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   اهواز شاپور جندیدانشیار دانشگاه علوم پزشکی  ،عفونی و گرمسیری های بیماریمتخصص  سید محمد علوی؛: مسؤول ی نویسنده

 تعالیو  کیفیتاست و امروزه ضرورت توجه به  آموزشی های نظام متعالیهدف  آموزشی کیفیتارتقای : چکیده

    متوالی ی دورهدانشجو در سه  29از  بررسی ایندر . احساس شده است ارزشیابی طریقارتقای آن از  برای

 ارزشیابی _خودارزیابیاز  تلفیق که تدریسیروش  که گردیدبه عنوان نمونه استفاده  9872-77-78 های سال

 ها نمونه یادگیری برای انگیزشو  همکاری وضعیتسه دوره،  پایاندر . گردیدارائه  ها آنو استاد بود به  کالسی هم

 افزایش درصد 911به  درصد 8/19مطالب از  ی ارائهدر  فراگیران شرکت میانگین کهقرار گرفت،  ارزیابیمورد 

نمرات  میانگین همچنینو  یافت تقلیلساعت  یکاز  کمترساعت به  8/9درس، از  کالساز  غیبت میانگین. یافت

از  فراگیران مندی رضایت میزان همچنین. داشت افزایش 1/97به  1/98نمره از  91 مبنایبر  فراگیران نهایی

 . داشت تغییر عالیبه  ضعیف

   ارزشیابی، آموزشی، خودارزیابی:  ها واژه کلید
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 مقدمه 

ارزشیابی یا ارزیاابی عباارت اسات از تعیاین ارزش          

ی ارزش و اهمیت و کیفیت یک چیزی یا قضاوت درباره

ی ایاان وا ه در صاادد قضاااوت درباااره  . پدیااده اساات 

های آموزشی همانناد دانشاجو،   مطلوبیت و ارزش پدیده

ی درساای ماای باشااد نظااام آموزشاای، و برنامااه معلاام،

هاادف از ارزشاایابی بهبااود وضااعیت (. 9871شااکورنیا )

