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     پژوهشی  
  
  

  ـــــدرانـــــی مــازنــــــــــوم پـزشکــــــه دانشـــــگاه علـمجلـــ
   )152 - 160    ( 1385   سال آذر و دی    55نزدهم    شماره شادوره 

152  1385  دیآذر و ، 55      دوره شانزدهم ، شماره                                                      مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                            

  های تفکر یادگیرندگان ای مؤثربرای پرورش منش شیوه: ارزشیابی اصیل

  

  (.M.D)**  حسین جالهی (.Ph.D) *+ علی یزدان پناه نوذری
 

  چکیده
 .یادگیری اسـت   -های مهم و حساس در فرآیند یاددهی       ارزشیابی عملکردیادگیرندگان، یکی از مؤلفه     :و هدف سابقه  

و  تـر  ها نیز باید دقیـق   ارزشیابی آن،تری بر زندگی برخوردار باشند بیش تأثیر ز حساسیت وها و امور مختلف ا     هر قدر فعالیت  
هـای اساسـی اسـت کـه در      مؤلفـه  هـای فکـری نیـز یکـی از     پرورش مـنش  . جام گیرد تری ان  بر پایه اصول و معیارهای منطقی     

در این پژوهش الگویی برای پرورش      . باشد ای برخوردار می   العاده  از اهمیت فوق   شاندلیل ظرافت خاص  ه  های پزشکی ب   رشته
های تفکر یادگیرندگان طراحی شده است که ارزشیابی اصیل به عنوان رکنی کلیدی در الگو معرفی شـده اسـت و در                       منش

  .شود رداخته میپاین مقاله بدان 
های درسی  رنامهای است زیرا چنین الگویی تا کنون برای طراحی ب وهش از منظر هدف، توسعهژپ :ها مواد و روش

 از منظر روش گردآوری اطالعات نیز .وجود نداشته است و طراحی آن منجر به توسعه دانش برنامه درسی خواهد شد
ها و  سی دیدگاههای درسی و برر های موجود در برنامه بدین صورت که از طریق تحلیل وضعیت ارزشیابی. تحلیلی است

  .ئه راهکارهای اساسی پرداخته شده استهای گوناگون در این زمینه به ارا نظرگاه
 بدین معنـی  ؛باشد های پژوهش، حاکی از این است که ارزشیابی های رایج در اکثر مواقع پاسخ محور می        یافته :ها  یافته

های مشخص و مـورد انتظـار         های فکری، به ارائه پاسخ      ها ومنش  کارگیری قابلیت ه  که یادگیرندگان، به جای تولید پاسخ و ب       
ابی اصیل، یارزش اما  .باشـد  ها نیز عمدتاً در جزوات و کتـب درسـی موجـود مـی     پردازند که این پاسخ    هندگان می یادد

ل مـسائل و  هـا بـرای حـ    شکلی از ارزشیابی است که در آن، یادگیرندگان به جای به خاطر سـپاری صـرف اطالعـات، از آن    
هـای یادگیرنـدگان نیـز       ند و بـدین صـورت ارزشـیابی آموختـه         کن انجام تکالیف معنادار مربوط به زندگی واقعی استفاده می        

  .های مناسب فکری آنهاست فرصتی برای پرورش منش
های  بینی نشده فراوانی که در زمینه های زندگی امروزی و مسائل پیش رسد با توجه به پیچیدگی به نظر می :استنتاج

های فرآیندی در آنها،و نیز با توجه به  العمر و ایجاد مهارت مز وافر افراد به یادگیری ماداکند و نیا مختلف بروز پیدا می
البداهه در مواقع  های برتر فکری و اتخاذ تدابیر فی کارگیری منشه های پزشکی که مستلزم ب های موجود در رشته پیچیدگی

های  جه برنامههای اساسی است که باید در کانون تو های فکری یادگیرندگان از اولویت  پرورش منش،اضطراری است
تواند در پرورش  های درسی می اساسی در برنامهعنوان بعدی ه ویژه ارزشیابی اصیل به ارزشیابی، ب .درسی قرار گیرند

ها در حل  های پزشکی استفاده از این شیوه ارزشیابی که بر کاربرد آموخته در رشته. های مذکور نقشی مهم ایفا نماید منش
 (OSCE)که ارزشیابی بالینی عینی ساختارمند ی مبتنی است از اهمیت مضاعفی برخوردار استمسائل مربوط به زندگی واقع

