعیاین اعتراار  کااربردی باودن و تناساب می

(. باه ادان 2006داود )گلاین  پژوهش باه کاار بارده می

ساؤالی دهاه بررسای دقاه   10منظور  سیاهه وارسای 

فی تهیه دی. ساؤاالت داامل اعترار و اهمیه مطالعات کی

بررسی اهیاف پژوهش  منط  روش  طرح پاژوهش  روش 

هاا  رابطاه پژوهشاگر و آوری دادهگیری  روش دماعنمونه

کننیگان  ماحظااات اخاقاای  اعترااار تجزدااه و مشااارکه

ها و ارزش پاژوهش باود. ها  بیان واواح دافتاهتحلیل داده

ه دیه و بارای هار هنگام استفاده از ادن ابزار  منابع مطالع

تاا  1های باال امتیازی بین منرع به لحا  دارا بودن ودژگی

https://www.scopus.com/
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امتیاازی ادان  50در نظر گرفته دی. بر اساس مقیااس  5

روش  هر منرع بر اسااس درداه کیفای و مطااب  طیاف: 

  متوساای «31 -40»  خااوب «41 -50»خیلاای خااوب 

« 0 -10»و خیلی وعیف « 11-20»  وعیف «21 -30»

 ینی.بنیی ددسته

منرع باه دلیال کساب امتیااز واعیف و  2بر ادن اساس  

منراع در فرادنای ارزداابی  20خیلی وعیف حرف دینی و 

 5منرع امتیااز متوسای   4پردرفته دینی که از ادن تعیاد 

مقاله امتیاز خیلی خاوب را کساب  9مقاله امتیاز خوب و 

 کردنی.

 ندادر اهاای کیفای: مرحله چهارم( تجزده و تحلیال داده

 منتخاب و مقالاه 20 وساتهیمرحله  پژوهشگران به طور پ

دی درون محتوا هاافتهدبه  یابیدست منظوردیه را به  دینها

 انی  چنایبارانجام دایه یاصل مطالعاتکه در آنها  دیمجزا

 دای. اقایام انتخابی متون از کیها استخراج کرده به مرور

 قرار عمل پژوهش ماک کیها سؤال اصلی استخراج برای

در مجماوک  یفراوانا گارفتننظرباا در  ثیح نداز ا گرفه.

 .یدکی استخراج گرد 58

ی( و مرحلاه دشام فایک یهاافتاهد بیترکمرحله پنجم )

ها ارائاه دایه های کیفی( در بخش دافتاهدابی دافتهاعترار)

هاا باا اساتفاده از روش تحلیال داده تحلیل و تجزدهاسه. 

یه مجیدا  در دناسادی د مضامینمضمون صورت پردرفه. 

با استفاده از درکه ادتمااعی متمرکز  دلسة بحث گروهی

مقوالت نی تا در نهاده روی مورد بررسی قرار گرفتمجازی 

 . گرددیاستخراج دیه تواف  حاصل 

 هایهاایفارائااة توواایحات الزم در مااورد اهمیااه و  بااا

مشخصاات عیم ادراار در پاسا   عایم دردافاه پژوهش  

نگی و عایم افشاای نظارات باه دانشجودان  محرماافردی 

هااای صااوتی پااس از سااادردن  اطمینااان از حاارف فادل

دادداده  اساتفاده از نتاادج نظارات صارفا  دهاه ارتقاا و 

 بهرود کیفیه پژوهش و اطاک نتادج به دانشجودان رعاداه

اطمینااان از صااحه تفساایر و بردادااه  گردداای. باارای

از  یادر صاورت ن  کننیهپژوهشگران از اظهارات هر درکه

 بررسیدوباره صحه تفسیرها مجیدا  با وی تماس گرفته و 

 در نهاداهو درصورت نیاز تغییرات الزم انجام دای.  گرددی

 فرادنی گردآوری داده ها برای تحلیال مصاحره  23پس از 

 نهادی به ادراک رسیی.

