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کلیدواژهها:
آزمون کو تاه کالسددی (،)Quiz
ارز شیابی م ستمر ،دان شجویان
دان شگاه علوم پز شکی همدان،
نگرش.

اهداف ارزشیابی آموزشی ارایندی است که میزان دسترسی به اهداف آموزشی را اندازهگیری میکند .آزمون کوتاه
 )quizنوعی ارزشیابی مستمر است که اجازه میدهد استاد و دانشجو از یادگیری و مبنایی علوم مطلع شوند .لذا،
پژوهش حاضددر برای مةایسددة نظرات و نگرش اسدداتید و دانشددجویان دانشددگاه علوم پزشددکی همدان در خصددوص
ارزشیابی مستمر و دادن بازخورد برای اصالح ارایند یادگیری انجام گرات.
مواد و روشها در این مطالعة تو صیفی 27 ،نفر از ا ساتید و  180نفر از دان شجویان دان شگاه علوم پز شکی همدان
ابزار مطالعه را تکمیل کردند .ابزار پژوهش پرسددشددنامة پژوهشددگرسدداخت با  43سددؤالی بود ،شددامل سدده بخش
ویژگیهای جمعیتشددناختی هفت سددؤال) ،دیدگاه  25سددؤال) و نگرش شددرکتکنندگان به آزمون کوتاه 18
سدؤال) .روایی صدوری و محتوای ابزار با نظر اسدتادان و پایایی آن با ضدریب آلفای کرونباخ  )=0/85تأیید شدد.
مةایسددة نگرش و نظرات دانشددجویان و اسددتادان با ه با آزمون تی مسددتةل ،مجذور کای و منویتنی با نرماازار
 SPSS-16انجام شد.
یافتهها اکثر اساتید  74/1درصد) ترجیم میدهند تا سؤالهای تشریحی در آزمون کوتاه داده شود ،در حالی که
 56/1درصد دانشجویان سؤالهای چند گزینهای را برای آزمون مناسب دانستند 37 .درصد اساتید وتتگیربودن
آزمون کوتاه را از مه ترین موانع برگزاری آن دانسته بودند و این در حالی است که  37/1درصد از دانشجویان عدم
پوشش همة مطالب درسی را مه ترین عامل ذکر کردهاند .نگرش اساتید  )3/0±26/45و دانشجویان )3/0±3/57
به آزمون کوتاه بهطور مشابهی مثبت بود .)p=0/59
نتیجهگیری نتایج حاصددل در زمینة برخی ویژگیهای آزمون کوتاه مانند چگونگی برگزاری آزمون ،زمان برگزاری
آزمون ،بازخورد برگزاری آزمون ،و راه کار های برگزاری بهتر آزمون در آزمون های کو تاه کالسدددی کاربرد دارد.
همچنین ،با توجه به نگرش مثبت اسددتادان و دانشددجویان شددرکتکننده میتوان گفت که آزمون کوتاه کالسددی
 ) quizروش ارز شیابی ساده و تابل انجامی در م سیر بهبود ارایند آموزش و کمک به ارایند پی شرات تح صیلی
محسوب میشود.

مقدمه
یکی از اهداف مندرج در بسدددتة ارتةای ارزیابی آزمون های طرح
تحول و نوآوری در آموزش پز شکی ،هدایت دان شجویان به سمت
آموزش عمیف و مبنایی علوم اسدددت [ .]1آزمون های ارزشدددیابی

