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  مقدمه

هاي زیادي پیشرفت آموزش پزشکی يامروزه در حیطه   

هاي نوین الکترونیکی آموزش و شیوه و صورت گرفته

ایجاب  ن دلیلـبه همی. پا به عرصه گذاشته است یادگیري

هاي الکترونیکی و ارزشیابی نیز از روش يکند که در حیطهمی

و  شود کمک گرفتهها کامپیوتري در طراحی و برگزاري آزمون

تر کردن نرم افزارهاي ها، اقدام به پیشرفتهبا محک زدن آن

 ). 1(پدید آمده و بهبود کیفیت و کارآمدي سیستم گردد 

اي در ارزشیابی پایان هاي چندگزینهاز آزمون در حال حاضر

هاي مختلف علوم پزشکی از جمله دوره و میان دوره رشته

. شوداستفاده میفور به وهاي ارتقاء دستیاران پزشکی آزمون

 آموزشی فنی ساختارهاي ترفعال تعامل گر لزوم مطالعات بیان

 ارزشیابی هايکمیته و آموزش توسعه مراکز مانند هادانشگاه

خصوص اقدامات اساسی قبل و پس از مدرسین در با دانشکده

و  آزمون تحلیلتجزیه و  دقیق انجام برگزاري آزمون از جمله

از طرفی در  .)2( باشدمی هاپرسش بررسی دقت و کارایی

هاي نظام آموزش عالی کشور، نظام ارزیابی و امتحانات  سیستم

و دست اندرکاران و  مسوولینهاي جدي را پیش روي چالش

متولیان آموزش پزشکی کشور قرار داده است و یکی از 

ها مطالبات جدي جامعه نیز توجه ویژه به برگزاري این آزمون

 )Efficiency( ییکارا .)3(د باشامنیت می در کمال صحت و

کسب  ندیمنابع صرف شده در فرا نهیاست که هز یمفهوم

 )Effectiveness( یثربخشدر مقابل، ا. کند یم یابیهدف را ارز

به . شده نییبه اهداف تع لین زانیعبارت است از درجه و م

 يها از تالش زانیکه تا چه م دهد ینشان م یاثربخش گرید انیب

 –از نظر هزینه  .است مورد نظر حاصل شده جینجام شده نتاا

مثل  هاي سنتیاثربخشی نیز برخی از محققین به مقایسه روش

اند هاي الکترونیکی پرداختهبا روش هاي مبتنی بر کاغذروش

تجزیه و تحلیل ). 5و 4(اند و نتایج متفاوتی بدست آورده

که لزوم  تـی اسـایـهولهـاز مق نیز ايهـواالت چندگزینـس

یک  در ).6 -9(کند کارگیري نرم افزارها را مطرح میهب

 به سواالت کمی تحلیل و تجزیه روش از گیري مطالعه، بهره

 است شده یاد آزمون پایایی ضریب بهبود  در عاملی عنوان

 ها،آزمون از توجهی قابلدر نسبت  کاظمی مطالعه در). 10(

 انتظار مورد یادگیري سطح با شده طراحی سواالت سطح

 همکاران و کوربی مک مطالعات در). 11( نبود منطبق

 هامپون دانشگاه از همکاران و هاموند و بریستول دردانشگاه

 راگزارش اشکاالت وجود ،سواالت از توجهی قابل درصد در

 دستیاري آزمون بررسی با همکاران و شکورنیا). 6 ،3( کردند

 که رسیدند تیجهن بدین شاپور جندي پزشکی علوم دانشگاه

 در ااکثر  و هستند ساختاري هاياشکال داراي هاسوال این

-سوال که اندکرده بیان و اندشده تهیه شناختی پایین سطوح

 نتایج ).12(دارد  تحول و بازنگري به نیازها  آزمون این هاي

 که داده نشان همکاران و بیگ توسط شده انجام مطالعه

 توانسته پاسخ کوتاه سواالت هب نسبت ايگزینه چند سواالت

 سواالت نوع این ولی بسنجد را یادگیري از باالتري سطوح که

 اندبوده جواب هايگزینه یا ساقه در بیشتري اشکاالت داراي

)13.( 

نرم افزاري  ،ه و در جهت حل بسیاري از مشکالتدر این رابط

که  )نجما(نرم افزار جامع مدیریت آزمون تحت عنوان 

و در راستاي ز تجربیات متخصصین ارزیابی ایرانی برگرفته ا

تهیه گردیده  ،باشدمی هاي موجود کشورپاسخ به دغدغه

طراحی  Wordاین نرم افزار بر اساس محیط نرم افزاري . است

شده و استاد طراح سوال به کمک نام کاربري و رمز ورود 

اختصاري و محرمانه خود وارد آن شده وپس از تایپ ساقه و 

هاي سوال در آن، ضمن امکان رفع ایرادهاي ساختاري نهگزی

، اقدام به ذخیره سوال طراحی )14( سوال از نظر اصول میلمن

سپس از .  نمایدشده در کامپیوتر خود به شکل فشرده شده می

دانشگاه سواالت را به صورت کد دار به سرور  VPNطریق 

افزار اي دیگر این نرم ـهاز ویژگی. دـکنال میـمرکزي ارس
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توان به امکان بودجه بندي سواالت بر اساس اهداف و می

