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رضا جدایی دلَیی داًﺸجَی ارشٌاسی ارشود مهوَفم پزشوكی داًﺸوواُ ػلوَم پزشوكی
ا دْاى ،ا دْاى ایراى.
حسیي ریوی هًَقی داًﺸیار  -1گرٍُ جراحوی داًﺸوكدُ پرسوتاری ٍ هاهواﺋی  -2گورٍُ
مهَفم پزشكی داًﺸكدُ پزشكی داًﺸواُ ػلَم پزشكی هﺸْد هﺸْد ایراى.

ّستٌد ِ تدٍى ا الع قثلی داًﺸجَیاى ٍ در صَا ل فهاًی
ًاهٌظن در َل ترم ٍ اتتدای الس ی هد فهاًی َتاُ
ترگزار هیشًَد ( )4 ,3ایي مفهوَىّا هی تَاًٌد تِ شكلّای
هشتلد هاًٌد چٌد گزیٌِای َتاُ پاسخ جَر ردًی ٍ جای
خالی ٍ یا تِ َر اًﺸایی ترگزار شًَد .پس اف ترگزاری
تثی تِ
مفهَى تالصا لِ استاد پاسخّا را تِ َر
داًﺸجَیاى اراﺋِ هیدّد ( .)4ترایي هثٌا پاج َییز تیاًور
مى اسﺖ ِ داًﺸجَ اف هحتَای تدریس شدُ چِ چیزی را
صراگرصتِ اسﺖ (.)5
در ی سالّا تر یة هتداٍتی اف ایي َییزّا راحی شدُ
اسﺖ اها ًتایج ًﺸاى دادُ اسﺖ ِ َییزّایی ِ اهتیاف مى
تِ ػٌَاى یک ًورُ اضاصی تِ ًورُ مفهَى پایاًی اصزٍدُ
هیشَد تیﺸتریي تاایر هثثﺖ را در یادگیری ٍ اصزای ،ػالقِ
داًﺸجَ تِ ههالؼِ در َل ترم ٍ تﺸَیق تِ حضَر در الس
را داشتِ اسﺖ.
ههالؼا تِ َر مشكار ًﺸاى دادُ اسﺖ وِ پواج وَییز در
تﺸوَیق داًﺸووجَ توِ ههالؼووِ تیﺸووتر واّ ،حدو ووردى
َ ی ٍار مهادگی مىّوا تورای اهتحواى پایواًی ٍ هﺸوشص
شدى هﺸكال داًﺸجَیاى در ارتثا تا هحتَای درس قثل اف
اهتحاى پایاًی هَار توَدُ اسوﺖ ( .)9 ,7 ,6 ,4در ههالؼوِای
ِ گراّام ( )1999اًجام دادُ اسوﺖ داًﺸوجَیاى در سوهَ
تاالتر تحصیلی ػالقِ هٌد تِ استدادُ اف پواج وَییز ّسوتٌد
فیرا تِ مىّا ترای ههالؼِ تیﺸتر اًویزُ هیدّد .تا تَجوِ توِ
ایي ِ اهورٍفُ ددددوِ اسواتید اسوتدادُ اف اًوَاع رٍمّوای
تدریس هَار در الس اسﺖ پاج َییز هی تَاًد توِ ػٌوَاى
اتووزاری هٌاسووة توورای مهووَفم ٍ ارفشوویاتی داًﺸووجَیاى
ػلَم پزشكی هَرد استدادُ اساتید قرار گیرد.
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ارسال ایي ًاهِ ػلوی در جْﺖ تَجِ ٍ اراﺋِ پیﺸٌْاد تِ
اساتید هحترم ػلَم پزشكی در خصوَص اسوتدادُ اف صر وﺖ
ارفشیاتی داًﺸجَ تورای مهوَفم هوَار اسوﺖّ .وواًهَر وِ
هیداًید سوٌج ،تشو ،جودایی ًاپوفیر صرایٌود مهوَفم ٍ
یادگیری اسﺖ ٍ تاایر هْوی تر ًحَُ ههالؼوِ ٍ مهوادُ شودى
توورای اهتحوواى دارد ( .)1افجولووِ اّووداض ٍ ضوورٍر ّووای
ارفشیاتی هﺸشص ردى سهح تَاًاییّا ٍ مهادگی داًﺸوجَ
ترای یادگیری ترًاهِریزی ترای جثراى استیّوای هرتوَ
تِ هحتَای اف قثل تدریس شدُ شرٍع هٌاسة صؼالیوﺖّوای
یاددّی یادگیری شٌاسایی ًقا قوَ ٍ ضوؼد داًﺸوجَ در
جریاى تودریس هﺸوشص وردى ٍ دادى توافخَرد اف ورض
تصحیح ٌٌدُ تِ داًﺸجَ ٍ ههلوغ وردى داًﺸوجَ اف سوهح
ػولكرد هَرد ًیاف هیتاشد (.)2
پَصام  2002هی گَید« :تاایر سٌج ،تر مهَفم ٍ یوادگیری
تِ ایي دلیل ایجاد هویشوَد وِ مً وِ هوَرد سوٌج ،قورار
هی گیرد تثدیل تِ چیزی هی شَد وِ تورای مى ارفم قایول
هی شَین ٍ ثیؼی اسﺖ ِ ّواى مهَفم دادُ هوی شوَد».
تاایر ًَع سٌج ،تر ههالؼِ یادگیرًدگاى ٍ مهَفم استاد تِ
اًدافُای اسﺖ وِ مى را تایود جوزي ٍیژگویّوای مفهوَى توِ
حساب مٍرد ( .)1پاج وَییز ( )Pop quizمفهوَى تكوَیٌی
اػالم ًﺸدُای اسﺖ ِ ترای مهوَفم ٍ ارفیواتی داًﺸوجَیاى
هَرد استدادُ قرار هیگیرد .در ٍاقغ مىّا مفهَىّای َتاّی
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رضا جدایی دلَیی ٍ ّوكاراى

 مفهًَی ترای مهَفم ٍ ارفشیاتی داًﺸجَیاى:پاج َییز
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