پیشددرات تحصددیلی ،ابزاری جهت نیل به چنین اهداای بهشددمار
میآیند .ارز شیابی پی شرات تح صیلی جزیی جدانا شدنی از ارایند
یاددهی و یادگیری محسوب می شود که هدف آن کش مشکالت
آموزش و یادگیری و برنامهریزی برای راع این مشکالت است [.]2
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آزمونهای کوتاه پیشدددرات گامبهگام هدفها را بسدددنجد و در
پا یان تدری با یک یا ت عداد م عدودی از هدف های را تاری
مرتبط به ه  ،این سددنجشها انجام شددود برای مثال ،در پایان
جلسهای  45دتیةهای تدری ) [.]4
در همین راسدددتا ،زارعی [ ]5در بررسدددی تأثیر اراوانی
برگزاری آزمون کوتاه کالسددی  )quizبر یادگیری دانشددجویان
ایرانی رشدددتة زبان انگلیسدددی به این نتیجه رسدددید که هر چه
اراوانی آزمون کوتاه کالسدددی بیشدددتر شدددود ،عملکرد پایانی
دانشدددجویان بهتر خواهد بود .همچنین ،برگزاری آزمون کوتاه
کالسدددی اثر مثبتی بر حضدددور دانشدددجویان و کاهش غیبت در
کالس درس دارد.
الهیجانی و کاتب [ ]6روشهای آموزش مسدددنلهمحور و
نمایش ایل را با روشهای سنتی سخنرانی و آزمونهای کوتاه
کالسی مکرر ،در مورد دانشجویان دندانپزشکی مةایسه کردند و
نتیجه گراتند آزمونهای کوتاه کالسی مکرر تأثیر رضایتبخشی
بر نمرات پایانی دانشدددجویان دارد .ااتحی [ ]7تأثیر آزمونهای
تکوینی بر اراگیری دروس ایزیک ر شتة پرتو شنا سی را برر سی
کرد و نتی جه گر ات که برگزاری این آزمون ها تأثیر مثبتی بر
یادگیری دروس ذکرشددده دارد .رمضددانزاده و همکاران [ ]8در
برر سی دیدگاه دان شجویان در خ صوص مزایای آزمون کوتاه بر
یادگیری درس میکروب شنا سی ،اینگونه نتیجهگیری کردند که
این نوب آزمون در ارایند یادگیری بسیار مؤثر است.
در مةابل ،جفایی دلویی و همکاران [ ]9تأثیر آزمونهای
کوتاه اعالمنشده  )pop quizرا بر اضطراب امتحان دانشجویان
برر سی کردند و نتیجه گراتند که برگزاری این آزمونها تأثیری
بر کاهش اضدددطراب ناشدددی از امتحان پایانی ندارد .علیزاده و
هم کاران [ ]10نیز تأثیر آزمون های کو تاه اعالمنشددددده را بر
یادگیری دانشجویان پزشکی در درس نوروآناتومی بررسی کردند
و نتی جه گرات ند که برگزاری این آزمون ها تأثیری بر نمرات
امتحان پایانی ندارد.

ارزشددیابی پیشددرات تحصددیلی عبارت اسددت از سددنجش
عملکرد یادگیرندگان و مةایسدددة نتایج حاصدددل با هدف های
آموز شی ازپیشتعیین شده بهمنظور ت صمی گیری در اینباره که
آیا اعالیتهای آموزشی مدرس و کو ششهای اراگیران به نتایج
مطلوبی انجامیده ا ست؟ در صورت مثبت بودن پا سخ ،و به چه
میزانی؟
ارزشددیابی پیشددرات تحصددیلی در تةسددی بندی کلی دو
صورت دارد :م ستمر و مةطعی .در ارز شیابی م ستمر مدرس و
اسدددتاد بهطور مسدددتمر در کالس مشد د ول ارزیابی اسدددت .در
ارزشدددیابی مةطعی تنها هنگام امتحانات پایانی و کنکور ارزیابی
صورت میگیرد.
ارزشددیابی مسددتمر خود دارای تةسددیماتی به شددرح زیر
است:
ال ) ارزشددیابی تشددخیصددی .این نوب ارزشددیابی در جریان
تدری به کار میرود و برای تشدددخیص مشددد کل در
یادگیری یک موضدددوب صدددورت می پذیرد؛ یعنی ،در
تشدددخیص این نک ته که چرا اراگیران موضدددوعی را
یادگراتهاند یا یادنگراتهاند؟
ب) ارزشدددیابی تکوینی .این نوب ارزشدددیابی نیز در جریان
تدری اتفا میااتد و بدین منظور طراحی شده ا ست
که اسدددتاد تدری خود را تنظی و اراگیران را در راه
یادگیری درس یاری نماید .برای مثال ،تکلی شبانه در
مةاطع ابتدایی ابزاری برای ارزشددیابی تکوینی بهشددمار
میآید شکل .]3[ )1
یکی از روشهددای انجددام ارزشدددیددابی تکوینی در بین
مدرسدددان ،آزمون کوتاه کالسدددی  )Quizاسدددت .در این نوب
ارز شیابی ،هدف نمرهدادن نی ست ،بلکه منظور از ارز شیابی این
ا ست که معلوم شود در هر یک از مرحلهها و هدفهای راتاری
معین و متوالی ،میزان پیشددرات اراگیران چگونه اسددت و تا چه
مةدار به اهداف آموزشددی دسددت یااتهاند .بنابراین ،الزم اسددت

ارزشیابی پیشرفت

تحصیلی
تشخیصی (ورودي)

تکوينی (مستمر)

شکل  .1تقسیمبندی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
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مقایسة نظرات و نگرش اساتید و دانشجویان ...