  .شود باشد و در ارزشیابی عملکردی از آن استفاده می از این گروه می
  

  منش تفکر، ارزشیابی اصیل :واژه های کلیدی 
  

* Ph.D. دانشکده پزشکی بهداشت: ساری   +  دانشگاه علوم پزشکی مازندران) استادیار( برنامه ریزی درسی  
  زشکی مازندرانپپزشکی دانشگاه علوم  **

  17/8/85:              تاریخ تصویب22/3/85:             تاریخ ارجاع جهت اصالحات 10/2/85: دریافت تاریخ 
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 ارزشیابی اصیل

  

153  1385 آذر و دی ، 55   دوره شانزدهم ، شماره                                                         ندران                            مجله دانشگاه علوم پزشکی ماز

  مقدمه
بحث فکر، ریشه در تاریخ و فرهنگ دیرینه ما 

های   برنامهدارد، اما توجه جدی به پرورش فکر از طریق
که اعتقاد   مربوط است1های اخیر به دیویی درسی درسال

های درسی باید حالتی  داشت پرورش فکر در برنامه
عنوان ه طور سنتی، تفکر خوب به ب. مرکزی داشته باشد

یقیناً کسی  .توانایی یا مهارت شناختی تعریف شده است
هایی دارد، اما معموالً  کند مهارت که خوب فکر می

انگیزه، گرایش، . ها نیز دارد هایی فراتر از مهارتچیز
ها و عادات ذهنی در تفکر نقش کلیدی بازی  ارزش
تر این عوامل هستند که  کنند و در سطحی وسیع می

های تفکر را در  کنند آیا یادگیرنده مهارت تعیین می
دار در زندگی  های معنی مدرسه و نیز در موقعیت

  .)1(برد کار میه اش ب شخصی
های  معموالً خوب فکر کردن را با داشتن توانایی

که خوب فکر کردن با  دانند، در حالی فکری برابر می
ها، گرایشات و عادات ذهنی نیز سر و  ها، ارزش انگیزه

  .)2(کار دارد
در پروژۀ “ های تفکر مهارت”      محققین در گروه

ای را دربارۀ تفکر  صفر در دانشگاه هاروارد دیدگاه تازه
گویند کسی که خوب فکر  آنها می.اند ه کردهئوب اراخ
یک منش فکری، . های فکری مناسبی دارد کند منش می

گرایش یا تمایل به سوی الگوی مخصوص رفتار ذهنی 
همچنین منش تفکر، گرایش پایدار به کشف، . است

 عقالنی و خطراتبررسی، جستجوی وضوح، پذیرش 
  .باشد  فراوان میصورت انتقادی و با قوۀ تخیله تفکر ب

، متخصص ریاضی و هوش مصنوعی و 2پرکینز
های  شناسی شناختی مشهور اعتقاد دارد که منش روان

ها یا راهبردهای تفکر نبوده و چیزی بیش  فکری، مهارت
گوید، منش تفکر،  از آنها هستند و در مقام تعریف می

                                                 
1. Dewey. J 
2. Perkins. D 

عبارت است از یک گرایش، تعهد یا حس قوی نسبت 
ها  گوید؛ منش وی می. اصی از تفکرهای خ به کیفیت

های عام و فراگیر فکر هستند که درجهت  ناظر به کیفیت
دستیابی به هر مهارت فکری، اجرای هر راهبرد تفکر یا 

های  از نظر پرکینز، منش. مستقل از آنها کاربرد دارند
تفکرنقش کلیدی و زیربنایی درتحقق قوای ذهنی 

  .)3(کنند  ایفا مییادگیرندگان
های مثبت و منفی   با منشیادگیرندگانموالً مع

شوند و آموزش باید باعث  فکری وارد کالس درس می
های منفی  های مثبت و محدود کردن منش تقویت منش

 شود و این امر مستلزم آن است که شرایط آنانفکری 
ای باشد که به مرور  های درس به گونه حاکم بر کالس

های مثبت افزایش  منش های منفی کاهش یافته و منش
تواند منش دقت کافی  عنوان مثال، یک فرد میه ب. یابند

های الزم را داشته باشد که  ریزی در موقعیت در برنامه
که ممکن است منش  این یک منش خوب است یا این