 هایافته

به عنوان  هاپژوهشتمام عوامل استخراج دیه از ابتیا      

باا  لیاتقل یهاسپس طرا  قاعایهته دی و نظر گرفکی در

از کیها  کیها خاصاه دای و  کدمفهوم هر  گرفتننظردر

 کی کااهش دافاه. مضاامین 29کی( به  58) هیاول یکیها

 ارائه دیه اسه. 1دیه در دیول  دناسادی پاده

 نظام آموزش پزشکیدر  برخط هایآزمونشده مرتبط با مؤلفه های اثر گذار در طراحی یک نظام  شناسایی پایه . مضامین1جدول 

Table 1. The basic themes identified in relation to the effective components in designing an online testing 

system in medical education system 

 منابع مضامین پایه

 (2019ساتجا ) (، ساکمتندی و2020الشامری ) کروفونیمدوربین و  و صدا با چهرهدریافت 

 (2019(، آسپ و بندانگ )2021داسون ) یبه طور تصادفدسترسی به سؤاالت 

 برای هر کاربر آزمون یمحتوامحرمانه بودن 
(، ساکمتندی 2019(، اوال، خیا و بارکر )2021(، داسون )2019آسپ و همکاران )

 (2019و همکاران )

 (2021(، داسون )2019(، اوال و همکاران )2018گ و اسکارتنر )فرانک، ناپسچین بندی برای جلسه آزمونتدوین زمان

 یخصوص میحفظ حر و یریپذکنترل
(، 2019(، اوال و همکاران )2019(، ساکمتندی و همکاران )2020الشامری )

 (2020الشامری )

 به روز شدن مشخصات نظامی دانشجو
مکاران (، قیزالن و ه2019(، آسپ و همکاران )2020آگاروال و کاشیک )

 (2020(، الشامری )2019)

 (2020(، الشامری )2018(، آیسا و همکاران )2020آگاروال و همکاران ) فعلی دانشجو ریبا تصو ریتصاو مجموعه ضبط شده سهیمقا
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 منابع مضامین پایه

 ی آزموندر ابتدا ستایاهویت  دییتأ
(، 2018(، آیسا و همکاران )2018(، فرانک و همکاران )2019آسپ و همکاران )

 (2020)الشامری 

 (2018(، آیسا و همکاران )2019قیزالن و همکاران ) تخصیص پشتیبان و کارشناس فناوری

 نترنتیا رایانه وبه  یدسترس
(، قیزالن و همکاران 2018(، فرانک و همکاران )2020آگاروال و همکاران )

 (2018(، آیسا و همکاران )2019)

 پسند کاربرمحیط و  از بستر وباستفاده  تیقابلی سادگ
(، ناندینی و 2020(، مارتونو و همکاران )2020گارگ، ورما، پاتیدار و تجرا )

 (2020(، مارتونو و همکاران )2020(، مظفر و همکاران )2020ماهسوری )

 (2020(، مارتونو و همکاران )2019قیزالن و همکاران ) ی در طراحی آزمونریادگی یها و مدل ها هینظرادغام 

 (2020(، مظفر، تاهیر، انوار، چادری و میر )2020ناندینی و همکار ) متنوع دشواری سطوح طراحی سؤاالت در

 (2020(، مظفر و همکاران )2020گارگ و همکاران ) ی و ورودی جدیدشهر شاغل، یی،روستاجویان دانش توجه به

 ی دانشجویاناانهیرا یهامهارتتوجه به 
(، 2018(، آیسا و همکاران )2020ان )(، مظفر و همکار2020ناندینی و همکاران )

 (2020(، مارتونو و همکاران )2019(، آسپ و همکاران )2019ژیانگ و همکاران )

 (2018(، آیسا و همکاران )2020(، مظفر و همکاران )2020ناندینی و همکاران ) یسیزبان انگل تسلط دانشجو به

 برگزاری دوره آموزشی طراحی آزمون برخط برای اساتید
(، اوال و همکاران 2020(، ناندینی و همکاران )2020گاروال و همکاران )آ

(2019) 