در مجموب 170 ،نمونه کاای بود ،اما با احتسددداب 20
درصدددد ریزش نمونه ،نمونهها به  207نفر اازایش داده شدددد .با
توجه به تعداد ا ستادان ن سبت به دان شجویان 27 ،ا ستاد و 180
دانشجو با نمونهگیری در دسترس در مطالعه شرکت داده شدند.
معیار ورود به پژوهش داشدددتن تجربة آزمون کوتاه بود ،بدین
صورت که از ا ستادان سؤال می شد« :آیا در کالسهای خود تا
کنون از آزمون کوتاه مدت  )quizاستفاده کردهاید؟» همچنین،
از دانشددجویان سددؤال میشددد« :آیا تا کنون آزمون کوتاهمدت
 )quizدادهاید؟» شددرکتکنندگان در صددورت پاسددخ مثبت به
سؤ ال و پ از اخذ رضایت ،در حضور پژوهشگران ،پرسشنامه را
تکمیل کردند.
داده های گردآوریشدددده با آ مار توصدددیفی برای ب یان
م شخ صات واحدها و نحوة پا سخگویی به سؤالها ا ستفاده شد.
برای مةایسد دة دو گروه اسدددتادان و دانشدددجویان ،در صدددورت
برخورداری از توزیع نرمال ،از آزمون تی مسدددتةل و در غیر این
صورت از آزمون کای دو و منویتنی استفاده شد.

این تناتضها در مورد اثربخشی آزمونهای کوتاه کالسی
ممکن ا ست نا شی از نحوه و ارایند این نوب ارز شیابی با شد .هر
چند برگزاری این نوب ارزشیابی شیوهای تدیمی به شمار میآید،
جسدددتجو در م نابع بهویژه پای گاه های اطال عاتی ،SID.ir
 Magiran.irو  Irandoc.irنشان میدهد که ابهامات زیادی در
خصدددوص چگونگی طرح سد دؤال ،زمان انجام آزمون ،اثرگذاری،
میزان رضایتمندی دانشجو و جزآن وجود دارد .بههمین لحاظ،
پژوهش حاضددر با هدف مةایسددة نظرات اسدداتید و دانشددجویان
دان شگاه علوم پز شکی همدان در خ صوص ارز شیابی م ستمر و
دادن بازخورد جهت اصددالح ارایند یادگیری انجام گرات .بدین
ترت یب ،می توان ام یدوار بود که با اسدددت فاده از این نظرات،
بهکارگیری این نوب ارزشدددیابی در جهت هدف واتعی آن ،یعنی
تو سعه و تداوم یادگیری عمیف در دروس علوم پز شکی ،ت سهیل
شود.

مواد و روشها
پژوهش توصیفی -مةطعی حاضر با شرکت اساتید و دانشجویان
دانشدددگاه علوم پزشدددکی همدان در سدددال  1391انجام شدددد.
پر س شنامة پژوه شگر ساخته بر ا ساس مطالعة متون مرتبط و با
درنظرگراتن جوا نب مختل برگزاری آزمون کو تاه کالسدددی
 ،)quizحاوی  43سؤال ،در سه بخش تدوین شد :ویژگیهای
جمعیتشددناختی اسدداتید و دانشددجویان مانند جنسددیت ،سددن،
مةطع و جزآن هفت س دؤال) ،دیدگاه شددرکتکنندگان در مورد
آزمون کوتدداه در چهددار حیط دة چگونگی ،زمددان ،بددازخورد و
راهکددارهددای ب ه تر برگزاری آزمون  25سدددؤال) ،و نگرش
شدددرکتکن ندگان به آزمون کوتاه بر اسددداس مةیاس لیکرت
پنجتایی از بسددیار موااة تا بسددیار مخالف  18سددؤال) .جهت
روایی صددوری و محتوا ،پرسددشددنامه در اختیار ده تن از اسدداتید
دان شکدههای مختل ترارگرات و نظرها جمعبندی و ا صالحات
مورد نظر ایشان در پرسشنامه لحاظ شد .همچنین ،نتایج ضریب
آلفای کرونباخ حا صل از تکمیل  25پر س شنامة شرکتکنندگان
مشابه ،با  0/85نشاندهندة پایایی مناسب آن بود.
برای تعیین تعداد گروه پژوهش از ارمول زیر اسدددتفاده
شد .در آزمون پایلوت اولیه ،نگرش حدود  80درصد ااراد نسبت
به آزمون کوتاه مثبت یا بسیار مثبت بود .بههمین دلیل p=0/80
لحاظ شد.