این نرم  پدید آورندگان. برنامه ریزي درسی نیز اشاره کرد

افزار اعتقاد دارند که این نرم افزار قادر است کلیه مراحل 

ال، تشکیل بانک سوال، وبرگزاري آزمون از مراحل طراحی س

هاي مختلف  چینش آزمون و ایجاد دفترچه با سواالتانتخاب 

و تصحیح  پرینت ، تکثیر ، زمون مشتمل برآاجرایی تا مراحل 

آنالیز نتایج مرحله نهایی مشتمل بر و ، ها  پاسخنامهنمره دهی 

   .را انجام دهدو گزارشات و نتایج نهایی  سواالتو ارزیابی 

اي هاي سنتی، استاد اقدام به طرح سواالت چند گزینهدر روش

را تایپ کرده و نهایتا در  سواالتمنشی آن  نموده و خود یا

در این روش امکان تهیه بانک . شوددفترچه آزمون چاپ می

ها و نیز کنترل معیارهاي و استفاده کارآمد از آن سواالت

در صورتی که در . کمتر میسر است سواالتدرست طراحی 

هاي الکترونیکی، نرم افزار قادر به کنترل معیارهاي روش

و  سواالتتهیه بانک و نیز  سواالتریف شده براي ظاهري تع

 سواالتهاي مختلف بر روي ها و دسته بندياستخراج تحلیل

بررسی اثربخشی هدف از انجام این مطالعه  بنابراین. باشدمی

در ) نجما(و کارایی استفاده از نرم افزار جامع مدیریت آزمون 

ا و هاي ارتقمقایسه با روش سنتی در برگزاري آزمون

پزشکی  يگواهینامه دستیاران تخصصی بالینی دانشکده

   .باشدمی اصفهان

  

