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تالش ا�ضای ���رم ��ي�ه ���والت آ�وز�ی ���� با �دف د��ر�ی آسان � �طا�ب ��ید و ����ر آ�وز�ی ���ه و �دو�ن �ده ا�ت � 

ا�ید آن �ی رود � �ور �ؤ� �ورد ���ه �داری ��ار ��رد. ما �آن�م � � ��ا�ی و �دو�ن ا�ن گا�نا� عالوه � �ج �طا�ب آ�وز�ی � 

را�تای ار�قای ��آيند یادد�ی و یاد��ری (�قا� – ��آيند و ...) یک روش �در�س و ارز�یا�ی � � �ماره ��ت ���ه �داری اساتید 

��جانیده �ود. با�د � ا�ن گام � � ��ت ار�قای ���ی آ�وزش دا�ه ���� ��� واقع �ود. 

ما اذعان دار�م � او��ن گا�نا� با کا��ی � و �وا��ی ���اه �ی با�د �ذا از �ما ا�تاد ���رم ا�تدعا دار�م ��ن ارا� ا�دات، پ���ھادات و 

کاری �ود ما را � ار�قاء ���ی ا�ن گا�نا� یاری �ما�. پ�شا� از �ذل �و� �نا�عا�ی / �رکارعا�ی ���� و  کار�ی �د�ا� و ع��ی با �� را�

�دردا�ی �ی ��دد. 

��ل ذ�� ا�ت � �ماره گا�نا� � �ورت ال��رونی�ی � ���ت ���والت آ�وز�ی سايت ���� �طا�عات و �و��ه آ�وزش ع�وم 

ری �ده ا�ت.  �ش�ی دا�ه جا�ذا

 �رد��ر
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 مقدمه:

با ايجاد مراكز توسعه آموزش پزشكي، تحوالت شگرفي در 

آموزش دانشگاههاي علوم پزشكي صورت گرفته است و نگاه 

دانشگاهها را از استفاده صرف آموزش سنتي به استفاده از 

رويكردهاي نوين ياددهي- يادگيري تغيير داده است. بايد 

دانست كه تدريس، علم است و هنر، علم است چون مانند همه 

علوم داراي اصولي است كه بايد آموخته شود و هنر است زيرا 

معلمين نيز مانند هنرمندان ميتوانند از طريق وي  ژگيهاي 

شخصيتي، عاليق و توانمنديهايي كه صرف ميكنند بر 

يادگيري دانشجويان تأثير بگذارند. به نظر ميرسد تغيير و 

 دانشگاهها ايجاد شده به EDCتحوالت قابل توجهي كه توسط 

عنوان كانون ايده و نوآوري در آموزش علوم پزشكي در 

 دانشگاهها بوده و در ارتقاء كيفي آموزش ايفاي نقش مينمايد.

  :EDCفلسفه ايجاد 

لزوم تربيت نيروي انساني كارآمد، كه بتواند نيازهاي در حال 

تحول جامعه را پاسخگو باشد، اساتيد ورزيده و با صالحيت در 

رشتههاي مختلف علوم پزشكي، تدوين برنامههاي درسي به روز 

و روشهاي آموزش و ارزيابي نوآور در كشور ما، به خصوص بعد 

از افزايش تعداد دانشگاهها و دانشكدههاي علوم پزشكي بيش از 

پيش نمايان گرديد. لذا مراكزي تحت عنوان مراكز مطالعات و 

توسعه آموزش علوم پزشكي تاسيس گرديد تا پاسخگوي اين 

 نياز مهم جامعه باشد. 

مراكز توسعه آموزش اهداف متنوعي را دنبال مينمايند و 

وسعت فعاليت آنان در هر دانشگاه نسبت به دانشگاه ديگر   

ميتواند متفاوت باشد ولي به طور ويژه به تقويت مهارتهاي 

برنامهريزي درسي، بهبود كيفيت فرآيند ياددهي - يادگيري، 

ارزشيابي يادگيري دانشجويان و كارايي آموزش كمك ميكنند. 

همچنين ممكن است در برنامهريزي، اجرا و ارزيابي اعضاء هيأت 

 علمي دخالت داشته باشد. 

سازمان جهاني بهداشت در آغاز شكلگيري مراكز اهداف و 

 وظايف زير را براي آنان در نظر گرفته بود:

   Curriculum Developmentبرنامهريزي درسي  .1

  Evaluationارزشيابي  .2

  Teacher Training اساتيدآموزش  .3

   Continuing Medical Educationآموزش مداوم پزشكي  .4

 Research In Educationپژوهش در آموزش   .5

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي اين دانشگاه از سال 

 به صورت غيررسمي با مديريت جناب آقاي علي دادگري 1378

 تاكنون به صورت رسمي با مديريت جناب آقاي 1382و از سال 

مسعود رحيمي، جناب آقاي علي دادگري، سركار خانم گيتي 

آتشسخن، سركار خانم ربابه زروجحسيني و همكاران اين مركز 

در قالب كميتهها به فعاليتهاي مرتبط با اين مركز پرداخته و 

 91رسالت اين مركز را در دانشگاه عهدهدار بودهاند از سال 

تاكنون نيز اين مركز در قالب كميته ها به شرح ذيل انجام 

 وظيفه مي نمايد.

 برنامهريزي درسي .1

 رشد و بالندگي اعضاء هيأت علمي  .2

 ارزشيابي دانشجو، استاد و برنامه .3

 پژوهش در آموزش .4
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 حفظ و پرورش استعدادهاي درخشان .5

 مركز مهارتهاي باليني .6

 آموزش علوم پزشكي پاسخگو .7

 كميته مشورتي دانشجويي .8

 اخالق حرفه اي .9

 محصوالت آموزشي .10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع:

) دانشگاههاي علوم پزشكي: EDC- دكتر ممتازمنش، نادر. شوقي، شفق. آريا، فرنگيس. مقاله مركز مطالعات و توسعه علوم پزشكي (

       64-59. ص 1389نقش، جايگاه و دستاوردها؛ چاپ وزارت بهداشت؛ بهار 
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 هدف كلي:

 آشنايي با تعريف و مراحل سخنراني 

 آشنايي با مزايا و معايب سخنراني 

 مقدمه:

 گرفته شده Lectare از لغت التين قرون وسطي Lecture واژه 

است كه به معناي با صداي بلند خواندن است. سخنراني مانند 

خيلي از مهارتها براي تبحر به تكرار و تمرين و آمادگي نياز 

دارد، گرچه بعضي ذاتاً در ارائه سخنراني توانمندترند ولي 

 توانايي سخنراني بيشتر اكتسابي است نه ذاتي. 

 سخنراني چيست؟ 

سخنراني ابزار كارآمد انتقال دانش به يك گروه بزرگ است. 

هرچند در همه جا از مقبوليت برخوردار نيست، و بخش محوري 

را ارائه نموده و به يادگيري ) core  knowledge(دانش 

 دانشجويان جهت بخشد.

و فوق كالمي  Verbal)(يك سخنران به صورت كالمي 

)(extraverbal) و غير كالمي Non verbal و با استفاده از (

 لوازم سمعي و بصري پيام خود را انتقال مي دهد. 

 شامل تعريفات، توضيحات، توصيفات، مثالها و پيام كالمي:

 تفاسير ميباشد. 

 بوسيله كيفيت صداي سخنران، مكث ها و پيام فوق كالمي:

لغزش صدا، اشتباهات و استفاده از سكوت و توقف مشخص 

شود.  مي 

 توسط حاالت بدني سخنران، حالت صورت و پيام غير كالمي:

حركات بدن سخنران مشخص مي شود. 

لوازم سمعي و بصري شامل: تخته سياه، وايت برد، ترنسپرنس، 

اساليد و در يك كالم وسايل سمعي و بصري مي باشد. 

-تمام پيام هاي فوق توسط دانشجويان دريافت مي شوند كه مي

توانند آنها را بررسي و انتخاب كرده و احتماالً ذخيره و حفظ 

  يادداشتنمايند و از پيام هايي كه به نظرشان مهم مي آيد

بردارند. 

يك سخنران نه تنها مطالب را ارائه مي كند بلكه با حاالت 

كالمي، فوقكالمي و غيركالمي و استفاده از وسايل سمعي و 

بصري مي تواند معاني را منتقل كند كه موجب برجسته شدن، 

ارزشمند شدن يا كم ارزش جلوه كردن مطالب خاص مي شود. 

بايد دانست در طول يك سخنراني يك ساعته ميزان توجه 

 دقيقه يك كاهش 20دانشجو تغيير مي كند، بعد از گذشت 

مشخص در ميزان دقت دانشجو رخ مي دهد اين كاهش توجه، 

در صورتي كه سخنران فعاليت هاي كوتاهي مثل بحث گروهي 

مختصر يا حل مسأله ساده براي دانشجو مطرح كند، كمتر رخ 

مي دهد، در واقع هر گونه تغيير فعاليت براي تجديد دقت 

اهميت دارد. 

دو فعاليت جهت ايجاد دقت در دانشجو در خالل 

سخنراني: 

 (buzz group) ) گروه هاي همهمه1

يك روش ساده و موثر درگير كردن دانشجويان در موضوع مورد 

 نفري در زمان كوتاهي 3-4بحث مطرح شده و در گروه هاي 

بررسي مي شود، سپس نتايج روي تخته يا ترنسپرنس به كل 

افراد نشان داده مي شود. 
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مزاياي روش فوق:  

) اين نوع بحث و بررسي يك استراحت كوتاه براي الف

دانشجويان است تا دانشجويان با تمركز بيشتري به درس 

برگردند. 

 نفر چك شود جرأت بيان بيشتري 3-4) وقتي جواب بين ب

وجود خواهد داشت. 

معايب روش فوق:  

) تكرار اين روش و استفاده زياد آن اثرش را از بين مي برد. الف

 به صورت موقتي در (receipt)پيام هاي دريافت شده ب) 

حافظه كوتاه مدت نگه داشته مي شود. اطالعات در صورتي كه 

به خاطر نمانند يا نت از آنها برداشته نشود و يا به حافظه 

طوالني مدت منتقل نشوند بعد از سي ثانيه فراموش مي شود. 

 (brain storming) ) بارش افكار2

روشي است براي فعال كردن دانشجو و يا درك كنوني 

دانشجويان از يك مسأله يا مفهوم.  

سخنران از حاضرين مي خواهد در مورد سوال يا مسأله اي 

پاسخ هاي خود را بيان كنند وي پاسخ ها را بدون اظهارنظر بر 

روي تخته يا برگ ترنسپرنس مينويسد، پس از يك فاصله 

 دقيقه) سخنران فهرست پاسخ ها را با كالس مرور 2-3كوتاه (

مي كند، اين پاسخ هاي نوشته شده بايد در معرض ديد همه 

حاضرين كالس قرار داشته باشد كه به دانشجويان اين امكان را 

بدهد كه از يكديگر بياموزند. 

