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زمینه و هدف :ارزشیابی از ارکان مهم و اساسی هر نظام آموزشی از جمله آموزش پزشکی میباشد و یکی از معیارها و ابزارهای مهم برای مقایسه و
رتبهبندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور محسوب میشود .از این رو در این مطالعه به بررسی نحوه ارزشیابی دانشجویان و مقایسه روشهای مختلف
سنجش دانشجویان پرداخته شد.
روش کار :دانشجویان ترم پنجم رشته پزشکی ،مقطع علوم پایه پزشکی ارومیه مرتبط با درس نظری قارچشناسی پزشکی مورد ارزشیابی قرار گرفتند.
آزمونهای مورد استفاده در این روش شامل آزمون پیشرونده ،پس آزمون ،گزارش جلسات و آزمون نهایی بود .مطابق یک طرح درسی ثابت برای  9جلسه
درس نظری ضمن تدریس فصول برنامهریزی شده ،در  3گروه سه نوع ارزشیابی مورد مقایسه قرار گرفت.
یافتهها :بین میانگین آزمونهای میان ترم و میانگین پس آزمون ها با آزمون نهایی یک رابطه مستقیم خطی معنیدار وجود داشت .بدین معنی که با افزایش
نمرات میان ترم و پس آزمونها ،نمره نهایی افزایش یافت .به همین ترتیب بین میانگین گزارش جلسات و نمره نهایی رابطه مستقیم خطی وجود داشت.
نتیجهگیری :نتایج حاصل از مطالعه حاضر مؤید تأثیر قابل توجه حداقل یکی از روشهای ارزشیابی مستمر روی ارتقای امتحان میان ترم و همچنین امتحان
پایانی بود.
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مقدمه

دیبا و همکاران

سنجش دانشجویان از این جهت حایز اهمیت است که از

ارزشیابی یکی از جنبههای مهم در فرایند فعالیتهای

طریق آن شایستگی دانشجویان برای گذراندن درس یا دوره

آموزشی است .ارزشیابی این امکان را فراهم میسازد تا بر

مربوط مورد تأیید قرار میگیرد .ارزشیابی از نظر زمانی نیز مهم

اساس نتایج آن نقاط قوت و ضعف مشخص شود و با تقویت
جنبههای مثبت و رفع نارساییها در ایجاد تحول و اصالح نظام
آموزشی گامهای مناسبی برداشته شود .در این میان ارزشیابی

است؛ چرا که با انجام آن در پایان ترم ،دانشجو فرصتی برای
تشخیص اشتباهات خود و یا تالش در جهت بهبود آنها پیدا
نخواهد کرد .بنابراین در راستای ارزشیابی مستمر میتوان از

دانشجو نیز به عنوان یکی از مهمترین ارکان تدریس و آموزش

انواع مختلفی از آزمونها مانند پیش آزمون ،آزمون فوری ،پس

دانشگاهی قلمداد میگردد .این ارزشیابی به طور مستمر هم در

آزمون ،خودسنجی ،سنجش مستمر و آزمون نهایی استفاده

جریان آموزش و هم در پایان دوره آموزش صورت میگیرد تا

نمود.

نقاط قوت و ضعف آموزش و مشکالت روشهای آموزشی و

ارزشیابی از ارکان مهم و اساسی هر نظام آموزشی از جمله

یا برنامهریزی مشخص شود .ارزشیابی مؤثر نه تنها در

آموزش پزشکی میباشد .ارزیابی آن نیز یکی از معیارها و

غربالگری دانشجویان نقش بسزایی دارد ،بلکه باعث افزایش

ابزارهای مهم برای مقایسه و رتبهبندی دانشگاههای علوم

انگیزه در دانشجویان میشود .همچنین مدرس را در ارزیابی

پزشکی کشور محسوب میشود ( .)3در این مطالعه هدف بر

فعالیتهای خود و حصول اطمینان از این که دانشآموختگان

آن بود که بهترین نحوه ارزشیابی دانشجویان بررسی شود و

به سطح مورد نظر از دانش و توانمندی رسیدند ،کمک میکند.

