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  :مقدمه
هاي اخير كيفيت آموزش در مراكز  در سال

به عقيده . آموزشي مورد توجه خاصي قرار گرفته است
پژوهشگران، كيفيت آموزش متاثر از فعاليت هاي 

 باشد همينطور فراگيران مي پژوهشي مدرس و-آموزشي
به نظر متخصصين، مديريت كيفيت روش مناسبي . )1،2(
 زيرا ،هاي آموزشي است چالش ي حل مشكالت وبرا
تواند سبب افزايش انگيزه مدرس و فراگيران شده و  مي

 در نتيجه باعث افزايش ميزان بهره وري آموزشي شود
)6-3.( 

  اء كيفيت آموزش،ـــهاي ارتقيكي از روش

  
  براي باالد به اين مفهوم كه مدرس باي،برنامه ريزي است

ه يور مستمر يك برنامه مدون ارا بطبردن كيفيت آموزش
از سوي ديگر داشتن يك روش تدريس مناسب . نمايد

يك طرح درس از . استبخشي از برنامه ريزي آموزشي 
ساس آن در طي يك  و انجام تدريس بر اپيش تهيه شده

ي از يك روش تدريس مناسب يدوره آموزشي، جز
يكي از نكاتي كه در تهيه . )8،7 (شود محسوب مي

رس بايستي به آن توجه نمود، ارزشيابي فراگيران طرح د
يند آموزش محسوب آاست، كه در واقع قسمتي از فر

هدف از ارزشيابي  معتقد است كه Wasiw .شود مي

  :چكيده
هاي مختلف تاثيرات متفاوتي بر روي يادگيري  آزمونو برنامه ريزي آموزشي، روش تدريس  :نه و هدفزمي

 دانشجويان در يادگيريهاي تكويني بر ميزان  بررسي اثر آزموندف با هاين مطالعه  .و نمرات فراگيران دارند
  .انجام شددروس فيزيك رشته تكنولوژي پرتوشناسي 

 ،)B درس(و راديوبيولوژي ) A درس( مطالعه نيمه تجربي دو درس فيزيك پرتوشناسي ايندر  : بررسيروش
توشناسي در مقطع كارشناسي دانشگاه علوم  نفره از دانشجويان رشته تكنولوژي پر15 براي يك گروه هه شدئارا

 هشت A با اطالع قبلي دانشجويان، براي درس ،در طول نيمسال تحصيلي. ند انتخاب شد،پزشكي شهركرد
 ط تدريس و آزمون هاي ميان ترم و پايان ترم براي هر دو درس تقريباًير شرايسا . برگزار شدآزمون تكويني

 ديگر، كه با شرايط مشابه تدريس شده بودند، با نمرات مرات دو درس فيزيكمينان بيشتر، نبراي اط. مشابه بود
   .شد تحليل جزيه و مستقل تt آزمون  با استفاده ازاـداده ه. نددـــمقايسه ش B  وA دروس

هاي ميان ترم، پايان  نمرات آزمون. بود)  نمره4از  (7/2±05/0ميانگين نمره هشت آزمون تكويني  :يافته ها
 Aميانگين نمره نهايي كالس براي درس ). >001/0P(بود  Bدرس  از يشترب A مرات نهايي درسترم و ن

  . بود) 9/1±13 (B  بيشتر از درس% 22حدود ) 1/1±9/15(
، باعث افزايش  در طول نيمسال تحصيليهاي تكويني اين مطالعه نشان ميدهد انجام آزمون: نتيجه گيري

  . شود ميروس فيزيك يادگيري دانشجويان راديولوژي در د
  

  .، يادگيري آزمون تكويني، دروس فيزيك رشته پرتوشناسي:واژه هاي كليدي
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با معيار آنچه   وين فراگير و محك زدنغافلگير نمود
. )10 (بلكه خدمت به آموزش است) 9(، نيست داند نمي

ف اهداو برگزاري مان ارزشيابي آموزشي با توجه به ز
آن به چهار نوع پيش آزمون، تكويني، تشخيصي و 

مرحله (آزمون تكويني . )11 (شودتراكمي تقسيم مي
، آزموني است كه در طول دوره آموزشي، يعني )اي

زماني كه هنوز فعاليت آموزشي مدرس در جريان است 
 بطور ،ري فراگيران در حال شكل گيري استو يادگي

شود و هدف آن شناسايي نقاط ضعف و مي مستمر برگزار
 باشدقوت فراگيران و هدايت پيشرفت تحصيلي آنها مي

)13،12(.  

