
 دانشجویان رشته هوشبریارزشیابی درس روش تحقیق  جهتعملکردی  آزمون طراحی و اجرای

  بیان مساله
تواند می ارزشیابی جزء الینفک فرایند آموزش بوده و نه تنها به عنوان برنامه نهایی در آموزش بلکه به عنوان بخش جدایی ناپذیر آن 

از آنجا که طی فرآیند ارزشیابی اهدافی که انتظار می رود دانشجو  .(1میزان دسترسی به اهداف آموزشی موثر و مفید باشد )در تعیین 

د که نبه گونه ای باشبنابراین روش ارزشیابی و نوع سواالت باید  ،(2در نهایت به آنها دست یابد مورد سنجش قرار خواهند گرفت )

لذا امروزه بر  .(3) را شامل شوندآن دسته از مطالب و اطالعاتی که توسط استاد و یا محیط آموزشی به دانشجویان منتقل شده، 

 استفاده از آزمونهای نوین و کاربردی بسیار تاکید می گردد.

به نحوی که در  جه قرار گرفته است،امروزه به شدت مورد توپژوهش و تحقیق در راستای پیشرفت علمی کشور  از سوی دیگر توسعه

عالوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه  شده اند که کلیه دستگاههای اجرائی مکلفبرنامه پنجساله ششم کشور  64از ماده ب بند 

را برای امور  (6و  1استثنای فصول به)ای  یافته هزینه از اعتبارات تخصیص درصد در قوانین بودجه ساالنه منظور شده است، یک

 رویج پژوهشو نیز ت توسعة فرهنگ پژوهشهمچنین در نقشه جامع علمی کشور صراحتا بر د. پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنن

در آموزش عالی تاکید شده است. بر این اساس نظر به اهمیت توسعه پژوهش و  محور کردن پژوهش محور کردن آموزش و مسئله

دانشجویان با شیوه آشنایی جا که دانشگاه ها به عنوان متولیان امر پژوهش در سطح جامعه می باشند، تحقیقات در جامعه و از آن

یکی از دروس مهم در برنامه آموزشی به عنوان درس روش تحقیق  امری ضروری و مهم است. لذا ،و تحقیق های علمی پژوهش

پس از ارزیابی دانشجویان و صحبت با اساتید پزشکی گنجانده شده است. اما علوم از جمله دانشجویان مختلف دانشجویان رشته های 

با آن برخورد  مانند سایر دروس تئوریغالبا اساتید و مدرسین ه ،جود اهمیت این درسبا وکه و مدرسین این درس متوجه شدم 

این درس را با به این ترتیب بسیاری از دانشجویان و نهایتا نیز توسط سواالت چندگزینه ای مورد ارزشیابی قرار می گیرد. نموده 

ر امر تحقیق و پژوهش را ندارند. حتی زمانی که در خصوص مفاهیمی نظیر اهداف موفقیت میگذرانند، اما توانایی و مهارت الزم د

ر به پاسخگویی مناسبی پژوهش و یا فرضیه از دانشجویانی که نمرات باال از درس مذکور کسب نموده بودند، سوال پرسیده شد؛ قاد

اما وقتی فهمیدیم سوالها تستی  ،نبودند. در توجیه این مساله نظر یکی از دانشجویان این بود که: )استاد در کالس خوب درس می داد

 و سطحی و روزنامه وار درس را خواندیم و بیشترمان هم نمره خوبی گرفتیم(. هستند. گفتیم شب امتحان یک دور می خوانیم

مشکل مربوطه را مرتفع  ،متصمیم گرفت ،مدرس درس روش تحقیق در علوم پزشکی رشته هوشبریبه عنوان مشکل،  شناختپس از 

تغییر  که یکی از آنها ،پیشنهاد شدتوسط همکاران . بر این اساس با هماهنگی شورای آموزشی دانشکده، راه حل های متعددی منمای

 " به صورت مطابق سرفصل اهداف آموزشی درس که جهت دستیابی به و استفاده از آزمون های نوین در شیوه ارزشیابی دانشجویان

مطرح شده،  "درمانی  بهداشتی مهم شاخصهای و پزشکی علوم رشته با ارتباط در تحقیق متداول روشهای با دانشجو ساختن آشنا

 بود.

