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Introduction: Formative assessment can improve the teaching and learning 

process. It is a kind of continuous assessment that provides effective evidence to 

which learning outcomes are achieved to improve learners' performance. 

Materials & Methods: This study is a review in which the key phrases including 

Formative Assessment, Electronic Formative Assessment, Digital Formative 

Assessment, Computer Assisted Formative Assessment, Feedback, Meaningful 

Feedback, Cunstructive Feedback, Educational Feedback, Formative Feedback, 

Effective Feedback and Medical Education in the available international databases 

such as Scopus, Eric, ProQuest, Google Scholar, PubMed, Wiley Online Library, 

Science Direct and Web of Science have been reviewed from 2010 to 2020. 

Results: A total of 59 documents were evaluated as the most relevant studies. 

Findings indicated that continuous use of formative assessment and effective 

feedback leads to efficient results on the teaching and learning process. 
Conclusion: Formative assessment has positive results on learning and by 

providing effective feedback, makes a significant difference in the quality of the 

teaching and learning process. In fact, effective feedback is the link between 

formative assessment and learning and is one of the most important elements in 

learners’ evaluation that leads to the function of assessment as a tool for learni 
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همراه ارائه  نوع از سنجش به نیرا بهبود بخشد. ا یریادگیو  یاددهی ندیافر تواندیم ینیسنجش تکو مقدمه:

 یامدهایبه پ یابیدست زانیدر خصوص م یاست که شواهد کارآمد یو مستمر وستهیپ ندیابازخورد اثربخش، فر

 .دآوریفراهم م رندگانیادگید عملکرد بهبو ایاصالح  یدر راستا یریادگی

 Formative Assessment ،Electronicمورد نظر شامل  یدیعبارات کل یمطالعه مرور نیدر ا روش كار:

Formative Assessment ،Digital Formative Assessment ،Computer Assisted 

Formative Assessment ،Feedback،Meaningful Feedback  ،Cunstructive Feedback ،

Educational Feedback ،Formative Feedback ،Effective Feedback  وMedical 

Education مانند  المللینیب یاطالعات یهاگاهیدر مطالعات در دسترس پاScopus ،Eric ،ProQuest ،

Google Scholar ،PubMed ،Wiley Online Library ،ScienceDirect  وWeb of Science در 

 .گرفته است رارق یمورد بررس یالدیم 2020تا  2010 یهابازه سال

از آن بود  یحاک هاافتهیقرار گرفتند.  یو بررس یابیمطالعات مورد ارز نتریسند به عنوان مرتبط 59در مجموع  نتايج:

و  یاددهی ندیادر فر یکارآمد راتیو ارائه بازخورد اثربخش منجر به تاث ینیکه استفاده مستمر از سنجش تکو

 .دشویم یریادگی

در  یریداشته و با ارائه بازخورد اثربخش، تفاوت چشمگ یریادگیبر  یمثبت جینتا ینیسنجش تکو گيري:نتيجه

و  ینی. در واقع، بازخورد اثربخش حلقه ارتباطی بین سنجش تکودنماییم جادیا یریادگیو  یاددهی ندیافر تیفیک

منجر به کارکرد سنجش به عنوان  هاست ک رندگانیادگی یابیمهم در ارز اریر بساز عناص یکیو  باشدییادگیری م

 .دگردیم یریادگی یبرا یابزار
 ن مقالهاينحوه ارجاع به 
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 مقدمه

 رهیزنج یهاحلقه نیتراز مهم یکی یابیسنجش و ارزش       

 ریسا کنندهلیو تکم باشدیم یآموزش یهاتیفعال

. در دیآیبه حساب م یریادگیو  یاددهی دنیافر یهاتیفعال

ها و فنون مختلف به سنجش مرحله، به کمک روش نیا

 دگردیاهتمام م انیدانشجو یریادگی یهاو فراورده ندهایافر

آنان  شرفتیپ فیحاصل درباره کم و ک جیبه نتا هو با توج

پرداخته  یمدرس در آموزش به داور قیو توف یریادگیدر 

 یابیارز زین یا در حوزه آموزش پزشک[. لذ1] شودیم

 یاصل فیبوده و از وظا رناپذیاجتناب انیعملکرد دانشجو

که توسط داک انجام شد  ی[. در پژوهش2] شودیمحسوب م

 یجهت ارتقا ینیسنجش تکو ندیانشان داد که فر هاافتهی

که  یگری[. در مطالعه د3است ] ازیمورد ن رانیفراگ یریادگی

از آن بود که رابطه  یحاک جینتا رفتیام پذانج نایتوسط آلز

 یریادگی یامدهایو پ ینیسنجش تکو انیم یمثبت معنادار

وجود دارد  یادیمستندات ز گری[. از طرف د4وجود دارد ]