 سخنراني فقط شامل (output)پاسخ دانشجو يا محصول 

يادداشت هاي آشفتهاي كه ممكن است قابل درك باشد و يا 

نباشد، نيست، بلكه واكنش هايي را هم شامل مي شود كه نسبت 

به سخنران و سخنراني انجام مي شود. پاسخ هاي آني معموالً به 

صورت غير كالمي هستند كه توسط سخنران دريافت و تعبير 

شود.  مي 

 

 

 

 

بايد پذيرفت كه در اختيار داشتن يك ساعت زمان براي 

سخنراني در يك كالس، لزوماً به اين معنا نيست كه شما به 

عنوان سخنران بايد آن يك ساعت را در حال صحبت كردن 

باشيد! با شكل دادن به فعاليت هاي دانشجويان در طي 

سخنراني شما مي توانيد توجه دانشجويان را جلب كنيد عاليق 

جديدي در آنها ايجاد كنيد، فرصت هايي را جهت فكر كردن 

از ميزان  (Feed back)براي آنها فراهم نماييد و چند واكنش 

درك و استنباط آنها به دست آوريد. 

واكنش برخي سخنرانان نسبت به اين پيشنهاد اين است كه 

آنها آنقدر وقت ندارند كه آن را روي فعاليت هاي دانشجويان 

هدر دهند و اينكه به هر صورت دانشجويان در اين مسأله 

مشاركتي نخواهند داشت. 

پاسخ به اعتراض اول اين است كه آنچه در جريان سخنراني 

اتفاق مي افتد در جهت آموختن به دانشجويان است چيزي كه 

آنها را به اقدام در آموختن بيشتر ترغيب كند. 

پاسخ به اعتراض دوم اين است كه به هر حال دانشجويان را بايد 

در جهت مشاركت تشويق نمود، بعد از كمي تمرين اغلب 

بسيار مهمتر از پاسخ هاي آني و قابل 
مشاهده دانشجو، تغييرات طوالني مدت در 

 فهم و نگرش اوست
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دانشجويان با عالقه به سمت متدهاي مشاركتي تغيير رويه 

 .مي دهند

آماده سازي سخنراني: 

مهارت ضروري براي يك سخنراني موثر در واقع آماده كردن 

 براي ارائه يك سخنراني خوب، كيفيت سخنراني سخنراني است.

اگر سخنران به نقاط ضعف و قوت مهمتر از كميت آن است. 

خود آگاه باشد مي تواند به سمت كاستن از ضعف ها در طي 

فرآيند آماده سازي سخنراني گام بردارد. براي مثال يكي از 

اشتباهات رايج در سخنراني، تحت پوشش قرار دادن مطالب 

 ضمناً سخنران بايد از سطح علمي حضار زياد در زمان كم است

اطالع داشته باشد و موضوع صحبت در حيطه دانش او باشد. 

مقدمه سخنراني بهتر است از جمالت سادهتر و كوتاهتر تشكيل 

شده باشد و جمالت ابتدايي خطاب به همه شنوندگان و بسيار 

 محترمانه باشد. ارتباط خوبي با تمام شنوندگان برقرار كند.

مراحل سخنراني:   

رعايت ترتيب مراحل سخنراني يا جابجا كردن و دور زدن در 

آنها به عهده سخنران مي باشد. 

  What is the topic گام اول: عنوان چيست؟

عنوان ممكن است به شما داده شده باشد، يا عباراتي از آن به 

شما داده شده باشد يا اينكه انتخاب آن به عهده خود شما 

واگذار شده باشد. 

  Free associate گام دوم: ارتباط دهي آزادانه

تمام ايده ها، واقعيت ها و مخصوصاً سواالتي را كه در زمينه 

موضوع به ذهن مي رسد بنويسيد. 

يك راه حل خوب اين است كه عنوان را در وسط صفحه خالي 

بنويسيد و هر موضوع مربوط به آن را در اطراف آن نوشته و با 

فلش هايي به آن مربوط كنيد و دور آنهايي كه به نظر مهم 

مي رسد دايره بكشيد. مثال: 
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 State aگام سوم: يك عنوان كاري مشخص كنيد 

working tittle  
به نكاتي كه دورشان دايره كشيده ايد توجه كنيد و در مورد هر 

يك عنوان كاري ذكر كنيد. 

 گام چهارم: متغيرهاي پنهان در عنوان را تحليل كنيد

Analyze the hidden variables in the title  

به عنوان كاري نگاه كنيد و فاكتورهاي كليدي و متغيرهاي 

پنهان موجود در آن را تحليل كنيد 

 گام پنجم: ساختار اوليه سخنراني را آماده كنيد

prepare a rough structure of the lecture 
اين ساختار نبايد در بيش از يك صفحه آماده گردد. در اين 

مرحله اگر زمان اجازه مي دهد شما بايد كار را متوقف كنيد و 

 چگونه بايد درمان كرد؟

 چگونه بايد ارزيابي كرد؟
 عمومي

غير دارويي    
                  

 دارويي                    
           
           
           

       

 جراحي

 بررسي عمومي

 ادرار

 خون

  نوار قلبي–راديوگرافي قفسيه سينه 

 راديوگرافي دستگاه ادراري  با ماده حاجب

 آزمايشات اختصاصي

 عوارض

دستگاه عصبي  
 مركزي

 قلب
 كليه

چيست با بيمار چه مي كند
 

فشار خون باال 
   

 تعريف پاتولوژي

 اساسي

 ثانويه

 آمار جامعه

 موارد كثير ناشناخته

 عواقب

 يك مشكل مهم بهداشتي
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بخوانيد. در مراحل بعدي چنين كاري وجود ندارد. مراحل يك 

تا پنج را مي توان تحت عنوان «فكر كنيد قبل از اينكه بخوانيد» 

مطرح كرد. يك اشتباه شايع در آماده سازي سخنراني ها اين 

است كه شما آنقدر مطلب مي خوانيد كه ذهنتان با اين مطالب 

اشباع مي گردد و در انتها شما همچنان در مورد چيزي كه 

مي خواهيد ارائه دهيد، نامطمئن هستيد!!  

  Directed reading گام ششم: مطالعه هدايت شده

تا اين مرحله به مطالعه جهت داده مي شود. در اين مرحله فقط 

بايد موضوعات و عناوين مربوط را از يك سري كتاب معدود 

مطالعه كنيد.  

 Structure the گام هفتم: سخنراني را ساختار دهيد

lecture 
ترجيجاً سخنراني را در قالب يادداشت تهيه نماييد و اطمينان 

حاصل كنيد كه ساختار آن در دست است، خواندن مطالب از 

روي كاغذ با صداي بلند در سخنراني به هيچ عنوان توصيه 

نمي گردد زيرا اعتبار و ارزش آن را زير سوال مي برد و ارتباط 

مخاطبين را بسيار كم مي كند و يادداشت برداري از آن بسيار 

مشكل است اگر احساس مي كنيد، نمي توانيد از متن جدا شويد 

حداقل متن را به زبان محاوره اي بنويسيد. 

 گام هشتم: شروع و انتهاي سخنراني را بررسي كنيد 

Check the opening and ending  
شروع و خاتمه سخنراني را بررسي كنيد تا مطمئن شويد كه به 

خوبي با موضوع اصلي سخنراني در ارتباط است غالباً زماني كه 

ندانيد چه مي خواهيد بگوييد نمي توانيد يك شروع خوب براي 

 .سخنراني بنويسيد

برنامه ريزي براي سخنراني: 

اهداف سخنراني بايد به روشني تعريف و روش سخنراني و 

باشد يادداشتهاي سخنراني بهتر است ساختار آن مشخص شده 

كامل باشد تا هر وقت نياز شد به آن مراجعه كرده و سخنران 

درباره آن موضوع مسلط باشد وكلمات كليدي به صورت نوشته 

و ابزارهاي ارتباطي و وسايل سمعي و به حضار نشان داده شود 

بصري با توجه به نوع سخنراني تعيين گردد. 

شروع سخنراني: 

مراحل ابتدايي سخنراني بسيار مهم است زيرا براي ايجاد 

تاثيرهاي ذهني (خودآگاه و ناخودآگاه) و ايجاد ساختاري براي 

توجه دانشجو به موضوع و يادگيري بكار مي رود و بر سه اصل 

پايه گذاري شده است: 

بدست آوردن و حفظ توجه  )1

ايجاد ارتباط با كالس  )2

نشان دادن محتوي و ساختار سخنراني  )3

براي به انجام رساندن هر يك از اصول فوق، راه هاي زيادي 

وجود دارد يك راه آشكار به دست آوردن توجه افراد اين است 

كه ثابت بايستيد به اطراف نگاه كنيد و بگوييد «حاال براي 

شروع بحث آماده ام» برخي نيز پيشنهاد مي دهند از اورهد و 

پروجكشن براي نشان دادن ساختار سخنراني استفاده شود. 

ايجاد ارتباط با كالس در حين ارائه سخنراني داراي اهميت 

 شروع سخنراني با تبسم است بااليي در فرآيند سخنراني است.

ولي بايد از جمالت طنزو شوخي جداً پرهيز كرد از شروع كردن 

 از شنوندگان باشد بپرهيزيد. قبل "ايراد و انتقاد"با جمالتي كه 
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از شروع سخنراني شنوندگاني كه بطور پراكنده نشستهاند، را 

-جمع كنيد هيچ چيز به اندازه فاصلههاي زياد و وجود صندلي

-هاي خالي بين مستمعين از حرارت و شوق مستمعين نمي

كاهد. قانون طاليي اين است هرچه زودتر با چند كلمه ساده و 

واضح به قلب موضوع برويد. هرگز شروع سخنراني را با اظهار 

 معذرتخواهي از جمالت و رفتار خود شروع نكنيد. 