 (2018(، آیسا و همکاران )2020گارگ و همکاران ) قابلیت دسترسی نظامی سریع به پشتیبان

 دسترسی دانشجوی به مشاهده سطح پیشرفت خود در آزمون
 (،2020ان )(، مارتونو و همکار2018سوکادارمیکا، هارتیت و سسترا )

 (2019ژیانگ و همکاران )

 دانشجو برای استاد پایه هر مشخصات شینما
(، مظفر و همکاران 2018(، سوکادارمیکا و همکاران )2018فرانک و همکاران )

(2020) 

 نمایش نمودار فعلی و روند پیشرفت هر دانشجو
همکاران (، مظفر و 2018(، سوکادارمیکا و همکاران )2020آگاروال و همکاران )

(2020) 

 ی در سؤاالتکپ یگذاریکردن متن جا رفعالیغ
(، مظفر و همکاران 2018(، سوکادارمیکا و همکاران )2018فرانک و همکاران )

(2020) 

 (2020(، مظفر و همکاران )2018سوکادارمیکا و همکاران ) دسترسی به لیست دانشجویان برخط برای استاد

 جلسهقابلیت مدیریت بانک سؤاالت هر 
(، سوکادارمیکا و همکاران 2019(، ژیانگ و همکاران )2020گلدن و کلبرک )

 (2020(، مظفر و همکاران )2018)

 (2019(، ژیانگ و همکاران )2019(، اوال و همکاران )2020ناندینی و همکاران ) جویاندانش برای و جذاب یتعامل یکردهایاستفاده از رو

 (2019(، قیزالن و همکاران )2018(، فرانک و همکاران )2020گارگ و همکاران ) ی برخطهاسؤاالت در آزمون یساز یتصادف

 (2019(، قیزالن و همکاران )2019آسپ و همکاران ) پس از آزمونکالمی بحث و بازخورد امکان 

 ارزشیابی اثربخشی اجرای آزمون

 (،2018(، آیسا و همکاران )2019وامویراس، آندرتوس و دالگریس )

(، ناندینی و همکاران 2019(، ژیانگ و همکاران )2019ن و همکاران )قیزال

 (2019(، اوال و همکاران )2020)

برگزاری آزمون در جو بدون استرس و تناسب محتوای  آزمون با 

 سطوح یادگیری یادگیرنده

(، ماتویو و همکاران 2020(، گلدن و همکاران )2020باتلر هندرسون و کرافورد )

 (2020(، مارتونو و همکاران )2019 و همکاران )(، اوال2020)

 

در مرحله دوم  بر اسااس مضاامین پاداه دناساادی دایه  

 مضمون  6قالب  تری انجام و دربنیی کلیدسته

 

 

بنایی طرقه 2بنیی گرددینی. دایول دهنیه طرقهسازمان

 دهی:یدهنیه را نشان ممضامین سازمان
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 دهندهسازمان . مضامین2جدول