)z 2 p(1  p
d2

یافتهها
در مجموب 207 ،نفر  27نفر اسدددتاد و  180نفر دانشدددجو) از
دان شکدههای بهدا شت ،دارو شنا سی ،دندانپز شکی ،پیراپز شکی،
پزشددکی و توانبخشددی دانشددگاه علوم پزشددکی در این پژوهش
شددرکت کردند .بیشددتر شددرکتکنندگان در گروه اسددتادان مرد
 70/4در صد) ،دارای میانگین سنی  )7±/14 38/11سال ،و
سابةة کاری  )7±/15 9/7سال و  14نفر از آنان  51/9درصد)
در مرتبة علمی اسددتادیار بودند .در گروه دانشددجویان ،بیشددتر
شرکتکنندگان زن  59/3در صد) ،دان شجوی پز شکی 48/1
درصددد) و ترم اولی  59/3درصددد) بودند .دانشددجویان میانگین
سنی  )2±/58 20/48سال و میانگین تعداد واحدهای در سی
در ترم گذشته  )1±/51 19/67داشتند .در پاسخ به سؤال «آیا
در ارایند ارزشیابی مستمر به روش آزمون کوتاه کالسی )quiz
م شارکت دا شتهاید؟»  137نفر برابر با  66/2در صد) از مجموب
استادان و دانشجویان پاسخ مثبت داده بودند.
دیدگاه ا ستادان و دان شجویان شرکتکننده در پژوهش
در خصدددوص آزمون کوتاه کالسدددی در چهار حیطة «چگونگی
برگزاری آزمون»« ،ز مان برگزاری آزمون» « ،بازخورد برگزاری
آزمون» و «راه کار های برگزاری بهتر آزمون» در جدول  1با
یکدیگر مةایسددده شدددده اسدددت .در حیطة «چگونگی برگزاری
آزمون» ،بیشددتر اسددتادان و دانشددجویان شددرکتکننده در مورد
تعداد سد دؤالها و تایپیبودن آن توااف نظر داشدددتند .در همین
حیطه ،از اینکه آزمون از یک جلسدده تبل ،برای کل کالس و در
سطم دانش و درک و اه با شد ،نظر تةریبا م شابهی دا شتند.

n

1.96 2  .8  .2
.06 2

n
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تفاوت معناداری با سدددایر پاسدددخها داشدددت ،df= 3 ،p=0/04
.)X2 =15/8
همچنین ،م ةایسدددة نگرش اسددد تادان و دانشدددجو یان
شرکتکنندگان در پژوهش به آزمون کوتاه کالسی در جدول 2
آمده است .میانگین نمرات کل نگرش نشاندهندة نگرش بسیار
مثبت ا ستادان  )3/0±26/45و دان شجویان  )3/0±30/57بود.
آزمون منویتنییو با  )p=0/59ت فاوت مع ناداری بین دو گروه
نشان نداد .نگرش استادان در مورد اینکه آزمون کوتاه به ارتباط
بیشدددتر اسدددتاد و دانشدددجو کمک میکند بسدددیار مثبتتر از
دان شجویان بود  .)p> 0/01اما ،دان شجویان ن سبت به ا ستادان
در مورد اینکه آزمون کوتاه اثر مثبتی بر ارزشیابی دانشجویان از
اسدداتید دارد ،بهنحو معناداری نگرش مثبتتری داشددتند 0/01
> )pو آزمون کوتاه سدددبب کاهش نیاز به مطالعه برای آزمون
پایان ترم میشود .)p> 0/01

اما ،بین نظرات دانشددجویان و اسددتادان از لحاظ محتوای آزمون
کوتدداه مطددالددب ذ کر شدددددة ت ب لی)  )p > 0/05و ن یز
چ هارگزی نهایبودن سدددؤال ها  )p > 0/001ت فاوت مع ناداری
بهدسدددت آمد .در حیطة «زمان برگزاری آزمون» ،نظر بیشدددتر
دانشددجویان مشددابه بیشددتر اسددتادان بود که مناسددبترین زمان
برگزاری آزمون کوتاه ،شدددروب کالس و مدت  15-5دتیةه و به
اا صلة هر دو هفته با شد .در حیطة «بازخورد برگزاری آزمون»،
نظر اسدددتادان که وتتگیربودن آزمون و تصدددحیم سد دؤالها را
مه ترین مانع میدانسددتند با نظر دانشددجویان که عدم پوشددش
همة مطالب تدری شددده را مانع میدانسددتند ،تفاوت معناداری
وجود داشددت  .)p > 0/01در حیطة «راهکارهای برگزاری بهتر
آزمون» ،بهطور تةریبا مشابهی استادان و دانشجویان ،مدیر گروه
را بهترین مسدددنول دادن امتیاز در ارتةا و ترایع) در برگزاری
آزمون کوتاه دانسددتند که توااف شددرکتکنندگان در این گزینه،