 يك آزمون در روش فعلي آموزش، معموالً
ميان ترم و يك آزمون پايان ترم در برنامه آموزشي 

مشهود است كه با برگزاري . شود فراگيران گنجانده مي
  ن به اهداف توافقط يك آزمون ميان ترم، نمي

در اين زمينه مطالعات . هاي تكويني دست يافت آزمون
از جمله يادگارزاده نشان داد . معدودي انجام شده است

هاي تكويني و ميزان آگاهي مدرس از  كه انجام آزمون
ها، در ميزان يادگيري فراگيران  چگونگي اين آزمون

موثر است و آنها كه در طول دوره آموزشي از اين نوع 
 و مون استفاده كرده اند، در تدريس موفق تر بوده اندآز

افغاري . )14 (يادگيري فراگيران شان نيز بيشتر بوده است
و خوش سيما نيز در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند كه 

هاي آموزشي فعلي، از حيث برگزاري آزمون،  روش
اند كه در آنها پيشنهاد كرده. باشند نيازمند تغيير مي

هاي تكويني  آزمونتدريس، بايستي برگزاري طراحي 
و  Furman. )15 (گنجانده شونددر طول دوره آموزشي 

همكارانش هم در تحقيقات خود دريافتند كه انجام 
هاي تكويني و كيفيت آنها، در برنامه هاي  آزمون

آموزشي دانشكده هاي بهداشت، پزشكي و پيراپزشكي، 
 . )16 (كنند نقش اساسي ايفا مي

  به،يــهاي تكوين نجا كه استفاده از آزموناز آ
 مورد قبول همه متخصصان ،عنوان يك روش ارزشيابي

بيشتر كه در ــبا توجه به اين و باشد وزش ميـــامر آم
و از جمله گروه تكنولوژي آموزشي هاي گروه

 بدون توجه به اين نوع آزمون هاپرتوشناسي، طرح درس
مطالعه حاضر، محقق در  لذا ،شوند ه و اجراء مياراي

يكي از دروس كه  و برگزاري براي تهيه طرح درس
 به اين موضوع ،تدريس آن به ايشان واگذار شده بود

هاي تكويني  با گنجاندن آزمون توجه خاصي نموده و
در طول يك نيمسال تحصيلي، كوشيده است تا با 

دانشجويان، آنها را به مطالعه و تحصيلي هدايت 
هدف اين . ن درس ترغيب نمايدفراگيري مستمر اي

يادگيري هاي تكويني بر ميزان  تحقيق بررسي اثر آزمون
تكنولوژي در دروس فيزيك رشته  دانشجويان

  .پرتوشناسي است
  

  :بررسيروش 
كـه  ،  يك مطالعه شبه تجربـي اسـت       ،اين تحقيق 

در ايـن   . گاه علوم پزشـكي شـهركرد انجـام شـد         در دانش 
 واحـد  3 بـه ميـزان      ، فيزيك پرتوشناسـي   مطالعه دو درس  

ــري ــه  ،نظــ ــن مطالعــ ــه در ايــ ــده "Aدرس " كــ    ناميــ
 كه در   ، واحد نظري  2 به ميزان    ،راديوبيولوژي  و شود مي

از دروس فيزيك    ،شود  ناميده مي  "Bدرس  "اين مطالعه   
ــروه  ــك گ ــته   ،ي ــي رش ــع كارشناس ــشجويان مقط  از دان

وان دروس مـورد بررسـي      عنـ ه  تكنولوژي پرتوشناسي، بـ   
مسال اول سال تحـصيلي     در ني ين دروس   ا. انتخاب شدند 

  . ه و تدريس شدندي ارا89-1388
 نفر 15نمونه انتخاب شده براي اين مطالعه تعداد 

 به اين ،و روش نمونه گيري بصورت سرشماري بود
 كه همه دانشجويان ثبت نام شده در كالس براي ترتيب

  . هر دو درس، در اين مطالعه شركت داده شدند
سال تحصيلي بر اساس فرمت  نيمقبل از شروع

ه شده توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم يارا
 دانشگاه، طرح درس مربوطه براي هر )EDC (پزشكي

  دو درس تهيه گرديد و در طي نيمسال تحصيلي، 
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در مرحله تهيه طرح . تدريس بر اساس آنها انجام شد
هاي تكويني   به موضوع آزمونA درسرس براي د

 آزمون از اين نوع در طرح درس 8 تعداد توجه شده و
در اين مطالعه منظور از آزمون . مربوط گنجانده شد

 3-4است كه شامل ) quiz(تاه تكويني، يك آزمون كو
  .باشد وال ميس

 موضوع A در اولين جلسه كالس درس
برگزاري آزمون هاي تكويني با دانشجويان در ميان 

.  تشريح شداهداف و نحوه برگزاري آن  وگذاشته شد
در طول نيمسال تحصيلي، با اطالع قبلي دانشجويان و 

 A آزمون تكويني براي درس 8تعيين تاريخ قبلي، تعداد 
ي كه در يالزم به تذكر است كه بخش ها.  شدبرگزار
ان بودند، در ـــون تكويني موضوع امتحـــهر آزم
وافق اوليه ـــبا ت. هاي تكويني بعدي حذف شدند آزمون
هاي  درس و دانشجويان، بارم كل آزمونـــبين م

) ي درسياز بيست نمره نها ( نمره4تكويني برگزار شده 
 هيچ آزمون B در مقابل، براي درس. در نظر گرفته شد