  بررسی روش

در است که توصیفی مقطعی  يهاین پژوهش یک مطالع   

در این مطالعه به بررسی کارآیی و . انجام شد 1394سال 

اثربخشی برگزاري آزمونهاي ارتقا و گواهینامه دستیاران 

ی دانشگاه علوم پزشکی تخصصی بالینی دانشکده پزشک

و روش نجما در  1393سال  در اصفهان به دو روش سنتی

بر اساس ارزیابی سنجش کارآیی . پرداخته شد 1394سال 

هاي صرف شده و همچنین نظرات اساتید و سنجش هزینه

  ت آزمون و ـهاي کیفیصـی شاخـاس ارزیابـاثربخشی بر اس

 .آزمون انجام پذیرفت سواالتهمچنین آنالیز کمی 

هاي هزینه )الف: ها در سه بخش انجام گرفتگردآوري داده

صرف شده در دو روش برگزاري آزمون به سبک سنتی در 

از طریق مستندات موجود  1394و نجما در سال   1393سال 

 دانشگاه و معاونت معاونت آموزشیامور مالی حوزه در 

نظرات اساتید  )ب. پزشکی ارزیابی شد يتخصصی دانشکده

هاي بالینی در مورد دو روش نجما و سنتی به کمک گروه

پس از تایید روایی و  داشت واصلی گویه  16اي که پرسشنامه

هاي بالینی گروه آموزش پزشکی و گروه  پایایی توسط اساتید

دفتر به صورت حضوري به  ، با مراجعهپزشکی يدانشکده

هاي مربوطه جمع هاي بالینی و به کمک مدیران گروهگروه

پرسشنامه به شکل چک لیست نظرسنجی کیفی در . آوري شد

 مورد بهتر بودن روش سنتنی یا نجما در مواردي مثل کیفیت

امتحان، سرعت و سهولت و امنیت  براي شده آماده سواالت

بود و نظرات به  سواالت سازي نهایی و ویرایش تهیه و در

 روایی محتوایی). 2جدول (شکل فراوانی نسبی تجمیع شدند 

یید انفر از متخصصان آموزش پزشکی به ت 5توسط  پرسشنامه

یعنی  سواالت بین درونی هماهنگی جهت سنجش .رسید

اي توجه به سه گزینه با پرسشنامه مربوط به اساتیدپایایی 

آلفاي کرونباخ در پایلوت انجام روش از بودن پاسخ هر سوال 

د و استفاده ش نفر از جمعیت مورد مطالعه 10شده بر روي 

دست آمد که نشان دهنده پایایی مناسب این  به 83/0 عدد

 10مدت زمان الزم براي تکمیل پرسشنامه  .باشدابزار می

ها به آنتمایل حضور اساتید و صورت  بود که دردقیقه 

نیاز به  در صورت. شد در همان موقع انجام پرسشنامهتکمیل 

گروه در وقت یا عدم حضور اساتید پرسشنامه از طریق منشی 

اختیار اساتید مذکور قرار گرفته و در موقع مقرر پس گرفته 

شد که در ذیل پرسشنامه یک سوال باز از اساتید پرسیده . شد

 به آزمون برگزاري ينحوه مورد در": متن آن به قرار زیر بود

 دارید، انتقادي یا پیشنهاد توضیح، اگر هاروش از کدام هر

چندین مورد به بیان توضیحات اساتید در . "فرمایید مرقوم



  هامقایسه روش سنتی با نجما  در برگزاري آزمون       22

 96 پاییز ،27 ي شماره ،10 ي دوره ، پزشکی علوم در آموزش ي توسعه ي مجله

پرداخته ها تشریحی پرداختند که در بخش بحث به بررسی آن

هاي کیفیت آزمون ارتقاي دستیاران از شاخص )ج. شده است

هاي دستیاري طریق مستندات موجود از تحلیل نتایج آزمون

همچنین چک لیست تجمیع . به دست آمد 1394و  1393سال 

گانه بالینی  21هاي براي گروه نتایج آنالیز کمی و کیفی

پس از تایید پزشکی که توسط پژوهشگر طراحی و  يدانشکده

. مورد استفاده قرار گرفتتوسط اساتید گروه آموزش پزشکی 

 )Millman( بر اساس معیارهاي میلمن سواالتکیفی  آنالیز

و  1393هاي ارتقا و گواهینامه سال سواالتو بررسی ) 14(

 42سوال از   6300حدود  .نجام پذیرفتتوسط محقق ا 1394

با روش  1393دفترچه سال  21سوال از  3150دفترچه، یعنی 

با روش نجما،  1394دفترچه سال  21سوال از  3150سنتی و 

  .مورد آنالیز قرار گرفت

هاي گانه بالینی دانشکده پزشکی شامل رشته 21هاي گروه

 و مغز اخلیاورژانس، کودکان، د عروق، ارتوپدي، طب و قلب

پزشکی،  شناسی، چشم زایمان، آسیب و اعصاب، داخلی، زنان

 و فیزیکی ادرار، طب مجاري و کلیه عفونی، جراحی

 و اعصاب، گوش و مغز اجتماعی، جراحی توانبخشی، پزشکی

بینی، روانپزشکی، پوست، بیهوشی، رادیولوژي،  و حلق

معیارهاي ورود به  .بودندپرتودرمانی  و عمومی جراحی

مایل افراد به تدر مورد اعضاي هیات علمی شامل  طالعهم

حداقل دو سال سابقه کاري و داشتن و  شرکت در پژوهش

ر مرحله د. بود نرم افزار نجماتجربه کاري با روش سنتی و 

که تعداد دستیاران  هاییگروه کیفیت آزمون هايارزیابی شاخص

د بودن نتایج نفر است، به دلیل غیر قابل استنا 20ها کمتر ازآن

   .حذف شدند) 15() از نظر آماري غیر قابل تعمیم بودن(

هاي محاسبه شامل سه دسته کلی هزینه پژوهش متغیرهاي

در مورد برتري روش سنتی یا نجما در هر ( اساتید شده، نظر

) هاي سوال شده و مشخصات دموگرافیک اساتیدیک از حیطه

 ري، ضریبدشوا مثل ضریب (هاي کیفیت آزمون و شاخص

   .بودند) هاي میلمن در طراحی سوالو رعایت ویژگی تمایز

 22 ننسخه SPSSها با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل داده

و میانگین و انحراف معیار  به شکلآمار توصیفی . انجام شد

هاي جهت آزمون فرضیات از آزمون. ه استشد ارایهمیانه 

وارد متغییرهاي کمی مثل در م مستقل t آماري مناسب شامل

وکاي اسکوئردر موارد  سواالتضریب دشواري و تمایز 

 05/0مقدار معنی داري  .استفاده شد ايمتغیرهاي کیفی و رتبه

   .در نظر گرفته شد

  

  هایافته

هاي نتایج مرتبط با سنجش کارآیی بر اساس ارزیابی هزینه    

  :ت آمدصرف شده و همچنین نظرات اساتید به شکل زیر بدس

 ارتقا هايآزمون برگزاري به مربوط هايهزینه: هاهزینه -الف

در سال  نجما و 1393در سال  سنتی روش دو در گواهینامه و

  . خالصه شده است) 1(در جدول  1394

  

  .*هاي ارتقا و گواهینامه در دو روش سنتی و نجماهاي مربوط به برگزاري آزمونهزینه: 1جدول 

  نجما  سنتی  هزینه

  29،847،000  81،725،584  سواالتاقالم پذیرایی از هیات ممتحنه در طول طراحی و تایپ 

  43،405،000  170،600،000  سواالتناهار ایام طراحی و تایپ 

  5،724،000  18،067،500  آژانس

  185،000،000  241،150،000  حق الزحمه پرسنلی آزمون

  263،976،000  511،543،084  جمع

  .ریال بیان شده اندکلیه اعداد به * 
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در بخش نظر سنجی اساتید و  :نظر سنجی از اساتید -ب

به دو روش برگزاري آزمون، از نسبت ها آندیدگاه بررسی 

به  پزشکی يهاي بالینی دانشکدهنفر اعضاي گروه 377بین 

جمع آوري عدد پرسشنامه  125، تعداد عنوان جامعه پژوهش 

درصدي اعضاي هیات  33شد که بیانگر میزان مشارکت 

 6/75از این تعداد، . علمی در پاسخگویی به پرسشنامه است

از بین مشارکت . درصد زن بوده اند 4/24مرد و  درصد

 3/42درصد دانشیار و  1/43درصد استاد،  6/14کنندگان، 

 6/47 ± 4/6 اساتیدمیانگین سنی . درصد استادیار بوده اند

سابقه کاري . ال بودس 62سال و حداکثر  38سال با حداقل 

. سال بود 35و حداکثر  2سال با حداقل  4/13 ± 6/7اساتید 

هاي بالینی از مندي اساتید گروهنحوه نگرش و میزان رضایت

در نجما  باروش سنتی مقایسه برگزاري آزمون، در  ينحوه

 بطور 1393سال   اساتید در .آورده شده است) 2(جدول 

بین (ساعت  6/2 ± 9/2نتی س روش در سوال هر براي متوسط

    روش نجمادر  1394در سال و در  )ساعت 20 الی 5/0

وقت صرف کرده  )ساعت 30 الی 5/0بین (ساعت  4/3 ± 4/4

 .ندبود

 

 هاي گواهینامه وهاي بالینی نسبت به دو روش سنتی و نجما در برگزاري آزموناساتید گروه موافق نظراتنسبی فراوانی  يمقایسه: 2جدول 

  .ارتقا دستیاران

 بدون نظر  نجما  سنتی  نقطه نظرات  ردیف

  6/1  2/51  *2/47  آماده شده براي امتحان سواالتکیفیت   1

  6/1  72  4/26 سواالتامنیت آزمون درمراحل  تهیه، ویرایش و نهایی سازي   2

  0  44  56  سواالتسرعت در تهیه، ویرایش و نهایی سازي   3

 4/2  8/36  8/60  سواالتیی سازي سهولت در تهیه، ویرایش و نها  4

  4/2  4/78  2/19  هاي قبل از طریق بانک سوالطراحی شده در سال سواالتامکان دسترسی به   5