جدول  .1مقایسة دیدگاه استادان و دانشجویان شرکتکننده در پژوهش به برگزاری آزمون کوتاه کالسی برحسب هر حیطه
استادان
( )%تعداد
حیطة «چگونگی برگزاری آزمون»
با درنظرگراتن زمان ،سؤالهای آزمون کوتاه چه تعدادی باشد؟
.1
6 )22/2
بیش از سه سؤال چند گزینهای
بهتر است از مباحث چند جلسة تبلی امتحان گراته شود؟
.2
9 )33/3
یک جلسه
به نظر شما رعایت کدام مورد در طرح سؤال بر یادگیری دانشجویان مؤثرتر است؟
.3
12 )44/4
مطالب ذکدرشدة تبلی
بهتر است آزمون کوتاه به کدام شیوة زیر انجام شود؟
.4
23 )85/2
کتبی ،کل کالس
بهتر است سؤال از کدام یک از سطوح یادگیری در حیطة شناختی طرح شود؟
.5
9 )33/3
سطم دانش و درک و اه
بهتر است نوب سؤالهای آزمون کوتاه به چه شکلی باشد؟
.6
6 )22/2
چهار گزینهای
بهتر است سؤالهای آزمون کوتاه به چه صورت باشد؟
.7
16 )59/3
کتبی و تایپشده
با مةایسة آزمون کوتاه کالسی و آزمون میان ترم ترجیم میده :
.8
19 )70/4
هر دو برگزار شود.
اعالم نمرة آزمون کوتاه سر کالس و در حضور سایر دانشجویان ،کدام نتیجه را همراه دارد؟
.9
13 )48/1
استرس دانشجویان را زیاد میکند.
حیطة «زمان برگزاری آزمون»
مناسبترین زمان برگزاری آزمون کوتاه در طول یک جلسة درسی کدام مورد است؟
.1
18 )66/7
شروب کالس
مدت زمان پاسخگویی آزمون کوتاه چةدر باشد؟
.2
11 )40/7
با توجه به سؤالها بین  15-5دتیةه
در کالسهای پرتعداد ،بهتر است اواصل آزمون کوتاه چگونه باشد؟
.3
11 )40/7
هر دو هفته
در درس دو جلسه در هفته ،ترجیم میدهید آزمون کوتاه در کدام زمان برگزار گردد؟
.4
4 )14/8
انتهای هفته
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دانشجویان
( )%تعداد

نتایج آزمون کای
دو

71 )39/4

p =0/27

92 )51/1

p =0/14

80 )44/4

p >0/05

150 )83/3

p =0/99

84 )46/7

p =0/18

101 )56/1

p >0/001

129 )71/7

p =0/12

97 )53/9

p =0/27

63 )35/0

p =0/22

77 )42/8

p =0/13

78 )43/3

p =0/22

76 )42/2

p =0/10

57 )31/7

p =0/25
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استادان
( )%تعداد
حیطة «بازخورد برگزاری آزمون»
بهنظر شما مه ترین مزیت برگزاری آزمون کوتاه کدام است؟
.1
15 )55/6
آگاهی سریع ،مشارکت مستمر دانشجو ،یادگیری عمیفتر
مه ترین ایراد برگزاری آزمون کوتاه کدام است؟
.2
8 )29/6
همة مطالب تدری شده پوشش داده نمیشود.
برگزاری آزمون کوتاه چه تأثیری در مدیریت کالسی دارد؟
.3
13 )48/1
باعث منظ ترشدن کالس میشود.
بهتر است نمرات آزمون کوتاه به چه صورتی به دانشجو اراده شود؟
.4
10 )37/0
هر جلسه
در صورت ضعی بودن دانشجو ،ضع درسی به کدام یک گزارش شود؟
.5
23 )85/2
استاد مشاور تحصیلی
با توجه به احتمال اعتراض به نمره ،نظرتان در مورد دادن برگه به دانشجویان چیست؟
.6
11 )40/7
هر جلسه برگه داده شود.
حیطة «راهکارهای برگزاری بهتر آزمون»
در صورت کسب نمرات بد توسط دانشجو ،بهتر است چه تمهیدی به کار گراته شود؟
.1
17 )63/0
حذف نمره در صورت کسب نمرة بهتر ،دادن مشاوره ،بازنگری تدری
درصورت غیبت دانشجو در یک جلسة آزمون ،نمره چگونه در نمرات آزمون تأثیر داده شود؟
.2
7 )25/9
با غیبت مجاز ،دانشجو بتواند آزمون را همراه با آزمون بعدی بدهد.
برای اازایش تمایل اساتید به برگزاری آزمون کوتاه ،کدام راهکار پیشنهاد میشود؟
.3
13 )48/1
درنظرگراتن امتیاز در ترایع و ارتةا ،ابالغهای درسی ،استاد نمونه
کدام نهاد در دانشکده مسنول درنظرگراتن امتیاز در ارتةا و ترایع) برای برگزاری آزمون کوتاه باشد؟
.4
13 )48/1
مدیر گروه

دانشجویان
( )%تعداد

نتایج آزمون کای
دو

66 )36/7

p =0/22

57 )31/7

p >0/01

86 )47/8

p =0/85

107 )59/4

p =0/06

145 )80/6

p =0/87

116 )64/4

p =0/08

69 )38/3

p =0/05

58 )32/2

p =0/93

69 )38/3

p =0/05

84 )46/7

p >0/05

جدول  .2مقایسة نگرش شرکتکنندگان به آزمون کوتاه در دو گروه استادان و دانشجویان (میانگین نمرات بین  4-0محاسبه شده است)
استادان
( )±SDمیانگین
3/26 )±0/45
3/33 )±0/81
3/33 )±0/56
1/63 )±0/79
2/59 )±0/57
2/44 )±0/89
3/04 )±0/65
3/07 )±0/73
2/48 )±1/01
3/04 )±0/59
3/19 )±0/62
2/89 )±0/80
3/00 )±0/83
2/59 )±0/89
2/93 )±0/78
2/70 )±0/99
2/26 )±1/06
3/04 )±0/76
2/96 )±1/02