آزمونهای عملکردی عالوه بر تعیین میزان یادگیری و پیشرفت فراگیران، به کاربردی نمودن آموخته ها نیز در این راستا از آنجا که 

 (.11) فراگیر از آنها به همراه دانش گذشته و فعلی خود در جهت حل مسائل و یا سواالت ارائه شده استفاده میکند(، و 8)توجه دارند 

درس روش تحقیق دانشجویان رشته لذا  م،دیگر را داشتاز این آزمون جهت ارزشیابی دروس همچنین با توجه به اینکه تجربه استفاده 

 .دادمآزمونی عملکردی مورد ارزشیابی قرار  طراحیهوشبری را با 
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  داخلیمرور 
سنجش اگر چه بین آزمون عملکردی و تشریحی در توسط فتاحی و همکاران انجام شد،  1388در مطالعه ای که در سال  -

آزمون عملکردی  بیانگر برتریراهنمایی تفاوتی دیده نشد. اما در نهایت نتایج  و مشاوره تحقیق دانشجویان رشته روش درس

  بود. ارزشیابی دانشجویان  ینسبت به سایر روشها

سنجش  مورد درس شیمیدر  عملکردی و کارپوشهدانش آموزانی که به روش  در، خرم آبادی و دالورنیز  1389در سال  -

و همچنین پیشرفت تحصیلی در حیطه  مشاهده کردندنسبت به مدرسه  نگرش تحصیلی بیشتری )مثبت تر( ،قرار گرفتند

  در این گروه از دانش آموزان باالتر بود.  روانی حرکتی و شناختی

خارجی رورم  
تواند فرآیند و مراحل انجام مهارتها و نیز نتایج حاصل که ارزیابی عملکرد می عنوان کردندمیلر و همکاران  2009در سال  -

از آنها را مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین با استفاده از ارزیابی عملکرد می توان راه حل های ممکن برای یک مشکل، و 

به خوبی نقاط قوت و نحوه سازماندهی و ادغام این راه حل ها را در فراگیر ارزیابی کرد. از سوی دیگر با این روش می توان 

ضعف فرد را تییین نموده و بازخوردهای الزم را به او ارائه داد. و این در حالی است که با استفاده از روشهای سنتی ارزشیابی 

 (.12نمی توان به هیچ یک از موارد ذکر شده دست یافت )

وزش فراگیران است، بنابراین الزم است که کوانسا نیز معتقد است که از آنجا که ارزیابی یکی از مولفه های مهم در آم -

مدرسان و دست اندرکاران امر آموزش به آن توجه ویژه ای نمایند. وی که به بیان محاسن و معایب روش عملکردی در 

مقایسه با روش سنتی می پردازد، عنوان می کند که انتخاب شیوه ارزشیابی فراگیران باید بر اساس اهداف آموزشی باشد 

ن ترتیب نمی توان یکی از این شیوه های ارزشیابی را همواره بکار برد و یا کامال کنار گذاشت، مثال در زمینه مهارتها و به ای

است در حالی که در شرایطی که با مشکالتی نظیر کمبود بودجه  تفاده از روش عملکردی بسیار مفیدو موارد کاربردی اس

محدودیتهای زمانی مواجه هستیم، استفاده از روشهای سنتی بسیار موثر و کارآمد و امکانات و یا مدرسان مواجه ایم و یا با 

 هستند.

 

همانگونه که نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد هیچ  آزمونی در همه شرایط قابل استفاده و موثر نیست لیکن با توجه به 

 قبلی و نتایج مطالعات دانشجویان کاربردی تر نماییم،آنیم که ارزشیابی و به تبع آن یادگیری را در براینکه در این فرآیند 

از این روش جهت انجام فرآیند حاضر  استفاده  لذا   این زمینه نشان داد.تاثیرات مفید روش ارزشیابی عملکردی را در 

 گردید. 