Table 2. Organizing themes 

 پایه مضامین دهندهسازمان مضامین

 های کاهش تقلبراهبرد

 کروفونیمدوربین و  و صدا با چهرهدریافت 

 یبه طور تصادفدسترسی به سؤاالت 

 برای هر کاربر آزمون یمحتوامحرمانه بودن 

 بندی برای جلسه آزمونتدوین زمان

 نظام احراز هویت دانشجو

 یخصوص میحفظ حر و یریپذلکنتر

 به روز شدن مشخصات نظامی دانشجو

 فعلی دانشجو ریبا تصو ریتصاو مجموعه ضبط شده سهیمقا

 ی آزموندر ابتدا ستایاهویت  دییتأ

 فناوری-پشتیبانی فنی

 تخصیص پشتیبان و کارشناس فناوری

 نترنتیا رایانه وبه  یدسترس

 کاربر پسندمحیط و  وب از بستراستفاده  تیقابلی سادگ

 ساختارها-طراحی

 ی در طراحی آزمونریادگی یها و مدل ها هینظرادغام 

 متنوع دشواری سطوحطراحی سؤاالت در 

 ی و ورودی جدیدشهر شاغل، یی،روستاجویان دانش توجه به

 توسعه سواد رسانه ای

 کنشگران

 ی دانشجویاناانهیرا یهامهارتتوجه به 

 یسیزبان انگل بهتسلط دانشجو 

 برگزاری دوره آموزشی طراحی آزمون برخط برای اساتید

 رندهیادگیرابط 
 قابلیت دسترسی نظامی سریع به پشتیبان

 دسترسی به مشاهده سطح پیشرفت خود در آزمون

 فناوریرابط 

 دانشجو برای استاد پایه هر مشخصات شینما

 ونمایش نمودار فعلی و روند پیشرفت هر دانشج

 ی در سؤاالتکپ یگذاریکردن متن جا رفعالیغ

 دسترسی به لیست دانشجویان برخط برای استاد

 قابلیت مدیریت بانک سؤاالت هر جلسه

 مدل طراحی سؤاالت
 جویاندانش برای و جذاب یتعامل یکردهایاستفاده از رو

 های برخطسؤاالت در آزمون یساز یتصادف

 ارزشیابی محتوایی و فنی
 پس از آزمونکالمی بحث و بازخورد کان ام

 ارزشیابی اثربخشی اجرای آزمون

 مالحظات روانشناسانه
 برگزاری آزمون در جو بدون استرس

 تناسب محتوای  آزمون با سطوح یادگیری یادگیرنده

 

در مرحله سوم با توده به مضامین پاده دناساادی دایه و 

قالب مضاامین بنیی دوم در دهنیه  دستهمضامین سازمان

 ارائه دیه اسه: 3فراگیر انجام دی که در دیول 

 مضامین فراگیر .3جدول 

Table 3. Comprehensive themes 
 دهندهمضامین سازمان مضامین فراگیر

 ارتقاء امنیت آزمون برخط
 کاهش تقلبهای راهبرد

 نظام احراز هویت دانشجو
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توسعه زیرساخت و پشتیبانی 