صورت کورکورانه را ه انجام کاری بدون تفکر و ب
  .)4(داشته باشد که این یک منش بد است

زمند آموزش، تمرین و تجربه های تفکر نیا منش
های  باشند، به عبارت دیگر اگر فرد با موقعیت می

باشد روبرو شود  کارگیری فکر میه بغرنجی که مستلزم ب
یعنی تنها داشتن . شود  وادار به فکر نمیخودکارطور ه ب

شود  های تفکر منجر به انجام عمل فکورانه نمی مهارت
های فکری  ز مهارتبلکه باید گرایش مثبت به استفاده ا

  .)5(در افراد ایجاد کرد
گوید؛ منش تفکرگرایش به  مینیز) 1994(3نوریس

از . صورت معین و با یک شرایط مشخص استه تفکر ب
، تنها زمانی رنظر وی یک شخص با داشتن توانایی تفک

  قادر به انجام آن است که برای انجام آن تمایل داشته 
  

                                                 
3. Norris 
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   و همکارعلی یزدان پناه نوذری                                        پژوهشی  
  

 

154  1385 آذر و دی ، 55ره       دوره شانزدهم ، شما                                                      مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                            

های تفکر  ها ومنش رت باید مها14لذا شخص فکور. باشد
های درسی در  از این رو برنامه. )6(را توأماً داشته باشد

ها و مباحث شناختی باید به بعد  کنار پرداختن به مهارت
ان نیز توجه کافی داشته و شوق به یادگیرندگمنشی 

کارگیری آموخته ها را نیزدر آنها تقویت ه یادگیری و ب
به دلیل وجود یک و نهادینه نمایند، چرا که معموالً 

  نگرش مؤثر و مستحکم است که یک رفتار به منصه
  .رسد ظهور می
ها هستند، آنها گرایش یک  ها، فراتر از توانایی منش

فرد برای انجام عملی با روش مشخص و حساسیت فرد 
های مناسب برای انجام آن عمل یا بروز  نسبت به موقعیت

  .)7(کنند آن رفتار را منعکس می
های  کارگیری توانایی هاگرخواهان رشد و ب ،بنابراین

باشیم، به ناچار باید به فکر  ان مییادگیرندگفکری 
یعنی ضمن  .های فکری آنها باشیم  منشاصالحپرورش و

های فکری باید گرایش به  پرورش و آموزش مهارت
را های فکری در شرایط مقتضی  فکر و استفاده از مهارت

  .)8(ایجاد نمودنیز در آنها 
گوید، به منظور رشد مطلوب فکر   می2ریچ هارت
ای جز توجه جدی به مقوله  ، ما چارهیادگیرندگان

عواطف ما نقش قاطعی روی تفکر ما . عواطف نداریم
شویم، عواطف  دارند؛ وقتی ما با موقعیتی تازه روبرو می

مثالً وقتی . باشند العمل ما مؤثر می ما در چگونگی عکس
کنیم،  دیگران با آنها همدلی میما در مواقع گرفتاری 

هایمان برای انجام  عواطف ما در جهت دادن انرژی
. کنند کاری در ارتباط با موقعیت مذکور کمک می

ها و اتخاذ تصمیم  عواطف ما در ارزشیابی موقعیت
در . کنند مناسب در مواقع لزوم نقش مهمی را ایفا می

اط با تفکر ان ما در ارتبیادگیرندگبسیاری از مواقع وقتی 
خاطر وضعیت ه شوند ب انتقادی و خالق دچار مشکل می

ای ـه د فرصتــا بایـن، مـبنابرای. دـباش ا میـی آنهـعاطف
                                                 
1. Thinker 
2. Ritchhart. R 

 در جریان آنهادار و اصیلی را برای درگیری  معنی
یادگیری، به منظور تولید فکر و عادات مربوط به آن 

ها باید  برای انجام این کار این فرصت. اختصاص دهیم
های درسی تلفیق شوند؛  طور مطلوبی با برنامه  هب

 ها، جست هایی مانند بارش مغزی، آزمون فرضیه فرصت
  .)9(های مختلف انجام کار، و غیره جوی شیوهو 

های مربوط به آن ارتباط  اصوالً بین تفکر و منش
، نوریس 1995، پاول1982انیس، ( تنگاتنگی وجود دارد

های مهمی  اید با منشتفکر، ب). 1994، فاسیون 1985
کسی که دارای منش تفکر است با ذهنیت . همراه گردد