مهارت هاي سخنراني: 

 هدف عمده را دنبال مي كند: 3هر سخنران 

 Coverage) پوشاندن مطالب 1

 Understanding) فهم و ادراك 2

 Motivation) ايجاد انگيزه 3

هر استاد براي رسيدن به سه هدف فوق، سه دسته مهارت هاي 

زير را در سخنراني بايد رعايت نمايد: 

 Explaining) توضيح دادن مطالب 1

  Centering interest) ايجاد عالقه 2

 Presenting information) ارائه مطالب 3

همچنين آماده سازي سخنراني نيز نيازمند مهارت هاي ويژه 

است: 

 (Explaining) ) توضيح دادن1

 براي يكديگر. Understandingعبارت است از ايجاد درك 

درك نيز عبارت است از ايجاد ارتباطات جديد بين حقايق 

(facts) و ايده ها (Ideas)  

 

 

انتخاب روش هاي توضيح دادن مناسب:  

: در اين روش سعي  مي كنيم تا Narrative داستاني •

مطالب را در قالبي داستان گونه ارائه كنيم، طبيعتاً اين 

جالب ترين روش از ديد مخاطبان است و اشكال اين  روش

روش در اين است كه تا حدودي از وضوح و دقت مطالب 

كاسته مي شود. 

: اين روش بسيار Anecdotal داستاهاي شوخي گونه •

سرگرم كننده است ولي هميشه آگاهي بخش نمي باشد. 

: اين روش از مزيت آشكاري بهره Conceptual ادراكي •

مي گيرد با وجود اين، اشكالش اين است كه زياد جالب و 

عالقمند كننده نيست. 

  (interest) ) ايجاد عالقه2

قابل بحث ترين قسمت توضيح دادن همين موضوع است ايجاد 

عالقه در افراد انگيزه ايجاد مي كند كه اين انگيزه ها بعدها قدرت 

يافته، باعث خودانگيزي مي شود و مخاطب شخصاً به صورت 

 پويا به بررسي و جستجو مي پردازد.

: البته نبايد حركات Gestureايجاد حركات صورت و اشاره 

بيش از حد باشد. 

  Using adapt Exampleمناسب استفاده از مثال هايي دقيق و

در اين فرآيند بايد حتي االمكان از مثال هاي مثبت و موافق 

نظريه هايمان در ابتدا استفاده كنيم. 

 (Presenting information) ) ارائه مطالب3

در ارائه مطالب راهكارهايي وجود دارد كه مي تواند مورد استفاده 

قرار گيرد با وجود اين، عليرغم اينكه پوشش و احاطه بر مطلب 
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هدف اوليه ماست اما توجه به فهم و درك و انگيزه نيز ضروري 

است، بنابراين استفاده از مهارت هاي شروع و خاتمه، استفاده از 

 . كمك كننده مي باشد…وسايل سمعي ـ بصري و 

تشويق دانشجويان به تعامل: 

دانشجويان با انجام دادن، خوب ياد مي گيرند، با وجود اين 

دانشجويان معموالً به جلسات سخنراني به ديده فرصتي براي 

راحت نشستن، سرگرم شدن و غرق در يادگيري شدن مي 

نگرند. كه شما مي توانيد از روش هاي گوناگون براي تشويق 

دانشجويان براي ايفاء نقشي فعال تر در يادگيري استفاده كنيد 

دانشجويان در آغاز و پايان يك  (recall)توجه و يادآوري 

سخنراني بيشتر از بقيه اوقات است مي  توان يادآوري را با تغيير 

آرايش بخش هاي سخنراني بهبود بخشيد. 

: (Ending)خاتمه سخنراني

خالصه كردن نكات كليدي و راهنمايي دانشجويان در پايان 

سخنراني براي يادگيري بيشتر حائز اهميت است، شما مي توانيد 

نكات كليدي را با يك اساليد يا ترنسپرنسي نمايش دهيد و 

ديگر آن كه عناوين اصلي را به صورت جزوه اي ميان دانشجويان 

توزيع كنيد. مهارت پايان بخشيدن به يك سخنراني چيزي 

است كه اغلب فراموش مي شود، با اينكه شواهد، نشان دهنده 

اين مطلب است كه خالصه كردن و ارتباط بخشيدن به فهم و 

يادآوري كمك شايان توجهي مي كند. 

ارزيابي سخنراني ها 

  Student learning آموختههاي دانشجو

همانطور كه قبالً اشاره شد يادادشت هايي كه دانشجويان در 

طي سخنراني هاي شما تهيه مي كنند يك ابزار قدرتمند سنجش 

مهارت هاي شماست و اينكه در زمان هاي مختلف نمونه هايي از 

يادداشت هاي دانشجويانتان را امانت بگيريد و با يادداشت هاي 

خودتان مقايسه كنيد. 

  Student Reactionsعكس العمل هاي دانشجو 

اين نوع ارزيابي بر اين پايه استوار است كه شما براي دانستن 

اينكه يك رستوران خوب است يا نه از مشتري سؤال مي كنيد 

نه از آشپزها و مسئول رستوران! نظرات دانشجويان مي تواند در 

طي صحبت ها يا اينكه ترجيحاً به صورت سازمان يافته تر با 

استفاده از فهرست ها و سواالت و معيارهاي امتياز بندي 

جمع آوري شود. 

 Peer Evaluation ارزيابي همكاران

در سخنراني با گروهي از سخنرانان، آنان مي توانند اين 

مسئوليت را بپذيرند كه سخنراني هاي يكديگر را ارزيابي كنند. 

 Evaluation Self ارزيابي از خود

اين روش بر پايه يادآوري دوباره و بازتاب است همچنين ممكن 

است در آن از شواهدي كه از همكاران سخنراني خود و يا از 

عكس العمل هاي دانشجويانتان و ميزان آموخته هاي آنان به 

دست آورده ايد استفاده كنيد، يك راه ديگر در اين روش 

 مي تواند بر پايه فيلم ويديويي سخنراني تان باشد. 
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 مزاياي سخنراني: 

سخنراني روشي كم هزينه و اثربخش است كه ميتوان  •

صدها فراگير را در يك سالن گرد هم آورده و در يك 

 مدت كوتاه حجم زيادي از مطالب را به آنان ارائه كرد.

با سخنراني ميتوان فراگير را وادار به تفكر كرد و ميان  •

 دانستههاي قبلي و مطالب جديد ارتباط برقرار كرد.

به صورت خالصه و چكيده ميتوان مطالب چندين كتاب  •

 را بطور همزمان ارائه نمود. 

ميتوان مطالب را كامال به روز بيان كرده و نقطه ضعف  •

 كتابهاي مرجع كه به روز نيستند را برطرف كرد. 

 محدوديتهاي سخنراني :

-معلم متكلم وحده و فعال است و فراگيران غير فعال مي •

 باشند. 

 براي آموزش مهارتهاي عملي روش مناسبي نيست.  •

اختالفات فردي فراگيران در نظر گرفته نميشود و مطالب  •

 به صورت يكسان براي تمام آنان ارائه ميگردد. 

براي ايجاد مهارتهاي ذهني در سطح باالي يادگيري  •

 مناسب نيست. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع: 

 .1384دكتر شعباني، حسن؛ روشها و فنون تدريس، نشر دوران، ويرايش دوم، چاپ نهم،  -
 . 89دكتر امري، پرويز؛ دكتر جهانيان، ايمان؛ پروانه، منيره؛ اصول سخنراني، دانشگاه علوم پزشكي بابل، چاپ اول، سال  -

 



 

13 

 93پا��ز                                    سال اول                                      �ماره اول

کا�و)   گا�نا�                                �و��ه ���ی آ�وزش �ش�ی (�
      دانشگاه علوم پزشكي شاهرود
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 هدف كلي:

 آشنايي با انواع ارزشيابي 

 آشنايي با شيوههاي آموزش كتبي 

تعريف ارزشيابي: 

ارزشيابي به يك فرايند نظامدار براي جمعآوري، تحليل و 

تفسير اطالعات گفته ميشود، به اين منظور كه تعيين شود آيا 

هدفهاي موردنظر تحقق يافتهاند يا در حال تحقق يافتن 

هستند و به چه ميزاني يكي از ويژگيهاي مهم ارزشيابي تعيين 

كيفيت است. كيفيت را در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي به عنوان 

دانش، مهارتها و تواناييهايي كه از فراگيران پس از آموزش 

انتظار ميرود، تعريف كردهاند. 

ارزشيابي آموزشي ميتواند بر اساس شواهد و دادههاي گوناگون 

صورت پذيرد. بسته به شرايط و موقعيتهايي كه با آن سر و كار 

داريد. اين شواهد و دادهها ميتوانند تنها كمي باشند. كيفي و 

كمي با هم باشند و يا حتي تنها كيفي باشند. 

اهداف ارزشيابي: 

- قضاوت در مورد برتري در مهارتها و دانش ضروري 

- سنجش پيشرفت در طول زمان 

- رتبه بندي دانشجويان  

- تشخيص مشكالت دانشجويان و نارساييهاي خاص يادگيرنده 

و تشخيص تواناييها و ضعفها 

- ارزشيابي روشهاي ياددهي، محتوي و مطالب آموزشي 

- ارزشيابي تاثير يك دوره آموزشي 

- برانگيختن دانشجويان براي مطالعه 

دستهبندي ارزشيابيهاي آموزشي با توجه به زمان و 

هدف استفاده از آنها عبارتند از: 

 ارزشيابي آغازين )1

 ارزشيابي تكويني )2

 ارزشيابي تشخيصي )3

 ارزشيابي تراكمي )4

ارزشيابي آغازين يا سنجش آغازين: 

 

اين ارزشيابي به دو منظور مورد استفاده قرار ميگيرد: 

الف) آيا يادگيرندگان بر دانشها و مهارتهاي پيشنياز درس 

تازه از قبل مسلطند؟ 

ب) يادگيرندگان چه مقدار از هدفها و محتواي درس تازه را 

قبالً ياد گرفتهاند؟ 

ارزشيابي تكويني: 

هدف از ارزشيابي تكويني در رابطه با پيشرفت تحصيلي 

دانشجويان آگاهي يافتن از ميزان و نحوه يادگيري آنان براي 

تعيين نقاط قوت و ضعف يادگيري و نيز مشكالت روش 

آموزشي معلم در رابطه با هدفهاي آموزشي است. 

اين ارزشيابي در طول دوره آموزشي يعني زماني كه فعاليت 

آموزشي معلم هنوز در جريان است و يادگيري دانشآموزان در 

حال تكوين يا شكلگيري است انجام ميشود. در ارزشيابي 

تكويني آزمونهايي كه مورد استفاده قرار ميگيرند مختصرند و 

به يك موضوع معين و يك يا چند هدف دقيق آموزشي منحصر 

ميشوند. 
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ارزشيابي تشخيصي: 

اين نوع ارزشيابي هم در جريان آموزش انجام ميشود. اين 

ارزشيابي با هدف تشخيص مشكالت يادگيري فراگيران به كار 

ميرود. ارزشيابي تشخيصي زماني مورد استفاده قرار ميگيرد 

كه معلم با مشكالت مبرم و مكرري از يك يا چند فراگير روبرو 

ميشود كه با روشهاي اصالحي معمول ارزشيابي تكويني قابل 

رفع نيستند. ارزشيابي تشخيصي عالوه بر تشخيص دادن 

مشكالت فراگيران، بايد بتواند روشهاي مناسب رفع مشكالت 

را نيز به معلمان نشان دهد. 