 آزمون برخط

 فناوری-فنیانی پشتیب

 ساختارها-طراحی

 توسعه سواد رسانه ای کنشگران

 مالحظات روانشناسانه

 مدیریت آزمون برخط
 رندهیادگیرابط 

 فناوریرابط 

 مدل طراحی سؤاالت اجرای آزمون برخط

 ارزشیابی آزمون برخط
 نظام ارزشیابی محتوایی

 نظام ارزشیابی فنی

  مالحظات روانشناسانه

تاا باا فاراهم  یهداپژوهش تاش گرد ندسراسر فرادنی ا در

 یهانهدگز یواوح و رودن برا فیو توص حاتیکردن توو

دیه و در زماان الزم  یمودود  مراحل پژوهش به دقه ط

 استفاده داود. هاپژوهش یابدمناسب دهه ارز یاز ابزارها

و  پاردریاعترار هاایتکنیک از اساتفاده باا هااداده اعترار

و از طردااا  خودباااازبینی پژوهشاااگران پاااردری انتقال

اعتمادپردری با هیاده دقی  درداان ها و دادهسوسازی هم

)لیانکلن و سوسازی پژوهشگران آوری اطاعات و همدمع

 همچنین برای اطمینان بیشتر از تعیین دی.( 1985گوبا 

دایه  و واردب کاپاا اساتفاده کیگرار دو بین تواف  روش

وهشگر ددگری در حوزه تعلایم و اسه. بیدن صورت که پژ

تربیه بیون اطاک از نحوه ادغاام کایها و مفااهیم ادجااد 

بنیی کیها و دیه توسی پژوهشگران حاور  اقیام به دسته

مفاااهیم نمااوده سااپس بااا مفاااهیم ارائااه داایه توساای 

پژوهشگران مقادسه دیه اسه. در نهاده با توده به تعیاد 

واردب کاپاا برابار باا  مفاهیم ادجاد دیه مشابه و متفاوت 

 نتاادج دهایمحاساره دایه اساه کاه نشاان می 818/0

 زدادی برخوردارنی. اطمینان قابلیه پژوهش  از

از سوی ددگر؛ در طول فرادنی پژوهش  منابع استفاده دیه 

ودو توسی دو نفر از پژوهشگران به صورت مستقل دساه

هاای هفتگای دیه و مورد ارزدابی قرار گرفته اسه. دلسه

نتاادج دساتجوها   م پژوهشی به منظاور: بحاث درباارهتی

دهی و اصاح راهرردهاای دساتجوی مناابع  بحاث دکل

راهرردهاای  گیاری درباارهها و تصمیمدرباره نتادج ارزدابی

های مورد توافا  و ماراکره ارزدابی مطالعات  تثریه حوزه

ها و موارد دامل اختاف نظار تاا رسایین باه حوزه درباره

رگاازار گردداای. همچنااین مستنیسااازی از تمااام ادماااک ب

ها و تغییرات در رونای کاار و نتاادج صاورت فرادنیها  روده

پااردرفه لاارا از اعترااار توصاایفی  تفساایری  نظااری و 

( برخااوردار 2007 پراگماتیااک )سانیلوسااکی و باروسااو

 در موواوعی نظرداات خررگاان از بادای. همچناینمی

دی. در ادن  رفتهگ بهره دیه انجام هایکیگراری خصوص

نفر از اساتیی حوزه تعلایم و  8با درکه  راستا گروه کانونی

تربیه برگزار دی و با استفاده از رودکرد توافا  محاور بار 

 مضامین دناسادی دیه تواف  حاصل گرددی.

 نظرا  در بررخط هایآزمون شبکه مضامین الزامات

 پزشکی آموزش

ها و اطاعات بیساه آمایه از پژوهش  داده نتادج براساس

گاناه هاای پنجمؤلفاه پیشینه پژوهش و مطالعه فراترکیب 

ارتقاء امنیه آزمون برخی  توسعه زدرسااخه و پشاتیرانی 

آزمون برخی  میدرده آزمون برخی  ادرای آزمون بارخی 

بادنی. همچناین هار داک از و ارزدیابی آزمون برخی می

 هادی بوده کاه الزامااتنیه زدر مؤلفهها در برگیرادن مؤلفه

-پزداکی را داکل مای آموزش نظام در برخی هایآزمون

 (.1دهنی )دکل 

 

 

 

 

 

 

 



 ...الزامات آزمون های برخط در                                                                                                                                        761

 1400، پاییز 3ارهشاپور، سال دوازدهم، شمی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پزشکی آموزش نظام در برخط هایآزمون الزامات . شبکه مضامین چارچوب مفهومی1شکل 

Figure 1. Thematic network of conceptual framework requirements for online examinations in medical 

education system 

 گیریبحث و نتیجه

-دیدایا یبخشا برخی هایآزمونادن روزها میدرده 

 یابداارز یبارا یکایالکترون یریادگدا یهاحلاز راه ردناپر

جودان در آماوزش عاالی و منصافانه عملکارد دانشا یواقع

 یو ادارا یطراحاهر چنی به اذعاان صااحرنظران  اسه. 