    آماوزش و ایجااد تغییاارات ضاروری در نظاام آموزشاای     

باشد که یکی از مهمتارین وااایف اعضاای هیا ت      می

ارزشایابی فراگیاران در   (. 9878هاومن  )باشد علمی می

وس گیارد، در حال حاضار توساا اسااتید صاورت مای     

تئوری یا نظری بر اساس طرح درس از قبل تنظیم شده 

شاود و در  توسا استاد و به صورت سخنرانی ارائاه مای  

پایان دوره از طریق امتحان کتبی که عموماً باه صاورت   

MCQ باشااد، فراگیااران مااورد ارزشاایابی قاارار    ماای

در ایاان روش چااون  (. 9888ذوالفقاااری )گیرنااد  ماای

ن بحث و نه در ارائه آن و دانشجویان نه در انتخاب عنوا

نااه در ارزشاایابی دخااالتی ندارنااد و انگیاازه کماای در   

های گوناگون نشان داده است نظرسنجی. فراگیری دارند

که فراگیران از این نحوه ارائه و ارزشیابی رضایت ندارند 

اکثراً تکراری است برخی  MCQکه سؤاالت و از آنجائی

آوری و از بار  عهای قبل را جما دانشجویان سؤاالت سال

کنند و عمادتاً نمارات خاوبی نیاز ممکان اسات در       می

دست آورند بدون آنکه میزان معلوماات و  امتحان آخر به

برای اینکه دانشجو در کاالس  . دانش آنها سنجیده شود

درس و در پایان کالس قاادر باه درم مطالاب باشاد و     

قادر به ارائه و پاسخ کلی به ساؤاالت کاه نشاانگر درم    

است باشد این روش ارزشایابی دانشاجویان باه     مطالب

هاا و  صورت تلفیقی از خود ارزیابی، ارزشیابی همکالسی

ی متاوالی  استاد مورد استفاده قرار گرفت و در سه دوره

 (.9879بذرافکن )تست شد 

 روش کار

ی بهداشاات در دانشااجویان کارشناساای دانشااکده      

ساه   ی مدیریت خادمات بهداشاتی و درماانی در   رشته

در درس  9872و  77و   78های ی متوالی در سالدوره

نفار   29های بیمارستان جمعااً باه تعاداد   کنترل عفونت

در اولین جلسه طرح درس . مورد ارزشیابی قرار گرفتند

و عناوین مباحث به دانشجویان معرفی شد دانشاجویان  

بر اساس عالقه خود مباحث مورد نظر خود را انتخاب و 

عاالوه بار مباحاث مطارح شاده کتااب       . ثبت نام کردند

گرچاه جازو   مرجع یا رفارن  مطالاب و مبااحثی کاه     

کردناد  سرفصل نبودند، ولی در درم مطلب کماک مای  

. شادند توسا فراگیران و با راهنمایی استاد انتخاب مای 

ی مطلاب  ی دو ساعته، نیم ساعت به ارائاه در هر جلسه

         توسااا یکاای از فراگیااران بااه صااورت پاورپویناات و    

ساعت به بحث و تبادل نظر و ساؤاالت دانشاجویان    نیم

بنادی و رفاع   ی زماان کاالس باه جماع    یهگذشت و بق

اشااکاالت توسااا اسااتاد و سااا  ارزشاایابی فراگیااران 

نحوه ارزشیابی به صورت زیار انجاام   . یافتاختصاص می

    در حاین ارائاه و بحاث و تباادل نظار اساتاد،       : می شد

دهناده و فراگیاران کاه    ی ارزشیابی خود را از ارائه نمره

سا  ارزشیابی فرد کرد وارد بحث شده بودند، ثبت می

شاد و توساا   دهنده توسا دوستان وی انجاام مای  ارائه

   ی مربوطاه ثبات   شاد و در ورقاه  گیری مای استاد معدل

شد و همچنین برگ ارزشیابی خود ااهااری توساا    می

در پایاان تارم   . شاد فراگیر تکمیل و تحویل اساتاد مای  

ی امتحاان باا   امتحان کتبی پایان تارم انجاام و نتیجاه   

و معاادل ارزشاایابی در طااول دوره نیااز بااا  1/1ضااریب 

 .شدی کلی دانشجو داده میمحاسبه و نمره 1/1ضریب 

 نتایج

که از مشارکت خاودداری   ی اول دانشجویانیدر دوره

شادند یاا   کردند و وارد بحث و پرسش و پاساخ نمای  می

ی ارزشایابی ماوفقی   دادند، نمرهعالقه زیادی نشان نمی

کردند و اکثراً با نمرات حداقل، دوره را پااس  کسب نمی

کم کم که روش ارائاه درس و ارزشایابی باه    . کردندمی

دانشجویان با  ،شدهای بعدی منتقل میدانشجویان دوره

ی شدند و نهایتاً در دورهی بیشتری وارد بحث میعالقه

ی سوم دانشجویان تمامااً مشاارکت نشاان داده و نماره    

اکثار  . ارزشیابی آنها اکثراً نمارات خیلای خاوبی بودناد    

دانشجویان قادر به بیان پاسخ به ساؤاالت کلای بودناد،    

ث عفونت مثالً قادر بودند که لیستی از عواملی را که باع

که در امتحان شود، بیان کنند در صورتیبیمارستانی می

آخر ترم سؤاالت فقاا چهاارجوابی بودناد، لاذا امکاان      

دانشاجویان  . تری وجود داشتتر و عینیارزشیابی واقعی

ی خود بحاث ماورد نظار را انتخااب     نیز بر اساس عالقه

آوری مطالاب  کردند و با انگیازه بیشاتری باه جماع    می

 مجااالت الکترونیکااای طریااق اینترنااات و   ماارتبا از 

ی معلومااات خااود را فراتاار از  پرداختنااد و حااوزه ماای

.دادنااادساااترش مااایگچهاااارچوب کتااااب مرجاااع 
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 گیریبحث و نتیجه

مشارکت دانشجویان در ارزشیابی اثرات مثبتای بار        

ی حضااور در کااالس و افاات غیباات دارد، چااون  نحااوه

بحث شاوند و   توانند وارددانند در صورت غیبت نمی می

.  شاوند از ارزشیابی و کسب نمره حین ترم محاروم مای  

مناد باه درس و بحاث    دسته از دانشجویان که عالقهآن

مناادی بیشااتری در کااالس حضااور هسااتند بااا عالقااه

ی خود را به دانشجویان مجبور نیستند مطالعه. یابند می

ی امتحاناات اختصااص   روزهای آخر و در زماان فرجاه  

وره، مجبور هستند مطالعه کنند و وارد در طول د. دهند

ی بحث شوند و بارای کساب نماره حاین تارم مطالعاه      

بیشتری کنند و چون سؤاالت در کالس باه صورت کلی 

است و ناه کتابی و چهارجوابی تسلا بیشتری در بیان 

گیرند نه به کند و درس را کامالً فرا میسؤاالت پیدا می

زنای کاه   روی تست صورت چهارجوابی اتفاقی و فقا از

در نهایت این گونه . مت سفانه این روزها شایع شده است

گیاری کارد کاه ایان روش ارزشایابی      تاوان نتیجاه  می

تواند اساتمرار یافتاه و روش خاوبی بارای سانجش       می

ی ی بیاان و ارائاه  دانش و توان بحاث و جادل و شایوه   

سخنرانی در فراگیران باشد در ضمن این حُسان را دارد  

تواناد بهباود کیفیات    های متمادی مای ی دورهکه در ط

 .ی خود را برطرف کندیافته و نقاط ضعف اولیه

 

 

 

ی مدیریت خدمات نتایج حاصل از مشارکت فراگیران در ارزشیابی دانشجویان بهداشت رشته- 9 ی جدول شماره

 بهداشتی و درمانی

 ی اولدوره شرح
ی دوره

 دوم
 مالحظات ی سومدوره

میزان شرکت فراگیران در بحث 

 و ارائه مطلب
 درصد 911 درصد 1/81 درصد 8/19

روند رو به تزاید مشارکت 

 فراگیران

 کمتر از یک ساعت ساعت 1/9 ساعت 8/9 میانگین غیبت در کالس  درس
روند رو به تزاید شرکت در 

 کالس

میانگین نمره نهایی فراگیران بر 

 91مبنای 
1/98 11/91 1/97 

روند رو به تزاید رشد 

 تحصیلی

  عالی--خوب متوسا متوسا-ضعیف  مندی فراگیرانرضایت
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Abstract: Improving educational quality of the educational system is 

transcendental. Today, the need for improving the quality of the evaluation has 

been felt vitally in this study, 92 students in three consecutive years of 87 - 88 to 

89 were used as samples. Teaching method that combines the self-assessment- 

evaluation of their classmates and teachers were presented. Working conditions 

and motivation for learning in the three samples were analyzed. Average students 

participated in the presentation of 51/3% to 100% increases. 

The absence mean from the classroom of 2/3 hours were reduced to less than one 

hour The final scores of students based on grade 20, 13/5 18/5 increased, Learners 

from poor to excellent satisfaction rate was changed. 

Keyword: Self-evaluation, Education, Evaluation 

 