ارزشيابي تراكمي: 

به اين نوع ارزشيابي، تمامي آموختههاي فراگيران در طول يك 

-دوره آموزشي تعيين ميشوند و هدف آن نمره دادن به دانش

آموزان و قضاوت درباره اثربخشي كار معلم و برنامه درسي يا 

مقايسه برنامههاي مختلف درسي با يكديگر است. اين نوع 

ارزشيابي معموالً در پايان دوره آموزشي به عمل ميآيد و به 

همين سبب به آن ارزشيابي پاياني نيز ميگويند. 

تهيه طرح ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 

 سنجش عملكرد تعريف ارزشيابي پيشرفت تحصيلي:

فراگيران و مقايسه نتايج حاصل با هدفهاي آموزشي از پيش 

-تعيين شده به منظور تصميمگيري در اينباره كه آيا فعاليت

هاي آموزشي معلم و كوششهاي يادگيري فراگيران به نتايج 

مطلوب انجام شده است و به چه ميزاني. 

از آنجا كه يكي از وسايل مهم اندازهگيري پيشرفت تحصيلي 

آزمونهاي پيشرفت تحصيلي است، الزم است روش تهيه آزمون 

پيشرفت تحصيلي را بياموزيم.  

چگونگي توزيع سواالت به بخشهاي مختلف: 

بعد از تكميل بعد محتوا و بعد هدف مشخصات، آزمون ساز بايد 

تعيين كند كه سوالهاي آزمون خود را به چه صورتي در ميان 

هدفها و عنوانهاي درس توزيع نمايد. يعني تعداد سوالهايي 

را كه به هر يك از موضوعات درسي و هدفهاي آموزشي 

اختصاص خواهند داشت تعيين نمايد و اين تعداد را يا به 

صورت تعداد واقعي سوالها يا به صورت درصد در خانههاي 

جدول مشخصات وارد كند. براي تعيين درصد سوالهايي كه به 

بخشهاي مختلف محتوا و هدفها تعلق ميگيرند، جواب 

سوالهاي زير را بايد تعيين كرد: 

) كدام بخش از محتوا و كدام دسته از هدفها داراي حجم 1

بيشتري است و وقت بيشتري صرف آموزش آنها شده است؟ 

) كدام هدفها از لحاظ نگهداري در حافظه و كاربرد در آينده 2

ارزش بيشتري دارند؟ 

) كدام قسمت يا قسمتهاي درس يا موضوع درسي از اهميت 3

بيشتري برخوردارند؟ 

نحوه توزيع سوالهاي آزمون در ميان بخشها و هدفهاي 

مختلف بايد متناسب با جواب اين سوالها باشد. 

اگر بخشهاي مختلف محتوا از اهميت يكساني برخوردار باشند 

و در توزيع سوالها در ميان بخشهاي مختلف تنها بخواهيم 
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صورت مي توانيم از فرمول زير استفاده كنيم: مقدار ساعتهاي تدريس را براي هر بخش منظور كنيم در اين 

 

 

 

 كتبي اندازهگيري پيشرفت تحصيلي: آزمون

آزمونهاي پيشرفت تحصيلي كتبي را ميتوان به دو دسته 

عيني و غيرعيني (يا ذهني) تقسيمبندي كرد. آزمونهاي عيني 

آزمونهايي هستند كه هم سوالها و هم جواب آنها را در اختيار 

-آزمونشوندگان قرار ميدهند و آزمونشوندگان درباره جواب

هاي داده شده اعمالي را انجام ميدهند يا تصميماتي را اتخاذ 

ميكنند، براي همين به اين آزمونها، آزمونهاي بسته پاسخ 

ميگويند.  

آزمونهاي بسته پاسخ يا عيني، به طور عمده از سه نوع اصلي 

 غلط، جور كردني و چندگزينهاي تشكيل مييابند. –صحيح 

 غلط، –آزمون شونده در جواب دادن به سوالهاي صحيح 

درست يا نادرست بودن سوالها را تعيين ميكند، در سوالهاي 

جوركردني تعدادي پرسش را با تعدادي پاسخ جور ميكند و در 

سوالهاي چندگزينهاي، پاسخ صحيح را از ميان تعدادي پاسخ 

پيشنهادي برميگزيند. در تصحيح برگههاي آزمونهاي عيني 

نظر شخصي مصحح هيچگونه دخالتي ندارد و از اين رو به اين 

آزمونها، آزمونهاي عيني ميگويند.  

دسته كلي ديگر وسايل سنجش يادگيري روشهاي ساختن 

پاسخ نام دارند. در اين روشهاي فراگير خودش پاسخ خواسته 

شده را ميسازد يا توليد ميكند. از جمله آزمونهاي تشريحي 

آزمونهاي كوتهپاسخ، امتحانات شفاهي، انفرادي، توليد آثار 

هنري (شعر، موسيقي، نقاشي) انجام پروژههاي تحقيقي، 

ساختن وسايل و ابزارهاي مختلف را شامل ميشوند. در قياس با 

آزمونهاي كتبي گزينش پاسخ كه آزمونهاي عيني نام دارند، 

عيني)  آزمونهاي كتبي توليد پاسخ آزمونهاي ذهني (غير

ناميده ميشوند. 

در آزمونهاي ذهني (آزمونهاي تشريحي يا انشايي) سوالها در 

اختيار آزمونشونده گذاشته ميشوند و او جواب سوالها را خود 

آماده ميكند و در برگه امتحاني مينويسد براي همين به آنها 

آزمونهاي باز پاسخ نيز گفته ميشود. در تصحيح جوابهاي 

اين سوالها نظر شخصي مصحح ممكن است دخالت كند به اين 

شود. -دليل به آنها آزمونهاي ذهني هم گفته مي

آزمونهاي تشريحي به دو دسته آزمونهاي گسترده پاسخ و 

آزمونهاي محدود پاسخ تقسيم ميشوند. در آزمونهاي 

گسترده پاسخ براي پاسخ آزمون شونده هيچ محدوديتي وجود 

ندارد و او آزاد است تا هرگونه كه مايل باشد پاسخ خود را 

-بپروراند و سازمان دهد، اما در آزمونهاي محدود پاسخ، آزمون

شونده در دادن پاسخ به سوالها آزادي كامل ندارد و بايد 

پاسخهاي خود را در چارچوب شرايطي محدود سازد.  

         تعداد ساعتهايي كه صرف تدريس بخش شده است
 = نسبت ساعتهاي تدريس هر بخش 

                    تعداد كل ساعتهاي تدريس
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نوع ديگري از آزمون باز پاسخ، آزمون كوتاهپاسخ است و در اين 

آزمون سوالها بسيار شبيه به سوالهاي آزمونهاي تشريحي 

هستند، زيرا آزمون شونده خود بايد پاسخها را تهيه كند اما 

سوالها بسيار دقيق و مشخص هستند به نحوي كه در تصحيح 

جوابهاي آنها، نظر شخصي تصحيح كننده دخالت چنداني 

ندارد. 

محاسن و معايب آزمونهاي تشريحي 

تر است. -- تهيه آنها از آزمونهاي عيني آسان1

- اين نوع آزمون تنها وسيله موجود سنجش توانايي آزمون 2

شونده در پروراندن جواب سوالها و بيان آنهاست. 

- اين آزمونها توانايي پاسخ دادن به سوالها را ميسنجد نه 3

توانايي انتخاب پاسخها 

-- آنها موقعيتهاي واقعيتر را از آزمونهاي عيني به آزمون4

شوندگان عرضه ميكنند. 

-- آنها بر روش مطالعه يادگيرندگان تأثير مثبتي بر جاي مي5

گذارند. 

- اين آزمونها نمونه كوچكي از محتواي درس و هدفهاي 6

آموزش را اندازه ميگيرند. 

- تصحيح اين برگهها بسيار وقتگير است. 7

- تصحيح برگههاي امتحاني اينگونه آزمونها نميتواند با 8

دقت و به طور عيني انجام گيرد. 

- عدم يكنواختي ارزشيابي تصحيحكنندگان و ذهني بودن 9

نمرهگذاري آنهاست. براي كم كردن اين مشكل بهتر است 

هنگام نوشتن صورت سوالهاي اين آزمونها دقت الزم را به كار 

بنديد تا تمام آزمونشوندگان منظور سوال را درك كنند و در 

نوشتن پاسخهاي خود يكنواخت عمل نمايند. عالوه بر اين، در 

تصحيح پاسخهاي سوالهاي اين آزمونها الزم است از يك 

شيوه نمرهگذاري يكنواخت كه از قبل تعيين ميشود استفاده 

كنيد. 

پرسش شفاهي 

يكي از روشهاي ارزشيابي غيررسمي از يادگيري فراگيران، 

پرسش شفاهي است كه به منظور دادن بازخورد به آنان تشويق 

و ترغيب آنها در يادگيري و رفع مشكالت و معايب يادگيري 

آنها انجام ميشود. پرسش شفاهي را نميتوان نوعي آزمون به 

حساب آورد كه از نتايج آن بتوان براي نمرهگذاري ميزان 

ميتوان   يادگيري فراگيران استفاده كرد. اما از اين پرسش 

براي بهبود روشهاي يادگيري فراگيران و شيوههاي آموزشي 

معلم استفاده كرد چون آنها بازخوردهاي فردي براي معلم و 

فراگيران فراهم ميآورند. 

-از مزاياي ديگر پرسشهاي شفاهي اين است كه دانشآموز مي

تواند از معلم بخواهد تا نكات مبهم سوال را براي او كامالً روش 

كند. 

آزمونهاي كوته پاسخ 

آزمون كوتهپاسخ از مجموعهاي سوال مختصر كه غالباً براي 

سنجش هدفهاي آموزشي سطح پايين طرح ميشوند تشكيل 

مييابد. 

انواع آزمونهاي كوتهپاسخ 

- نوع پرسشي 1
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- نوع كامل كردني 2

- نوع تشخيصي يا تداعي 3

كاربرد آزمونهاي كوته پاسخ 

آزمونهاي كوته پاسخ براي اندازهگيري هدفهاي شناختي 

سطوح پايين، به ويژه دانش يا معلومات مفيد هستند. 

