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سردبير محترم مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  

دانشگاه علوم  انيدانشجو دگاهياز د دياسات يابيارزشعوامل مؤثر بر نمرات تحت عنوان  )1و همكاران( يمقاله وهاب
 نيبه ا نيبه علت ورود محقق ريتقد ياست را مطالعه كردم كه جا دهيمجله به انتشار رسدر اخيراكه  كردستان يپزشك

 يها طهيح نيتر از جمله مهم دياسات يابيارزش طهيح ديگونه كه مستحضر هست دارد. همان ياز علوم آموزش پزشك طهيح
علوم  يها دانشگاه يتوسط مراكز توسعه آموزش پزشك اريبوده كه انجام آن هر ساله با صرف وقت بس يآموزش پزشك

. ستين يتعجب يجا علمي هيأت ياعضا يارتقا نديموضوع در فرا نيا تيكه با توجه به اهم رديپذ مي كشور انجام يپزشك
همچون  ياند كه عوامل ). مطالعات نشان داده2وجود دارد( ركا نيانجام ا نديدر خصوص اعتبار فرا يمختلف يها دگاهيد

ي ارزشيابي از و رعايت اصول و قوانين آموزشي در نمره ها ي تدريس، مهارتها ي فردي استاد، مهارتها ويژگي
از  يهفت ساله شخص اتينامه ارائه تجرب نياز نگارش ا نجانبي). هدف ا3(است مؤثرخصوص  نيدر ا انيدانشجو

در  دياسات يابيارزش نديفرا هيدر مقطع علوم پا لي. در هنگام تحصاست خود يعموم يدوره پزشك يط دياسات يبايزشار
 همان درس صورت دياسات يو بدون نام، قبل از شروع جلسه امتحان برا يبه صورت كتب رجنديب يدانشگاه علوم پزشك

نمود. از مقاطع  مي فرم اقدام قين دقكردنسبت به پر  ييدانشجو تبا توجه به استرس امتحان به ندر كه عمالً رفتيپذ مي
آموزش  تيريدر سامانه مد كيبه صورت الكترون يابيارزش نديمنسوخ و فرا يكاغذ يها تاكنون فرم يوپاتولوژيزيف

فرم  نيا ودن. پر نماستهمراه  يرغم سهولت و سرعت مناسب، با مخاطرات يعل زيروش ن نيكه ا رديپذ مي (سما) انجام
 نيرود. در كنار ا مي سؤال ريمحرمانه بودن ز نديفرا بوده و عمالً ييدانشجو يمستلزم ورود با نام كاربر كيالكترون
از مسائل  ياريبس يايباشد كه خود گو مي يابيجهت انجام ارزش انينحوه سوق دادن دانشجو گري، موضوع دمسأله

در سامانه  ينمرات خود به حساب كاربر زيجهت مشاهده ر بلكه د،يساتا يابياست. در واقع دانشجو نه با هدف ارزش
 يرا ط يابيارزش نديفرا دينمرات با زيشود كه جهت مشاهده ر مي مواجه يغاميآموزش وارد شده و در آنجا با پ تيريمد
اشد و در ب مي ها آندر نزد  دياسات يابيموضوع ارزش نييپا تيو اهم انيعالقه كم دانشجو گر انيموضوع نما ني. ادينما

كه  مينما مي شنهاديكنند. لذا پ مي اجتناب يابياز انجام ارزش انياز دانشجو ياريبس ياجبار نيواقع در صورت فقدان چن
 نيكه ا ميموضوع بپرداز نيدر ابتدا به ا دياسات يابيآن با خودارز سهي، مقامؤثرعوامل  يبررس يبه جا يدر پژوهش آت

  فرم متعهد هستند. قيتا چه اندازه نسبت به پر كردن دق ها داشته و آن تياهم انيدانشجو يبرا ازهتا چه اند نديفرا
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  :نامه به سر دبيرپاسخ به 
دانشگاه علوم  انيدانشجو دگاهياز د دياسات يابيبر نمرات ارزش مؤثرعوامل 