 یریادگیدر  تیعامل موفق کیبه عنوان  زشیانگ انگریکه ب

مطالعات نشان داده است که استفاده از  نی[. همچن5] باشدیم

 شرفتیبر پ یمثبت ریتأث ینیسنجش تکو یتالیجیابزار د

 [.6دارد ] رندگانیادگی زشیو انگ یلیتحص

 یریادگیبه منظور کشف مشکالت  ینیتکو سنجش

تا با اقدام به  شودیو نواقص آموزش معلم انجام م رانیفراگ

در طول دوره آموزش،  یابیارز نیموقع روبرو گردند. ا

 یریادگیو  انیم در جرمعل یآموزش تیکه فعال یزمان یعنی

. دپذیریاست انجام م یریگدر حال شکل انیدانشجو

در  تواندیم ینیاستفاده از سنجش تکو بااستاد  ،نیبنابرا

و  انیدانشجو یریادگیکه هنوز امکان رفع مشکالت  یزمان

است در  سریخود او م یبرطرف کردن نواقص روش آموزش

هر  انیدر پا ینیتکو یابیخصوص اقدام کند. در ارز نیا

 یو مختصر که حاو قیآزمون دق کی ،یواحد درس

و بر اساس  شودیم راآن واحد است اج یآموزش یهاهدف

از  کیکدام رندگانیادگیکه  گرددیحاصل معلوم م جینتا

 کیکدام یریادگیاند و در گرفته ادیرا  یآموزش یهاهدف

 از شیاند، تا استاد پناموفق مانده یآموزش یهااز هدف

 یریادگیبه رفع نواقص  یبعد یپرداختن به واحد درس

استاد با مراجعه به  بپردازد. ضمناً یدر واحد فعل رانیفراگ

 زیخود ن یها از مشکالت روش آموزشآزمون نیا جینتا

به رفع آن  یاز آغاز آموزش واحد بعد شیو پ شودیمطلع م

 جیکامل از نتا یریگبهره ی. براکندیمشکالت اقدام م

 قیبه صورت دق یآموزش یهاهدف انیب ،ینیجش تکوسن

 یریادگی انیراستاد بتواند در ج نکهیا یاست. برا یضرور

 یهابه هدف دنیدر رس انیدانشجو قیقرار گرفته و توف

ها آن دیکند، با یابیدرس را ارز یمتوال یمشخص واحدها

با  رندگانیادگیتا در موقع برخورد  دینما انیب قیرا به طور دق

رفع  یدهد و برا صیآن مشکالت را تشخ یشکل به سادگم

 شیکنار افزا درسنجش  ن،ی[. عالوه بر ا1ها بکوشد ]آن

 شیباعث افزا رندگان،یادگیدر  زهیشدن و انگ ریدرگ زانیم

 النی[. پال بالک و د7] شودیاستاندارها م جادینمرات و ا

 جهیگزارش پژوهش را مطالعه کرده و نت 250حدود  امیلیو

را بهبود  رانیفراگ یریادگی ینیاند که سنجش تکوگرفته

که  یزمان ن،یبر ا وه. عالدهدیو آن را گسترش م دهیبخش

 کنند،یدر کالس درس استفاده م ینیمعلمان از سنجش تکو

مشاهده  رندگانیادگی یهاتیدر فعال یقاطع شرفتیپ

ها سنجش گونهنیالزم به ذکر است، ا نی[. همچن8] شودیم

را جهت تأمل، بحث و گفتگو و مشارکت در  رندگانیگادی

نکته را  نیا دی[. اما نبا9] دینمایم ختهیبرانگ یریادگی ندیافر

موضوع  نیسنجش به ا تیفیو ک یبرد که اثربخش ادیاز 

 یریادگی ندیادارد که چگونه و به چه صورت در فر یبستگ

 [.10] شودیو مشارکت داده م بیترک
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 ندیاکه در حوزه فر یاعمده یهااز چالش گرید یکی

 یوجود دارد آن است که در سخنران یریادگیو  یاددهی

استاندارد باال و  کیبزرگ و متنوع تحقق  یهاکالس یبرا

نمودن  ریو ارائه مطالب به منظور درگ یقابل قبول از سخنران

 ندیاها در فرمشارکت و تعامل آن شیو افزا انیدانشجو

 ینیاست. سنجش تکو یدشوار تیلفعا یریادگیو  یاددهی

شود  انیفعال در دانشجو یریادگی قیباعث تشو تواندیم

باالتر در  یسطوح شناخت یسازمنجربه فعال نی[ و همچن11]

متمرکز بر  یهافعال و روش یریادگیگردد.  شانیا

معلم  یسخنران نیرا در ح انیدانشجو تواندیم رندهیادگی

دهد؛  شیها را افزاآن و مشارکت و دخالت دینما ریدرگ

بخش بوده و منجربه الهام انیدانشجو یبرا ندیافر نیا جهینت

 گری. از دگرددیم شانیدر ا یتفکر انتقاد کیتحر

الزم است مورد توجه قرار  رسدیکه به نظر م یموضوعات

عوامل  نیتراز مهم یکی زشیاست که انگ نیا ردیگ

 یبه طور باشدیم تیو موفق یریادگی تیفیک کنندهنییتع

 نکهیا لیاز قب یمسائل یبه خوب تواندیکه فقدان و نبود آن م

 یپزشک انیدانشجو یاوقات شاهد دلسرد یگاه دیچرا اسات

که عالقه خود را از  شوندیمواجه م یانیبا دانشجو ایهستند، 

اند، را رها کرده شیخو تیمطالعات و فعال ایاند دست داده

 کنند،یم یریگکناره ایس ضعف ها احساآن یگاه اچر ایو 

 طیاز اهداف مح یکیراستا  نی[. در ا12دهد ] حیرا توض

 یطیرا به تعامل در مح انیدانشگاه آن است که دانشجو

کند. سنجش  قیتشو زیدآمیرتهدیو غ داریپا ،یاجتماع

نموده  لیرا تسه یریادگی طیمشارکت فعال در مح ینیتکو

 یفور یکه بازخوردها دهدیامکان را م نیا انیو به دانشجو

از  یکی دگردی اشاره که طور[. همان13کنند ] افتیدر

 یابیسنجش و ارز ،یآموزش یهانظام یمسائل مهم در تمام

است که از  یریادگی یامدهایاز تحقق پ نانیبه منظور اطم

-یم ینیسنجش تکو کردیمؤثر در آن رو یجمله راهبردها

در نظام سالمت  ی. با توجه به رسالت آموزش پزشکباشد

مورد  هایتیمعتبر از صالح هاییابیکشور و لزوم ارز

است  ازین ،یعلوم پزشک هایحوزه آموختگانانتظار از دانش

 نی. در اردیصورت گ یشیبازاند ینیتا درباره سنجش تکو

مانند ارائه بازخورد  یمیمفاه ،یابیسنجش و ارز کردیرو

 تیاز اهم یریادگی یبرا یابزار واناثربخش و سنجش به عن

 یبرخوردار است. با در نظر گرفتن ضرورت بررس ایژهیو

و بازخورد اثربخش در آموزش  ینیکارکرد سنجش تکو

 یو با توجه به اهداف محقق برا ریاخ یهادر سال یپزشک

پژوهش  نهیشیو پ ینظر یموجود مبان یهاشکاف صیتشخ

 یهاتیقابل ییشناسا فحوزه، مطالعه حاضر با هد نیدر ا

 یو بازخورد اثربخش در آموزش پزشک ینیسنجش تکو

 .است رفتهیانجام پذ

 

 روش كار

 یدیبوده و در آن عبارات کل یمطالعه مرور نیا

Formative Assessment ،Electronic 

Formative Assessment ،Digital Formative 

Assessment ،Computer Assisted Formative 

Assessment ،Feedback،Meaningful 

Feedback  ،Cunstructive Feedback ،

Educational Feedback ،Formative 

Feedback ،Effective Feedback  وMedical 

Education یاطالعات یهاگاهیدر مطالعات در دسترس پا 

 Scopus ،Eric ،ProQuest ،Googleمانند  المللینیب

Scholar ،PubMed ،Wiley Online Library ،

ScienceDirect  وWeb of Science یدر بازه زمان 

قرار گرفته  یمورد بررس یالدیم 2020تا  2010 یهاسال

جامعه به روش هدفمند انجام  نیاز ا یرگیاست. نمونه
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انتخاب هدفمند اسناد و منابع در رابطه با  ی. برارفتیپذ