 یریادگدا یهادنره ندزتریچالش برانگ  های برخیآزمون

هایف پاژوهش حاوار  ارائاه چاارچوب  اسه. یکیالکترون

 پزدکی آموزش نظام در برخی هایآزمون الزامات مفهومی

کرونا با بهاره گیاری از روش مارور  گیریهمه دوران ودژه

هاای نظامنی و فراترکیب بود. از چنی دهه گرداته پژوهش

ماارتری بااا ارزدااابی الکترونیکاای در بسااتر سااادگیری 

 الکترونیکی رو به توسعه اسه. اما دامعاه علمای آماوزش

 بارخی هایآزمون پزدکی کشور همواره به الزامات به روز

نیاز دارد  الرتاه بهساازی و باه روزساازی الزاماات نیاز از 

 یهاامراقراه یهانظاماهمیه برخوردار اسه. از آنجائیکه 

باه  شیاز پا شیبا کرونا بار  شدقرار اسه با افزا یدتبهیا

روناای ارزداایابی از دااونی  اخااتاالت در  یهیکشاا چااالش

اساه.  رددر سراسر دهان ادتناب ناپر یپزدک هایآموزش

هاای ای برای آزماونبر ادن اساس ارائه چارچوب دکپارچه

توانی تضمین کننیه سانجش دقیا  برادنایهای برخی می

هاا و داناش مهاارتن و ارزدابی کننایه جودادانش دادگیری

بیشتر آنکه ادبیات موداود  .در بهتردن کیفیه بادی ینیبال

 هدردماای یمتعااید و نظااام هااا یهاااروشنشااان داد کااه 

در سااه دهااه گردااته بااه منظااور ارائااه و ارتقااا  یریادگداا

  رندهیادگیرابط 

  فناوریرابط 

 

 

 

 مدل طراحی سواالت

 

 زیرساخت و پشتیبانی آزمون برخطتوسعه  

 فناوری-فنی 

 ساختاری-طراحی 

 توسعه سواد رسانه ای 

 مالحظات روانشناسانه 

 

 مدیریت آزمون برخط

 کاهش تقلب 

 سیستم احراز هویت دانشجو 

 
 

 هایآزمون الزامات

 آموزش نظام در برخط

 پزشکی

2

1 

3 

1

1 
4 

 اجرای آزمون

 برخط

ارتقاء امنیت 

آزمون 

 برخط

 ارزشیابی آزمون برخط 5

 سیستم ارزشیابی محتوایی 

 سیستم ارزشیابی فنی 
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استفاده از  .انیدیه یمعرف یکیالکترون آزمون زیآم هیموفق

ه طور میاوم در حال ردی اساه هنوز ب یکیالکترون آزمون

باارخی   تاایردس منظااررا از  دیهاااهااا و چااالشفرصااهو 

 جااددبارخی ا یهاامورر آزماون هدردمحتوا و می هدردمی

پاژوهش کاه از ساال  28نموده اسه. در مطالعاه کناونی 

انجام دیه بود ماورد تحلیال  قارار  2020تا سال  2018

 امااتالز گرفتنی تا به دکل گیری دک چارچوب مفهاومی

 دوران وداژه پزداکی آماوزش نظاام در بارخی هایآزمون

کرونا انجامیی. در ادن مطالعه به مؤلفه های ارار  گیریهمه

نظاام در  بارخی هاایگرار در طراحای داک نظاام آزمون

دافته های مطالعه نشان  داد  آموزش پزدکی پرداخته دی.

کااربر محایی و  از بساتر وباساتفاده  هیاقابلی سادگکه 

کای از موواوعات اساسای در طراحای داک نظاام د پسنی

آزمون برخی اسه که ادان دغیغاه ماورد توداه پاژوهش 

(  مااارتونو و 2020هااای گااارر  ورمااا  پاتیاایار و تجاارا )

(  مظفار و 2020(  نانیدنی و ماهسوری )2020همکاران)

( بوده اسه. 2020(  مارتونو و همکاران )2020همکاران )

رای هر کاربر نیز ماحظاه ب آزمون یمحتوامحرمانه بودن 

دیی  و عنصر کلیایی در ادان نظاام باه دامار مای رود 

؛ اوال  خیااا و 2021؛ داسااون 2019)آسااپ و همکاااران 

(. قیازالن و 2019؛ سااکمتنیی و همکااران 2019بارکر 

( بر اهمیه 2020( و مارتونو و همکاران )2019همکاران)

ون ی در طراحای آزماریادگدا یها و میل ها هدنظرادغام 

توان از ادن انگاره در طراحی نظاام تأکیی نموده انی که می

های برخی بهاره بارد. ارزدایابی ارربخشای کارآمی آزمون

ادرای آزمون می توانی مورد توده قرار گیرد. ادن موواوک 

مورد توده پژوهش های وامودراس  آنیرتوس و دالگاردس 

(  قیازالن و همکااران 2018(  آدسا و همکااران )2019)

(  نانیدنی و همکااران 2019(  ژدانگ و همکاران )2019)