  4  8/72  2/23  )میلمن(بر اساس معیارهاي استاندارد  سواالتامکان ویرایش   6

  Blue print(  2/23  8/72  4(هاي دروس بر اساس سر فصل سواالترعایت سهمیه بندي   7

  2/11  2/51  6/37   و آزمون سواالتهاي صرف شده براي آماده سازي هزینه  8

  6/5  6/77  8/16  سواالتو ایجاد بانک  سواالتامکان ذخیره کردن   9

  0  2/83  8/16  )بر اساس کلید واژه(امکان جستجوي سوال با موضوع خاص   10

  0  6/57  4/42  ات علمیامکان هماهنگی بهتر زمانی و مکانی با سایر امور محوله هی  11

  16  8/48  2/35  کاهش در میزان اعتراضات دستیاران  12

  6/13  4/54  32  حذف شده به دالیل مختلف در فرایند رسیدگی به اعتراضات  سواالتکاهش   13

  8/12  6/69  6/17   سواالتکاهش غلط هاي تایپی در دفترچه   14

  0  8/64  2/35  بعدي آزمون موافقیدهاي در کل با انجام کدام روش جهت برگزاري دوره  15

تعداد اساتید شرکت کننده در پاسخگویی به . خواهد شد% 100که در هر ردیف جمع اعداد  اندنتایج به شکل درصد بیان شده* 

  .اندنفر بوده 125پرسشنامه  سواالت
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اس ارزیابی ـی بر اسـش اثربخشـسنجنتایج مرتبط با 

 سواالتآنالیز کمی  هاي کیفیت آزمون و همچنینشاخص

  :آزمون به شکل زیر بدست آمد

تعداد شرکت  :آزمون سواالتهاي کمی و کیفی شاخص -ج

 1394نفر و در سال  711برابر  1393کنندگان آزمون در سال 

 آنالیز نتایج تجمیع لیست چکنتایج . نفر بودند  668برابر 

پزشکی در  يبالینی دانشکده گانه 21 هايگروه براي کمی

آزمون بر اساس  ضریب پایایی: . آورده شده است) 3(دول ج

بطور متوسط ) KR 20 reliability(رابطه کودر ریچاردسون 

و در روش نجما برابر  85/0±05/0در روش سنتی برابر 

تفاوتی بین دو  t-testون ـبود که براساس آزم 05/0±86/0

که هایی روهـالبته در مورد گ). P > 0.05(گروه موجود نبود 

ویژه ه نفر و ب 30 از تعداد شرکت کنندگان در آزمون کمتر

تیاط صورت نفر هستند، تفسیر پایایی باید با اح 20کمتر از 

 محاسبات از نفر 20 از کمتر هايگروه جهت همین به و پذیرد

 به صحیح پاسخ درصد . )15( شدند گذاشته کنار فوق

برابر  بطور متوسط در روش سنتی) Mean P(آزمون  سواالت

که از نظر  بود 62/0±05/0و در روش نجما برابر  05/0±61/0

ضریب تمایز . اختالف آماري معنی داري نداشتندآماري 

 21/0±03/0آزمون بطور متوسط در روش سنتی برابر  سواالت

بوده که تفاوت آماري معنی  21/0±04/0و در روش نجما 

سنتی  مناسب آزمون در روش سواالتتعداد . ندشتداري ندا

که باز هم از  بود 31±9و در روش نجما  29±7بطور متوسط 

 سواالتمنظور از . اختالف معنی داري نداشتندنظر آماري 

و ضریب تمایز باالي  7/0تا  3/0بین  Pبا  سواالت، مناسب

   .باشدمی 3/0

  

  .بالینی گانه 21 هاي گروه براي کمی آنالیز نتایج تجمیع: 3جدول 

P *  مقدارt سنتی نجما   

 ر هر رشتهه دشرکت کننددستیار میانگین تعداد  21±34 18±32 12/1 276/0

792/0 267/0  05/0±86/0 05/0±85/0 KR20 reliability  

911/0 113/0  2/0±9/4 2/0±9/4 Standard error 

477/0 725/0  05/0±62/0 05/0±61/0 Mean P 

817/0 235/0  04/0±21/0 03/0±21/0 Mean RPBis 

  مناسب سواالتتعداد  7±29 9±31  117/0 908/0

KR20 reliability :پایایی آزمون ، Standard error : ،خطاي معیار آزمون Mean P : درصد پاسخ صحیح به

 ضریب تمایز آزمون:Mean RPBis ، آزمون سواالت

  t-Testبر اساس آزمون * 

 

 150هاي آزمون که داراي در آنالیز کیفی هر کدام از دفترچه

به روش سنتی ودر  93اي بودند، در سال سوال چهار گزینه

رشته بالینی از نظر رعایت  21به روش نجما براي  94سال 

به عبارت . اصول ساختاري میلمن مورد ارزیابی قرار گرفتند

سوال در هر روش و کال حدود  3150دیگر تعداد حدود 

بررسی رعایت اصول ساختاري . سوال بررسی شدند  6300

یلمن بر اساس فهرست تعدیل شده مجري طرح به شرح زیر م

فهرست شامل ناقص بودن ساقه سوال، استفاده از . انجام شد

عالئم اختصاري نامفهوم در ساقه سوال، تعدد عبارات و

اهداف آموزشی مورد سنجش، تداعی ظاهري ساقه سوال با 
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کلید سوال، خط نکشیدن زیر فعل منفی در تنه سوال، استفاده 

هاي سوال، وجود ز عبارات منفی مضاعف در ساقه و گزینها

هاي ناهمگون از نظر طول یا دستوري یا زبان، بکار گزینه

بردن عبارات مبهم یا غیر ضروري در ساقه سوال، استفاده از 

هاي سوال، وجود کلمات عبارات همه یا هیچ در گزینه

کدیگر هاي متضاد یها، وجود گزینهتکراري در ساقه و گزینه

در کل تفاوتی از نظر رعایت اصول ساختاري میلمن بین . بود

تعداد کلی ایرادهاي ساختاري در . دو روش وجود نداشت

 39و در روش نجما برابر  44در روش سنتی برابر  سواالت

-دفترچه ها تعداد اشکاالت تایپی درعالوه بر این. مورد بود

روش مورد  گانه نیز در هر دو 21هاي رشته سواالتهاي 

مورد و در روش  9بررسی قرار گرفت که در روش سنتی 

  . مورد مشاهده شد که تقریبا برابر بود 8نجما 

   93 سال آزمون به دستیاران اعتراضات حاصل از بررسی نتایج

  

