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سردبیر محترم مجله
اولین مسئولیت هر نظام آموزشي این است که یاد گیرندگان را 
از مرحله یادسپاری مطالب، به سمت استدالل و حل خالقانه 
مشکالت سوق دهد. متأسفانه نظام آموزش پزشکي در ایران، 
خصوصا از جهت آزمون هایش، سراسر یادسپاری را بر صدر 
مي نشاند )1(. در هر برنامه آموزشی ارزشیابی رکنی اساسی بوده 
که می تواند آموزش را به مسیر صحیح هدایت نماید. استفاده 
نظرگرفتن  در  پیشرفت تحصیلی، مستلزم  آزمون خوب  از 
تمامی هدف های آموزشی و همه محتوای برنامه درسی است. 
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی می تواند به منظور تصمیم گیری 
در این باره که آیا فعالیت های آموزشی استاد و کوشش های 

یادگیری دانشجویان به نتایج مطلوب رسیده است )2(.
 (Multiple امروزه ارزیابي دانشجویان با سواالت چند گزینه ای
(Choice Question روش استاندارد در بسیاری از مراکز به 

دالیل مختلف از جمله امکان پذیر بودن، تکرارپذیری و مقرون 
به صرفه بودن بخصوص در کالس های بزرگ محسوب می شود 
)3-6(. انواع این سواالت می تواند از سه تا پنج گزینه متغیر 
باشد )7(. در پاسخ به سواالت اغلب دانشجویان اعتقاد دارند 
اولین پاسخي که به ذهن شان می رسد پاسخ صحیح است و تغییر 
پاسخ منجر به غلط شدن جواب خواهد شد. در آزمونهای چند 
گزینهای با مرور مجدد پاسخ ها و تغییر در پاسخ اولیه عمدتا 
این اقدام منجر به تغییر پاسخ از غلط به صحیح می شود )8(.

این واقعیت ثابت وجود دارد که ارزیابی ها سبک یادگیری را 

 (Multiple Choice هدایت می کند اما سواالت چند گزینه ای
(Question اطالعاتی را در خصوص بازخورد دانشجویان و 

استراتژی های تدریس ارائه نمی دهد. این ارزشیابی ها به دلیل 
(test- ارتقاء روحیه یادگیری، حدس زدن، خردمندی آزمون
(wiseness و جستجوی دانشجویان در بانک های اطالعات 

مورد انتقاد قرار می گیرند و آنها قادر به آزمون مسائل پیچیده 
نیستند و هیچ فرصتی را برای فراگیران برای بیان درک خود 

فراهم نمی کند )9(.
با توجه به اهمیت نقش ارزشیابي در فرایند آموزش و اینکه 
در بعضي از انواع روش های ارزشیابي توسط دانشجویان با 
فراهمآوری اطالعات ناکافي و نامناسب ميتواند در قضاوت 
ما در باره عملکرد آموزشي و همچنین کیفیت آموزش اختالل 
ایجاد نماید به نظر می رسد آزمون های چهارگزینه ای "آزمونی 
مرده" محسوب می شوند و به تغییر اساسی در ارزیابی پیشرفت 
نیاز است. در ذات  تحصیلی دانشجویان در دروس نظری 
سواالت چهارگزینه ای راهنما وجود دارد از این رو سواالت 
"پاسخ کوتاه" برای ارزیابی فرایند تصمیم گیری بالینی ارجح 
است. سواالت "پاسخ کوتاه" چالشی تر و فراهم کننده قدرت 
تشخیص بهتری نسبت به آزمون های چهار گزینه ای است. در 
راستای حرکت به سمت آموزش صالحیت محور و یادگیری 
در حد تسلط ما نیاز به آزمون های "کتاب باز" و توجه بیشتر 

به ارزیابی بر مبنای "پورتفولیو" داریم.
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