( نیز بوده اساه و بار آن 2019(  اوال و همکاران )2020)

ساؤاالت در  یسااز یصاادفتأکیی کارده انای. توداه باه ت

موووعی اسه کاه از نگااه پژوهشاگران  های برخیآزمون

پنهان نمانیه اسه و توده به آن را برای طراحی و ادارای 

ی برخی مهم ارزدابی دیه اسه و در ادن راساتا نظام ارزداب

مطالعااات و دافتااه هااای مطالعاااتی گااارر و همکاااران 

(  قیازالن و همکااران 2018(  فرانک و همکاران )2020)

انی. همچنین مطالعاات نشاان ( به آن تأکیی نموده2019)

کامای بحاث و باازخورد دادنی که نرادی از موووک امکاان 

؛ 2019 )آسااپ و همکاااران غفلااه نمااود پااس از آزمااون

(. همچناین مطالعاات متعایدی 2019قیزالن و همکاران 

(  گلاین 2020همچون مطالعه باتلر هنیرسون و کرافورد)

(  اوال و 2020(  ماااتودو و همکاااران )2020و همکاااران )

( از منظار 2020(  ماارتونو و همکااران )2019همکاران )

ن ادااره روانشناسی به الزاماتی همچون داو دلساه آزماو

نموده و بر ادن باورنی کاه برگازاری آزماون در داو بایون 

توانای باه ارار استرس و تناسب باا ساطوح دادگیرنایه می

بخشی آزمون کمک نمادی. همچنین دافتاه هاای پاژوهش 

و  یتعاامل یکردهاادرو کنونی نشان داد که بهره گیاری از

جودان در کارآمیی آزمون ارر گرار اسه. دانش برای دراب

ه هااای مطالعاااتی پژوهشااگرانی همانناای ناناایدنی و دافتاا

(  ژدانااگ و 2019(  اوال و همکاااران )2020همکاااران )

( ادن موووک را تائیی می نمادنی.  قابلیه 2019همکاران )

میدرده بانک ساؤاالت هار دلساه  دسترسای باه لیساه 

دانشجودان برخی برای اساتاد از دملاه الزاماات طراحای 

ودناای. همچنااین دسترساای آزمااون آناداان دااا باارخی ب

دانشجوی به مشاهیه سطح پیشرفه خاود در آزماون کاه 

مورد توده پژوهشگرانی از دمله ساوکادارمیکا  هارتیاه و 

( و ژداناگ و 2020(  مارتونو و همکااران )2018سسترا )

بادی به عنوان دک الازام مای توانای ( می2019همکاران )

بهساازی و  مورد توده طراحان آزمون قرار گیرد. از منظار

ی ااناهدرا یهاامهارتتوسعه حرفه ای نیز الزامات توده به 

دانشجودان  برگزاری دوره آموزدی طراحی آزماون بارخی 

 و یردپرکنترلبرای اساتیی مورد توده مطالعه کنونی بود. 

ی نیز از دمله مواردی اساه کاه مای خصوص مدحف  حر

گیارد. توانی در نظام طراحی آزمون برخی مورد توده قرار 

موارد فو  از دمله الزامات مهم طراحی آزمون برخی بوده 

اسااه کااه ماای تواناای مااورد تودااه طراحااان آزمااون در 

های علوم پزدکی قرار گیرد. هر چنی سادر الزامات دانشگاه
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نیز ودود دارد که در مقاله به تفصیل به آن اداره دی. باه 