- توانايي تفسير ساده اطالعات و كاربرد قواعد 1

- توانايي حل كردن مسائل عددي در رياضيات و علوم 2

- توانايي دستكاري نمادهاي رياضي و حل كردن معادلههاي 3

رياضي و شيميايي 

اگر سوالهاي آزمونهاي كوتاه پاسخ به گونهاي نوشته شوند كه 

مسائل مختصر رياضي و تبديل و تفسير مطالب را شامل شوند 

بستن افزايش  ميتوان سطح آنها را از دانش به فهميدن و كار

داد. 

محاسن و معايب آزمونهاي كوته پاسخ 

مزايا: 

- سهولت تهيه سوالها و تصحيح پاسخهاي آنها 1

- آسان بودن اجراي آنها  2

- كاهش تقلب 3

 غلط و –- نسبت به آزمونهاي عيني چندگزينهاي، صحيح 4

جوركردني اطالعات تشخيصي بيشتري را در اختيار معلمان 

ميگذارند. 

- حدس كوركورانه كه از معايب عمده آزمونهاي عيني است. 5

معايب: 

- از آنها نميتوان براي سنجش هدفهاي سطح باالي 1

يادگيري استفاده كرد و كاربرد آنها به اندازهگيري هدفهاي 

بستن محدود مي شود.  سطح دانش و حداكثر فهميدن و كار

- كاربرد زياد اينگونه آزمونها سبب تشويق يادگيرندگان به 2

حفظ كردن اطالعات جزئي و بياهميت خواهد شد. 

 غلط و جوركردني –آزمونهاي صحيح 

 غلط، جور كردني –آزمونهاي عيني از سه دسته اصلي صحيح 

و چندگزينهاي تشكيل ميشوند. 

 غلط –آزمونهاي صحيح 

در اين آزمونها تعدادي سوال يا جمله در اختيار آزمون شونده 

گذاشته ميشود و او صحيح يا غلط بودن آنها را تعيين ميكند. 

اين سوالها، سادهترين صورت سوالهاي عيني هستند. 

 غلط –انواع سوالهاي صحيح 

 غلط: در اين نوع سوال يك جمله خبري يك – - نوع صحيح1

محاسبه عددي يا يك معادله در اختيار آزمونشونده گذاشته 

ميشود و از او خواسته ميشود تا درستي يا نادرستي آن را 

تشخيص دهد. 

 خير: در اين نوع سوال يك جمله استفهامي يا –- نوع بله 2

پرسشي به آزمون شونده داده ميشود و او بايد جواب بله يا خير 

را مشخص كند. 

- نوع اصالحي: در اين نوع، به آزمون شونده جملهاي داده 3

ميشود كه در آن غلطي وجود دارد و او بايد غلط را تشخيص 

دهد، آن را خط بزند و درستش را بنويسد. 
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- نوع خوشهاي: در اين نوع آزمون، كه به آن سوال چند 4

 غلط نيز ميگويند، تنه سوال به صورت يك جمله –صحيح 

-ناتمام نوشته ميشود و به دنبال آن تعدادي جواب قرار مي

گيرد. 

 و معايب آزمونهاي صحيح  - غلط مزايا

مزايا: 

- وسيله مستقيم و سادهاي براي سنجش بازده آموزشي 1

رسمي به حساب ميآيند. 

- سادگي تهيه 2

- عيني بودن تصحيح جوابها 3

- زيادي تعداد آنها در هر جلسه امتحان 4

معايب: 

 جزئي و كم ت- اين آزمونها اغلب براي سنجش اطالعا1

اهميت به كار ميروند. 

- حدس زدن كوركورانه در آنها خيلي زياد دخالت دارد. 2

- كاربرد زياد آنها سبب تأكيد بيمورد بر حفظ طوطيوار 3

اطالعات كم اهميت ميشود. 

- آنها بيشتر براي سنجش هدفهاي سطح پايين مفيدند و 4

توانائيهاي پيچيده سطح باال را اندازه نميگيرند. 

آزمونهاي جور كردني 

آزمونهاي جوركردني از تعدادي سوال تشكيل ميشوند كه هر 

يك از آنها شامل دو ستون است. يك ستون معرف پرسشها و 

ستون ديگر نشان دهنده پاسخهاست. وظيفه آزمون شونده آن 

است كه پاسخها را با پرسشهاي مربوط جور كند. 

 و معايب آزمونهاي جور كردني مزايا

: مزايا

- سوالهاي آزمونها براي آزمون دانش اصطالحات، تعاريف، 1

تاريخها، رويدادها و ساير موارد مربوط به روابط ساده بسيار 

مناسبند. 

- پاسخ دادن به اين سوالها زمان زيادي الزم ندارد. 2

- تصحيح سوالهاي جور كردني به سرعت و سهولت امكان 3

پذير است و نيازي به مصحح متخصص ندارد. 

معايب: 

- معلمان در تهيه اين نوع سوالها بر حفظ روابط حفظي بين 1

امور تأكيد ميكنند و ممكن است فراگيران را به يادگيري 

مطالب سطحي و غيرعمقي سوق دهند. 

- گاهي پيدا كردن مجموعهاي از پرسشها كه به اندازه كافي 2

شبيه به هم باشند تا بتوان براي آنها مجموعه پاسخهاي 

همگوني را پيدا كرد كار دشواري است. 

- ابهام در راهنماييها 3

- طوالني بودن پرسشها و پاسخها 4

- ناهمگون بودن يا مبهم بودن پاسخها 5

- مبهم بودن پرسشها 6

آزمونهاي چندگزينه اي: 

آزمون چندگزينهاي شامل تعدادي سوال است كه هر يك از 

-آنها از يك قسمت اصلي و تعدادي گزينه (پاسخ) تشكيل مي

شود و آزمون شونده از ميان گزينههاي پيشنهادي گزينه 

صحيح را انتخاب ميكند. 
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اين نوع آزمون هم از لحاظ يكنواختي سوالها و هم از لحاظ 

حساسيت كم در مقابل حدس زدن كوركورانه و هم از لحاظ 

سهولت تصحيح پاسخنامهها بهترين نوع آزمونهاي عيني است. 

قسمتهاي مختلف سوال چندگزينهاي 

- قسمت اصلي يا تنه سوال: در برگيرنده مسئله يا موضوعي 1

است كه سوال بايد آن را اندازهگيري كند. 

- گزينه درست يا پاسخ سوال: يكي از گزينههاي پيشنهادي 2

پاسخ درست سوال است كه آزمون شونده بايد آن را برگزيند و 

به آن كليد هم ميگويند. 

- گزينههاي انحرافي: گزينههاي ديگر غير از گزينه درست 3

سوال را گزينههاي انحرافي ميگويند. نقش اين گزينهها 

منحرف كردن آزمون شوندگاني است كه پاسخ درست سوال را 

نميدانند. 

 متغير است و 5 تا 2تعداد گزينههاي سوالهاي چندگزينهاي از 

از لحاظ نظري هر چه تعداد گزينهها بيشتر باشد، امكان حدس 

زدن كمتر است. 

انواع سوالهاي چندگزينهاي: 

-- نوع تنها گزينه درست: در اين نوع سوال تنها يكي از گزينه1

ها درست است و بقيه گزينهها كامالً غلط هستند. اين نوع 

سوال سادهترين نوع سوالهاي چندگزينهاي است. 

- نوع بهترين گزينه: در اين نوع سوال، همه گزينهها درست 2

هستند اما يكي از آنها از همه درستتر است. 

- نوع منفي: در اين نوع، همه گزينهها به جز يكي از آنها 3

درست هستند. 

يكي از مشكالت تهيه سوالهاي چندگزينهاي اين است كه 

بعضي اوقات، تهيه تعدادي گزينه انحرافي غلط كه به ظاهر 

درست جلوه كنند بسيار دشوار است. 

 قواعد تهيه سوالهاي چندگزينهاي:

- هر سوال را با يك موضوع مهم يا يك هدف آموزشي اندازه 1

بگيرد. در طرح هر سوال، نويسنده سوال بايد از خود بپرسد كه 

آيا دانستن و ندانستن پاسخ سوال در صالحيت آزمون شونده از 

لحاظ مطلب مورد آزمايش، تأثير دارد يا نه؟ اگر جواب اين 

سوال مثبت بود آن گاه بايد به گنجانيدن موضوع در سوال اقدام 

 كند.

 - بيشتر از يك مسئله يا يك مطلب در هر سوال قرار ندهيد.2

- سوالها را كامالً روشن و واضح بنويسيد و از عبارات و 3

 كلمات قابل فهم آزمون شوندگان استفاده كنيد.

 - از تكرار مطالب در گزينهها خودداري كنيد.4

 - مطالب اصلي سوال را به طور كامل در تنه سوال بنويسيد.5

تنه صوال بايد شامل مطالب مهم سوال باشد به گونهاي كه 

آزمون شونده، پس از خواندان آن و پيش از مراجعه به گزينهها، 

انديشه اصلي مورد سوال را درك كند و بداند كه سوال به چه 

 مطلبي مربوط است.

- همه گزينههاي يك سوال بايد متجانس و به موضوع واحدي 6

 مربوط باشند.

همه گزينههاي يك سوال بايد از لحاظ محتوا همگون يا 

متجانس باشند نه اينكه هر يك از آنها به مطلب جداگانهاي 

 اشاره كند.
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- سوال را بايد طوري بنويسيد كه پاسخ درست تنها پاسخ 7

 درست يا قطعاً درستترين پاسخ باشد.

- براي اندازهگيري فرآيندهاي پيچيده ذهني از موقعيتهاي 8

 تازه استفاده كنيد.

- گزينههاي انحرافي را طوري بنويسيد كه توجه آزمون 9

 .شوندگان بياطالع از موضوع سوال را به خود جلب كنند

 مزايا:

- اين آزمونها از ساير آزمونهاي عيني انعطاف پذيرترند. آنها 1

عالوه بر دانش، استدالل، قضاوت و بسياري بازدههاي مهم ديگر 

يادگيري را ميسنجند. 

- با استفاده از سوالهاي چندگزينهاي ميتوان در يك زمان 2

محدود تعداد زيادي از هدفهاي آموزشي و بخش مهمي از 

محتواي درس را اندازهگيري كرد. 

 غلط –- آزمونهاي چندگزينهاي نسبت به آزمونها صحيح 3

كمتر امكان حدس زدن كوركورانه را به آزمون شونده ميدهند. 

- پاسخهاي اين سوالها به سادگي و با عينيت كامل قابل 4

تصحيح هستند. 

- فراگيران و معلمان اين نوع آزمونها را به ساير آزمونهاي 5

عيني ترجيح ميدهند. 

- اگر گزينههاي انحرافي اين آزمونها با توجه به اشتباهات و 6

كج فهميهاي متداول فراگيران تهيه شوند، منبع بسيار مناسبي 

براي تشخيص مشكالت فراگيران خواهند بود. 