روشهای مختلف سنجش دانشجو با هدف نایل شدن به

منظور از ارزشیابی ،فرایند تعیین و فراهم آوردن دادههای

بهترین و مؤثرترین روش ارزشیابی مقایسه گردد .در مطالعه

الزم برای قضاوت درباره موارد تصمیمگیری در نظام آموزشی

حاضر سه روش سنجش پیشرونده یا مستمر شامل آزمون میان

برای بهبود فعالیتها است .ارزشیابی اهداف متعددی را دنبال

ترم ،پس آزمون و خودسنجی به شکل گزارش کالسی از لحاظ

میکند که میتوان به رتبهبندی دانشجویان ،پی بردن به

تأثیر روی آزمون نهایی در دانشجویان پزشکی ترم پنجم مقطع

مشکالت آموزشی آنان ،ارزیابی روشهای آموزشی به کار

علوم پایه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.

گرفته شده و میزان موفقیت در دروس یا دوره مربوط اشاره
نمود.
در این زمینه مطالعههای متعددی از جمله  Larsenو

روش کار
در یک فاصله زمانی بین  5نیمسال از نیمسال اول 2388-89

همکاران ( )2و  Leو  )1( Tamنشان دادند که کیفیت

تا نیمسال اول  ،2391-92دانشجویان ترم پنجم رشته پزشکی

آزمونها به طور اساسی کیفیت آموزش و روند یاددهی-

مقطع تحصیلی علوم پایه در دانشکده پزشکی ارومیه مورد

یادگیری را متأثر میسازد .باید توجه کرد که سنجش ،بخشی

ارزشیابی مرتبط با درس نظری قارچشناسی پزشکی قرار گرفتند.

جدا نشدنی از آموزش است .عملکرد فرد باید در راستای

آزمونهای مورد استفاده در این روش شامل آزمون میان ترم

اهداف آموزشی ارزیابی شود .روشهای ارزشیابی باید با

(آزمون پیشرونده) ،پس آزمون ( ،)Post testگزارش جلسات

اهداف آموزشی هماهنگ باشند و میزان دسترسی و حصول به

( Reportsبه عنوان یک شیوه خودسنجی )Self evaluation

اهداف تعیین شده را مشخص نمایند .ارزشیابی باید پدیدهای

و آزمون نهایی ( )Final examبود.

مستمر باشد و با بازخورد به دانشجو همراه باشد.

94

دوره دهم شماره دوم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

مطابق یک طرح درسی  Course planثابت برای  9جلسه

نیمسال و نیز روی میانگین آزمونهای میان ترم آنالیز گردید.

درس نظری ،ضمن تدریس فصول برنامهریزی شده در  3گروه

با توجه به هدف مطالعه ،بررسی اثر آزمونهای کالسی و میان

سه نوع ارزشیابی مورد مقایسه قرار گرفت .بدین ترتیب که در

ترم روی میانگین نمرات نهایی در هر گروه و همچنین تأثیر

گروه نخست که شامل دو مقطع زمانی (نیمسال اول 2388-89

آزمونهای کالسی شامل پس آزمونها یا گزارش جلسات روی

و نیمسال دوم  )2389-91بود ،سه آزمون چهار گزینهای میان

آزمونهای میان ترم با کاربرد آنالیزهای آماری  ANOVAو

ترم در پایان هر سه جلسه تدریس برگزار گردید .موضوعات

 Pearsonمورد بررسی قرار گرفت.

آزمون نیز از دروس ارایه شده در همان مقطع  3جلسه بود.
در گروه دو عالوه بر آزمونهای سهگانه میان ترم ،در پایان
هر جلسه یک آزمون کوتاه شامل سؤالهای  4گزینهای (پس
آزمون) از مطالب ارایه در همان جلسه اعمال گردید .گروه دو
شامل دانشجویان دو نیمسال متوالی شامل نیمسال دوم -89
 2388و نیمسال اول  2389-91بودند .در گروه سوم پس
آزمونها حذف شد .خود آزمون به شکل گزارش جلسات از
هر جلسه درس نظری ارایه شده که حاوی خالصهای از
مطالب درس استاد به همراه یک اسنتاج مختصر از دانشجو
بود ،از دانشجویان درخواست میگردید.
محاسبه و ارزش نمرات بدین صورت بود که ارزش هر
آزمون نهایی  21نمره بود .بنابراین در گروه اول مجموع نمرات
میان ترم  21نمره در نظر گرفته شد .در گروه دوم مجموع
نمرات میان ترم  6و مجموع نمرات پس آزمون  4در نظر
گرفته شد که به طور کلی  21نمره مکمل آزمون نهایی را
تشکیل میدادند .در نهایت در گروه سوم محاسبه نمرات بدین
ترتیب بود که  21نمره برای آزمون نهایی در نظر گرفته شد.
 21نمره باقیمانده به مجموع نمرات آزمونهای سهگانه میان
ترم و نمرات مربوط به گزارش جلسات (به تفکیک  6نمره
برای میان ترم و  4نمره برای گزارش جلسات) اختصاص
یافت .تنها در یک نیمسال به دلیل به آخر رسیدن مهلت زمانی
فرایند نمرات پایان ترم در محاسبه نیمسال آخر لحاظ نگردید.
پس از جمعآوری دادهها در محیط SPSS Inc., ( SPSS
 ،)Chicago, ILآنالیز آماری با استفاده از آزمون One way
 ANOVAانجام شد .تأثیر آزمونهای کالسی روی آزمون
نهایی و همچنین تأثیر آزمونهای جلسهای روی امتحان نهایی