 منابع ازو بازخورد اثربخش  ینیعناصر سنجش تکو ییشناسا

و اسناد موجود در  هانامهانپای االت،مق شامل مکتوب

مورد نظر و با استفاده از  یدر بازه زمان عاتیاطال یهاگاهیپا

هدفمند،  یرگی. در نمونهدیاقدام گرد PRISMAپروتکل 

است که با توجه به هدف  یقصد محقق انتخاب موارد

ر که در طوداشته باشند. همان یادیپژوهش، اطالعات ز

در که  یاست، تعداد مطالعات انتخاب قابل مشاهده 1شکل 

که  اشدبیم سند 59 شامل ،دشها اقدام آن یبررس خصوص

مقوله و  جادیمحتوا و ا لیتحل یواحدها یضمن کدگذار

 .ده استش پرداخته هاآن یبه بررس رمقوالتیز

 

 

 

 انتخاب مطالعات جهت مرور ندیافر انینمودار جر .1شكل 

 
 نتايج:

 .ددهیو ارائه م بندیطبقه را اندقرار گرفته یمورد بررس یینها لیه در تحلک ییواحدها 1 جدول

 محتوا لیتحل یواحدها .1جدول 
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سال  نویسندگان واحد

 انتشار

 موضوع

1 
پاچلر و 

 1همکاران

سنجش تکوینی  2010

 الکترونیکی

2 
سنجش تکوینی در  2010 2کوه

 آموزش پرستاری

3 
کاستا و 

 3همکاران

جش تکوینی ابزار سن 2010

 مبتنی بر وب

4 
از آزمون تا آموزش  2011 4کارلس

 کارآمد یادگیرنده

5 
 سنجش برای یادگیری 2011 5ویلیام

6 
 بازخورد اثربخش 2011 6میلز

7 
سازی سنجش پیاده 2011 7ونگ

 پویای تحت وب

8 
گیکاندی و 

 8همکاران

سنجش تکوینی برخط  2011

 در آموزش عالی

9 
بودی و 

 9داسکالو

طراحی یک ابزار  2012

آموزشی نوآورانه: یک 

                                                            
1 Pachler et al. 

2 Koh 

3 Costa et al. 

4 Carless 

5 Wiliam 

6 Mills 

7 Wang 

8 Gikandi et al. 

سیستم سنجش 

 تکوینی الکترونیکی

10 
ارائه بازخورد در  2012 10اندرسون

های خصوص مهارت

 بالینی

11 
هاونس و 

 11همکاران

سنجش تکوینی و  2012

 بازخورد

12 
کلمنتز و 

 12کورد

سنجش در آموزش  2013

 عالی

13 
تایمرز و 

 13همکاران

تنی سنجش تکوینی مب 2013

 بر کامپیوتر

14 
 سنجش الکترونیکی 2013 14جوردن

15 
 سنجش تکوینی 2013 15کالین

16 
ارزیابی از یک برنامه  2014 16پالمر و دویت

سنجش تکوینی برخط 

 یافتهساخت

17 
شریواستاوا و 

 17همکاران

بازخورد اثربخش:  2014

ابزاری ضروری برای 

                                                                                      
9 Bodea and Dascalu 

10 Anderson 

11 Havnes et al. 

12 Clements and Cord 

13 Timmers et al. 

14 Jordan 

15 Kline 

16 Palmer and Devitt 

17 Shrivastava et al. 
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بهبود کیفیت آموزش 

 پزشکی

18 
ناتینگهام و 

 1نگهنی

بازخورد در آموزش  2014

 بالینی

19 
های آموزشی در برنامه 2014 2وابی

 ارائه بازخورد مؤثر

20 
 سنجش تکوینی 2014 3فرانزا

21 
کلیت من و 

 4کاستا

یک ابزار جدید  2014

 سنجش تکوینی

22 
سنجش، یادگیری  2015 5هی وارد

 است.

23 
بارگس و 

 6ملیس

بازخورد و سنجش  2015

 بالینیبرای جایابی 

24 
الدویگسن و 

 7همکاران

بازخورد تکوینی در  2015

 های بزرگسخنرانی

25 

سنجش در آموزش  2015 8فریس و فلین

 پزشکی

26 
سنجش تکوینی و  2016 9پانرو و آلدون

                                                            
1 Nottingham and Henning 

2 Wahbi 

3 Frunza 

4 Kleitman and Costa 

5 Hayward 

6 Burgess and Mellis 

7 Ludvigsen et al. 

8 Ferris and Flynn 

9 Panero and Aldon 

کاربرد ابزار دیجیتال 

 در کالس

27 
گریسپ، گاردیا 

 10و هیلر

سنجش الکترونیکی  2016

برای بهبود یادگیری و 

شواهد گردآوری 

 پیامدهای یادگیری

28 
پالکامپاس و 

 11همکاران

های سنجش تکنیک 2016

 تکوینی

29 
بارانا و 

 12مارکیسیو

مدل سنجش تکوینی  2016

خودکار برای یادگیری 

 و تدریس

30 
مایر و 

 13همکاران

سنجش تکوینی به  2016

 کمک کامپیوتر

31 
فولر و 

 14ویلفورد

بازخورد تکوینی در  2016

 عملکرد بالینی

32 
کوریاکاس و 

 15الوس

فناوری بدون کاغذ در  2016

 سنجش

33 
مک کوئین و 

 16همکاران

سنجش معنادار و  2016

بازخورد در آموزش 

 پزشکی

                                                            
10 Crisp, Guardia and Hillier 

11 Pla-Campas et al. 

12 Barana and Marchisio 

13 Maier et al 

14 Fowler and Wilford 

15 Kuriakose and Luwes 

16 McQueen et al. 
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34 
تأثیر بازخورد به عنوان  2016 1اون

سنجش تکوینی بر 

 عملکرد

35 
کاربرد سنجش تکوینی  2016 2آلزینا

در بهبود پیامدهای 

 یادگیری

36 
سافر و 

 3انهمکار

 سنجش الکترونیکی 2017

37 
شاگنس و 

 4همکاران

ارائه بازخورد بالینی به  2017

دانشجویان پزشکی از 

طریق سیستم بازخورد 

 الکترونیکی

38 
 سنجش تکوینی 2017 5اندرسون و پام

39 
سنجش تکوینی در  2017 6چنگ و وایمرز

 آموزش پزشکی

40 
فیبر و 

 7همکاران

ابزار سنجش تکوینی  2017

 یتالدیج

41 
دیویس و 

 8همکاران

توسعه و ارزیابی یک  2018

سنجش تکوینی جدید 

 از عملکرد جراحی

                                                            
1 Owen 

2 Alzina 

3 Soffer et al. 

4 Shaughness et al. 

5 Andersson and Palm 

6 Chang and Wimmers 

7 Faber et al. 

8 Davies et al. 

42 
اکانر و 

 9همکاران

ابزارهای سنجش  2018

عملکرد بالینی در 

 آموزش پزشکی

43 
برت و 

 10همکاران

به دانشجویان  بازخورد 2018

پزشکی با استفاده از 

سیستم بازخورد یک 

 11ایدقیقه

44 
 جورگاف و

 12همکاران

ابزار تحت وب بازخورد  2018

برای دانشجویان 

 پزشکی

45 
هانسن و 

 13رینگدال

 سنجش تکوینی 2018

46 
جانسون و 

 14همکاران

زبان مشترک سنجش  2018

 و بازخورد

47 
ابزار سنجش تکوینی  2018 15فیبر و ویسکر

 دیجیتال

48 
بانر و 

 16همکاران

 سنجش تکوینی 2018

49 
نجش تکوینی و س 2019 17زیو و یانگ

 یادگیری خودتنظیمی

                                                            
9 O’Connor et al. 

1 0 Barrett et al. 