  .تكويني برگزار نشد
همچنين با هماهنگي انجام شده با دانشجويان، از 

هاي ميان ترم و ميزان بارم نمرات آن  قبل تاريخ آزمون
بارم نمره آزمون ميان ترم . ر دو درس تعيين شدبراي ه

هشت نمره در  B چهار نمره و براي درس A براي درس
همينطور بارم نمره آزمون پايان ترم براي . نظر گرفته شد

الزم به .  نمره در نظر گرفته شد12هر دو درس 
 ترم هر دو واالت آزمون پايانكه سيادآوري است 

ال ــ در طول نيمسه شدهيدرس، از كل مباحث ارا
ي كه در يدند، يعني بخش هاـــراحي شـلي طـــتحصي

وال بودند، در آزمون پايان ترم آزمون ميان ترم مورد س
در اين مطالعه منظور از نمره نهايي . حذف نشدند

دانشجو، حاصل جمع معدل نمرات هشت آزمون 
هاي ميان ترم و پايان ترم  اضافه نمره آزمونه تكويني، ب

  . كه از بيست نمره محاسبه شده است،دباش مي
 سدراز آنجا كه بارم نمره آزمون ميان ترم براي 

A چهار نمره و براي درس B هشت نمره در نظر گرفته 
 با دروس B فقط به منظور مقايسه نمرات درس ،شده بود

ديگر و براي انجام آناليزهاي آماري، نمرات آزمون 
ا مشابه نمرات ميان ترم اين درس معادل سازي شده ت

، از چهار نمره در نظر گرفته Aآزمون ميان ترم درس 
الزم به يادآوري است كه دانشجويان از مطالعه . شوند

  .حاضر هيچگونه اطالعي نداشتند
 –براي تدريس هر دو درس از امكانات سمعي 

 سعي مدرس بر اين بود كه .بصري مشابه استفاده شد
اي هر دو درس، ه تمامي شرايط براي برگزاري كالس

ا، فرجه امتحانات، شكل و ــــحتي ساعات برگزاري آنه
نحوه برگزاري آزمون هاي ميان ترم و پايان ترم، نوع 

  .يكسان باشد... سئواالت امتحاني و 
هاي تكويني  براي محاسبه ميانگين نمره آزمون

با توافق (در مواردي كه دانشجويان غيبت مجاز داشتند 
 جلسه در طول نيمسال 2كثر قبلي استاد درس حدا

 نمره آزمون يعني. رات معادل سازي شدـــ، نم)يليتحص
و، از ميانگين ساير ـــدانشجت غيبه ـــجلستكويني 
 برآورد و ،حاضر بودوي هاي تكويني كه  آزمون

 تعداد حضور و غياب هاي انجام شده ضمناً. محاسبه شد
  .توسط مدرس براي هر دو درس يكسان بود

  كه در نيمسال اول سال تحصيلياز آنجا 
 فقط يك گروه از دانشجويان همزمان دو 89-1388

 لذا اين دو ،درس تخصصي با مدرس مربوطه داشته اند
. درس براي بررسي موضوع مورد مطالعه، برگزيده شدند

 به ميزان سه واحد و A از آنجا كه ارزش آموزشي درس
، باشد به ميزان دو واحد مي Bارزش آموزشي درس 

ممكن است اين موضوع مطرح شود كه چون ارزش 
 است، بنابراين B بيشتر از درس A آموزشي درس

دانشجويان براي مطالعه اين درس وقت بيشتري 
 لذا نمرات آنها در اين درس بيشتر ،دهنداختصاص مي
براي بررسي اين موضوع، محقق اطالعات . خواهد شد

يزيك فمربوط به يك درس سه واحدي ديگر، به اسم 
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شود،   ناميده مي"Cدرس "پرتوها، كه در مطالعه حاضر 
 در نيمسال دوم Cدرس . را در اين مطالعه دخيل كرد

براي همين  توسط همين مدرس و 1387-88تحصيلي سال 
ه و تدريس شده است و پيش نياز يگروه از دانشجويان ارا

ط يالزم به ذكر است كه شرا. باشد  ميB و A دروس
ده از امكانات آموزشي، آزمون هاي ميان ترم تدريس، استفا

 مشابه  نيز تقريباCً و Aو پايان ترم و بقيه موارد براي دو درس 
 بدون برگزاري آزمون Cالبته درس . يكديگر بوده است

هاي  لذا براي بررسي تاثير آزمون. ه شده بودئتكويني ارا
توان از  ي دانشجويان مييتكويني بر روي ميزان نمره نها

  .قايسه اين دو درس نيز كمك گرفتم
   ديگري از اين مطالعه، نمرات درسدر قسمت

B  با نمرات يك درس دو واحدي ديگر به اسم بهداشت
شود،   ناميده مي"Dدرس "پرتوها، كه در مطالعه حاضر 

فصل موضوعات،  اين درس از لحاظ سر. مقايسه شد
س در. باشد  ميC و Bفصل دروس   تركيبي از سرتقريباً

Dتوسط 1388-89اول سال تحصيلي   نيز در نيمسال 
يعني بدون  (Bهمين مدرس با شرايط مشابه درس 

براي دانشجويان مقطع ) هاي تكويني برگزاري آزمون
ه و ياسي رشته تحصيلي بهداشت محيط اراكارشن

ط تدريس و آزمون براي درس يساير شرا. تدريس شد
Dًمشابه درس  تقريبا Bبود .  