 :معايب

- ساختن اين آزمونها بسيار دشوار است بنابراين معلمان 1

غالباً نميتوانند تعدادي گزينه انحرافي خوب براي سوالهاي 

چندگزينهاي انتخاب كنند. 

- اغلب سوالهاي چندگزينهاي در حد سنجش اطالعات 2

جزئي و كم اهميت نوشته ميشود. 

- غلط، خواندن اين آزمون–- در مقايسه با آزمونهاي صحيح 3

ها و پيدا كردن گزينه درست مستلزم صرف وقت زيادتري است 

به ويژه اگر گزينهها خيلي شبيه به هم ساخته شوند. 

- زماني كه براي پاسخهاي غلط نمره منفي داده ميشود، 4

فراگيراني كه خطر ميكنند از ساير فراگيران نمرههاي بهتري 

كسب ميكنند. همچنين فراگيراني كه در پاسخ دادن به اينگونه 

سواالت خبره و باتجربه هستند از فراگيران تازه كار نمرههاي 

بهتري به دست ميآورند. 

- فراگيران قوي بيش از فراگيران معمولي قادر به پيدا كردن 5

 غير معمولي در سواالت هستند اتاشكاالت، پيچيدگيها و نظر

ولي بابت تيزبيني خود تشويق نميشوند. 
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 مقدمه: 

راهنماي يادگيري در آموزش پزشكي رويكردي نوين در آموزش 

 پيشينه كهن دارد. مقبوليت در سفردانشجويان مي باشد اگرچه 

چنين كتب راهنمايي ناشي از نياز مسافرين براي كسب 

راهنمايي و حمايت به هنگام سفر به يك كشور يا ناحيه نا آشنا 

باشد. مسافرين براي استفاده حداكثر از زمان يا موقعيت مي

محدودي كه در اختيارشان است، از كتاب راهنما استفاده مي 

ترين مسير جهت بازديد از نقاط جذاب، ديدني كنند تا درست

يا مناظري كه بيشترين عالقه را نسبت به آن دارند، انتخاب 

كنند. همانند يك كتاب راهنماي سفر كه براي هر مسافري 

منبعي مناسب تلقي مي شود، راهنماي يادگيري همان نقش را 

نمايند. مثالً در راهنماي در ارتباط با دانشجويان ايفاء مي

يادگيري آنچه كه دانشجو به عنوان هدف مورد نظر از طريق 

كار بر روي برنامه درسي در نظر دارد، به شكل روشني مشخص 

هايي هاي اساسي براي مطالعه و حوزهگردد. همچنين حيطهمي

كه ممكن است عالقه بيشتر دانشجويان را به خود جلب نمايد، 

گيرد. در اين كتاب راهنما در كتابچه مورد تأكيد قرار مي

هاي مناسب مورد تدريس را دانشجو زمينه الزم براي حيطه

نمايد. عالوه بر اين راهنماي يادگيري دانشجو را قادر كسب مي

مي سازد تا به بهترين شكل از فرصت هاي يادگيري بهره جويد و 

مهمتر از آن فرصت هاي يادگيري را براي خود طراحي نمايند 

گردند تا با استفاده از راهنماي يادگيري دانشجويان تشويق مي

هاي مطالعه مؤثر را از خود رشد و پرورش دهند و مهارت

 فراگيري مستقل را بياموزند.

 راهنماي يادگيري چيست؟  

 ابزاري كمكي در قالب "را به عنوان يادگيري راهنماي 

 "هاي طراحي شده براي تسهيل يادگيري دانشجو يادداشت

اند. چنين تعريفي بر آنچه كه بايد ياد گرفته شود، تعريف نموده

چگونه مي توان آن را ياد گرفت، و چگونه دانشجويان مي توانند 

اند، داللت دارد. آنها تشخيص دهند كه درس را ياد گرفته

مي تواند به عنوان يك يادگيري  راهنماي "پيشنهاد نمودند كه 

ابزار مديريتي تلقي گردد كه به معلم اجازه مي دهد 

هاي خود را تمرين كند و در عين حال به دانشجو مسئوليت

 اين ". نقش مهمي براي ايفاي نقش يادگيري خود مي دهد

تعريف با يك تشبيه به خوبي متصور مي گردد. استفاده از 

را به معلمي تشبيه نموده اند كه هر لحظه يادگيري راهنماي 

 ساعته نصايحي در مورد آنچه كه بايد 24همراه دانشجو است و 

در هر مرحله انجام دهد را به او گوشزد مي كند. راهنماي 

گردد، اما مي توان آن معموالً به شكل نوشتاري ارائه مييادگيري 

ابزاري يادگيري را به شكل الكترونيك نيز ارائه نمود. راهنماي 

طراحي شده براي تسهيل تعامل دانشجويان با اجزاي مختلف 

). اين اجزاء آموزشي به 1باشد (تصوير شماره برنامه درسي مي

 دانشجو كمك مي كند تا: 

يادگيري خود را در راستاي نتايج مورد انتظار  •

 يادگيري طراحي نمايند.

هاي يادگيري پيش آمده بهترين استفاده را از فرصت •

 نمايند. 

 راهبردهاي يادگيري مناسب را تشخيص دهند. •
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براي شيوه هاي ارزيابي كه خود بخشي از برنامه  •

 آموزشي مي باشند، آماده شوند.

در محيط آموزشي موجود در مؤسسه به شكل  •

 مناسبي واكنش نشان دهند .

 
: راهنماي يادگيري به دانشجويان كمك مي كند تا با 1تصوير شماره 

 اجزاء مختلف برنامه درسي به شكل مناسبي تعامل ايجاد كنند.

 

ابزاري كليدي و اساسي در فرآيند آموزش يادگيري راهنماي 

باشد. اهميت اين موضوع در آموزش در شش مقوله زير مي

 آشكار مي گردد

 ) افزايش بالقوه حجم اطالعات1(

 ) تغييرات در برنامه درسي2 (

 ) برنامه درسي مارپيچي3 (

 ) يادگيري مستقل4 (

 ) يادگيري مبتني بر كار5 (

 ) يادگيري از راه دور6 (

نقش كمكي مهمي يادگيري علت محبوبيت فزاينده راهنماي 

باشد. در اين  يادگيري دارا مي–است كه در مقوله ياددهي 

هاي بالقوه راهنماي قسمت ما با شرح بيشتر جزئيات به نقش

كنيم. اين امر مي تواند در در تسهيل آموزش نگاه مييادگيري 

 بندي گردد: سه گروه دسته

 مديريت يادگيري دانشجويان )1

 تمركز بر فعاليت هاي دانشجويان در ارتباط با يادگيري  )2

 تأمين اطالعات در مورد موضوع يا عنوان مورد نظر  )3

 - مديريت يادگيري دانشجويان:1

 مي تواند:يادگيري راهنماي 

عالئق دانشجويان: كتابچه مي تواند به افزايش اشتياق  •

دانشجويان به موضوع درسي كمك كند. چرا موضوع يا 

انگيز يا جالب دوره حائز اهميت است؟ آيا جنبه هيجان

 خاصي وجود دارد؟

دوره محتواي برنامه يادگيري معرفي دوره: راهنماي  •

 درسي را به طور منظم نشان مي دهد. 

روشن نمودن نتايج مورد انتظار يادگيري: راهنماي  •

مي تواند اهداف كلي و رفتاري هر دوره را تعيين يادگيري 

نمايد و به دانشجويان توضيح دهد كه در ارتباط با نتايج 

 يادگيري چه انتظاراتي از آنان وجود دارد.

هاي حفظ وحدت رويه آموزشي: در برخي موقعيت •

هاي آخر دوره پزشكي) دانشجويان آموزشي (مثالً سال

نمايند. از اين رو، ضرورت دارد تجربيات متفاوتي كسب مي

كه دانشجويان برخي از تجربيات خود را با يكديگر سهيم 

مي تواند حصول اطمينان براي يادگيري گردند. راهنماي 

رسيدن به وحدت رويه در برنامه را تأمين نمايد و در عين 
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حال دانشجويان را ترغيب نمايد تجربيات جانبي خود را 

 نيز كسب كنند. 

چهارچوبي يادگيري ايجاد چهارچوب واحد: راهنماي  •

مشخص يا ساختاري واحد براي يادگيري دانشجويان 

آورد. در چنين چهارچوبي يادگيري بر دانش فراهم مي

گردد. دانشجويان مي توانند بر روي چنين قبلي اضافه مي

 چهارچوبي دانش خود را ارتقاء دهند. 

يادگيري كمك به طراحي و ارائه برنامه ادغامي: راهنماي  •

مي تواند منابع را از ديدگاه هاي مختلف گرد هم آورده به 

دوره مرتبط ساخته و دانشجويان را تشويق نمايد به 

موضوع از نقطه نظرات مختلف نگاه كند. راهنماي 

مي تواند ادغام هم افقي و هم عمودي را تسهيل يادگيري 

تر نمايد. اغلب انجام ادغام عمودي در برنامه درسي سخت

هاي اول بويژه در ساليادگيري حاصل مي شود. راهنماي 

مي تواند بر ارتباط مفاهيم باليني با اصول علوم پايه تأكيد 

نشان مي يادگيري هاي پاياني نيز راهنماي ورزد. در سال

هاي كسب شده در دهد كه چگونه دانش و مهارت

هاي قبل مي تواند در كار باليني فراگير را كمك سال

 نمايد. 

روشن شدن شيوه مناسب مهارت مطالعه در دانشجويان:  •

بروز مهارت مطالعه مناسب يكي از مسائل بسيار حائز 

گردد. اهميتي در راهبردهاي آموزشي ناآشنا تلقي مي

مطرح نمود كه دانشجوياني ، باشد ميPBLاي از آن نمونه

كه حجم وسيعي از كار را به عهده مي گيرند، نيازمند 

هاي رواني بسيار زيادي نيز مي باشند. دريافت حمايت

مي تواند دانشجويان را در مورد شيوه يادگيري راهنماي 

مطالعه آگاه سازد و روش مناسب را براي وي تعيين نمايد. 

همچنين مي تواند به دانشجويان كمك يادگيري راهنماي 

كند بهترين استفاده را از زمان در دسترس خود انجام 

به دانشجو مي آموزد كه چگونه يادگيري دهند. راهنماي 

هاي الزم را دريافت نمايد. مي تواند به هنگام نياز حمايت

مديران و مسئولين اجراي برنامه را در يادگيري راهنماي 

هاي آنها در برنامه، راهنمايي مي كند و به مورد مسئوليت

گويد چگونه مي توانند از اين افراد كمك دانشجويان مي

 بگيرد. 