نوع نگرش
نگرش کلی به آزمون کوتاه
 .1برگزاری آزمون در بهبود ارایند آموزشی بسیار مؤثر است.
 .2با توجه به لزوم پایش مستمر یادگیری ،باید آزمون برگزار شود.
 .3همة دانشجویان از برگزاری آزمون استةبال میکنند.
 .4بیشتر اساتید رغبتی به برگزاری آزمون ندارند.
 .5برگزاری آزمون کوتاه مفیدتر از آزمون میان ترم است.
 .6پ از چندبار آزمون ،ت ییر مؤثری در یادگیری ایجاد میشود.
 .7آزمون کوتاه ،انگیزة دانشجو را در یادگیری اازایش میدهد.
 .8برای ترویج برگزاری آزمون ،کمیتهای در دانشگاه تشکیل شود.
 .9آزمون تحلیل مناسبی از چگونگی تدری استاد اراده میدهد.
 .10آزمون کوتاه به ارتباط بیشتر استاد و دانشجو کمک میکند.
 .11مشارکت دانشجو در آزمون نشاندهندة عالتة او به درس است.
 .12انجام منظ آزمون نشاندهندة مسنولیتپذیری استاد است.
 .13منظ برگزارنشدن آزمون کوتاه باعث ک اثرشدن آن میشود.
 .14آزمون کوتاه باعث ایجاد رتابت درسی بین دانشجویان میشود.
 .15اعالم نمرة هر آزمون کوتاه ،باعث اازایش یادگیری میشود.
 .16آزمون کوتاه اثر مثبتی بر ارزشیابی دانشجویان از اساتید دارد.
 .17آزمون کوتاه سبب کاهش استرس آزمون پایان ترم میشود.
 .18آزمون کوتاه سبب کاهش نیاز به مطالعه در آزمون پایان ترم میشود.
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دانشجویان ()±SD
میانگین
3/30 )±0/57
3/26 )±0/86
3/21 )±0/74
1/63 )±1/1
2/45 )±0/97
2/71 )±1/07
3/13 )±0/76
3/02 )±0/79
2/62 )±0/95
2/97 )±0/87
2/67 )±0/95
2/68 )±1/06
2/78 )±0/97
2/93 )±0/96
2/89 )±0/88
2/86 )±0/97
2/91 )±0/86
3/05 )±0/93
3/52 )±0/71

نتایج آزمون کای دو
p =0/59
p =0/62
p =0/53
p =0/77
p =0/54
p =0/15
p =0/50
p =0/76
p =0/50
p =0/97
p >0/01
p =0/48
p =0/28
p =0/05
p =0/97
p =0/42
p >0/01
p =0/60
p >0/01
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مورد با یااتههای این پژوهش در توااف کامل است.
خیرا ندیش و هم کاران [ ]4گزارش دادها ند که برگزاری
این نوب آزمون منجر به کاهش اسددترس دانشددجویان میشددود.
البته ،زمانی این مه اتفا میااتد که بازخورد صدددحیم انجام
گیرد .طبف نتایج پژوهش حا ضر دربارة بازخورد به دان شجویان،
بهتر ا ست هر جل سه برگة امتحانی به همراه نمرات به دان شجو
اراده و در صورت ضعی بودن دان شجو ،ضع در سی به ا ستاد
مشاور تحصیلی گزارش شود .این امر سبب میشود که مه ترین
هدف ارزشیابی مستمر تسهیل شود که اصالح بهموتع و کاهش
استرس در امتحان پایانی است .در غیر این صورت به هدف خود
نمیرسدددد .هرچ ند که ج فاییدلویی و هم کاران [ ]9گزارش
دادهاند که برگزاری آزمون کوتاه بر کاهش ا سترس دان شجویان
ناشی از آزمون علوم پایه پزشکی تأثیری ندارد.
در راستای ارادة راهکارهای برگزاری بهتر آزمون کوتاه ،از
آنجا که هدف ا صلی ا صالح بهموتع یادگیری دان شجویان ا ست،
دان شجویان و ا ستادان اعتةاد دا شتند که در صورت ک سب نمرة
بد ،به دانشجو مشاوره داده شود و نیز استادان در نحوة تدری
خود بازنگری کنند .همچنین ،در صورتی که آزمون کوتاه بعدی
به کسددب نمرة بهتر بینجامد ،نمرة بد دانشددجو حذف میشددود.
درصددورت غیبت مجاز دانشددجو در یک جلسدة آزمون ،دانشددجو
بتواند آزمون را همراه با آزمون بعدی انجام دهد .برای اازایش
تمایل اساتید نیز بیشتر استادان  48/1درصد) معتةد بودند که
امتیازی برای برگزاری آزمون کوتاه برای اسدددتادان در ترایع و
ارتةا ،ابالغهای در سی و انتخاب ا ستاد نمونه تو سط مدیر گروه
آموزشی مربوط در نظر گراته شود.
نتایج بهد ستآمده در پژوهش حا ضر ن شاندهندة نگرش
بسدددیددار مثبددت اسدددتددادان  )3/26±0/45و دانشدددجویددان
 )3/0±30/57به آزمون کوتاه بود .این یااته در توااف با مةالة
ج فایی دلویی و هم کاران [ ]15اسدددت .شدددرکتکن ندگان در
پژوهش حا ضر توااف دا شتند که برگزاری آزمون کوتاه در بهبود
ارای ند آموزشدددی ،اازایش یادگیری ،ت ییر مؤثر در یادگیری،
کاهش اسدددترس آزمون پایان ترم و ایجاد رتابت درسدددی بین
دانشدجویان بسدیار مؤثر اسدت .این یااتهها توااف خوبی با اغلب
مةاالت گزارششددددة پیشدددین دارد [ 9-7 ،4و  .]14همچنین،
شدددرکتکنندگان در پژوهش حاضدددر ،برگزاری آزمون کوتاه را
سدددبب اازایش انگیزة دانشدددجو یان در یادگیری دانسدددتهاند.
رمضددانزاده و همکاران [ ]8نیز از تأثیر برگزاری آزمون کوتاه بر
اازایش انگیزة دانشجویان سخن گفتهاند.
شدددرکتکنندگان در پژوهش حاضدددر معتةد بودند که
برگزاری آزمون کمک میکند ا ستاد تحلیل منا سبی از چگونگی