 مطالعه از نمرات درس گري از ايندر قسمت دي
 واحد نظري كه براي 2فيزيك پزشكي، به ميزان 

شود، استفاده  ه مييدانشجويان مقطع دكتراي عمومي ارا
اين درس در دو نيمسال تحصيلي بدون برگزاري . شد

از دانشجويان توسط هاي تكويني براي دو گروه  آزمون
ط يهمه شرا. تدريس شده است ه وئهمين مدرس ارا

تدريس، استفاده از امكانات آموزشي، آزمون هاي ميان 
 مشابه ترم و پايان ترم و بقيه موارد براي دو گروه تقريباً

تنها تفاوت روش تدريس اين درس براي . يكديگر بود
اين دو گروه اين بود كه براي گروه دوم در اولين جلسه 
كالس با هماهنگي دانشجويان قرار شد از جلسه دوم به 

 نفر از 5 تصادفي از د در ابتداي هر جلسه به صورتبع
واالت كوتاهي بصورت شفاهي در مورد دانشجويان س

موضوع تدريس شده در جلسه قبل پرسيده شود و در 
ي آنها ي صحيح، امتياز مثبتي در نمره نهاهاي ازاء پاسخ

وال و شنيدن پس از مطرح نمودن هر س. نظور شودم
وضيحات تكميلي ، تپاسخ دانشجو، در صورت نياز

شد تا تاثير مثبت آن بر ه مييتوسط مدرس نيز ارا
  . يادگيري دانشجويان القاء شود

براي بررسي هاي آماري داده ها از نرم افزار 
SPSS (v.12) و براي مقايسه آنها از آزمون t مستقل 
بود، اختالفات  >05/0P كه صورتي و در استفاده شد

  . معني دار در نظر گرفته شد
  

  :يافته ها
 ميانگين نمره A درس  براي:هاي تكويني تايج آزمونن

حداقل . بود)  نمره4از  (7/2±5/0 هشت آزمون تكويني
 5/3 و 2آزمون به ترتيب اين و حداكثر ميانگين نمره 

 از بيشتر)  نفر15 نفر از 12( دانشجويان  درصد80. بود
. مودندهاي تكويني را كسب ن  از نمره آزمون درصد60
 كمتر 4 تا 1هاي تكويني شماره  يانگين نمرات آزمونم

   8 تا 5هاي تكويني شماره  از ميانگين نمرات آزمون
  .   )>01/0P ()85/2 در برابر 85/1(باشد  مي

 نمره آزمون و حداكثر  حداقل:هاي ميان ترم نتايج آزمون
به   Bبراي درسو  75/3  و2به ترتيب  Aدرس  براي ميان ترم
آزمون براي اين  ميانگين نمره .بود) 4از ( 3 و 75/1ترتيب 
از ( 4/2±4/0برابر  B و براي درس 1/3±05/0برابر  Aدرس 

 بين نمرات آزمون ميان دادبررسي هاي آماري نشان . بود) 4
آزمون ميان ترم ) معادل سازي شده(و نمرات A ترم درس 

نتايج . )>001/0P ( تفاوت معني دار وجود داردBدرس 
  درصد80دهد كه نمره آزمون ميان ترم  ان ميهمچنين نش

) معادل سازي شده( بيشتر از نمره Aدانشجويان در درس 
  . است Bآزمون ميان ترم در درس

  نمره آزمونو حداكثر حداقل  :هاي پايان ترم تايج آزمونن
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به  B درس  و براي11 و 8به ترتيب  Aبراي درس  پايان ترم
براي  ره پايان ترمـــگين نمميان. بود) 12از (  8 و 5رتيب ت

از  (7±1/1برابر   Bراي درس ـــــ و ب9/9±8/0برابر  Aدرس 
د بين نمرات آزمون ا بررسي هاي آماري نشان د.بود) 12

 تفاوت Bو نمرات آزمون پايان ترم درس A پايان ترم درس 
نمرات آزمون پايان ترم . )>001/0P (معني دار وجود دارد

. بود  Bبيشتر از درس Aر درس  دانشجويان د درصد100
د كه ضريب همبستگي نمرات ادنشان بررسي هاي آماري 

 و 8/0 برابر Aهاي ميان ترم و پايان ترم براي درس  آزمون
  .باشد  مي7/0 برابر  Bبراي درس

دهد بين نمرات نهايي  بررسي هاي آماري نشان مي
) >001/0P (معني دار وجود دارد  تفاوتBو A درس 

  ).1نمودار شماره (
 مقايسه نمرات نهايي تك تك دانشجويان براي دو

 و 14 دو نفر نمره Aدهد كه در درس   نشان ميB و Aدرس 
نتايج همچنين .  كسب نموده اند14نمره بيشتر از )  نفر13(بقيه 