هاي يادگيري در مشخص نمودن جدول زماني و فرصت •

مشتمل بر جدول زماني است يادگيري دسترس: راهنماي 

هاي يادگيري در دسترس را به و مي تواند فرصت

دانشجويان معرفي نمايد. چنين مواردي شامل 

بندي شده ديگر و هاي رسمي، فعاليت هاي زمانسخنراني

باشد. هاي فردي براي كار و خودآموزي ميفرصت

نشان مي دهد كه چگونه چنين يادگيري راهنماي 

هايي مي تواند براي حصول نتايج مورد انتظار فرصت

 يادگيري كمك نمايند. 

همچنين اين اطمينان را به وجود يادگيري راهنماي  •

آورد كه دانشجويان بهترين استفاده را از زمان مطالعه مي

خود انجام دهد. به ويژه هنگامي كه حجم وسيعي از 

اطالعات براي مطالعه و طيف وسيعي از منابع چند 

گيرد، راهنماي اي در اختيار دانشجو قرار ميرسانه

كمك زيادي به او مي كند. ممكن است يادگيري 
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دانشجويان تمايل چنداني براي كنترل زمان براي مطالعه 

در برنامه درسي نداشته باشند. با وجود اين، برخي از 

دانشجويان عالقمند به كنترل زمان در طول برنامه درسي 

به آنها نشان مي دهد كه يادگيري مي باشند و راهنماي 

چگونه برنامه درسي به درك آنان از موضوع كمك 

استفاده حداكثر از منابع يادگيري مي كند. راهنماي 

موجود را تضمين مي كند و عالوه بر اين منابع و مأخذ 

مرتبط به برنامه درسي را به شكل مناسب در اختيار فرد 

 قرار مي دهد.  

توصيف كتابخانه و ساير تسهيالت در دسترس دانشجو:  •

به دانشجويان كمك مي كند تا از يادگيري راهنماي 

چگونگي دسترسي به تسهيالت كتابخانه، فضاهاي مطالعه 

و ساير تسهيالت در دسترس براي بهبود محيط يادگيري 

 اطالع يابد. 

تطابق برنامه با نيازهاي فردي دانشجويان: راهنماي  •

مي تواند به نشان دادن چگونگي رفع نيازهاي يادگيري 

فردي دانشجويان در برنامه درسي كمك نمايد. راهنماي 

دانش و مهارتي كه دانشجويان براي ورود به يادگيري 

نمايد. در صورتي كه دوره نياز دارند را مشخص مي

دانشجويي به تبحر الزم دست نيافته باشد، راهنماي 

كمك مي كند كه چگونه مي توان اين نقص را يادگيري 

به دانشجويان كمك يادگيري مرتفع ساخت. راهنماي 

مي كند هر موضوع درسي را با عمق و سطح پيچيدگي آن 

مطالعه نمايند و شيوه متفاوت يادگيري را در مورد هر يك 

 بكار برند. 

يادگيري آماده كردن دانشجويان براي امتحانات: راهنماي  •

از طريق توضيح چهارچوب آزمون و چگونگي ارزيابي 

ها آماده سازد. ممكن مي تواند دانشجويان را براي آزمون

است سواالتي به صورت نمونه در اختيار دانشجويان قرار 

هاي در فرصتيادگيري بگيرد. يا ممكن است در راهنماي 

هاي موردنظر منظور دسترس دانشجو براي كسب مهارت

 شده باشند. 

مي تواند به عنوان يادگيري انتشار جزئيات دوره: راهنماي  •

يك بيانيه عمومي در مورد دوره، نتايج مورد انتظار 

 يادگيري و –يادگيري، محتويات دوره، شيوه هاي ياددهي 

ارزيابي مورد استفاده قرار گيرد. براي معلمي كه با 

همكاري چند تن از همكاران خود در يك دپارتمان 

باشد، و آموزشي عهده دارد، تدريس يك واحد مستقل مي

برقراري ارتباط با سايرين و با جامعه چندان مهم تلقي 

گردد. اما برعكس، در برنامه ادغامي معلمين با نمي

هاي مختلف ذهني و تخصصي مي توانند به زمينه

دانشجويان كمك كنند تا نه تنها در مراكز آموزشي به 

هاي تجربيات كاري خود دست يابند، بلكه در بيمارستان

كوچك و حتي در جامعه نيز به كسب تجربه بپردازند. در 

به معلم اجازه مي دهد تا ديد يادگيري اينجا راهنماي 

تري يافته و محتواي آموزشي را با شيوه هاي ياددهي وسيع

 يادگيري مناسب منطبق سازد. همچنين به آنها كمك –

مي كند كه به شكل موثري به روند اجراي برنامه كمك 

گردد تا توسعه برنامه موجب مييادگيري كنند. راهنماي 

سازي يا دوره در طول سال ثبت گردد و چگونگي غني
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هاي جديد يادگيري ارائه شده مواد آموزشي، فرصت

 مستند شود.

شماي ارزشمند از دوره را ارائه مي دهد يادگيري راهنماي  •

به ويژه براي دانشجويي كه در صدد ثبت نام در يك دوره 

نهايت سودمند خواهد آموزشي مي باشد، اين راهنما بي

 بود. 

- تمركز بر فعاليت هاي دانشجويان در ارتباط با 2

 يادگيري:

تشويق دانشجويان براي تعامل با دوره: فعاليت هاي موجود  •

عنصر تعاملي با يادگيري دانشجويان يادگيري در راهنماي 

و تقويت تجربيات يادگيري را تأمين مي كند. ممكن است 

از دانشجويان خواسته شود تا در مورد دانش و مهارت هاي 

) و Reflectكسب شده خود فكر كنند، انعكاس دهند (

آنها را در كار عملي پزشكي به كار برند. چنين فعاليتي 

منجر به تعميق يادگيري به جاي يادگيري سطحي 

 مي گردد.

به عنوان ثبت فعاليت هاي دانشجويان: ممكن است در  •

طول دوره نياز به ثبت فعاليت هاي انجام شده توسط 

دانشجويان و تجربيات آنها باشد. اين ممكن است به شكل 

، پورت فوليو يا Logbookنوشتن يك دفترچه خاطرات، 

ثبت نتايج بدست آمده باشد. چنين مستنداتي مي تواند در 

منظور گردد. مزيت اين كار در يادگيري داخل راهنماي 

آن است كه فعاليت هاي مورد نياز مرتبط به يادگيري 

دانشجويان مي باشد. اين مستندات مي تواند در ارزشيابي 

 تكويني و نهايي مورد استفاده قرار گيرد. 

به عنوان پايه يا مبنايي بر قرارداد يادگيري: مفهوم نسبتاً  •

جديدي كه مورد استفاده قرار مي گيرد، قراردادهاي 

مي تواند به عنوان يادگيري  راهنماي .يادگيري است

سندي مناسب براي قرارداد يادگيري مورد استفاده قرار 

 گيرد.

 - تأمين اطالعات در مورد موضوع يا عنوان مورد نظر:3

كنند كه نياز دارند اطالعات به صورت گاهاً معلمين احساس مي

اند، در تكميلي افزون بر آنچه كه در كالس سخنراني نموده

اختيار دانشجويان قرار دهند. به طور سنتي چنين اطالعاتي به 

 در پايان كالس در اختيار دانشجويان قرار "جزوات"صورت 

گيرد. معموالً نياز به در اختيار گذاشتن اطالعات اضافي در مي

 موارد زير رخ مي دهد: 

  كمبود كتاب و منابع آموزشي 

  نياز به تأكيد و روشن ساختن اطالعات كليدي و اصلي

(Core) 

 قديمي شدن اطالعات در دسترس مرتبط با موضوع 

  سخت بودن يا وقت گير بودن دسترسي اطالعات مورد

 نياز

 نياز به وجود گستره ديد و نگرش در موضوعي خاص 

  خواست معلم براي ارائه اطالعات بيشتر به دانشجويان

 (احساس تملك در معلمين)

بايد چنان طراحي گردد كه نيازهاي مييادگيري راهنماي 

خاص هر دوره را پاسخ دهد و معلم مسئول توليد چنين 
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است. عملكرد مورد انتظار هر راهنماي يادگيري راهنماي 

محتويات و طراحي آن را تحت تأثير قرار مي دهد در يادگيري 

 هاي بعدي راجع به اين موضوع بيشتر بحث خواهيم كرد. بخش

 سه عملكرد راهنماي يادگيري

هاي ارائه شده تركيبي از سه عملكرد در عمل، بيشتر راهنمايي

از يادگيري را در انحاء مختلف دارا مي باشند. آشنايي با راهنماي 

الساقين كه در تصوير زير نشان داده طريق يك مثلث متساوي

شده است، ديده مي شود. سه رأس اين مثلث نشانگر سه نوع 

يادگيري  نشانگر عملكرد راهنماي Aباشد، نقطه عملكرد آن مي

 نشانگر Bباشد. نقطه براي ارائه اطالعات به دانشجويان مي

براي مديريت يادگيري دانشجويان يادگيري عملكرد راهنماي 

توصيف كننده فعاليت هاي يادگيري  در راهنماي Cاست . نقطه 

 باشد. دانشجويان مي

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هيچ كتاب راهنماي يادگيري نمي تواند همه ابعاد و محتواي 

بيان شده را يكجا ارائه نمايد بلكه بر اساس هدف اصلي از تهيه 

معموال يكي از سه راس مثلث اهداف يادگيري كتاب راهنماي 

بيشتر مد نظر قرار مي گيرد. به عبارت ديگر، يادگيري راهنماي 

 ديده نمي شود كه تأكيدي بر Dدر چنين كتاب راهنمايي نقطه 

عملكرد يكسان هر سه هدف باشد. بلكه بيشتر يك هدف اصلي 

 محور تلقي شده و مورد تاكيد قرار مي  A, B, Cيعني نقاط 

 گيرند اگرچه ممكن است اشاراتي به ساير اهداف نيز شود.

 آماده ساختن راهنماي يادگيري

 ) تصميم در مورد عملكرد و شكل كتابچه1 (

واحد يادگيري را تعيين كنيد: واحد يادگيري موضوع يا عنواني 

گردد. طول تعيين مييادگيري است كه براي هر راهنماي 

 Aتأمين اطالعات محتوايي    

 Bفعاليت دانشجو         مديريت يادگيري   C 

 راهنما بر اساس يادگيري و برنامه استوار است. •
 محتواي برنامه ارائه نمي شود. •
 فعاليت دانشجو منظور نمي شود •

 راهنما بر اساس فعاليت دانشجو  است. •
 محتواي برنامه ارائه نمي شود. •
 كمكي به يادگيري صورت نمي گيرد و آشنايي با برنامه ارائه نمي شود •

 راهنما شامل محتواي داده ها مي باشد. •
 فعاليت دانشجو منظور نمي شود •
 كمكي به يادگيري صورت نمي گيرد و آشنايي با برنامه ارائه نمي شود •

 • E 
 

• H 

• D 
• F 

• G 

 مثلث راهنماي يادگيري
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كتابچه در شرايط مختلف متفاوت خواهد بود و در صورتي 

ها خيلي طوالني شود مي توان آن را به بخشيادگيري راهنماي 

 يا فصول مختلف تقسيم نمود. 