گردد، از قضاوت کردن در زمانی  باز به دنبال دالیل می
کند و در صورت  که شواهد کافی وجود ندارد پرهیز می

  .)10(دهد دستیابی به شواهد تازه فکر خود را تغییر می
 های فکری که، تنها زمانی مهارت خالصه این

ترین اهداف تعلیم و تربیت  ان که از متعالییادگیرندگ
رسد که در   ظهور می باشد به منصه در جهان حاضر می

های تفکر رشد و توسعه یابند که انیس از آن  آنها منش
3روح انتقادی«گاهی با عنوان 

یعنی اینکه . کند یاد می» 5
شخصیت فرد چنان پرورش یابد که هیچ عملی را بدون 

 و فکر در سراسر زندگی اش جریان م ندهدفکر انجا
  .داشته باشد

 5، حساسیت4یک منش فکری شامل سه بعد توانایی
  .)11(باشد  می6و تمایل

های مورد نیاز برای  ها و مهارت توانایی، به قابلیت
  .بروز یک رفتار اشاره دارد

حساسیت، به هوشیاری فرد در خصوص فرصت 
  .کند مناسب بروز رفتار اشاره می

 تمایل، به گرایش به بروز یک رفتار در شرایط و
  .کند مشخص اشاره می

                                                 
3. Critical Spirit 
4. Ability 
5. Sensibility 
6. Inclination 
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 ارزشیابی اصیل

  

155  1385 آذر و دی ، 55   دوره شانزدهم ، شماره                                                          مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                            

هایی ایجاد  ان مهارتیادگیرندگباید در بنابراین، 
ها، در آنها گرایش  کنیم و در کنار آموزش این مهارت

های موردنظر در شرایط و  به استفاده از مهارت
  .های مناسب را نیز پرورش دهیم موقعیت

گوییم فکر  گردد وقتی می می که مالحظه گونه همان
منظور این است  صورت منش درآید، ه  باید بافراددر 

های فکری  که عمل بر اساس فکر و استفاده از مهارت
که افراد در  طوریبه  ؛باید جزیی از شخصیت افراد شود

های فکری، همواره اندیشمندانه عمل  مواجهه با موقعیت
های   و منش این امر مستلزم جاری کردن فکر.کنند

که ارزشیابی  های درسی است برنامه فکری درتمامی ابعاد
های یادگیرندگان، یکی از ابعاد اساسی برنامه  از آموخته

درسی است که می تواند در پرورش منش های مناسب 
فکری یادگیرندگان اثرگذار باشد؛ اما مسأله اساسی در 
برنامه های درسی این است که چه چیزی را، با چه 

 یقینا. خواهیم ارزشیابی کنیم؟ فی و چگونه میهد
های مختلف ارزشیابی، برای مقاصد خاصی مناسب  شیوه
باشند و برای ارزشیابی نتایج گوناگون یادگیری  می

به . های مختلف آن می باشیم کارگیری شیوهه نیازمند ب
ای از ارزشیابی موسوم به  همین منظور در این مقاله شیوه

های موجود در آن   توجه به پتانسیلارزشیابی اصیل با
برای پرورش منش های مناسب فکری یادگیرندگان 

 .مورد بررسی قرار گرفته است

  

  مواد و روش ها
1ای پژوهش حاضر از منظر هدف، توسعه

 است زیرا 6
طراحی چنین الگویی که در حوزه برنامه درسی موجود 
نبوده، با توجه به چارچوب حساب شده و مدونی که 

ئه نموده است به گسترش مرزهای دانش در قلمرو ارا
روش  از منظر. های درسی کمک خواهد کرد برنامه

بدین معنی که با . گردآوری اطالعات نیز تحلیلی است

                                                 
1. Developmental 

لی ـون داخـابع و متـری، منـل نظـوه تحلیـاده از شیـاستف
ود در ـات موجـن اطالعـود، همچنیـی موجـو خارج
های برنامه  ط به الگوها و دیدگاههای اینترنتی مربو پایگاه

از طریق . درسی مورد مالحظه و مقایسه قرارگرفتند
المللی در حوزه  پست الکترونیکی نیز با صاحبنظران بین

مطالعات و . های تفکر ارتباط برقرار شده است منش
های انجام شده در سطح داخلی و بین المللی در  پژوهش