 و سه 14، سه نفر نمره بيشتر از Bدهد كه در درس  نشان مي
 تا 10 هشت نفر نمراتشان بين ، كسب نموده اند14نفر نمره 

د قبولي دريافت باشد و يك نفر هم نمره كمتر از ح  مي14
دهد، همان  اين مقايسه همچنين نشان مي. كرده است

 در ، گرفته اند14 نمره باالتر از Bدانشجوياني كه در درس 
عالوه بر اين، .  است14 نيز نمره شان باالتر از Aدرس 

  درصد100دهد كه نمرات نهايي  مي بررسي داده ها نشان 
  . استB بيشتر از درس Aدانشجويان در درس 

براي  نمره نهاييو حداكثر  حداقل :يينتايج نمرات نها
و  9 به ترتيب B و براي درس 18و  14  به ترتيبAدرس 

 به ترتيب Aميانگين نمره نهايي براي درس .  بود)20از  (16
  . بود) 20از ( 13±9/1برابر  Bو براي درس  1/1±9/15
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 A: ،فيزيك پرتوشناسي           B:راديوبيولوژي                C: فيزيك پرتوها                D:بهداشت پرتوها  
. ي همراه با هشت آزمون تكويني و بقيه دروس بدون برگزاري اين نوع آزمون ارائـه و تـدريس شـده انـد               درس فيزيك پرتوشناس  

ـ   نباش از هشت نمره مي    هاي ميان ترم دروس راديوبيولوژي، فيزيك پرتوها و بهداشت پرتوها            نمره واقعي آزمون   منظـور  ه  د؛ اما ب
 . نمره درج شده اند 4مقايسه و آناليزهاي آماري، معادل سازي شده و لذا از 

001/0P<   در هر سه مرحلهمقايسه درس فيزيك پرتوشناسي با سه درس ديگر،در .  
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  :مقايسه نمرات دروس فيزيكي ديگر با نمرات دروس مورد مطالعه
نمرات آزمون هاي ميان ترم، پايان ترم و نمره نهايي 

 )>001/0P(بود  كمتر A در مقايسه با درس Cدرس 
از سوي ديگر بررسي ها نشان داد كه . )1نمودار شماره (

 را Cدرس )  نفر16 نفر از 15(دانشجويان  درصد 75/93
  در،پشت سر گذاشته اند) كسب نمره قبولي(با موفقيت 

 ، كه همراه با آزمون هاي Aصورتي كه اين عدد براي درس 
  )  نفر15 نفر از 15( درصد 100 ،تكويني برگزار شده است

  نمره A درصد دانشجويان در درس 100همينطور . مي باشد
، در صورتي كه اين  كسب نموده اند14مساوي يا بيشتر از 
    . درصد مي باشد75/43 فقط C عدد براي درس

رات ـــان داد كه نمـــنتايج همچنين نش
 در Dي درس يميان ترم، پايان ترم و نها ن هايوــآزم

ر نمودا (دارد تفاوت معني داري نBمقايسه با درس 
  ).1 شماره

مقايسه نمرات درس فيزيك پزشكي دو گروه 
 كه ميانگين نمره نهايي داداز دانشجويان پزشكي نشان 

واالت  گروه دوم، كه درسشان همراه با سكالس براي
 در 3/13±8/1(باشد  شفاهي بود، بيشتر از گروه اول مي

دهد از  اين بررسي همچنين نشان مي). 9/11±2/2برابر 
 نفر 40 از دانشجويان گروه دوم، همه  نفر40تعداد 

نمره قبولي كسب نمودند، در صورتي كه ) افراد% 100(
 نفر 36اين عدد براي گروه اول، سي و يك نفر از 

  .بود) افراد% 1/86(
  

  :حثب
دهد كه نمرات دانشجويان  اين مطالعه نشان مي

در درسي كه در طول و بنابراين ميزان يادگيري آنها 
هاي تكويني و با  ن با برگزاري آزمونيمسال تحصيلي
ه شده است، بيشتر از درسي است كه ياطالع قبلي ارا

  . آزمون برگزار شده استاين نوع بدون 
  هاي تكويني نشان  بررسي نمرات آزمون

 5-8هاي تكويني شماره  د كه ميانگين نمرات آزموناد

 1-4هاي تكويني شماره  بيشتر از ميانگين نمرات آزمون
با توجه به اينكه نويسنده مقاله حاضر، مدرس . دباش مي

دروس مورد نظر نيز بوده است، در طول نيمسال 
راي  اهميت مطلب و مطالعه مستمر را بتحصيلي مكرراً

 لذا افزايش نسبي ،دانشجويان يادآوري نموده است
نمرات آزمون تكويني در طول نيمسال تحصيلي نشان 

 با گذشت زمان دهنده اين مطلب است كه دانشجويان
ه ب. نسبت به اهميت موضوع توجه بيشتري داشته اند

 بر ي تكوينيهاعبارت ديگر تاثير تدريجي آزمون
  به نظر . باشدهدايت تحصيلي فراگيران مشهود مي