1 1 A Minute Feedback System 

1 2 Georgoff et al. 

1 3 Hansen and Ringdal 

1 4 Jonsson et al. 

1 5 Faber and Visscher 

1 6 Bonner et al. 

1 7 Xiao and Yang 



 یو بازخورد اثربخش در آموزش پزشک ینیسنجش تکو      109
  

                                                                                                                                                                    
 

 http://hmed.mums.ac.ir                                                 99زمستان  ،3شماره ،11مجلة افق توسعه آموزش علوم پزشکی، دوره 

 

50 
 سنجش تکوینی 2019 1یین و باک

51 
واگنر و 

 2همکاران

تقویت بازخورد سازنده  2019

 در آموزش ارتوپدی

52 
سنجش تکوینی در  2019 3قمر

یک دوره تغذیه آنالین 

 و پیشرفته

53 
بازخورد سازنده  2019 4واپارسیان

اثربخش در آموزش 

 جراحی قفسه سینه

54 
سنجش تکوینی به  2020 5هانسن

یند اعنوان یک فر

 تعاملی

55 
شیلدکمپ و 

 6همکاران

سنجش تکوینی: یک  2020

 مندمرور نظام

56 
الدین و زین

 7همکاران

یک راه حل تعاملی  2020

وارسازی شده بازی

 برای سنجش تکوینی

57 
تأثیر بازخورد خودکار  2020 8ژو و همکاران

 در سنجش تکوینی

58 
نی الوی و را

 9همکاران

های کاربرد روش 2020

ارزیابی تکوینی برای 

                                                            
1 Yin and Buck 

2 Wagner et al. 

3 Qamar 

4 Vaporciyan 

5 Hansen 

6 Schildkamp et al. 

7 Zainuddin et al. 

8 Zhu et al. 

های بهبود تالش

 اجرای بالینی

59 

قادری و 

 10همکاران

بازخورد اثربخش: از  2020

 مفهوم تا عمل

 

 ینيسنجش تكو

[ و 14است ] یرسم یقلب آموزش عال سنجش

سنجش  ند،ینمایچنانچه برانسفورد و همکارانش اشاره م

[. هر 15] شودیاثربخش محسوب م یریادگی یعنصر اصل

 یریادگی یامدهایبهتر باشد، منجربه پ یریادگی ندیااندازه فر

 ندیابر فر یمثبت ریتأث ینی[. سنجش تکو16] گرددیم یبهتر

 یانیموضوع در نمرات پا نیدارد که ا رانیفراگ یریادگی

 ینی[. سنجش تکو18, 17] کندیم دایها نمود پآن

ها را نسبت به آن د؛ینمایم قیا به مطالعه تشور رندگانیادگی

و آنچه  دانندیخود در ارتباط با آنچه م یریادگی ندیافر

[. سنجش و 19] سازدیبه دانستن آن دارند، آگاه م ازیهنوز ن

 یچگونگ دهیبه عنوان تنها عامل مؤثر در شکل ،یابیارز

 تیفیشناخته شده و ک یدر آموزش عال انیدانشجو یریادگی

 نی[. ا20دارد ] یبستگ یابیارز تیفیبه ک یریادگی یامدهایپ

 ردیگیصورت م  ییو نها ینیتکو یابیدر قالب ارز ندیافر

: کندیم انیب  تیفیک نیرابطه، موسسه تضم نی[. در ا21]

بازخورد  ان،یو رشد دانشجو شرفتیپ یبرا ینیتکو یابیارز

 انیانشجوو شکست د تیموفق ،یینها یابیو ارز کندیارائه م

. به هر دهدیها مورد سنجش قرار معملکرد آن نهیرا در زم

 یابیو ارز یقضاوت و داور یبرا یینها یابیحال، ارز

 ینیکوت یابیاست. ارز یریادگیارتقاء و بهبود  یبرا ینیتکو

                                                                                      
9 Rani Elwy et al. 

1 0 Ghaderi et al. 
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داشته و با بازخورد مناسب، تفاوت  یریادگیبر  یمثبت جینتا

 [.20] ندکیم جادیا یریادگی تیفیدر ک یریچشمگ

[ 22که توسط پانرو و آلدون انجام شد ] یامطالعه در

قرار گرفته  یمورد بررس FasMEdبا عنوان  یاپروژه

 یهااست. هدف پژوهش مذکور مطالعه نقش ارتقاء روش

موجود در باال  یهایبا استفاده از تکنولوژ ینیسنجش تکو

 یلیتحص شرفتیبا سطح پ رندگانیادگی شرفتیپ زانیبردن م

 دارد که دیتاک هیفرض نیمطالعه بر ا نیاست. ا دهبو نییپا

 نیا  رندهیادگیپاسخ  ستمیس رینظ تالیجید یهاطیمح جادیا

 یلیتحص شرفتیسنجش پ تیفیرا دارد که ک لیپتانس

 یهاروش ن،ی[؛ بنابرا23را بهبود بخشد ] رندگانیادگی

هستند که  تیاز آن جهت حائز اهم ینیسنجش تکو

را باال  رندگانیادگی یلیتحص شرفتیپ یوح کلسط توانندیم

 ینیدرباره سنجش تکو یو کم یفی[. مطالعات ک24ببرند ]

از  یکی ینینشان داده است که احتماالً سنجش تکو

مداخالت جهت ارتقاء و بهبود عملکرد است.  نیترمهم

خود درباره  رگذاریتاث ی[ در بررس26, 25] امیلیبلک و و

 افتندیزبان در یسیانگل یپژوهش تایدر ادب ینیسنجش تکو

 هاافتهی نیا. «دهدیرا ارتقاء م یریادگی ینیسنجش تکو»که 

 سیخصوص تدر در شتریمطالعات ب یبرا یمستحکم هیپا

. کندیسنجش فراهم م یو راهبردها یریادگیاثربخش، 

 نیمثبت کار در ح جیاز نتا یکه آگاه تجربه نشان داده

[. لذا 27ر اثر مثبت دارد ]یفراگ شرفتیدر بهبود و پ یریادگی

فرایند یاددهی و  رناپذیییاز ارکان جدا ینیسنجش تکو

 و سنجشمقوله  2در جدول  .شودیمحسوب میادگیری 

 ارائه شده است. رندهیادگی شرفتیپ یابیارز

 