یافتهها
میزان تأثیر روشهای مطالعه شده روی نمره نهایی دانشجو
به صورت قبولی و مردودی مورد بررسی قرار گرفت (جدول
 .)2درصد موارد قبولی آزمون نهایی در حاالت مختلف )2
بدون ارزشیابی پیشرونده )1 ،با کاربرد آزمون میان ترم)3 ،
کاربرد پس آزمون )4 ،استفاده از روش خودسنجی (گزارش
کالسی) و روشهای تلفیقی به صورت یافتههای اصلی
پژوهش در جدول  2مشخص شده است.
بر اساس نتایج حاصل از آنالیز آماری دادههای به دست
آمده به طور کلی تعداد موارد قبولی در آزمونهای نهایی بدون
ارزشیابی مستمر  98/6( 215درصد) ،با آزمونهای میان ترم
 299نفر ( 83/5درصد) ،پس آزمونها  91نفر ( 91درصد) و
گزارش جلسات  41نفر ( 99/3درصد) بودند .نتایج حاصل از
آنالیز آماری نشان داد که آزمونهای میان ترم در این مطالعه
بیشترین موفقیت را در کسب نمرات برای دانشجویان داشت.
روش ترکیبی آزمون میان ترم با گزارش جلسات نیز نتایج
نزدیکی داشت .کمترین میزان موفقیت مربوط به روشهای
پس آزمون بود .تعداد موارد قبولی ،مردودی و درصد حاصل از
آزمونهای ترکیبی در جدول  2مشاهده میگردد.
حاصل آنالیزهای آماری نشان داد که بین میانگین آزمونهای
میان ترم و نهایی یک رابطه مستقیم خطی معنیدار وجود دارد.
بدین معنی که با افزایش نمرات میان ترم ،نمره نهایی افزایش
یافت (r = 1/12؛  .)P > 1/2همچنین بین میانگین پس
آزمونها و نمره نهایی یک رابطه مستقیم خطی وجود داشت.
یعنی با افزایش نمره پس آزمونها نیز نمره نهایی افزایش یافت
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(r = 1/29؛  .)P = 1/133به همین ترتیب بین میانگین گزارش

بر اساس یافتههای آماری در جدول  ،2کاربرد آزمون میان

جلسات و نمره نهایی رابطه مستقیم خطی موجود بود (r = 1/18؛

ترم به تنهایی درصد قبولی باالتری در آزمون نهایی

 .)P = 1/139همچنین این رابطه خطی بین میانگین نمرات

( )Final examداشت .پس از آن روش خودسنجی

گزارشها و میان ترمها دیده شد.

گزارشها و روش تلفیقی قرار گرفت.

جدول  .2نتایج قبولی و مردودی دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه حاصل آزمونهای کالسی و ترکیب آزمونها
قبولی

گروه ارزشیابی شده
تعداد

مردودی
درصد

تعداد

کل
تعداد

درصد

درصد

آزمون نهایی ()2

215

98/6

34

12/4

259

211

آزمون میان ترم ()1

299

83/5

35

26/5

121

-

آزمون پسآزمون ()3

91

91

35

18

215

-

گزارشها ()4

41

99/3

22

11/9

53

-

موارد  1 ،2و 4

344

82/2

81

28/9

414

-

موارد  1 ،2و 3

391

99

214

12

496

-

موارد  2و 1

311

82/4

69

28/6

392

-

یک نظرسنجی مستقیم (شفاهی) از دانشجویان پزشکی از

گونه آزمونی بودند.