رسد اقدام دانشجويان براي آماده شدن در هر آزمون مي
شود آنها بيشتر به اشكاالت درسي  تكويني، باعث مي

  . ه و درصدد رفع آنها برآيندخود پي برد
 انـــ نشC و Aايسه دروس ـــمق  نتايج حاصل از 

دهد نمرات آزمون هاي ميان ترم، پايان ترم و نمره  مي
از . باشند  كمتر ميA در مقايسه با درس Cنهايي درس 

  درصد75/93سوي ديگر بررسي ها نشان داد كه 
) ب نمره قبوليكس( را با موفقيت Cدانشجويان درس 

 در صورتي كه اين عدد براي ،پشت سر گذاشته اند
هاي تكويني برگزار شده  ، كه همراه با آزمونAدرس 
دهد  اين بررسي نشان مي. باشد  مي درصد100است، 

كه يك گروه از دانشجويان، با دو درس اختصاصي كه 
از نظر ارزش واحد با هم مشابه هستند، اما يكي با 

هاي تكويني  برگزاري و ديگري بدون برگزاري آزمون
ارائه و تدريس شده است، به شكل متفاوتي برخورد 

اين . كرده اند و لذا نمرات متفاوتي نيز دريافت نموده اند
  هاي تكويني  اهميت برگزاري آزمونموضوع بيانگر 

 اين مطلب ربطي به  كهدهد نشان ميباشد و تلويحاً مي
  .تعداد واحد درس مورد نظر ندارد

 نشان داد D و Bمقايسه دروس  نتايج حاصل از
ي درس يرم، پايان ترم و نهاكه نمرات آزمون هاي ميان ت

D در مقايسه با درس Bت معني داري نشان  تفاو  
از (يعني نمرات دانشجويان در دروس مشابه . دهندنمي
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از نظر سرفصل ( مشابه و تقريباً) نظر ميزان واحد
هاي در صورتي كه براي آنها آزمون) موضوعات

  .ندتكويني برگزار نشده باشد با هم تفاوت آماري ندار
مقايسه نمرات درس فيزيك پزشكي براي دو 

  گروه ازدهد آن  نشان ميگروه دانشجويان نيز تلويحاً
واالت مطرح ي به سيدانشجوياني كه با آمادگي پاسخگو

شدند، فرصت بيشتري براي  شده در كالس حاضر مي
مطالعه درس مربوطه اختصاص داده و بنابراين بيشتر به 

بيشتر در صدد رفع اشكاالت درسي خود واقف شده و 
  لذا نمرات شان در آن درس بيشتر از،آنها برمي آيند
ست كه بدون آمادگي در كالس حاضر دانشجوياني ا

  .شوند مي
دهد كه  بطور خالصه مطالعه حاضر نشان مي

هاي تكويني، كه در طول نيمسال تحصيلي با  آزمون
گردد، باعث افزايش  مي اطالع قبلي دانشجويان برگزار

نمرات دانشجويان در دروس فيزيك رشته تحصيلي 
 اين تصور نويسنده بر. شود تكنولوژي پرتوشناسي مي

است كه دانشجويان براي مطالعه درسي كه با انجام 
شود، وقت زيادتري  هاي تكويني ارائه مي آزمون

لذا با مطالعه بيشتر اين درس، امكان . دهند اختصاص مي
پي بردن آنها به اشكاالت احتمالي شان در آن درس نيز 
زيادتر بوده و بنابراين جهت مرتفع نمودن آنها سعي و 

 لذا هدايت و ،نمايند ري بيشتري ميتالش و پيگي
  . شود پيشرفت تحصيلي آنها موثرتر واقع مي

نتيجه بدست آمده در مطالعه حاضر، با نتايج 
مطالعات محدودي كه در اين زمينه در سطوح مختلف 

ويان ساير ــ بر روي دانش آموزان و دانشج،آموزشي
ي داشته و نظر  همخوان،رشته هاي تحصيلي انجام شده

براي نمونه نتايج مطالعه . كند يد مييان ديگر را تامحقق
سپاسي، بر روي دانش آموزان سوم راهنمايي، نشان داد 

در  پيشرفت تحصيلي آنهايي كه ،كه در درس رياضيات
هاي تكويني قرار  تحت آزمونطول سال تحصيلي 

هاي خود، كه  مقايسه با همكالسي  در،ندبودگرفته 

 ستفاده نشده بود، بيشتر استمون ابراي آنها اين نوع آز
 كه بر روي ،همين محقق در مطالعه ديگري. )17(

 نتيجه گرفت ،دانشجويان تربيت دبيري انجام شده بود
هاي تكويني، باعث افزايش ميزان  كه استفاده از آزمون

در مطالعه اي . )18 (شود دانشجويان مياين فراگيري 
قابوس در دانشگاه سلطان  Al-Wadyتوسط  اخيراًكه 

كه ، نشان داد ه استمسقط در كشور عمان انجام شد
هاي تكويني نقش موثري در افزايش  استفاده از آزمون

يادگيري دانشجويان كارشناسي رشته هاي مختلف علوم 
 نيز با تحقيق حاضر اتنتايج اين مطالع. پزشكي دارد