رح فعالیتش  



هوشبری دانشکده دانشجویان رشته  فرآیند جهتاین  95 -96از نیمسال دوم سالتحصیلی  پس از نیازسنجی و شناسایی مشکل

کالس درس شیوه در اولین جلسه در  این ترتیب که بهانجام گرفت. درس روش تحقیق را انتخاب نموده بودند،  که پرستاری پلدختر

 . ارزشیابی در آزمون به اطالع دانشجویان رسید

عنوان  2عنوان تحلیلی و  2عنوان توصیفی،  2عنوان پژوهشی ) 6عملکردی کتبی به این صورت طراحی شد که آزمون سواالت 

عنوان می بایست از  سهعنوان را انتخاب نمایند )لیکن این  3تجربی( توسط مدرس تهیه و از دانشجویان خواسته شد که به دلخواه 

الت پژوهش، متغییرها و نوع آنها هدف کلی، اهداف فرعی، فرضیه، سوامختلف باشند( و سپس برای هر کدام از عناوین:  مطالعات

  د.ن، را بنویسپژوهشو محیط جامعه )اسمی یا رتبه ای({، نوع پژوهش،  مستقل یا وابسته، کمی )گسسته یا پیوسته( و کیفی}

 استفاده از آزمونهای معمول در کنار این آزمون و نیز بهمبنی بر و پیشنهاد دانشجویان در طی نظرخواهی با توجه به درخواست 

از مباحث آموزش داده شده نیز طرح  چندگزینه ای سوال 15 منظور وجود معیاری جهت مقایسه و ارزیابی نتایج آزمون عملکردی،

نمره در نظر گرفته شد و نمرات نهایی دانشجویان به  10نیز  عملکردی نمره و جهت قسمت 10گردید و جهت بخش چندگزینه ای 

آزمون عملکردی  پرسش و پاسخ و بحث در خصوص جلسه آخر کالس درس نیز به صورت مجموع دو قسمت اعمال گردید. همچنین

 اختصاص داده شد.، چندین مثال و تکمیل ارائهو نیز 
 

 نتایج 
 دانشجویان در آزمون عملکردی کتبیمیانگین نمرات نتایج حاصل از آنالیز داده ها در دو ترم اجرای این فرآیند نشان داد:  -

همچنین بین میانگین نمرات  بیشتر است. 8بوده که این میزان در دانشجویان دختر با میانگین   58/6در مجموع برابر 

( دیده شد )جدول P= 071/0ارتباط آماری معنی داری ) آزمون چهارگزینه ای و آزمون عملکردی کتبیدر دانشجویان 

در ارزشیابی درس روش  آزمون چهارگزینه اینسبت به  آزمون عملکردی کتبی( که نشان دهنده موثر بودن 1شماره 

 تحقیق در دانشجویان است. 

 
 قایسه میانگین نمرات دانشجویان در دو آزمون : م1شماره  جدول                   

 نوع آزمون         
 نمرات میانگین

 

 58/6 عملکردی کتبی

 48/5 چهارگزینه ای

 نتیجه
071/0 =P 

 

اکثریت دانشجویان با این شیوه  ا در مورد این فرآیند عنوان کنند،ظرات خود راز دانشجویان خواسته شد که نهمچنین  -

دانشجویان همچنین معتقد بودند که این روش نیاز به یادگیری عمیق و کامل دارد ارزشیابی موافق بوده و رضایت داشتند. 

و با مطالعه سطحی و حفظ نمودن مطالب، نمی توان در این آزمون موفق شد. از سوی دیگر تعدادی از دانشجویان عنوان 

ره خود، مجددا مطالب و جزوات ب شده آنها برای تخمین نمو سبنمودند که شرکت در این آزمون جنبه آموزشی نیز داشته 

 درسی را به صورت دقیق تر مطالعه نمایند. 

 