ورد بررسی و تحلیل ارتباط با نظام آموزشی کشور نیز م
های  ها و چالش این طریق، نارسایی که از قرارگرفته است

های درسی از جمله  موجود در ابعاد گوناگون برنامه
های رایج ارزشیابی از آموخته های یادگیرندگان از  شیوه

آنان مشخص شده، سپس  های فکری لحاظ پرورش منش
های تفکر  عناصر الگوی مناسب برای پرورش منش

 که در این میان شیوه ستدگیرندگان تدوین گشته ایا
های یادگیرندگان نیز با ارائه  مطلوب ارزشیابی از آموخته

  .دالیل و شواهد کافی شناسایی و معرفی شده است
  

  یافته ها
های رایج در  نتایج پژوهش نشان داد که ارزشیابی

یادگیری عمدتاً پاسخ محور بوده و بر  -فرآیند یاددهی
ساده اطالعات و انجام تکالیف سطوح پایین یادآوری 

ه تاکید دارد که به درگیری جدی فکری نیانجامیده و ب
  .شود های فکری را موجب نمی کارگیری قابلیت

ه ــد کــای هستن هــونـج به گــای رایـه یـابـارزشی
یادگیرندگان قبل از آنکه به تقویت و گسترش تفکر و 

، در پی آن هستند که های ذهنی خود بپردازند استنباط
ای پاسخ دهند که تصحیح کننده  به گونه ها را پرسش
گرایی و  ها انتظار دارد، یعنی همان رویکرد نمره پرسش
گرایی که قبل از پرداختن به تحلیل و تفسیر متن  محصول

ه ب. کنند های ذهنی خود استفاده می مطالعه، از اندوخته
  ه ـه بـش از آنکان بیش و پیـرندگـر، یادگیـعبارت دیگ
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فرایند اندیشه ورزی بپردازند با رویکرد اندیشه آموزی و 
  .)12(پردازند دیگران به ارائه پاسخ می انتظارات معطوف به
های چند  های رایج ارزشیابی، به ویژه آزمون شیوه

کند و  گیری می ای تنها توانایی افراد را اندازه گزینه
ار و ـدون فشـه بدـرنـونه یادگیـه چگـک اره اینـدرب

راهنمایی خارجی گرایش به تفکر داشته است چیزی به 
ها یادگیرندگان  گونه ارزشیابی در این. گوید ما نمی

گاهی با استفاده از ترفندهایی خاص و گاه حتی از روی 
برعکس، . کنند شانس به پاسخ صحیح دست پیدا می

شیوه ارزشیابی اصیل، شکلی از ارزشیابی است که درآن 
شود تکالیف مربوط به زندگی   یادگیرنده خواسته میاز

واقعی را انجام دهد که این امر مستلزم به کارگیری 
  .)13(های ضروری است دار دانش و مهارت معنی

  
های رایج بر دیدگاهی از روانشناسی مبتنی  ارزشیابی

  :شود است که مستدالت زیر را شامل می
  .د مولد استوظیفه مدرسه و دانشگاه پرورش شهرون -1
برای شهروند مولدبودن، شخص باید یک سری  -2

  .هایی را داشته باشد دانش و مهارت
ها را به  ها و مهارت مدرسه و دانشگاه باید این دانش -3

  .یادگیرندگان بیاموزند
 در این مراکز آموزشیبرای تعیین میزان موفقیت  -4

  .موارد باید یادگیرندگان را مورد ارزیابی قرار داد
  

  :برعکس ارزشیابی اصیل بر استدالالت زیر مبتنی است 
  .وظیفه مدرسه و دانشگاه پرورش شهروند مولد است -1
برای شهروند مولد بودن، یک شخص باید قادر به  -2

  .دار زندگی واقعی باشد انجام تکالیف معنی
های الزم  وظیفه مدرسه و دانشگاه ایجاد توانمندی -3

بعد از فراغت از یادگیرندگان  برای مواجهه با آنچه که
  . است،تحصیل با آنها روبرو خواهند شد

برای تعیین میزان موفقیت یادگیرندگان، مدارس  -4
ها باید شرایطی را فراهم کنند تا آنان تکالیف  و دانشگاه

مربوط به زندگی واقعی را انجام دهند و از این طریق 
  .میزان قابلیت آنها معین گردد

  