   ).19 (باشد مشابه مي
اي امروزه، در بيشتر كشورها و در بيشتر رشته ه

هاي تكويني جزء الينفك  زاري آزمونـــتحصيلي، برگ
ها  كه اين آزمون  بطوري،باشد هاي آموزشي مي روش

   ).21،20 (شود بخشي از مقررات آموزشي آنها محسوب مي
 كه ممكن است در اين مطالعه مطرح نكته اي

 به  Aست كه چون ارزش آموزشي درس اشود اين
يزان دو واحد  به مBميزان سه واحد و براي درس 

رسد درجه سختي اين دو درس  است، لذا بنظر مي
در پاسخ بايستي متذكر شد كه هر دو . يكسان نيست

اين دروس از دروس اصلي و اختصاصي دانشجويان 
هاي عنوان پيشنياز براي درسه باشند و ب يــم

 همچنين هر دو .شونداختصاصي ديگر محسوب مي
)  واحد3يزان به م(درس يك درس پيشنياز مشترك 

همينطور به نظر بيشتر متخصصين فيزيك . دارند
 درجه سختي اين دو ،دست آمدهــپزشكي و آمار ب

هايي كه از  نظرسنجي .باشدابه ميـ مشريباًـدرس تق
دهد كه  دانشجويان دوره هاي قبلي انجام شده، نشان مي

 افراد معتقد بودند درجه سختي دو درس  درصد75
 را A درجه سختي درس  درصد15 ، مشابه استتقريباً

 معتقد بودند  درصد10دانستند و   ميBبيشتر از درس 
اين موارد .  استA بيشتر از درس  Bدرجه سختي درس

همگي مويد اين مطلب است كه ميزان سختي اين دو 
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باشد و بنابراين تفاوت در تعداد   يكسان ميدرس تقريباً
 در عنوان محدوديته واحد درسي اين دو درس ب

  . شود مطالعه حاضر محسوب نمي
ــن     ــه ذه ــه ممكــن اســت ب موضــوع ديگــري ك

 ناشـي   (bias)اريبـي   "خواننده خطور نمايد اين است كه       
از يكسان بودن مدرس دو درس و اطالع وي از جزئيات           

در پاسـخ   . "گروه آموزشي را چگونه توجيه مي نمائيـد؟       
ين بايستي متذكر شد كه در اين مطالعه سعي نويسنده بر ا          

بوده كه اثر عوامـل مداخلـه گـر ناشـي از يكـسان بـودن                
بـراي مثـال در     .  بطـور كامـل حـذف شـود        مدرس تقريباً 

زمينه مسائل آموزشـي ماننـد روش تـدريس، اسـتفاده از            
ــا      ــورد ب ــي، برخ ــك آموزش ــي و كم ــات آموزش امكان

ضور و غياب انجام شـده، پاسـخ       دانشجويان مثل تعداد ح   
ــ ــه س ــسات  ب ــا چــه در جل ــه در  واالت آنه ــدريس و چ ت

ــاغ نمــره و   ــا همــه  ... جلــسات امتحــان، ارف ســعي شــد ب
 بطور مشابه و تا حد امكان منصفانه و با          دانشجويان تقريباً 

همچنين  در برنامه هفتگـي      . رعايت عدالت برخورد شود   
 8-11 در روزهـاي يكـشنبه سـاعت         Aدانشجويان درس   

 صبح  8-10 در روزهاي سه شنبه ساعت       Bصبح و درس    
در واقـع ميـزان شـادابي يـا خـستگي           . ه شده بـود   گنجاند

مدرس براي هـر دو درس يكـسان      احتمالي دانشجويان و  
از ســـوي ديگـــر فرصـــت الزم بـــراي آمـــادگي  . بـــود

 براي هـر  هاي ميان ترم و پايان ترمدانشجويان در آزمون   
عالوه بر ايـن،    . يكسان در نظر گرفته شد     تقريباًدو درس   

اي ميان ترم و پايان ترم      شكل و نحوه برگزاري آزمون ه     
سواالت امتحاني بـراي    . نيز براي هر دو درس يكسان بود      

و شـامل   بصورت مشابه طراحي شدند هر دو درس تقريباً  
 و نقطه   واالت چند گزينه اي   سواالت تشريحي، مسئله، س   

واالت امتحـاني و جلـوگيري    براي طراحي س  . چين بودند 
 حتي المقـدور    لعه نيز سعي شد   از اثر مدرس بر نتيجه مطا     

ــ ــوناز س ــامع   واالت آزم ــاي ج ــاي   (ه ــون ه ــل آزم مث
ر همينطـو . اسـتفاده شـود  ) كارشناسي به كارشناسي ارشد   

 به يك شكل عمـل      در تصحيح اوراق براي هر دو درس      

 نمره منفي براي جلوگيري از ايجاد اسـترس در           مثالً ،شد
درس حذف شد و يا تـصحيح        اي هر دو  جلسه امتحان بر  