آورده ) 4( در جدول نجما روش به 94 سال و سنتی روش به

رشته مورد اعتراض در هر  سواالتمیانگین تعداد . شده است

 9/7و در روش نجما برابر  6/16±9/11در روش سنتی برابر 

. بود که تفاوت آماري معنی داري با یکدیگر نداشتند 4/14 ±

ر هر رشته در روش حذف شده د سواالتمیانگین تعداد 

بود که  3/2 ± 5/2و در روش نجما برابر  2 ± 8/1سنتی برابر 

داراي دو جواب  سواالتمیانگین . .اختالف معنی دار نداشتند

و در  4/2 ± 8/1پس از اصالح کلید، در روش سنتی برابر 

ی که کلید سواالتمیانگین تعداد . بود 3/3±3روش نجما برابر 

و در  1±1در روش سنتی برابر بود ها تغییر پیدا کرده در آن

در کل میانگین تعداد اعتراضات . بود 1±7/0روش نجما برابر 

و در روش  5/5 ± 8/2سنتی برابر  وشر در رشته هر در قبول شده

در تمام موارد ذکر شده فوق تفاوت  بود که 6 ± 7/3برابر  نجما

  .و نجما وجود نداشت سنتی دو روش آماري معنی داري بین

 .به روش نجما 94به روش سنتی و سال  93نتایج بررسی اعتراضات دستیاران به آزمون سال : 4جدول 

P *  مقدارt سنتی نجما  

468/0  739/0  9/7±304  9/11±350 مورد اعتراض سواالت   

504/0  681/0  5/2±50  8/1±43 حذف شده سواالت   

213/0  28/1  3±70  8/1±51 دو جوابی سواالت   

285/0  099/1  1±16  1±23 با تغییر جواب سواالت   

588/0  551/0  7/3±126  8/2±117  کل اعتراضات قبول شده 

  . سوال طرح شده در هر روش بیان شده اند 3150 نتایج بر اساس تعداد سواالت از کل

  t-testبر اساس آزمون * 

  

   بحث

در این مطالعه به بررسی کارآیی و اثربخشی دو روش سنتی    

در برگزاري  1394در سال  نجماو روش  1393در سال 

هاي ارتقا و گواهینامه دستیاران تخصصی بالینی آزمون

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخته  يدانشکده

هاي صرف شده و سنجش کارآیی بر اساس ارزیابی هزینه. شد

همچنین نظرات اساتید و سنجش اثربخشی بر اساس ارزیابی 

 سواالتهاي کیفیت آزمون و همچنین آنالیز کمی شاخص

 .آزمون انجام پذیرفت

علی بر اساس نتایج حاصل از تحقیق ف :هاهزینه -الف

هاي برگزاري آزمون در روش سنتی که هزینهشدمشخص 

البته با توجه . ها در روش نجما بوده استتقریبا دو برابر هزینه
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به تورم سالیانه و اینکه مقایسه بین دو سال مختلف صورت 