 رندهیادگی شرفتیپ یابیسنجش و ارز .2جدول 

 مقوله زیرمقوله کدگذاری جمالت کلیدی متن ردیف

1 

ینددی اسدت کده از طریدق آن معلمدان و اسنجش تکوینی فر

توانند از میزان درک دانش توسط یادگیرندده یادگیرندگان می

، 34، 32، 30، 29، 28، 26، 25، 15، 11، 8مطلددگ گردنددد  

سنجش و  (.55و  49، 45، 41، 40، 39، 35

شواهد  ارزیابی

 یادگیری

سنجش و 

ارزیابی 

پیشرفت 

 یادگیرنده
2 

تواند جهت ارتقاء هایی نظیر سنجش الکترونیکی میتکنولوژی

، 1، معنادار و تکوینی مورد استفاده قرار گیدرد  1سنجش معتبر

 (.56و  47، 40، 37، 30، 27، 14، 8

توان شدواهد یدادگیری را در با استفاده از سنجش تکوینی می 3

، 24، 15، 11، 9، 5یادگیرنددگان فراخددوانی و بررسددی نمددود  

فراخوانی 

شواهد 

                                                            
1 Authentic 
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 یادگیری (.52و  47، 45، 42، 41، 35، 34، 32، 30 ،26، 25

4 

فراخددوانی و تفسددیر  2درخصددوص پیشددرفت یادگیرنددده 1شددواهد

، 41، 40، 35، 33، 32، 30، 26، 15، 14، 11، 5، 2شود  می

 (.55و  50، 45

5 

یندد اپشتیبانی از سنجش تکوینی با اسدتفاده از تکنولدوژی فر

سددیر، کدداوش و اسددتخراد شددواهد یددادگیری آوری، تفجمددگ

، 37، 30، 29، 26، 24، 14، 1آورد  فراگیددران را فددراهم مددی

 (.56و  47، 41، 40

6 

دهدد سنجش تکوینی این فرصت را در اختیار معلمان قرار می

 ،3، 1تا پیشرفت یدادگیری را در فراگیدران پیگیدری نمایندد  

11 ،15 ،24 ،25 ،26 ،28 ،29 ،30 ،32 ،34 ،35 ،38 ،40 ،

پیشرفت  (.50و  48، 47، 45، 42

 یادگیری

7 

هدایی اسدت کده سنجش تکوینی الکترونیکدی از جملده روش

کندد و بده پیامددهای یادگیرنده را بده طدور فعدال درگیدر می

، 16، 14، 13، 9، 8، 7، 3، 1شود  یادگیری مفیدی منجر می

 (.58و  54، 48، 47، 39، 37، 34، 32، 30، 29، 28، 24، 22

 

                                                            
1 Evidence 

2 Student Achievement 
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 بازخورد اثربخش

سنجش  یانتگرال یهااز جنبه یکیبازخورد 

[ ادعا 29هاموند ] نگی[. دارل28] شودیمحسوب م ینیتکو

و بازخورد به طور  ینیکه استفاده از سنجش تکو کندیم

 یامدهایاثربخش و پ سیبر تدر یادیز راتیمستمر تاث

در  انرندگیادگیاز  ینیدارد. بازخورد تکو یریادگی

 یبانیکار خود پشت ینیبازبنقاط قوت و ضعف و  صیتشخ

تا  کندیها کمک مبه طور مستمر به آن نی. همچنکندیم

که  ندینما حیدرک خود را با توجه به مرور بازخوردها تصح

 یریادگیشدن و  ریاز درگ تیموضوع منجر به حما نیا

است که بازخورد  یهی[. بد14] گرددیم شدهمیخودتنظ

 یلیتحص شرفتیپ رنده،یادگیشدن  ریدرگ تواندیم ینیتکو

[. در مرور 30] دینما تیرا تقو یریادگی یبرا زهیو انگ

و  ینی[ در مورد سنجش تکو20که توسط کوه ] یمطالعات

 نیانجام شد، چن یآن در آموزش عال یآموزش یامدهایپ

و عزت نفس،  زشیانگ ق،یعم یریادگیکه  شودیم انیب

بازخورد  یصلا یایقابل انتقال از مزا یریدگایو  یمیخودتنظ

ابزار  ینی. بازخورد تکوشوندیمحسوب م ینیتکو

که  دهدیها نشان مپژوهش نهیشیاست؛ پ یقدرتمند

دارد و  رندهیادگی یبه تمرکز رو ازیبازخورد اثربخش ن

 نی[ همچن32, 31مستلزم توجه و دقت به نکات مهم است ]

به  دی[ باشد، به عالوه با34] یتیع[ بوده و موق33سازنده ] دیبا

[ ارائه گردد. 35, 32, 31موقع، خاص و بدون قضاوت ]

 شرفتیبر نظارت پ یاثربخش فقط مبتن ینیبازخورد تکو

 رانیبلکه به فراگ ستیبه سمت اهداف مورد نظر ن رندهیادگی

 زیاثربخش ن یریادگی یراهبردها یدر جهت توسعه و ارتقا

بر  یمبتن ینیبزار سنجش تکو[. ا36, 14] کندیکمک م

دارند.  یادیز یای( مزایکیالکترون یریادگی ای) وتریپکام

ارائه دهند که  یبازخورد اثربخش و فور توانندیها مآن

[. بازخورد 37است ] یکاربرد اریبس رندگانیادگی یبرا

درخصوص  یدیاطالعات مف رندگانیادگی یاثربخش برا

ر تحقق اهداف و د یفعل تیاهداف مورد انتظار، وضع

و مورد انتظار  یسطح فعل نیب افکاهش شک یچگونگ

[. 40-38دارد ] یریادگیبر  یادیز ریو تاث آوردیفراهم م

 نیزتربرانگیاز چالش یکیبازخورد به عنوان  بنابراین،

[. 41مطرح است ] انیتجارب دانشجو نهیموضوعات در زم

 تواندید منشان داده است که بازخور هالیفراتحل یهاافتهی

[. با 42داشته باشد ] یمثبت راتیثتأ رندگانیادگیدر عملکرد 

و  زانیبر م زیحال تناوب ارائه بازخورد و زمان بازخورد ن نیا

مؤثر است  رندگانیادگیبازخورد بر عملکرد  ریتأث یچگونگ

  یاز انواع بازخورد، بازخورد فور کیکدام کهنی[. ا43, 42]