كه نظر مـصحح در آن بـسيار دخيـل          واالت تشريحي،   س
بنابراين اريبـي   . است، بدون دانستن نام دانشجو انجام شد      

ناشي از يكسان بودن مدرس نيز تا حـدود بـسيار زيـادي             
  .باشد منتفي مي

مقايـسه نمـرات     اين مطالعـه      محدوديتاز جمله   
 است كه براي يـك گـروه از دانـشجويان    Cو A دروس 

در ايـن  . تلف ارائه شده انداما در دو نيمسال تحصيلي مخ     
مقايسه ممكن است عوامل ديگري نيز دخيـل باشـند كـه          

از جملـه ايـن   . در اين مطالعه به آنها توجهي نـشده اسـت    
تــوان بــه محــل ســكونت دانــشجويان در دو  عوامــل مــي

خوابگـاه دانـشجويي، منـزل      (نيمسال تحـصيلي متفـاوت      
ــي دور از    ــزل شخــصي ول ــدين، من ــيش وال شخــصي و پ

وال را مطـرح كـرد كـه        اشاره نمود و اين سـ     ...) ،  والدين
ـــ نمAدانــشجوياني كــه در درس  ــاالتري كــسب ـ رات ب

نموده اند، در كجا سكونت داشته اند؟ يا ساير مشكالت          
ــي  ــه م ــانبي ك ــشجو    ج ــادگيري دان ــد ي ــد در فراين توانن
ايـن  .  در ايـن مقالـه بررسـي نـشده انـد           ،تاثيرگذار باشـند  

و بقيـه  (نت دانـشجويان  موضوع، يعني تـاثير محـل سـكو      
تواند در تحقيـق     بر ميزان نمرات آنها، مي    ) عوامل جانبي 

محدوديت ديگر ايـن مطالعـه،      . جداگانه اي بررسي شود   
ــسه دو درس  ــن دو درس .  اســتD  وBموضــوع مقاي اي

براي دانشجويان شاغل به تحصيل در دو رشته تحـصيلي           
  يـك Bبا توجـه بـه اينكـه درس    . شوند متفاوت ارائه مي  

 يـك   Dشـود، امـا درس       درس اختصاصي محسوب مـي    
 آنهـا پيـشنياز دروس      ي گـر چـه هـر دو       ،درس پايه است  

 اما باز هم ممكن است ايـن دو گـروه از            ،باشند ديگر مي 
دانشجويان بـا ايـن دو درس از لحـاظ ميـزان اهميـت بـه                

 كه مقايسه حاضر فـارغ از       ،شكل متفاوتي برخورد نمايند   
   .اين موضوع انجام شده است
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    :نتيجه گيري
 ونـدهد كه برگزاري آزمتحقيق حاضر نشان مي

تكويني، در طول نيمسال تحصيلي و با اطالع قبلي،  هاي
باعث موثرتر واقع شدن هدايت و پيشرفت تحصيلي 

آنها در اين درس يادگيري دانشجويان شده، در نتيجه 
بيشتر از درسي است كه بدون برگزاري آزمون تكويني 

رسد كه برگزاري بنظر مي. شود ريس ميارائه و تد
هاي تكويني باعث ميشود دانشجويان براي درس  آزمون

  شتري براي مربوطه اهميت بيشتري قائل شده و وقت بي

 لذا به اشكاالت خود بيشتر ،مطالعه آن اختصاص دهند
  برند و بنابراين پيگير برطرف نمودن آنها پي مي

  . باشند مي
  

  : و قدردانيتشكر
نوسيله از مشاوره آماري آقايان دكتر اميري و بدي
  .شود تقدير و تشكر مي دكتر خيري،
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Background and aims: Applying different educational plans, teaching methods, and 
assessments have certain effects on the students’ learning and their scores. The purpose of the 
present study was to evaluate the effect of formative assessments (multiple quizzes) on the 
students’ learning of the Physics courses of radiology. 
Methods: In this semi-experimental study, two Physics courses were selected: Physics of 
Radiology (course “A”) and Radiobiology (course “B”). The courses were offered for one group 
of paramedical B.Sc. students (15 people) in Shahrekord University of Medical Sciences in 
2009. During the educational semester, 8 formative assessments (quizzes) were performed for 
the course A; while, no quiz was applied for the course “B”. All other teaching conditions, 
midterm and final exams, etc. were roughly similar for the two courses. The scores of two other 
physical courses, offered with the same conditions, were compared with the scores of the 
courses A and B. Data was analyzed using independent t-test. 
Results: The mean of the formative scores was 2.7±0.05 (out of 4). There was a significant 
difference between the midterm exams’ scores of the courses A and B (P<0.001). Likewise, a 
significant difference was seen between the final exams’ scores of the courses A and B 
(P<0.001). Furthermore, all students' final scores for the course A were higher than those for the 
course B. Finally, the mean scores of the course A was 22% higher than those for the course B 
(15.9±1.1 vs. 13±1.9). 
Conclusion: This study reveals that applying formative assessments during the educational 
semester can help radiology students to increase their learning in Physics course.  
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