گرفته است، تفاوت محاسبه شده داراي مالحظات خاص خود 

ت که نیاز به هایی اسها بیشتر در بخش این تفاوت. باشدمی

یکی . حضور فیزیکی و پذیرایی و تایپ توسط تایپیست دارد

 هاي الکترونیکی ایناز مزایاي برگزاري آزمون به کمک روش

ان حذف ـاي در این میهـراد واسطـها و افست که سیستما

شوند و عالوه بر کاهش احتمال اشتباه در فرایند انتقال می

هاي هزینهوقت و یگر، در اي به مرحله داطالعات از مرحله

اي هـی قابل مالحظـاي نیز صرفه جویمختلف میان مرحله

همچنین شرط محرمانگی آزمون نیز با کاهش تعداد .شودمی

در روش  البته .یابدافراد حول و حوش آزمون افرایش می

هاي مرتبط با شبکه و نرم هاي مستتر مثل هزینهنجما هزینه

ها در اولین د دارد که برخی از آنافزار و سخت افزار هم وجو

اجرا بیشتر است و در صورت رایج شدن و گنجاندن آن در 

 .ها کاسته خواهد شدها، از این هزینههاي دانشگاهبطن شبکه

امتحانات شامل طراحی  در تحقیق مندل، هزینه هاي برگزاري

روش  به روش مبتنی بر کاغذ نسبت به سواالتوتصحیح 

هاي و در نتیجه هزینه بیشترصرف وقت با همراه کامپیوتري 

و )  Lim(لیم  در مقابل در تحقیق). 4(بوده استباالتر 

وتر در برگزاري ـهمکاران در سنگاپور، استفاده از کامپی

زمان بیشتري نسبت به  -هاي تشریحی با صرف فردآزمون

حال محقق به دلیل  با این. هاي کاغذي همراه بوده استروش

روش کامپیوتري و رضایت بیشتر دانشجویان و  مزایاي متعدد

هاي جنبی که هزینه). 5(داند پرسنل، این روش را برتر می

هاي پذیرایی و گیرند مثل هزینهگاها کمتر مد نظر قرار می

هاي ایاب و ناهار پرسنل و اعضاي هیات علمی و هزینه

ذهاب، در بررسی انجام شده بخش قابل توجهی از سهم 

در روش طراحی و برگزاري آزمون . اندا باعث شدهها رهزینه

در . یابدها کاهش میبه روش نرم افزاري بسیاري از این هزینه

درصد  2/51تحقیق فعلی، در بخش نظر سنجی از اساتید نیز 

اند تر دانستهها برگزاري آزمون به روش نجما را اقتصادياز آن

. اندفرض کردهتر درصد روش سنتی را کم هزینه 6/37و تنها 

البته باید اذعان داشت که در روش نجما یک هزینه اولیه براي 

تهیه نرم افزار نجما وجود دارد ولی به دلیل قابل استفاده بودن 

تهیه نرم افزار هاي بعدي،  هزینه نرم افزار براي کلیه آزمون

هاي مرتبط با شبکه و سخت ولی هزینه سرشکن خواهد شد

هاي جاري البته عالوه بر هزینه .خواهد بودافزار همچنان باقی 

هاي غیر ملموس و پنهان از و ملموس فوق برخی از هزینه

قبیل کاهش مدت زمان اختصاص یافته توسط اساتید براي 

همچنین کاهش زمان اختصاص یافته  ،سواالتنهایی کردن 

 وامل اجرایی طراحی و اجراي آزمونو ع مسوولینتوسط 

 .شودکه در رویکرد نجما محقق میازجمله مواردي است 

هاي مربوط به کاغذ در قالب چک همچنین با حذف هزینه

ها هاي متعدد در روش سنتی عالوه بر کاهش هزینهپرینت

کمک مستقیم به حفظ محیط زیست و کاهش قطع درختان 

  .خواهد شد

در بخش نظر سنجی اساتید و ارزیابی  :نظرسنجی اساتید -ب

ها به دو روش برگزاري آزمون، آن مندي و نگرشرضایت

آماده شده براي  سواالتاز اساتید کیفیت  نیمی نزدیک به

در مورد سرعت و . اندامتحان را در روش سنتی بهتر دانسته

بیشتر از نیز  سواالتسهولت تهیه، ویرایش ونهایی سازي 

این امر . اندتهـح دانسـد روش سنتی را ارجـاساتی ی ازـنیم

دلیل جدید بودن نرم افزار نجما باشد که طبیعتا هر  تواند بهمی

هاي خاصی در پذیرش و کار و تغییر جدیدي با دشواري

به عالوه برخی . همراه است نهادینه شدن بعنوان یک وظیفه

هاي نرم افزاري راحتی اساتید در اموري مثل  تایپ در محیط

 .و مهارت کمتري تا نوشتن دست نوشته بر روي کاغذ دارند

براي هر سوال در روش نجما  بیشتري را  به طوري که وقت

رسد که اساتید کمتر در ضمن به نظر می .اندنمودهصرف  4

آزمون در  سواالتدرگیر بقیه مراحل ویرایش و نهایی سازي 

اند و مشکالت و معایب آن مراحل را کمتر روش سنتی بوده

  . انداز نزدیک نظاره گر بوده
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هاي طراحی شده در سال سواالترسی به در مورد امکان دست