 ای( شودیعد از هر پاسخ انجام مب قاًی)ارائه بازخورد دق

 یتر هستند توسط پژوهشگران مختلفمؤثر  یریخأت ردبازخو

[ در 43حال شات ] نیقرار گرفته است با ا یمورد بررس

که  یفیتکال یبرا یکه بازخورد فور افتیمطالعه خود در

 کهیدر حال باشد،یدارند موثرتر م یشتریب یدگیچیپ

 تر مناسب است.ساده فیتکال یبرا یریخأبازخورد ت

 یاتیح یپزشک انیدانشجو شرفتیپ یبازخورد برا ارائه

جهت  یاست. ارزش و ضرورت بازخورد در آموزش پزشک

شده  دیتائ یدانش به صورت جهان شیها و افزابهبود مهارت

 یهر ماژول آموزش نیدر ح ی[. در آموزش پزشک44است ]

[. 45]فراهم گردد  یو تراکم ینیتکو یبازخوردها دیبا

خصوص  در تا دهدیامکان را م نیا انینشجوبازخورد به دا

تفکر  ،ینیو بال هیپا یهامهارت توانندیچگونه م کهنیا

تخصص و مهارت خود را ارتقاء دهند، اطالعات  ،یانتقاد

 یمرب کی معتقدند، نظران[. امروزه صاحب46] ندیکسب نما

بازخورد طور منظم و مداوم به ارائه به یستیاثربخش با

 یو متعادل شدهیزری[. بازخورد هدفمند، برنامه47بپردازد ]

مناسب و متناسب با مخاطبانش ارائه شود،  یاوهیکه به ش

بازخورد معنادار  و  ،خواهد بود. به هرحال یبازخورد مناسب
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با  ییاست. آشنا یریادگیو  یاددهی یاساس هیسازنده پا

ارائه  نهیزم تواندیارائه بازخورد م راهبردهای و هامدل

 طی[. در مح48سازنده و اثربخش را فراهم سازد ] ازخوردب

 نیا رد؛یگیشکل م یریادگیمثلت  کی ینیآموزش بال

مؤثر و  یریادگیو  باشدیم ماریو ب ریفراگ ،یمثلت شامل مرب

 یسه جزء به خوب نیکه ا دهدیرخ م یزمان نیدر بال یواقع

 کنند فایا یود را به درستو نقش خ رندیدر کنار هم قرار بگ

 یزیکه چه چ دانندیدر ابتدا نم رندگانیادگی[. معموالً 49]

خود  شرفتیپ یابیو مهارت الزم جهت ارز اموزندیب دیرا با

 یارائه بازخورد توسط مرب اینقد عملکرد  ن،یرا ندارند؛ بنابرا

 انیمبتد یخصوصاً برا ،یریادگی یضرور یاستاد از اجزا ای

ارائه  ییارهایمع انیوبه دانشج یازخورد مرب. بباشدیم

قرار دهند و  یابیکه بتوانند عملکردشان را مورد ارز دهدیم

 سهیمقا شیاستادان خو یابیرا با ارز شانیهایابیارزخود

و مشاهده  یواقع جیبازخورد بر نتا ن،ی[. عالوه بر ا50کنند ]

 رییتغ یبرا یدارد و محرک دیشده اعمال کارآموزان تاک

بدون ارائه بازخورد  ی[. از نظر اند51] سازدیفراهم م

 تیتقو حیصح ینیاشتباهات اصالح نخواهد شد، عملکرد بال

 یبه صورت تجرب ای ینیبال یهاتینخواهد گشت و صالح

[. در 52] شوندیاصاًل آموخته نم ایو  شوندیکسب م

 جیو همکارانش انجام شد، نتا لمنیکه توسط است یپژوهش

 یهادر ارتباط با مهارت هک یانیآن بود دانشجواز  یحاک

طور معنادار به ند،ینمایم افتیخود بازخورد در ینیبال

 افتیکه بازخورد در یانینسبت به دانشجو یعملکرد بهتر

اثر » یبا بررس زیو همکاران ن گتنی[. و53دارند ] کنند،ینم

 افتندیدر «ینیبال صیتشخ یهامهارت یریادگیبازخورد در 

 شانیصیتشخ یهابا مهارت اطکه در ارتب یانینشجودا

که  یانیاز دانشجو ترعیسر کنند،یم افتیبازخورد در

ها مهارت نیبه اصالح ا کنند،ینم افتیبازخورد در

 تواندینشان داد که بازخورد م زی[. گالور ن54] پردازندیم

دهد و حس اعتماد به  شیرا افزا انیعملکرد دانشجو تیفیک

کند؛ خصوصاً در  جادیا هانرا در نقش آ یستگیشانفس و 

-یم انیب طوراین لی[. ه55که به موقع ارائه شود ] یصورت

 رندگانیادگی شرفتیپ یرا برا یبازخورد نقش مهم»که  کند

 یشیبازاند ندیافر تیبازخورد منجر به تقو کند،یم فایا

و به ا دهدیم رندهیادگیکه به  یامشاوره قیو از طر شودیم

-شیپ یریادگی یرا برا یبعد یاهتا تجربه کندیکمک م

[. با توجه به 56« ]کند یزریبه آن برنامه یابیدست یو برا ینبی

متاسفانه در آموزش  ،ینیبازخورد در آموزش بال تیاهم

 ایو  شودیکم ارائه م یلیخ ایسالمت بازخورد  یهاحرفه

 ممکن است انی[. دانشجو57] شودیاصالً ارائه نم

 میکنند اما مشاهده مستق افتیرا در یتراکم یهایابیارزش

همراه با ارائه بازخورد به موقع،  یعملکرد دانشجو توسط مرب

در  رمعمولیغ یهایژگیبه دانشجو از و یو تخصص ینیع

سالمت به شمار  یهاحرفه یآموزش یهااز برنامه یاریبس

 کهنیا رغمیعل دارندیاظهار م انی[ و دانشجو50] دیآیم

خود بازخورد، خصوصًا  انیمرب یودارند از س لیتما

 یکنند، بازخوردها افتیو به موقع در قیدق یبازخوردها

ها ارائه به آن ینیبال دیو اسات انیمرب یاز سو یو مناسب یکاف

انجام شده است  یمطالعات زین رانی[. در ا59, 58] شودینم

را از  شدهیزریهو برنام یکه عدم ارائه بازخورد مناسب، کاف

موضوع  نی[. عالوه بر ا61, 60] دهندینشان م انیمرب یسو

 یامدهایروشن شده است که ارائه نادرست بازخورد، پ

را نسبت به عدم ارائه بازخورد خواهد داشت  یترنامناسب

 یریادگیاشتباهات موجب اختالل در  حی[. عدم تصح50]