هدف از نوشتن راهنما را تعيين كنيد: آيا عمل راهنما آن است 

كه به دانشجويان اطالعات محتوايي را براي كمك به ايشان 

براي تدبير در يادگيري ارائه دهد، و يا آنكه فعاليت هايي را براي 

فوليو يا ثبت بيند كه بعدها به عنوان پورتدانشجو تدارك مي

ميزان دسترسي به اهداف توسط دانشجو ارزيابي خواهد شد؟ 

بايد سعي نمود كه نقطه يا جايي را در داخل مثلث براي 

خود بيابيد. اين كار باعث مي شود تا يادگيري عملكرد راهنماي 

نيازهاي دانشجويان، منابع در دسترس و ارزش مستندات 

مربوط به دستيابي دانشجو به اهداف آموزشي را مورد توجه قرار 

 دهيم. 

تصميم بگيريد: اگر شما يادگيري در مورد محتويات راهنماي 

كنيد بايد اين منابع بيش از منابع را به صورت كتب معرفي مي

نام بردن چند كتاب يا فهرست كردن آنها در نظر شما باشد. در 

هر يك از منابع صفحه مشخص آن منبع و پاراگرافي كه مورد 

نظر شماست و آنچه كه دانشجو بايد از خواندن آن كسب كند 

هاي اصلي را كه را مشخص نمايد. بهتر است تعداد كمي از متن

تري به آن دارد، معرفي كنيد. اگر دانشجو دسترسي راحت

دانشجويان عالقمند به دسترسي به بيش از يك كتاب باشند 

 منابع مورد نظر را در اختيار آنها قرار دهيد.

تصميم بگيريد: راهنماي يادگيري در مورد چهارچوب راهنماي 

مي تواند به شكل چاپي يا الكترونيك باشد برخي يادگيري 

كنند و موسسات از اشكال مختلف چاپي راهنما استفاده مي

 اند. برخي ديگر اشكال الكترونيك راهنما را به كار برده

را در نظر داشته يادگيري بندي و حمل راهنماي چگونگي بسته

باشيد: آيا دانشجويان بايد كتابچه را به صورت صفحات مجزا 

هايي را نيز به آن اضافه كنند؟ آيا داشته باشند كه بتوانند برگه

قصد آن را داريم كه دانشجو همواره كتابچه را در جيب خود 

 حمل كند؟ 

 به برنامه درسييادگيري ) ارتباط راهنماي 2 (

نتايج يادگيري مورد انتظار را تعيين نماييد: در راهنما اين موارد 

 بايد به روشني بيان شده باشد.

هاي يادگيري را تعيين نماييد: نشان دهيد كه چگونه فرصت

هاي يادگيري در دسترس به عنوان بخشي از برنامه فرصت

 آموزشي مي توانند به درك فراگيران از موضوع كمك نمايند.

اي از را با استفاده از مجموعهيادگيري آماده ساختن راهنماي 

از طريق ارتباط دادن يادگيري كارها طراحي كنيد: راهنماي 

هاي هاي يادگيري و دورهنتايج يادگيري مورد انتظار به فرصت

 نمايد. در دسترس يادگيري را تسهيل مي

 

 

 

 

 

 راهنماي يادگيري

هاي آموزشيدوره  

 نتايج يادگيري

هايفرصت  
 يادگيري

 مثالً سخنراني يا كتاب

راهنماي يادگيري از طريق ارتباط دادن نتايج يادگيري مورد 

هاي در دسترس موجب هاي يادگيري و دورهانتظار به فرصت

گرددتسهيل يادگيري مي  
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 ) نوشتن راهنماي يادگيري:3(

تصميم بگيريد كه در صورت نياز چه اطالعات اضافي بايد  •

 آماده شده و به راهنما اضافه شود.

فعاليت هايي را كه بايد به موازات استفاده از راهنما انجام  •

داد، طراحي كنيد. در صورتي كه راهنما به عنوان ثبت 

گيرد، مشخص دستيابي به اهداف مورد استفاده قرار مي

كنيد كه اين راهنما چگونه مي تواند به عنوان بخشي از 

 فرآيند ارزيابي مورد استفاده قرار گيرد.

توجه داشته باشيد. به يادگيري به شيوه نگارش راهنماي  •

هاي دوستانه و غيررسمي و به صورت طور كلي از روش

 تو بايد "ضمائر اول شخص استفاده كنيد. مثالً بنويسيد 

. (رعايت مسايل فرهنگي و آداب و "كشف كني كه ....

 رسوم ملي مد نظر باشد)

از صاحبنظران بخواهيد تا كتابچه را نقادانه مرور كنند و  •

آن را با گروهي از دانشجويان به طور نمونه آزمايش 

اي در نمايند. اين آزمايش منجر به بهبود قابل مالحظه

 گردد. محتوا و طراحي راهنما مي

پس از استفاده از راهنما مرتباً آن را ارزشيابي نماييد و  •

ارتقاء بخشيد. از دانشجويان بخواهيد تا در روي راهنماي 

خود نكاتي را به عنوان پيشنهاد براي بهبودي كيفيت 

راهنما يادداشت نمايند. نكته حائز اهميت آن است كه 

را مطابق با تغييرات ايجاد شده در يادگيري راهنماي 

برنامه درسي تغيير دهد. هر سال بايد راهنما مرور شده و 

 تغييرات احتمالي در آن منظور گردد.

 گيري:نتيجه

داليل متقني وجود دارد كه علت توجه فزاينده به مفهوم 

را به عنوان كمكي به تدريس و يادگيري يادگيري راهنماي 

را مي توان همچون ابزاري يادگيري توجيه مي كند. راهنماي 

مديريتي تلقي نمود كه به مدرسين اجازه مي دهد تا 

هايشان را مرور نمايند و در عين حال به دانشجويان مسئوليت

فرصت دهند تا به عنوان بخش مهمي از روند يادگيري ايفاي 

هاي قبل و هم در نقش نمايند. اين مسئله هم در دوره

 هاي مقاطع عمومي و تكميلي صادق است.آموزش

مي تواند به يادگيري كارآمد و مؤثر منجر يادگيري راهنماي 

شود. حصول به اين هدف به طرق مختلف آن چنانكه شرح داده 

شد، ميسر است. راهنما به دانشجويان كمك مي كند تا با ديد 

وسيعتر به كل برنامه بنگرند. همچنين نتايج مورد انتظار 

يادگيري را روشن نموده و اين اطمينان را ايجاد مي نمايد كه 

هاي فراگيران بهترين امكان استفاده از منابع يادگيري و فرصت

يادگيري را در اختيار دارند. عالوه بر اين راهبردهاي يادگيري 

مناسب براي دانشجويان را نيز تضمين مي كند. عالوه بر اين 

هاي آموزشي دانشجويان را نيز براي آزمونيادگيري راهنماي 

 آماده مي سازد.
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را مي توان به عنوان دفتر مشق نيز بكار برد و يادگيري راهنماي 

هاي آموزشي را در قالب فعاليت هايي كه از از اين طريق تمرين

رود خواست. ممكن است از دانشجويان دانشجو انتظار مي

خواسته شود وظيفه يا وظايفي را انجام دهند، حوزه خاصي را 

هاي كنكاش نمايند، مستندات مربوطه را استخراج نموده و يافته

خود را در ارتباط با آن وظيفه تجزيه و تحليل نمايند. وقايع 

را مي توان به عنوان مبنايي يادگيري ثبت شده در راهنماي 

براي ارزيابي تكويني و نهايي دانشجويان بكار برد. راهنماي 

به دانشجويان اين امكان را مي دهد تا از طريق منابع يادگيري 

خاص از قبيل كتب و مجالت موجود به اطالعات دسترسي 

يافته، از منابع و مواد آموزشي منتشر شده اطالعات را در قالب 

) Hodgkinson) 1994استخراج نمايد. يادگيري راهنماي 

هاي بايد مبتني بر انگيزهيادگيري تأكيد مي كند كه راهنماي 

 بايد كه:فردي فراگيران طراحي شده باشد و مي

Uبيشتر باشد Uكمتر باشد 
 جدي جذاب

 آموزنده كنندهحمايت
 محكم دوستدار استفاده كننده

 تعليماتي تعامل زا
 متحدالشكل متنوع

 

بايد يادگيري نمايد كه راهنماي او همچنين پيشنهاد مي

احساس روشني از هدايت را انتقال نمايد و كراراً به خواننده 

 پاداش دهد و تفكر، انعكاس و مشاركت فراگير را ترغيب نمايد.

 مورد زير 10را مي توان در يادگيري هاي كليدي راهنماي جنبه

 گردند.  آغاز مي" I "خالصه نمود كه حروف كليدي آن با حرف 

 "Important "  مهم در مفهوم كمكي كه به فرآيند آموزش

 نمايد.مي

 " Interesting " جالب براي يادگيرنده در صورتي كه به شكل

 مناسبي طراحي شده باشد.

 " Immediately " فوراً و بالدرنگ به عنوان يك منبع حمايتي

 يادگيري در دسترس باشد.

 "Inspiring "  الهام بخش و ايجاد كننده انگيزه براي

 دانشجويان باشد. 

 "Informative " ها بين دانشجو و مدرس در روند انتقال داده

 عمل نمايد. 

 "Illustrative " ها را مصور نمايد.هاي عملي، تئوريبا مثال 

 "Integrating " هاي ها و حوزهبراي ارتقاء يادگيري، نظام

 مختلف را با يكديگر ادغام نمايد. مثالً جامعه و بيمارستان

 "Interactive " .با فعال كردن دانشجويان ايجاد تعامل نمايد 

 "Iterative " هايي را مكرراً دانشجويان را ترغيب نمايد حوزه

اند مجدداً بررسي نمايند و دانش خود را بر كه قبالً مطالعه كرده

 مبناي فهم خود از موضوع مورد مطالعه بنا نهند.

 "Impacting " هاي بدست آمده يادگيري آوري دادهبا جمع

 بالقوه خود را تعميق بخشد.
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