طور خاصه مارور مطالعاات در مقالاه کناونی موواوعات 

هااای کاااهش تقلااب  نظااام احااراز هودااه اساای راهررداس

ساختارها  توسعه -فناوری  طراحی-دانشجو پشتیرانی فنی

فنااوری  رابای   رنیهیادگدرابی سواد رسانه ای کنشگران  

میل طراحی سؤاالت  ارزدیابی محتوادی و فنی  ماحظات 

روانشناسانه که در ادن مطالعه ماورد کااوش قارار داد کاه 

ین به داخب عملکردی مای توانای ماورد ومن تریدل د

های علاوم پزداکی قارار توده طراحان آزمون در دانشگاه

گیرد. در راستای دافته های مطالعه بادی اذعاان نماود کاه 

توسعه حرفه ای و توده به آموزش الزاماات باه کنشاگران 

محیی های آموزش پزدکی از دمله اعضای هیله علمی  

هااای نظااام هااای آزموندانشااجودان  طراحااان و ماایدران 

الکترونیکی با رودکرد توسعه نگردها  دانش هاا و مهارتهاا 

می توانی مکمل ادن مطالعه در محیی های آماوزش عاالی 

پزدااکی باداای. در پادااان در اداان مطالعااه و در بررساای 

مطالعات مرتری سعی گرددی مناسب تردن و مرتری تاردن 

و  مطالعات که مای توانای باه تایودن چاارچوب مفهاومی

 پزداکی آموزش نظام در برخی هایتیودن الزامات آزمون

کرونا کمک نمادی مورد توداه قارار  گیریهمه دوران ودژه

گیرد. با ادن ودود بیشتر ادان مطالعاات در دوساال اخیار 

انجام دیه اسه که الرته با توده به عطف توده مقالاه باه 

  تاا حایی 19اداره به مطالعاتی در زماناه دایوک کوودای 

های تواننای بررساییعی اسه. اما پژوهشگران ددگر میطر

دامع تاری در مطالعاات انجاام داده و عااوه بار ادان بار 

 نظام در برخی هایکاربسه الزامات در سامانه های آزمون

تأکیی نمادنی و به پژوهش در ادان زمیناه  پزدکی آموزش

ها بپردازنی. کاوش ددیگاه و ادراکات کنشاگران آزمونهاای 

ز دملااه اعضااای هیلااه علماای و دانشااجودان در باارخی ا

 توانی پیشنهاد گردد. می عالی پزدکی های آموزشمحیی

هاار چناای ارائااه چااارچوبی مفهااومی بااه منظااور طراحاای 

نظام آموزش پزداکی از نقااط قاوت در  برخی هایآزمون

اعترارداابی  هادی نظیرمحیوددهبادی لکن ادن پژوهش می

دکی کشاور قابال تأمال و زپهای علوم دانشگاهدر ادرادی 

 بررسی بیشتر اسه.
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 پزداکی آماوزش نظاام در برخی هایآزمون الزامات هیف پژوهش حاور  ارائه چارچوب مفهومی چکیده:

 28با بهاره گیاری از روش مارور نظامنای و فراترکیاب در مطالعاه کناونی  کرونا بود. گیریهمه دوران ودژه

دافته های مطالعه نشاان  انجام دیه بود  مورد تحلیل  قرار گرفتنی. 2020تا سال  2018سال  پژوهش که از

ساختارها  -فناوری  طراحی-های کاهش تقلب  نظام احراز هوده دانشجو  پشتیرانی فنیداد که تیودن راهررد

ارزدایابی محتاوادی و فناوری  میل طراحی سؤاالت  رابی   رنیهیادگدرابی توسعه سواد رسانه ای کنشگران  

پزدکی نقش افاردن اساه. مؤلفاه  آموزش نظام در برخی هایفنی  ماحظات روانشناسانه در طراحی آزمون

های های مرکور ومن تریدل دین به داخب عملکردی می توانی مورد توداه طراحاان آزماون در دانشاگاه

نمود که توسعه حرفه ای و توده به آموزش علوم پزدکی قرار گیرد. در راستای دافته های مطالعه بادی اذعان 

الزامات به کنشگران محیی های آموزش پزدکی از دمله اعضای هیله علمی  دانشجودان  طراحان و میدران 

توانی مکمل ادان مطالعاه ها  دانش ها و مهارتها می های الکترونیکی با رودکرد توسعه نگرشنظام های آزمون

 بادی. در محیی های آموزش عالی پزدکی

 

 .برخی  آموزش پزدکی  الزامات  چارچوبی مفهومی هایآزمون  آزمون کلیدی: واژگان

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 