خواهد  موزند،آیکه از او م یرندگانیادگیو  ریخود فراگ

خواهد نمود  دیرا تهد ماریمراقبت از ب ت،یشد و در نها

به بازخورد دادن  ی[. در حال حاضر، استادان زمان کمتر62]

[. 63] ندینمایصرف م یابیحاصل از ارزش یهااساس داده بر

 رانیفراگ یابیاز ارزش یفراوان یهاداده ،یدر آموزش پزشک
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استادان در استفاده از  ییاما در عمل توانا شود،یحاصل م

 ی[. مطالعه بر رو64ارائه بازخورد اندک است ] یبرا هانآ

درصد  95نشان داد که  یرشته پزشک یدانشجو 312

 نانیجهت اطم یاعتقاد دارند، بازخورد مفهوم مهم ارانیدست

کردند  انیها باز آن یادیاست و تعداد ز یریادگی یاز درست

در خصوص  یشتریب یابازخورده افتیبه در لیکه ما

 یاتیبخش ح ینی[. آموزش بال58هستند ] کردشانعمل

 یو ارائه بازخوردها دهدیم لیرا تشک یآموزش پزشک

به منظور استفاده کامل از تجارب  رانیمنظم بر عملکرد فراگ

امر مهم در  نیحال انجام ا نیاست، با ا یضرور ینیبال

, 51] باشدیم زبرانگیچالش اریبس ینیبال یریادگی یهاطیمح

63.] 

 کیارائه  ی[ هفت اصل مهم را برا36و مک فارالن ] کولین

( کمک به روشن کردن و 1: )ندینمایبازخورد خوب ذکر م

آنچه به عنوان عملکرد خوب در نظر گرفته  سازیشفاف

مورد  یو استانداردها ارهایاهداف، مع نیی)تع شودیم

 ؛یریادگیمل در أت و یابیتوسعه خودارز لی( تسه2انتظار(؛ )

 رانیباال و اثربخش به فراگ تیفی( ارائه اطالعات با ک3)

به  انیو دانشجو دیاسات قی( تشو4) شان؛یا یریادگیدرباره 

مثبت  یزشیانگ یباورها قی( تشو5) ؛یریادگیگفتگو درباره 

کردن  کینزد یبرا ییهافرصت جادی( ا6و عزت نفس؛ )

 ن( فراهم نمود7ظار و )و مورد انت یعملکرد فعل نیشکاف ب

کمک به  یدر راستا تواندیکه م دیاسات یبرا یاطالعات

 .ردیها مورد استفاده قرار گآن سیتدر ندیافر یرگیشکل

 و ی، بازخورد رشدیدیبازخورد شامل بازخورد تائ انواع

منجربه  تواندیاست. بازخورد اثربخش مبازخورد اثربخش 

، فساعتماد به ن ف،یکال، انجام به موقع تتی، موفقشرفتیپ

 ،یدارادیاز زمان،  نهیحضور در کالس و استفاده به زه،یانگ

 کتمشار نیو معلم و همچن رندهیادگیبهبود روابط 

 است ینکته ضرور نیدر کالس شود. توجه به ا رندهیادگی

که اساس آن بر ارائه  عمل نیدر ح یکه بازخورد فور

 مشاهده رفتارعملکرد فرد بعد از  اصالح یبازخورد برا

ر انواع بازخوردها است چراکه د نیاز مؤثرتر یکیاست، 

 ریاگرو ف شودیهمان زمان وقوع رفتار به فرد بازخورد داده م

. در [66, 65, 63] آوردیم ادیبه  یرفتار خود را به آسان

 مقوله بازخورد اثربخش ارائه شده است. 3جدول 

 

 

 

 بازخورد اثربخش .3جدول 

 مقوله زیرمقوله کدگذاری لیدی متنجمالت ک ردیف

1 

بددازخورد هسددته سددنجش تکددوینی و تراکمددی 

شود، اما ارائه بازخورد در سدنجش محسوب می

یندد تددریس و اتکوینی برای ارتقاء و بهبدود فر

، 8، 5گیدرد  یادگیری مدورد اسدتفاده قدرار می

12 ،14 ،15 ،20 ،24 ،26 ،28 ،29 ،30 ،34 ،

و  48، 47، 46، 45، 40، 39، 38، 37، 35

 بازخورد موثر

بازخورد 

معنادار و 

 سازنده

 بازخورد اثربخش
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59.) 

2 

ارائه اطالعات بازخوردی با کیفیدت و اثدربخش 

 1 ،6 ،14 ،17 ،21 ،31 ،33 ،38 ،41 ،43 ،

 (.53و  51، 46، 45

3 
اسددتفاده از بددازخورد جهددت ارتقدداء و بهبددود  

 (.48و  45، 40، 39، 30، 24، 17، 5تدریس  

4 

بازخورد اطالعاتی است کده در مدورد اهدداف و 

، 19، 14، 11، 7، 1شدود  استانداردها ارائه می

 (.41و  40، 34، 32، 30، 29، 25، 24، 21

5 

های ه بازخورد با پیشرفت تحصیلی و جنبدهارائ

، 15، 13، 9، 8، 7، 4انگیزشی در ارتباط است  

24 ،25 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،34 ،35 ،

 (.47و  45، 40، 39، 37

6 

بی ارائه بازخورد معنادار به دنبال کردن و دستیا

، 31، 30، 25، 18، 1نمایدد  اهداف کمدک می

 (.47و  45، 44، 37، 36، 33

7 

را  1یادگیرندگان به طور فعال بدازخورد خدارجی

کننددد و میددزان تحقددق اهددداف را تفسددیر می

و  47، 41، 40، 34، 29، 8، 7سدددددنجند  می

57.) 
بازخورد 

 تکوینی

بازخورد 

 تکوینی

8 
باید در هر مداژول آموزشدی بدازخورد تکدوینی 

 (. 43و  42، 23، 11، 10، 8فراهم شود  
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 گيري:هبحث و نتيج

اجرا و  ،یزری[ سه گام برنامه67آنجلو و کراس ]