  كردستان يپزشك
  

  يدائم روشن ،ينيحس نيمب ،يوهاب يبشر ،يرستم وايش ،يرحمان هي، سم*ياحمد وهاب
  

  
آموزش  يرانيمقاله كه در مجله اشاره به نگارش نامه به سر دبير و امحترم مقاله، در ارتباط با  هضمن تشكر از خوانند

  :ميينما مي انيرا بآن در مورد چند نكته چاپ شده است،  121تا  111)/ 16(15: 1394/يدر علوم پزشك
مراكز مطالعات و توسعه آموزش  نيو مسؤول نياست كه دغدغه اكثر مدرس يتيكه  به آن اشاره شده است، واقع آنچه
 نيو مسؤول ديمورد قبول همه اسات انيتوسط دانشجو دياسات يابياست. اگر چه ارزش يكعلوم پزش يها دانشگاه يپزشك

را قبول داشته و  انياستاد توسط دانشجو يابيارزش د،يو اسات نياز محقق يالوصف برخ مع ست،يها ن دانشگاه يآموزش
معتقدند كه  ديگروه از اسات ني. اشود سيآنها در تدر يتواند سبب ارتقا در مورد آنها مي انيمعتقدند كه نظر دانشجو

موجود نموده و  اشكاالتاز  يتواند آنها را متوجه برخ مي ان،يتوسط دانشجو دياسات يابيارزش جينتا قيمطالعه دق
استاد توسط دانشجو مخالف  يابيدانشگاه با ارزش دياز اسات يگروه، برخ ني. بر عكس اديرا تواناتر و بهتر نما نيمدرس

مثل شهرت استاد، طرز  يگروه معتقدند كه عوامل نيدانند. ا مي تيو به دور از واقع يذهن ،يآن را سطح جيبوده و نتا
 ليدر نحوه تكم يابيكالس، زمان انجام ارزش لينمره مورد انتظار دانشجو، زمان تشك ان،يجوبرخورد استاد با دانش

 يابي). ارزش6تا1دانند( ينم يو واقع يآن را منطق جيمؤثر است و به خاطر آن نتا انيتوسط دانشجو يابيارزش يها فرم
 ييرادهايا ياستاد مؤثر باشد اما آن هم دارا سيتدر دبهبو يتواند در ارتقا مي زي) نيابيتوسط خودشان (خود ارز دياسات

ه نموده آنها را مشاهد انيخود آگاه نباشد اما دانشجو سيتدر يها وهياز اشكاالت و ش ياست و ممكن است استاد به برخ
ذكر موارد  دياسات يسطح علم يو ارتقا يابيارزش جياز نتا يبردار . به منظور بهرهنديمنعكس نما يابيارزش يها و در فرم

  :ميدان مي يرا ضرور ريز
را  انيانجام شده توسط دانشجو يابيانجام شده در فرم ارزش يها يريكه بتواند سوگ ييافزارها استفاده از نرم -1

  دهد. صيتشخ
موفق و  انياز نظرات دانشجو شتريو استفاده ب نييبا معدل باال و معدل پا انيدانشجو يابيارزش جينتا سهيمقا -2
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  .يليباالتر تحص يها ترم انيدانشجو
 نيا يادآوريآنها و  يآموزش نديدر فرا يابيارزش تياهم نهيدر زم انيدانشجو يبرا يآموزش يها كارگاه يبرگزار -3

و اصالح  ريياز نظرات آنها جهت تغ ديدقت را به عمل آورند تا اسات تينها يابيارزش يها فرم لير تكمنكته به آنها كه د
  .نديخود، استفاده نما

در مورد  انينكته مهم توجه داشته باشند كه نظرات دانشجو نيبه ا يعلوم پزشك يها دانشگاه يآموزش نيمسؤول -4
 نيا جياستاد قرار گرفته باشد؛ لذا از نتا يو درس يعلم يها يياز توانا ريغ يعوامل رياستاد ممكن است تحت تأث يابيارزش
 .ندياستفاده نما يتر شيب اطيها با احت يابيارزش
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