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هرچند كه خيلي ازدانش آموزان پاسخهاي خودراتغييرمي 

معتقدهستند كه اين كارباعث كاهش نمره دهند ولي عموما

تغيير پاسخها اخيراً با روشهاي گوناگون مورد . آنهامي شد

ولي پژوهشگر در مطالعات كتابخانه اي ,مطالعه قرار گرفته 

پژوهشي كه مستقيماً در مورد بررسي تاثير تغيير پاسخها 

بر روي نتايج آزمون در ايران انجام شده باشد نيافته است 

توان گفت احتماالً اين اولين بررسي در اين مورد لذا مي

  .است

تعيين تاثير تغيير پاسخ اول در آزمونهاي   :هدف كلي 

  .چهار گزينه اي بر نمرات داشجويان 

  :اهداف اختصاصي 

تعيين تعداد دانشجوياني كه حداقل يك بار پاسخ  -1

  .خود را تغيير مي دهند

به  تعيين تعداد پاسخهاي تغيير يافته از صحيح -2

  .غلط

  .غلط به صحيح=                   =                       -3

  .غلط به غلط =                   =                       -4

 .تعيين تعداد دانشجويان برنده، بازنده ومساوي - 5

  :روش مطالعه 

اين  مطالعه در دانشگاه علوم پزشكي مشهد         

در سال ) حيدريهدانشكده پرستاري و مامايي تربت (

نمونه هاي مورد . انجام شد  80-81و  79-80تحصيلي

پژوهش شامل دانشجويان مامايي شركت كننده در امتحان 

نفر ، كه هر كدام موظف  32تعداد نمونه ها . جامع بودند

در واقع . سوال چهار گزينه اي پاسخ دهند 120بودند به 

  .سوال بررسي شد 3840پاسخهاي دانشجويان به 

  :ايج نت

يافته هاي اين مطالعه نشان داد كه همه دانشجويان         

حداقل يك مورد تغيير پاسخ داشته اند و تعداد پاسخ هاي 

تغيير يافته توسط هر دانشجو حداقل يك مورد و حداكثر 

مورد و بقيه  154كل پاسخ هاي تغيير يافته. مورد بود 12

  :تغييرات به شرح ذيل بود

  مورد 32غيير يافته از صحيح به غلط تعداد پاسخ هاي ت 

  مورد 96تعداد پاسخ هاي تغيير يافته از غلط به صحيح 

  مورد 32تعداد پاسخ هاي تغيير يافته از غلط به غلط 

بطور كلي نتايج اين مطالعه نشان ميدهد كه تغيير         

پاسخ در مجموع به نفع دانشجويان بوده و منجر به افزايش 

  .ده استنمره دانشجويان ش

  :بحث 

اكثر دانشجويان عليرغم هشدارهاي كه به آنها داده         

ميشود پاسخ هاي خود را تغيير مي دهند و اين مطالعه 

نشان داد كه دانشجويان با احتمال بيشتر پاسخ هاي غلط را 

اين نكته قابل توجه است كه . به صحيح تغيير مي دهند 
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ي پاسخنامه عالمت دانشجويان ممكن است قبل از اينكه رو

. بزنند تغيير پاسخ داشته باشند كه كشف آنها مشكل است

ادعا نمود كه بي ) davis(سال پيش ديويس 25بيش از 

اعتبار ساختن ، افسانه مربوط به تغيير پاسخ ها مشكل 

  .خواهد بود

توصيه نمودند كه مدرسين ) 1996(گازكين وهمكارنش         

اثرات تغيير پاسخ آگاهي الزم دانشگاه ها بايستي در مورد 

آنها .را داشته و بر اساس آن دانشجويان را راهنمايي كنند

همچنين توصيه نموده اند كه دانشجويان كه بايستي 

  .انديشمندانه پاسخهاي خود را تغيير بدهند

ما به عنوان مدرسين وضيفه داريم نه تنها دانشجويان         

ات بهداشتي و درماني را با آخرين تحقيقات در مورد خدم

به روز نگه داريم، بلكه بايد آنان را نسبت به روشهاي جديد 

 .كسب دانش و ارزيابي آگاه نماييم
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