  بحث
های مناسب فکری یادگیرندگان،  پرورش منش
های  دلیل ظرافته های گروه پزشکی ب خصوصأ در رشته

رای مواجهه مؤثر با شرایط پیچیده خاص موجود درآنها ب
زندگی و حل مسائل گوناگون، امری کامالً ضروری 

  .های درسی است های اساسی برنامه بوده و از اولویت
ی توانایی،  نهمنش تفکر که دارای ابعاد سه گا

باشد در استفاده و به کارگیری  حساسیت و تمایل می
کند زیرا  بدیل ایفا می های آموخته شده نقشی بی مهارت

پردازد،  یادگیرنده تنها به یاد گیری مهارتی خاص نمی
هایی که مستلزم به  بلکه با موارد کاربرد آن و موقعیت

ن همچنی. شود کارگیری آن مهارت است نیز آشنا می
تمایل به بکارگیری مستمر مهارت آموخته شده نیز در او 

برای تحقق چنین دستاوردی، برنامه های . ایجاد می شود
ای طراحی و تدوین شوند که تمامی  درسی باید به گونه

ارزشیابی از . ابعاد آن در همان راستا جهت دهی شوند
های یادگیرندگان از عناصر اساسی هر برنامه  آموخته

ت که به نوعی نتایج فعالیت مشترک یاددهنده درسی اس
و یاد گیرنده از طریق آن مشخص خواهد شد؛ پس به 
ناچاربه ارزشیابی چنان باید نگریسته شود که جدای از 
. تدریس و یادگیری نبوده و با برنامه درسی آمیخته باشد

دار سه  از نظر روانشناسی شناختی، یادگیری معنی
  .)14(ود تنظیمی داردویژگی تأملی، ساختنی و خ

 تنها اطالعات و ،یادگیرنده در جریان یادگیری
کند، بلکه درک خاص خود از دنیای  دانش را ثبت نمی

  بدین ترتیب دانستن یک . کند اطراف را نیز خلق می
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مطلب، تنها دریافت منفعالنه دانش نیست، بلکه برای 
تبط های قبلی مر دانستن باید آنرا تفسیر کرد و با آموخته

اهمیت دانستن تنها در توانایی چگونه عمل . ساخت
کردن نیست، بلکه باید با توانایی چه وقت عمل کردن و 
. منطبق کردن عمل با موقعیت جدید نیز همراه شود

های  دانستن مطلب و توانایی به کارگیری آن در موقعیت
بنابراین، ضمن .  متفاوت است لهأجدید و ناشناخته دو مس

های ارزشیابی نیز  های تدریس، شیوه ر در شیوهایجاد تغیی
عنوان ه از این رو باید به ارزشیابی ب. باید متحول شود

فرصتی برای یادگیری نگاه کنیم، نه شرایطی برای نشان 
که  یادگیرندگان، ضمن این. دادن صرف یادگیری

. شوند باید همزمان به یادگیری نیز بپردازند ارزشیابی می
گیری  کارگیری ابزارهای اندازهه  بآنچه که از طریق

ه ها ب  و مانند اینMCQ)(ای های چند گزینه مانند آزمون
آید معموال چیزی در مورد آنچه که در فرآیند  دست می

. گوید آموزش و یادگیری اتفاق افتاده است به ما نمی
های کالسی این است که ما با  نکته مهم در ارزشیابی

های  ورد با انسان نیز ظرافتانسان سرو کار داریم و برخ
  های آموخته شده برای بروز رفتار. خاص خودش را دارد

یادگیرندگان، باید آنها را برانگیخت و شرایط الزم برای 
های مناسب به  بروز رفتار آنها را فراهم کرد و در زمان

مدرسه، دانشگاه  .هایشان پرداخت آنها وآموخته ارزشیابی
ای  یست که با حملهو کالس درس میدان جنگ ن

به آنچه که می خواهیم ) به تعبیر صاحبنظری( کماندویی
گیری  های اندازه شیوه امتحانات و. دست پیدا کنیم

باشد و بدین  رایج، گاهی معادل رفتاری از این نوع می
هایی مانند جستجوگری، دلیل  گونه است که قابلیت

 در ها خواهی، تفسیر، مقایسه، تولید پاسخ و نظیر این
  .کند یادگیرندگان رشد نمی

های شناختی و مهارتی  اگر چه سطوح پایین حیطه
نیز دارای اهمیت بوده و لذا باید آموزش داده شده و 
مورد ارزشیابی قرار گیرند، اما یقینأ در فرایند یادگیری 