مورد توجه  ینیسنجش تکو یرا در اجرا جیاستفاده از نتا

گام دوم  ،یریادگیاهداف  صیاند؛ گام اول تشخقرار داده

و  جیسنجش و گام سوم ارائه بازخورد نتا یهاروش یاجرا

ف به اهدا دنیرس یاستفاده از اطالعات به دست آمده برا

[ سنجش 68و همکاران ] نویپلگر دگاهیاز د نیمچناست. ه

انجام  یریادگیو  یاددهی یرگیو شکل نیبا تکو یریادگی

چند مؤلفه  یدارا ینیسنجش تکو زین دگاهید نی. از اشودیم

 تیفعال انیمورد انتظار در پا جینتا صیتشخ رینظ یاصل

 یریگیپ س،یمناسب تدر یراهبردها یریبه کارگ ،یریادگی

ارائه بازخورد سازنده در خصوص نقاط  رنده،یادگیعملکرد 

 تیجهت بهبود وضع ازیقوت و ضعف و در صورت ن

استفاده از سنجش  یچند مرحله برا زی. بلوم نباشدیموجود م

کرده است که شامل  شنهادیدر کالس درس پ ینیتکو

 فیکوچک، تعر یبه واحدها یدرس یمحتوا میتقس

مطابق با  یدرس یدهااز واح کیهر  یریادگی یهابازده

در  ینیتکو یهاآزمون یاجرا ،یریادگی یهاانواع هدف

و  ینیتکو یهاآزمون جینتا لیتحل ،یهر واحد درس انیپا

و استفاده  رندگانیادگیمشکالت، ارائه بازخورد به  صیتشخ

و  چاردی[. از نقطه نظر ر1بهبود آموزش است ] یبرا جیاز نتا

 یدارا توانیرا م ینیتکوسنجش  یوالگ زی[ ن69گادباوت ]

-جمع ت،یموفق یارهایمع نییانتظارات، تع نییچهار بخش تع

دانست که در  یریادگی طیشرا میاطالعات و تنظ آوری

 شوند. یریادگیمنجر به بهبود  توانندیکنار هم م

 یریادگی در خصوص ینیکه سنجش تکو ییجاآن از

ابزار  تواندیلذا م هددیترم بازخورد ارائه مدانشجو در طول 

نقاط قوت و ضعف دانشجو و  صیتشخ یبرا یمناسب

 که طورارائه شده در کالس درس باشد. همان یمحتوا

سنجش است که در  ینوع ینیسنجش تکو د،گردی اشاره

و امکان  شودیم یجاساز رندگانیادگیمعلمان و  انیتعامل م

و  یدهادی ندیافر نیرا در ح رانیارائه بازخورد به فراگ

 راتی. در درجه اول، بر اساس تاثآوردیفراهم م یریادگی

 رانیفراگ یریادگی تواندیم ینیمثبت بازخورد، سنجش تکو

 توانندیم رانی[ و در مرحله بعد فراگ73-70] دینما لیرا تسه

[. 74] رندیرا به عهده بگ ینیتکو یریادگی تیمسئول

 ینیتکو طور آشکار نشان داده است که سنجشمطالعات به

امتحان  یبرا یآمادگ شتر،یدانشجو به مطالعه ب قیدر تشو

در ارتباط با  انیو مشخص شدن مشکالت دانشجو یانیپا

مؤثر بوده است  اریبس یانیدرس قبل از امتحان پا یمحتوا

 سینشان داده است که تدر اهپژوهش نی[. همچن75-77]

حضور  زانیم یمستمر بر رو ینیهمراه با سنجش تکو

 یها[ و مشارکت در بحث77, 75شجو در کالس درس ]دان

در  ،نی[. عالوه بر ا79, 78دارد ] یمثبت ریتأث زین یکالس

بر عملکرد  هایابیارز نیمثبت ا ریمطالعات تأث نیاز ا یبرخ

[. به هر حال آنچه مسلم 80گزارش شده است ] زیدانشجو ن

ن که امکا لیدل نیبه ا ینیاست که سنجش تکو نیا باشدیم

شدن و  ریبازخورد، احساس تعهد، درگ افتیارائه و در

[ و 82 ,81] دینمایم جادیا رندگانیادگیمشارکت را در 

اثربخش توسط  یریادگی طیمح کیمنجر به تجربه 

برخوردار  ایژهیو تیاز اهم [83]د شویم رندگانیادگی

 است.

است با  را به عمل آوردهخود دقت تالش و  تینها محقق

 جادیا باعثعوامل خارج از کنترل بوده و  یبعض وجود نیا

مطالعه شده است که از آن جمله انجام در  هاییتیمحدود

مطالعات در حوزه  یبه تمام یدسترس تیبه محدود نتوایم

 ییبا شناسا شودیم شنهادیپ نیمورد نظر اشاره نمود. همچن

 یمبتن یریادگی هایطیمح یمطلوب برا یآموزش هایشرو

آن، مطالعه  یسازادهیپ سنجیامکان ،ینیش تکوبر سنج
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 ینیسنجش تکو یاثربخش یبررس نیو همچن رندهیادگیرفتار 

 . ابدیحوزه ادامه  نای در هاو بازخورد، پژوهش

 یادیز اریبس تیموضوع از اهم نیا انیدانشجو یبرا

 ،یآموزش هایدر دوره یریادگیاست که هنگام  برخوردار

. ندداشته باش تیموفق یارهایو مع از اهداف یاطالعات کاف

ه برا  یریادگیقبل از شروع دوره، اهداف  دیمعموال اسات

اف تحقق اهد نیب صیاما در تشخ کنندیم یمعرف انیدانشجو

م جااهداف ان نیبه ا دنیرس یبرا انیو آنچه دانشجو یینها

که  ی. در حالدهندیانجام نم یثرمؤ تیفعال دهند،یم

قابل  راتیثأت ینیت که سنجش تکوشواهد نشان داده اس

ه دارد؛ ب رندگانیادگی یلیتحص شرفتیپ شیدر افزا یتوجه

 نیاز قدرتمندتر یکینوع از سنجش به عنوان  نیعالوه، ا

-هافتی یکل طور. بهشودیشناخته م زین زهیانگ تیتقو هایراه

بر  یمثبت جینتا ینیاز آن است که سنجش تکو یحاک ها

ارائه بازخورد اثربخش، تفاوت داشته و با  یریادگی

-یم جادیا یریادگیو  یاددهی ندیافر تیفیدر ک یریچشمگ

 نجشس. در واقع، بازخورد اثربخش حلقه ارتباطی بین دنمای

م در مه اریاز عناصر بس یکیو  باشدیو یادگیری م ینیتکو

ه است که منجر به کارکرد سنجش ب رندگانیادگی یابیارز

 .دگردیم یریدگای یبرا یعنوان ابزار

 

 تشكر و قدردانی:

وان عن با نامهانیمقاله برگرفته و اقتباس از پا نیا

بر سنجش  یمبتن یریادگی طیمح یو توسعه الگو یطراح»

 ریو تاث یبالدرنگ در آموزش پزشک یکیالکترون ینیتکو

 «یریادگی یبرا یزشیانگ یو راهبردها یریادگی زانیآن بر م

 یباطبائدانشگاه عالمه ط هایتیحمااز  لهوسینی. بدباشدیم

 .دگردیم یمشهد قدردان یو دانشگاه علوم پزشک
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