بحث
پژوهش حاضر برای مةایسة نظرات و نگرش اساتید و دانشجویان
دانشددگاه علوم پزشددکی همدان در خصددوص ارزشددیابی مسددتمر
آزمون کوتاه) ،حیطه های آن و دادن بازخورد ج هت اصدددالح
ارایند یادگیری انجام گرات .بنا به جسدددتجوی پژوهشدددگران،
پژوهشددی یاات نشددد که بدینصددورت چهار حیطة «چگونگی
برگزاری آزمون»« ،ز مان برگزاری آزمون» « ،بازخورد برگزاری
آزمون» و «راهکددارهددای برگزاری بهتر آزمون» را از دیدددگدداه
ذینفعان استادان و دانشجویان) بررسی کند .لذا ،میتوان گفت
پژوهش حاضر در نوب خود بدیع و منحصربهارد است.
ن تایج مختلفی در مورد اثربخشدددی آزمون های کو تاه
کال سی در یادگیری دان شجویان انجام شده ا ست .برخی به آثار
مثبت آن [ ]8-5و برخی به بی تأثیر بودن آن بر یادگیری [10-
 ]9تأک ید دارد .ا ما در همین م طال عات نیز در مورد چگونگی
انجددام ،زمددان ،بددازخورد آزمون و راهکددارهددای برگزاری بهتر
آزمونهای کوتاه ،تو صی دتیةی اراده ن شده ا ست .بنا بر نتایج،
آزمون کوتاه زمانی مؤثر خواهد بود که با در نظر گراتن زمان،
سد دؤالهای آزمون کوتاه بیش از سددده سد دؤال چندگزینهای ،از
مباحث و مطالب ذکدددددرشدددة جلسدة تبلی ،بهصددورت کتبی و
تایپشددده برای کل کالس باشددد و سددطم دانش و درک و اه
ارز یابی ک ند .همچنین ،آزمون های کو تاه همراه با آزمون های
میانترم برگزار شود و نمرة دان شجویان در کالس اعالم ن شود.
مناسددبترین زمان برگزاری آزمون کوتاه هر دو هفته در شددروب
کالس و بین  15-5دتیةه باشد .ترجیم ااراد در برگزاری آزمون
کوتاه درس دو جلسه در هفته ،در انتهای هفته بود.
طبف نظر دانشجویان و استادان ،علیرغ ایرادهایی مانند
عدم پوشددش همة مطالب تدری شددده و زمانبربودن برگزاری
آزمون کو تاه ،مه ترین مز یت برگزاری آزمون کو تاه ،آ گاهی
سریع از یادگیری درس ،م شارکت م ستمر دان شجو و یادگیری
عمیفتر آنان ا ست .ااتحی [ ]7معتةد ا ست که مه ترین مزیت
برگزاری آزمون کو تاه ،اثر مث بت بر یادگیری درس اسددددت.
همچنین ،رم ضانزاده و همکاران [ ]8اازایش انگیزة دان شجویان
را مه ترین مزیت برشدددمردهاند .کاماچ [ ]11معتةد اسدددت که
برگزاری این آزمون در ای جاد آ مادگی دانشدددجو یان در آزمون
پایانی ،همچنین مشددخصشدددن مشددکالت آنها در ارتباط با
محتوای درس تبل از امتحان پایانی مؤثر اسدددت .همچنین ،در
پژوهش حاضر ،اکثر دانشجویان  47/8درصد) و استادان 48/1
در صد) برگزاری آزمون را باعث منظ تر شدن کالس بیان کرده
بودند .علیزاده [ ]12گزارش کرده است که بین تعداد آزمونهای
کو تاه و ت عداد غی بت از کالس راب طة منفی وجود دارد که این
364

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،آذر و دی  ،1396دورة  ،24شمارة 5

مقایسة نظرات و نگرش اساتید و دانشجویان ...