اکثر همچنین . انداساتید روش نجما را برتر دانسته بیشترقبل، 

بر اساس معیارهاي استاندارد  سواالتامکان ویرایش  هاآن

بر اساس  سواالتمیلمن وهمچنین رعایت سهمیه بندي 

اساتید . اندهاي دروس را در روش نجما ارجح دانستهسرفصل

و  سواالتزشکی درمواردي مثل امکان ایجاد بانک دانشکده پ

امکان جستجوي سوال با موضوع خاص بر اساس کلید واژه 

 .)2جدول ( اندنیز روش نجما را بر روش سنتی ارجح دانسته

 واالتـسی به بانک ـر امکان دسترسگقاد پژوهشتبه اع

هاي قبلی با رویکرد علمی اعمال شده در هاي دوره-آزمون

تواند با عث فراهم شدن زمینه ایده طراحی مینجما  نرم افزار

جدید توسط طراحان سوال و نیز افزایش پایایی  سواالت

قدرت تمیز باال در فرایند  با سواالتآزمون از طریق ورود 

  .طراحی سوال گردد

در بخش سوال باز آخر پرسشنامه، اساتید موافق با روش 

. ابراز داشتندسنتی نکات زیر را در ایرادهاي روش نجما 

نجما را  طرح شده در روش سواالت ها کیفیتبرخی از آن

 در اینکه دلیل دانستند چرا که معتقد هستند بهتر میپائین

 از کنند، را تایپ سواالتخودشان  باید اساتید نجما روش

 کنندمی استفاده کوتاهتر جواب هايگزینه و ساقه با سواالت

ها همچنین آن .شودمی تسواال کیفیت کاهش باعث خود که

با توجه به برنامه ریزي آزمایشی دانشگاه بر این باورند که 

توسط  سواالتعلوم پزشکی اصفهان مبنی بر نهایی کردن 

 به کمتري دسترسی ،سواالت مرور هنگام در، نفره سه هیات

برخی از اساتید نیز معتقدند که  .دارند سواالت طراح اساتید

رسد می نظر به تر مشکل نجما افزار نرم در سواالت ویرایش

برخی . دـداننمی وقت اتالف را باعث نجما و برخی سیستم

 افزار نرم با کار دارد و افزاري نرم اند که نجما اشکالگفته

 آمد کار افراد توسط شیویرا به نیاز و نیست راحت فعلی

هاي اساتیدي که موافق روش نجما در برگزاري آزمون .دارد

 جهت در باید قطعا و بودند، ابراز داشتند که مطمئنادستیاري 

 هايآزمون سطوح همه در نجما از استفاده و سازي نهادینه

ها معتقد برخی از آن. کرد جانبه همه تالش دانشگاهی حساس

 و تسلط و مهارت عدم موجود در اشکال هستند که بیشترین

ا است و ب برنامه در سواالت کردن وارد و تایپ در سرعت

توان تمایل بیشتر به این کسب تجربه و مهارت بیشتر می

   .روش را ارتقا بخشید

درصد از اساتید با  8/64با اینحال در تحقیق فعلی، کال 

هاي هاي بعدي آزمونبرگزاري آزمون به روش نجما در دوره

درصد روش  2/35اند و تنها ارتقا و گواهینامه موافق بوده

به ویژه بیشتر اساتید روش نجما را . دانسنتی را پیشنهاد داده

در امکان هماهنگی زمانی و مکانی با سایر وظایف هیات 

اي در مطالعه مارو وهمکاران، پرسشنامه .دانندعلمی بهتر می

در مورد رضایت فراگیران و اساتید از بکارگیري نرم افزار در 

روند ارزیابی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی تهیه شد و از 

در کل میزان پاسخ . ها فرستاده شدریق ایمیل براي تمام آنط

درصد  56درصد و میزان پاسخ دهی فراگیران  79دهی اساتید 

هاي داده شده مشخص شد که اکثر بر اساس پاسخ. بود

فراگیران و اساتید رضایت بیشتري از روند نمره دهی و 

. )8(هاي کاغذي داشتند ارزیابی الکترونیکی نسبت به روش

پژوهشگر ضمن مراجعه به اسناد و مدارك موجود و مصاحبه 

توسعه نرم افزار نجما در یافته است با افراد درگیر در فرایند 

دریافت  از طریقکمیته اصلی طراحی و اجراي نرم افزار که 

بازخورد از طراحان سوال و نیز اجرا و بکارگیري نرم افزار 

آزمون پذیرش نجما در آزمون هاي مهم کشوري از قبیل 

مطروحه فائق  عمده اشکاالتبر دستیار و دانشنامه کشوري 

    .آمده است

 لیست در چک :آزمون سواالتهاي کمی و کیفی شاخص -ج

 KR(ها آزمون میانگین ضریب پایایی کمی، آنالیز نتایج تجمیع

20 reliability ( در هر دو روش سنتی و نجما مناسب و باالي

هاي ارتقا دستیاران ه دلیل اینکه در آزمونالبته ب. باشدمی 8/0

هاي مختلف یعنی از سال اول، دوم، سوم شرکت کننده از رده
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و باالتر دستیاري هستند، ضریب پایایی آزمون خودبخود 