هایی وجود داردکه نیازمند آموزش  ها وظرافت پیچیدگی
به . کند نیز طلب میخاصی بوده و ارزشیابی متفاوتی را 

عنوان مثال، یک پزشک باید از فیزیولوزی و آناتومی 
تمامی اعضاء بدن مطلع باشد ولی درک ارتباط بین این 
اعضاء در شرایط طبیعی و غیر طبیعی نیز ضرورت دارد 

. بینی نیستند و شرایط غیرطبیعی نیز همیشه قابل پیش
 باالی بنابراین، در شرایط بیماری و حل مساٌله، سطوح

ترکیب و ارزشیابی وهمچنین  حیطه شناختی مانندتحلیل،
شاید در . باشد ابعاد نگرشی درمانگر حائز اهمیت می

ای از شرایط کالسی می توان خطاهای یادگیرنده را  پاره
کرد، اما در زمانی  کم گرفت و یا احتماأل از او نمره نادیده

طاها توان از خ که با جان انسان سر و کار داریم نمی
چشم پوشی کرد و یا با کم کردن نمره یادگیرنده را 

ها نیز  جریمه کرد زیرا حتی با اعمال شدیدترین جریمه
بنابراین، باید تدبیری .خسارات وارده جبران نخواهند شد

اندیشید که توان اتخاذ تصمیمات مناسب و استفاده از 
های برتر فکری در مواقع بحرانی در یادگیرندگان  منش
های نوین  کارگیری شیوهه د شود و این امر مستلزم بایجا

ای جدای ازآموزش نبوده، بلکه  که مقوله ارزشیابی است
کند که  دهی آموزش نقش موثری ایفا می خود در شکل

ای از ارزشیابی رایج در  توان به گونه به عنوان نمونه می
 اشاره کرد که (PMP)زشکی موسوم به ـهای پ روهـگ

استدالل بالینی  له وأمس های حل ارتبرای تقویت مه
  .یادگیرندگان مفید است

که ارزشیابی  ابزارهای ارزشیابی از این دست با آنچه
 ارزشیابی اصیل، . همسویی دارد،دنبال آن استه اصیل ب

معموالً شامل تکالیفی برای یادگیرندگان است که 
چگونگی عملکرد آنها در ارتباط با تکالیف را مورد 

این نوع ارزشیابی، جایگزین . دهد ر میقضاوت قرا
هایی است که طی آنها یادگیرندگان اطالعات  ارزشیابی

مجزا و بدون ارتباط با یکدیگر را که به منظور پشت سر 
. آورند اند به یاد می گذاشتن امتحان به حافظه سپرده
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 عملکرد  ارزشیابی اصیل فرایند چندبعدی قضاوت درباره
های عملی مربوط به زندگی  تیادگیرندگان در موقعی

واقعی است که طی آن یادگیرندگان به طور مؤثر و 
. )15(دهند هایشان را مورد استفاده قرار می خالق آموخته

ای مستلزم استفاده از  کارگیری چنین شیوهه بنابراین، ب
های تفکر  های فکری بوده و به پرورش منش مهارت

  .کند یادگیرندگان کمک می
زشیابی اصیل سه جنبه یا مفهوم مهم همه انواع ار

ارتباط منطقی مطالب یادگیری با یکدیگر و ( ارتباط
های الزم برای تفکر  ایجاد زمینه( ، تفکر)انسجام دانش

و بازخورد ) یادگیرندگان درباره تفکر و یادگیری خود
های مرسوم ارزشیابی با دادن  شیوه. گیرند را در بر می

دهند اما  رندگان بازخورد میهای امتحانی به یادگی نمره
آنچه که مورد نیاز واقعی آنهاست این است که 

ها به اطالعاتی نیاز دارند که به آنها در خود  یادگیرنده
ارزیابی و خود اصالحی کمک کند و این امر باید با 

  .)16(تجارب یادگیری تلفیق شود
هایی  شود در کنار جنبه گونه که مالحظه می همان

 منطقی مطالب و لزوم ارائه بازخورد به مانند ارتباط
یادگیرندگان جهت خود ارزیابی و خود اصالحی، 
 زتأکید زیاد بر ارائه تکالیف چالش برانگیز و فکری نیز ا