م طال عه برای آزمون پا یانترم میشدددود .وجود اختالف در این
زمینهها نیاز به مطالعة بیشددتر ،بهویژه در زمینة نحوة برگزاری و
یکسدددانسدددازی ارایند آزمون کوتاه و اسدددتفاده از نتایج آن در
ارزشیابی استادان را نشان میدهد.

تدری خود و پایش م ستمر یادگیری دا شته با شد .این نگرش
در توااف با یااتههای پیشین مبنی بر تسهیل ارایند خودارزیابی
استاد است [ 4و  .]16دانشجویان و استادان شرکتکننده توااف
داشدددتند که همة دانشدددجویان از برگزاری آزمون اسدددتةبال
نمیکنند و بی شتر ا ساتید رغبتی به برگزاری آزمون ندارند .این
امر ممکن ا ست نا شی از اةدان رو شی جهت ت سهیل برگزاری
آزمون کوتاه از نظر زمان ،هزینه ،نیروی انسدددانی مشدددخص) و
ارزشیابی از نحوة ارایند آن باشد ،بهخصوص اینکه اعتةاد بر این
بود که برای ترویج برگزاری آزمون کو تاه ،ن یاز به تشدددک یل
کمیتهای در دانشگاه مرکز آزمون) است .دانشجویان و استادان
شرکتکننده توااف ن سبی دا شتند که برگزاری آزمون کوتاه ،از
آزمون میانترم مفیدتر اسدددت؛ بدین معنا که آزمونهای کوتاه
جایگزینی برای آزمون میانترم نیسددت .آنان اعتةاد داشددتند که
انجام منظ آزمون ن شاندهندة م سنولیتپذیری ا ستاد ا ست و
منظ برگزارنشدددن آزمون کوتاه باعث ک اثرشدددن آن میشددود.
این مورد در توااف با مةالة زارعی [ ]13اسدددت که بیان میکند
برگزاری منظ آزمون کو تاه بهصدددورت دو هف ته یک بار bi-
 )weeklyاثر مطلوبی بر یادگیری دارد.
طبف نتایج پژوهش حا ضر ،اختالف معناداری بین نگرش
اسددتادان با دانشددجویان در برخی موارد بهدسددت آمد .اسددتادان
بهنحو بارزی اعتةاد داشددتند که آزمون کوتاه به ارتباط بیشددتر
استاد و دانشجو کمک میکند ،در صورتی که در دانشجویان این
اعتةاد نسبی بود .همچنین ،دانشجویان نگرش مثبتتری در این
مورد داشتند که آزمون کوتاه اثر مثبتی بر ارزشیابی دانشجویان
از اسدداتید دارد .دانشددجویان بهنحو بسددیار بارزتری نسددبت به
اسددتادان توااف داشددتند که آزمون کوتاه سددبب کاهش نیاز به

نتیجهگیری
در مجموب ،نتایج پژوهش حاضدددر به مشدددخصشددددن برخی
ویژگی های آزمون کوتاه در زمی نة «چگونگی برگزاری آزمون»،
«زمددان بر گزاری آز مون»« ،بدداز خورد بر گزاری آز مون» و
«راه کار های برگزاری بهتر آزمون» میان جا مد در آزمون های
کوتاه کالسددی اسددتفاده میشددود .همچنین ،با توجه به نگرش
مثبت اسدددتادان و دانشدددجویان شدددرکتکننده به آزمون کوتاه،
میتوان گفت که آزمون کوتاه کالسدددی  )quizچنانچه طبف
اصول بهدستآمده از پژوهش حاضر انجام شود ،روش ارزشیابی
سدداده و تابلانجامی در مسددیر بهبود ارایند آموزش و کمک به
ارای ند پیشدددر ات تحصدددیلی به کار میرود .این آزمون ها در
دانشدددجویان سدددبب اازایش انگیزة مطالعه ،نظ و آمادگی در
امتحان پایانی و در اسدداتید سددبب آگاهی آنها از نةاط توت و
ضع روش تدری خود میشود.
تشکر و قدردانی

پژوهش حا ضر حا صل اجرای طرح تحةیةاتی م صوب در شورای
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان با شمارة 9009012926
اسدددت .از معاونت محترم تحةیةات و اناوری دانشدددگاه برای
ح ما یت مالی از این پژوهش ،صدددمی ما نه تشدددکر و تدردانی
مینمایی .
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