در آزمونهاي  سواالتبه عالوه تعداد زیاد . شودبیشتر می

نیز تا حدود زیادي به افزایش ) سوال 150حدود (دستیاري 

 به صحیح پاسخ میانگین درصد .کندایایی کمک میضریب پ

بطور متوسط در روش سنتی و ) Mean P(آزمون  سواالت

بطور کلی مقادیر . باشدمی6/0نجما تقریبا برابر وحدود 

هاي پیشرفت تحصیلی دانشگاهی در در آزمون Pمناسب 

میانگین ضریب تمایز  .قرار دارند 8/0الی  4/0محدوده 

هر دو روش سنتی ونجما مشابه و حدود آزمون در  سواالت

مناسب آزمون در  سواالتمیانگین تعداد  .بوده است 21/0

 . اندروش سنتی ونجما مشابه بوده

- گروه براي کیفی آنالیز نتایج تجمیع لیست در ارزیابی چک

رعایت اصول ساختاري میلمن، بر اساس  بالینی گانه 21 هاي

ن قابلیت خودکار چک رفت که روش نجما با داشتانتظار می

کردن اصول ساختاري میلمن، بهتر از روش سنتی باشد ولی 

در کل تفاوتی از نظر رعایت اصول ساختاري میلمن بین دو 

دهد که اساتید در روش وجود نداشت و این نتایج نشان می

چند  سواالتروش سنتی نیز با احاطه بر اصول طراحی 

اند و در یت نمودهاي، اصول ساختاري میلمن را رعاگزینه

در  سواالتهاي بازبینی صورت وجود اشکال، توسط گروه

جلسات تکمیلی هیات ممتحنه امتحانات نهایتا مورد اصالح 

از طرفی با توجه به رویکرد دانشگاه علوم .اندقرار گرفته

پزشکی اصفهان مبنی بر وجود کمیته علمی متشکل از 

ایی کردن متخصصین طراحی سوال در زمان طراحی و نه

به  سواالتبازخورد آنی در هنگام نهایی کردن  ارایهو  سواالت

ها به از ابتداي فرایند واگذاري این آزمونطراحان سوال 

ها در مجموع باعث شده وجود اشکاالت ساختاري دانشگاه

چند مطالعه داخلی و خارجی که بر روي در . به حداقل برسد

پزشکی  يهاي دانشکدهاي آزمونهاي چند گزینهکیفیت سوال

هاي اشکالهاي قبل انجام شده، و پیراپزشکی در سال

 درصد گزارش نموده است 46تا  33ها را سوالاین ساختاري 

با  سواالتولی در تحقیق فعلی فراوانی نسبی ). 18 - 11(

درصد  23/1درصد در روش سنتی و  39/1اشکال ساختاري 

شاید این تفاوت  .ستخوب اسیار ه بک باشددر روش نجما می

کمیته علمی در دانشگاه  ها به دلیل وجوددر نتایج دانشگاه

ها تعداد اشکاالت عالوه بر این .علوم پزشکی اصفهان باشد

گانه نیز در هر دو  21هاي رشته سواالتهاي تایپی در دفترچه

مورد و در  9در روش سنتی  قرار گرفت که روش مورد بررسی

نکته قابل . ه شد که تقریبا برابر بودمورد مشاهد 8روش نجما 

توسط تایپیست  سواالتروش سنتی، تایپ  تامل اینست که در

شود، در صورتی که که مهارت کافی در اینکار دارد انجام می

توسط استاد مربوطه صورت  سواالتدر روش نجما، تایپ 

گیرد و اینکه تعداد موارد اشکال تایپی در هر دو روش می

نکته  شود،-سوال بسیار کم مشاهده می 6300د به تعدا نسبت

رفع  سنتی در ضمن در روش .شودبسیار مثبتی محسوب می

هاي مکرر صورت -چک پرینتپس از گرفتن  تایپی هاياشکال

گرفته که خود نیاز به صرف وقت و هزینه بیشتر دارد ولی می

بر روي مانیتور در  سواالتدر روش نجما اینکار با بررسی 

ان طراحی سوال یا در زمان بازبینی آن توسط هیات همان زم

پرسشنامه  البته جالب است که در. شودسه نفره انجام می

اند درصد از اساتید بر این باوربوده 6/69نظرسنجی از اساتید، 

  . هاي تایپی در روش نجما کمتر خواهد بودکه میزان غلط

 به 93 سال آزمون به دستیاران اعتراضات در ارزیابی نتایج

نجما، در کل میانگین تعداد  روش به 94 سال و سنتی روش

اعتراضات مطرح شده و قبول شده ارتباطی با روش برگزاري 

این بود که تحقیق فعلی  هاي از محدودیت. آزمون نداشت

گانه  21هاي امکان دسترسی به جداول بلوپرینت رشته

ده طراحی ش سواالتو مقایسه تاکسونومی  دانشکده پزشکی

از طرف  هامحرمانه بودن آنبه دالیل  با جداول بلوپرینت،

شود در ارزیابی توصیه میبنابراین  .دانشکده فراهم نگردید

طراحی شده نیز با بلوپرینت  سواالت، تاکسونومی سواالت

   .مربوط به هر رشته تطابق داده شود
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توان به درصد ی میـه فعلـر مطالعـدیگ هاياز محدودیت

اساتید مشارکت کننده در پاسخگویی به %) 33(پایین 

در . پرسشنامه اشاره کرد که بررسی علل آن جاي تامل دارد

توان براي این ی که میـها، نقاط قوتمحدودیتمقابل این 

ذکر نمود اینست که مطالعه فعلی اولین بررسی مطالعه 

ی و اثربخشی نرم افزار نجما را ـباشد که کارآیمیاي مقایسه

کند ی میـاه ارزیابـح دانشگـوري در سطـراي کشـز اجس اـپ

ون به ـل آزمـرا و تحلیـی و اجـی طراحـو آن را با روش سنت

ی و کمی ـی کیفـش ارزیابـدر بخ. ذاردـگه میـمحک مقایس

اي ـههـدفترچ يهــکلی واالتــسک ـک تـ، تواالتــس

ایسه گانه بالینی مورد بررسی قرار گرفتند و مق 21هاي رشته

اد ـپیشنه. تـام پذیرفـی انجـار دقیقـدو روش در سطح بسی

هاي پیشرفت تحصیلی آزمون يشود در برگزاري کلیهمی

هاي مهم کشوري نظیر و حتی در حوزه آزمون دانشگاه

امتحانات پذیرش دستیار و دانشنامه به دلیل کارآمدي و قابل 

سنتی  هاياطمینان بودن، از نرم افزار نجما به جاي روش

ها زاري چند دوره از آزمونـبه عالوه پس از برگ. استفاده شود

ددا ـده مجـهاي آینشـبر اساس نرم افزار نجما، در پژوه

ن ارزیابی ـد و همچنیـاساتی يدام به نظرسنجی از کلیهـاق

گردد تا پس از رفع نقایص نرم  سواالتکمی وکیفی مجدد 

با این روش، ارزیابی افزاري و نیز مانوس شدن بیشتر اساتید 

به . دـل آیـع تري از شرایط جدید به عمـنزدیک به واق

ال ـدي از امکانات ارسـاز به بهره منـورت نیـالوه در صـع

ایمنی ، )VPN( شبکه اختصاصی مجازيدر بستر  واالتـس

 از مزایاي این .کنداي را طلب میبسیار باالي ارتباطات شبکه

با  سواالت، تطبیق کامل سواالتافزار امکان تهیه بانک  نرم

بلوپرینت و جستجوي سوال با موضوع خاص بر اساس کلید 

ه ـزمان اقدام به تهیـطور  همهتوان ببه عالوه می. باشدواژه می

 واالتـسبا محتواي مشابه و توالی  سواالتچند سري دفترچه 

. متفاوت نمود و ضریب امنیت آزمون را از این طریق باال برد

خوب و غنی نیازمند  سواالتایی که تهیه بانک از آنج

همکاري دسته جمعی اساتید در یک گروه وحتی بین چند 

ک ـ، با کم)19(ت ـهاي مختلف اسگروه همسان از دانشگاه

بین  سواالتتوان اقدام به تهیه بانک نرم افزار فعلی می

دانشگاهی در سطح منطقه یا کشور نمود که البته این امر در 

همچنین امکان بهره گیري از . در حال انجام است 1395سال 

منابع امتحانی در قالب کتاب الکترونیکی براي دسترسی 

هاي ه روشـالبت. سریعتر طراحان سوال فراهم گردیده است

ارت کافی ـربه و مهـل نجما نیازمند کسب تجـی مثـالکترونیک

کارگیري آن توسط اعضاي هیات هدر مراحل طراحی و ب

، 20(باشد- هاي آموزشی میها در قالب کارگاهانشگاهعلمی د

21(.  

  

  گیري نتیجه

هاي هاي درون دانشگاهی همچون آزمونونـبرگزاري آزم    

همراه با تواند ارتقا وگواهینامه به کمک نرم افزار نجما می

در دراز کارآیی بیشتر نسبت به روش سنتی باشد چرا که 

ها و وقت صرف شده منجر به کاهش هزینهتواند مدت می

اثربخشی  به عالوه. گرددتوسط اساتید و عوامل اجراي آزمون 

امکان  باشد زیراروش جدید نیز بیشتر از روش سنتی می

هاي بالینی با مندي بیشتري براي اساتید گروهحصول رضایت

  . این روش وجود دارد

  

  تقدیر و تشکر

 اعضاي هیات علمی و همچنین يمحققین از کلیه    

مسوولین آموزش تخصصی و واحد کامپیوتر دانشکده پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و همینطور اساتید گروه 

آموزش پزشکی به خاطر همکاري و در اختیار قرار دادن 

حمایت  .اطالعات، تجربیات و مستندات کمال تشکر را دارند

مالی این پژوهش توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام 

  .است شده
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