ورودیهایی که هر دو نوع ارزشیابی (آزمونهای چهار

یک نظرسنجی دیگر با در نظر گرفتن انتخابهای بیشتر در

گزینهای میان ترم و آزمونهای کوتاه ( )Post testو یا

نیمسال اخیر  2391-92در میان دانشجویان پزشکی علوم پایه

آزمونهای میان ترم همراه با ارایه گزارش کالسی (روش

انجام شد که یافتههای کاملتری را منتج گردید .نتایج

خودسنجی) را گذرانده بودند ،به عمل آمد .بر اساس آن 44

نظرسنجی اخیر در جدول  1ارایه شده است .نظرسنجیها با

درصد افراد به سه مورد آزمون نهایی همراه با آزمون میان ترم

وجود این که در راستای کمک به نیل به اهداف مطالعه بودند،

و ارایه گزارش 35 ،درصد به آزمون نهایی با تنها میان ترم و

اما به لحاظ این که جزء اهداف مطالعه نبودند ،از آنالیز آماری

 25درصد به سه مورد آزمون نهایی همراه با پس آزمونها و

نتایج آنها صرفنظر گردید.

آزمون میان ترم موافقت نشان دادند و  6درصد مخالف هر
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جدول  .1نتایج نظرسنجی دانشجویان پزشکی علوم پایه در رابطه با انواع ارزشیابیهای کالسی (مستمر) در درس قارچشناسی
موافق

نظر دانشجو

بینظر

مخالف

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

)2

آزمون شفاهی

5

21/28

36

66/66

23

26/13

)1

آزمون چند گزینهای میان ترم

46

85/28

3

5/51

6

9/31

)3

پس آزمون ()Post test

13

41/59

23

14/19

28

33/34

)4

گزارش جلسه

39

68/11

6

22/22

22

11/89

)5

موارد  1و 3

15

46/19

8

24/82

12

38/9

)6

موارد  1و 4

36

66/66

9

21/96

22

11/38

)9

موارد  2و 4

5

21/28

28

33/33

32

56/49

)8

آزمون نهایی به تنهایی ()Final exam

21

11/11

31

55/55

21

11/13

این نکته قابل تأمل است که حتی خود ارزیابیشوندگان به
همان طور که در جدول  1مالحظه میشود ،آزمون میان ترم

پیچیده شدن و تعدد آزمونهای مستمر کالسی تمایل نشان

چند گزینهای بیشترین درصد موافق ( 85/28درصد) را به خود

میدادند .علتی که به نظر میرسد این است که آزمونهای

اختصاص داد .پس از آن گزارش جلسات با  68درصد موافق

مستمر یا ارزشیابی مستمر نوعی رقابت حقیقی را بین افراد

و ترکیب دو آزمون در یک ترم تحصیلی ( 1و 66/66 = 4

ایجاد مینماید .عقیده بر این است که آزمون نهایی به تنهایی

درصد) در رتبه بعدی از نظر جذب موافقین قرار گرفت .این

نمیتواند معیار با کفایتی برای تخمین میزان تالش و عالقه

یافتهها گویای این مطلب است که با وجود تعدد و حجم وسیع

دانشجو باشد .از این رو هر چه تعداد آزمونها و ارزشیابیها

دروس ترمی و همچنین به اقتضای نزدیک شدن به امتحان

در طول یک دوره درسی بیشتر باشد ،با احتمال بیشتری به

جامع علوم پایه ،دانشجویان این مقطع را از آزمونها و تکالیف

واقعی بودن نتایج نهایی آزمونها میتوان اعتماد کرد.

کالسی نگران و منزجر نساخته است .حتی پس آزمونها نیز از
درصد مطلوبی ( 41/59درصد) بین دانشجویان برخوردار بود.