خواص ارزشیابی اصیل است که بدون شک در پرورش 
در . باشد های فکری یادگیرندگان اثرگذار می منش

برای یادگیری های اصیل، فراهم کردن فرصت  ارزشیابی
ایان ـط همتـابی توسـروهی و ارزیـی، بحث گـارکتـمش
ایی ـه ن حالتـدر چنی. دی استـد جـورد تأکیـز مـنی

یادگیرندگان، باید به ارائه نظر پرداخته و از آراء خویش 
دقت به عقاید دیگران ه همچنین، باید ب. دفاع نمایند

و بدین توجه کرده و آراء آنها را مورد نقد قرار دهند 
هایی مانند کنجکاوی، وسعت نظر، دلیل  صورت منش

  .یابد خواهی و فراشناخت در آنها رشد می

های درسی  های زیادی ناکارامدی برنامه در پژوهش
های یادگیرندگان مشخص  در بعد ارزشیابی از آموخته

های درسی  گوید برنامه می) 1990(17آیزنر. شده است
گذارند تا آنها را وابسته  تأثیراتی روی یادگیرندگان می

. معنا را تحمل کنند اطالع بار آورند که تکالیف بی بی و
های درسی تکالیف غیر فکری  برای این منظور برنامه

نیز ) 1986(2چنس. )17(کنند برای یادگیرندگان فراهم می
تر  در مطالعات خود به این نتیجه رسیده است که بیش

نها مستقیماً در متن یادگیرندگان به سؤاالتی که جواب آ
دهند؛ اما در پاسخ به  وجود دارد پاسخ درست می

  .دن مشکل دار،سؤاالتی که مستلزم استنتاج از متن است
 خویش به این نتیجه  نیز در مطالعه) 1984(3گال

های درس، اغلب سؤاالتی که  رسیده است که در کالس
شود تنها یک پاسخ درست  از یادگیرندگان پرسیده می

 هدف سؤاالت نیز تحریک فکر یادگیرندگان .دارد
شود و  نیست بلکه نوعی تمرین برای امتحان محسوب می

اغلب یادگیرندگان، حتی بدون تفکرهم جواب سؤاالت 
  .کشند را از کتاب درسی بیرون می

نیز در پژوهش خود به این نتیجه ) 1376(خلیلی
دهندگان به طرح سؤاالتی که  رسیده است که اکثر یاد

درصد آنان نیز  90پردازند و  د پاسخ داشته باشند نمیتعد
  .کنند به شیوه تفکر یادگیرندگان توجهی نمی

بنابراین،براساس نتایج مطالعات انجام شده، ازطرفی 
های  ترین دستاوردهای برنامه های تفکر از اساسی منش

های  درسی است و از طرفی هم ابعاد مختلف برنامه
رزشیابی در راستای تحق چنین درسی رایج از جمله بعد ا

بنابراین . اند دهی و سازماندهی نشده دستاوردی جهت
  :شود پیشنهاد می

های  ها و حساسیت ها، پیچیدگی با توجه به ظرافت -
های گروه پزشکی،  گیری در رشته فراوان تصمیم
های برتر فکری که دارای سه بعد توانایی،  پرورش منش

                                                 
1. Eisner. 
2. Chance 
3. Gall 
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 ارزشیابی اصیل
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های اساسی   از اولویتباشد باید حساسیت و تمایل می
  .محسوب شوند

  های تفکر، باید نسبت به  باتوجه به اهمیت منش -
ریزان درسی، معلمان و  تبیین و تشریح آنها برای برنامه

  .اساتید دانشگاه اقدامی اساسی صورت پذیرد

های ارزشیابی اصیل در  با توجه به نقش شیوه -
شیوه های تفکر یادگیرندگان، آموزش این  پرورش منش

از ارزشیابی به معلمان و اساتید دانشگاه باید مورد توجه 
  .جدی قرار گیرد
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1 -Authentic Assessment 
1 -Thinking Dispositions 

است که به منظور اخذ درجه دکتری در رشته برنامه ریزی درسی » های تفکر یادگیرندگان طراحی الگوی برنامه درسی برای پرورش منش«این مقاله بخشی از پژوهش  -3
  .اه تربیت مدرس انجام شده استدر دانشگ

1  - Developmental 
1 -objective structured clinical exam 
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