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*3

اوﻟﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺮ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎد ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن را

) Questionاطالعاتی را در خصوص بازخورد دانشجویان و

از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺎدﺳﭙﺎری ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﺪﻻل و ﺣﻞ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ

استراتژیهای تدریس ارائه نمیدهد .این ارزشیابیها به دلیل

ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻮق دﻫﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ در اﻳﺮان،

ارتقاء روحیه یادگیری ،حدس زدن ،خردمندی آزمون (test-

ﺧﺼﻮﺻﺎ از ﺟﻬﺖ آزﻣﻮنﻫﺎﻳﺶ ،ﺳﺮاﺳﺮ ﻳﺎدسپاری را ﺑﺮ ﺻﺪر

) wisenessو جستجوی دانشجویان در بانکهای اطالعات

ﻣﻲﻧﺸﺎﻧﺪ ( .)1در هر برنامه آموزشی ارزشیابی رکنی اساسی بوده

مورد انتقاد قرار میگیرند و آنها قادر به آزمون مسائل پیچیده

که میتواند آموزش را به مسیر صحیح هدایت نماید .استفاده

نیستند و هیچ فرصتی را برای فراگیران برای بیان درک خود

از آزمون خوب پیشرفت تحصیلی ،مستلزم در نظرگرفتن

فراهم نمیکند (.)9

تمامی هدفهای آموزشی و همه محتوای برنامه درسی است.

با توجه به اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش و اﻳﻨﻜﻪ

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی میتواند به منظور تصمیمگیری

در ﺑﻌﻀﻲ از اﻧﻮاع روشهای ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ

در این باره که آیا فعالیتهای آموزشی استاد و کوششهای

ﻓﺮاﻫﻢآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﻀﺎوت

یادگیری دانشجویان به نتایج مطلوب رسیده است (.)2

ﻣﺎ در ﺑﺎره ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻣﻮزﺷﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش اﺧﺘﻼل

اﻣﺮوزه ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺳﻮاﻻت ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪای (Multiple

اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ به نظر میرسد آزمونهای چهارگزینهای "آزمونی

) Choice Questionروش استاندارد در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺮاﻛﺰ به

مرده" محسوب میشوند و به تغییر اساسی در ارزیابی پیشرفت

دالیل مختلف از جمله امکانپذیر بودن ،تکرارپذیری و مقرون

تحصیلی دانشجویان در دروس نظری نیاز است .در ذات

به صرفه بودن بخصوص در کالسهای بزرگ ﻣﺤﺴﻮب میﺷﻮد

سواالت چهارگزینهای راهنما وجود دارد از این رو سواالت

( .)6-3اﻧﻮاع اﻳﻦ ﺳﻮاﻻت میﺗﻮاﻧﺪ از سه تا پنج ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

"پاسخ کوتاه" برای ارزیابی فرایند تصمیمگیری بالینی ارجح

ﺑﺎﺷﺪ ( .)7در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت اﻏﻠﺐ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ

است .سواالت "پاسخ کوتاه" چالشیتر و فراهم کننده قدرت

اوﻟﻴﻦ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ذهنشان میرﺳﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮ

تشخیص بهتری نسبت به آزمونهای چهار گزینهای است .در

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺷﺪن ﺟﻮاب خواهد شد .در آزﻣﻮنﻫﺎی ﭼﻨﺪ

راستای حرکت به سمت آموزش صالحیت محور و یادگیری

ﮔﺰﻳﻨﻪای ﺑﺎ ﻣﺮور ﻣﺠﺪد ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﭘﺎﺳﺦ اوﻟﻴﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ

در حد تسلط ما نیاز به آزمونهای "کتاب باز" و توجه بیشتر

اﻳﻦ اﻗﺪام ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎﺳﺦ از ﻏﻠﻂ ﺑﻪ ﺻﺤﻴﺢ میﺷﻮد (.)8

به ارزیابی بر مبنای "پورتفولیو" داریم.

این واقعیت ثابت وجود دارد که ارزیابیها سبک یادگیری را
1ـ دکترای پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
2ـ دانشیار پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران
3ـ استاد پرستاری ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران (*نویسنده مسئول)
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