از طرفی ،آزمون خودسنجی به شکل گزارش جلسه که به
شکل ابتکاری و برای اولین بار در ایران (حداقل اولین
گزارش) توسط صاحب فرایند به کار برده شد ،نظر بسیاری از

بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از مطالعه حاضر مؤید تأثیر قابل توجه
برگزاری حداقل یکی از روشهای ارزشیابی مستمر روی
ارتقای امتحان میان ترم و همچنین امتحان نهایی بود .همچنین
نتیجه نظرسنجی مستقیم از دانشجویان پزشکی حاکی از تمایل
بیشتر دانشجویان به وجود یکی از روشهای ارزشیابی مستمر
پیش از آزمون نهایی بود .از میان روشهای بررسی شده در هر
دو نظرسنجی ،اکثر دانشجویان تمایل به روش ترکیبی آزمون
میان ترم همراه با ارایه گزارشهای کالسی داشتند.

مخاطبین (دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه) در درس
تخصصی قارچشناسی پزشکی را به خود جلب نمود .مزایای
این روش به طوری که عمالً مشاهده گردید ،عالوه بر تمرین
یادگیری بیشتر در سر جلسه و تمرین نوشتن مطالب علمی
توسط فراگیر ،یک نوع آمادهسازی را برای آزمون نهایی که
بیشتر به شکل تشریحی ( )Essay examinationاست،
فراهم مینماید(.)4-9
اما آن چه از بررسی روشهای مختلف آزمون در این
مطالعه حاصل گردید و آنالیز آماری به این نتیجه کمک نمود،
این است که کاربرد تمام سه روش ارزشیابی مستمر کالسی
تأثیر مستقیم و مثبتی روی نتیجه کلی یا آزمونهای نهایی
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تأثیر روشهای مختلف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی...

داشت .نتایج حاصل از دادههای به دست آمده از نمرات

آزمونهای مستمر و در طول تحصیل را مؤثر میدانستند .به

آزمونهای مورد بررسی نشان داد که آزمونهای میان ترم در

عبارتی ،یک آزمون ( )Examinationدر شکل کامل خود

این مطالعه از بین تمام روشهای ارزشیابی بررسی شده

شامل یک آزمون نهایی در پایان دوره یا ترم تحصیلی به همراه

موفقیت بیشتری ( 83درصد میزان قبولی) را در کسب نمرات

یک یا دو آزمون ( )Testدر طول ترم میباشد ( .)4هر چند در

برای دانشجویان داشت (جدول  .)2همچنین روش ترکیبی

مطالعه حاضر به کارگیری روش خودسنجی گزارش جلسات

آزمون میان ترم با گزارش جلسات نتایجی نزدیک (82/2

( )Report of sessionبه امید تأثیر بیشتر بر آزمون نهایی

درصد) به روش میان ترم به تنهایی ( 82/4درصد) داشت.

بود ،اما با توجه به محدود بودن زمان ارایه گزارش نهایی

اگر چه حصول یک نتیجه قطعی در مورد مقایسه اثربخشی
روشهای مختلف سنجش دانشجو مطالعههای تکمیلی بیشتری

فرایند ،تأثیر این فرایند جانبی بر میانگین آزمون میان ترم
سنجیده شد.

را میطلبد ،اما کسب موفقیت کمتر در پس آزمونها در این

در کل آن چه از نتایج این مطالعه حاصل گردید ،تأثیر

مطالعه میتواند مربوط به استرس ناشی از تحت آزمون فوری

حداکثری آزمونهای میان ترم بر آزمون نهایی بود (جدول .)2

قرار گرفتن و عدم امکان تمرکز مطلوب توسط آزمونشونده

البته میتوان دلیل آن را در نتایج نظرسنجیهای دوگانه این

باشد .این در حالی است که روش خودسنجی و گزارش جلسه

مطالعه مشاهده نمود که تمایل دانشجویان را به این نوع

به علت متنوع ،جذاب بودن و دور بودن از جو حاکم بر جلسه

ارزشیابی کالسی بیشتر از انواع دیگر نشان داد (جدول .)1

امتحان ،خود را از سایر روشهای ارزشیابی متمایز نمود و

همراستا با این نتایج تحقیقی بود که در زاهدان انجام شد .در

موفقیت و رضایت بیشتری را جذب کرد.

آن مطالعه استادان دانشگاهها مهمترین مالک ارزشیابی خود را

نتایج این بررسی در راستای مطالعههای دیگران بود که

امتحان پایان ترم یا نهایی میدانستند و  52درصد آنها نیز از
آزمون میان ترم استفاده مینمودند (.)8-21
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