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Effectiveness of Short-term tests’ on Increasing the Final Score of Physics
Course in Undergraduate Students
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Abstract: One of the methods that teachers used to formative assessment is the

short term test or quiz. There are many conflictions about the effectiveness of
quiz on student learning. On the other hand, the physic course has not been
desired in different medical students’ viewpoints especially health students,
hence to succeed in this lesson, it requires more continuous study. In the
present study, the effectiveness of quizes to increase the final score were
evaluated by short tests with appropriate questions at the proper time. The
teaching topics for all classes were divided into 2 equal parts in terms of the
volume and difficulty. The last score was divided equal between midterm and
final. Until the midterm exam, short term exam was taken from the previous
content every session; after midterm, there was no quiz until the end of the
semester. The mean levels of midterm and final scores were compared by ttest (p <0.05).
The t-test results showed in all health physics class the midterm scores were
significantly higher than the final.
Finally, the study findings showed the effectiveness of short test on increasing
the physics’ final score in the health students. Perhaps if the course or the
fields of students be changed, this results may not be achieved. Therefore, it is
necessary to perform this study in different courses and fields.
Keywords: formative assessment, quiz, physic, health.
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است و تا چه اندازه به این اهدا آموزشی دست یافتیهانید

مقدمه

(وویت و همکارش .)2000

ارزیابی پیشرفت تحصییلی عبیار اسیت از سینش
عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هید هیای

تناقضهای زیادی در مورد اثر بخشی آزمیون هیای کوتیاه

تعیین شده اسیت بیه منظیور تصیمیم

کلسی بر روی یادگیری دانششویان وجود دارد کیه علیت

و

آن میتواند ناشیی از چگیونگی انشیام ایین فراینید باشید.

کوش های فراگیران به نتایج مطلوبی انشامیده است؟ در

بررسیها نشان میدهند که نیوع در  ،مقطی تحصییلی،

صور مثبت بیودن پیا سی ،،بیه چیه میزانیی؟ (شیعبانی

رشته تحصیلی ،چگونگی طرح سوال ،میزان جدی گیرفتن

)1391

این پرس ها توسط دانششو و زمان انشیام ایین آزمیونهیا

ارزیابی پیشرفت تحصیلی در تقسیم بندی کلی دو صور

میتواند بر اثر بخشی آزمونهای کوتاه کلسی مؤثر باشد.

آموزشی از پی

گیری درباره اینکه آییا فعالییتهیای آموزشیی میدر

ییا

دانششویان رشتههای بهداشیت بیا پاییه علیوم تشربیی در

در حییال بررسییی

تحلیلیی و دارای حیل

دارد مستمر و مقطعی  .در ارزییابی مسیتمر میدر
اسییتاد بییه صییور مسییتمر در کییل

دانششوست .ولی در ارزیابی مقطعی تنها هنگام امتحانا

دبیرستان علقه کمتری بیه درو

مسأله از جمله فیزیك ،ریاضی و آمار دارند و تشربه نشیان

پایانی اینکار صور میپذیرد (شعبانی .)1391

داده است که نمره ثبت شده از این درو

از جهت دیگر ارزشیابی آموزشی با توجه به زمان برگزاری

بهداشت در کنکور پایین و گاهی صیرر اسیت .بنیابراین از

آزمیون)،

فیزیك در بیین دانشیشویان رشیتههیای

و اهدا آن به چهار نوع ارزشیابی آغازین (پی

آنشایی که در

در رشیتههیای

ارزشیابی تکوینی ،ارزشیابی تشخیصی و ارزشیابی تراکمی

مختلف پزشکی به ویژه دانشیشویان بهداشیت پیر طرفیدار

تقسیم میشود .ارزشیابی آغازین نخستین ارزشیابی است

نیست و از طرفی برای موفقیت در یادگیری این در

نیاز

که استاد قبل از فعالیتهای آموزشی به اجرا در میآورد و

به مطالعه بیشتر و مستمر وجود دارد .در مطالعه حاضر بیا

میزان اطلعیا اولییه فراگییران اسیت.

برگزاری آزمون های کوتیاه کلسیی بیه موقی و طراحیی

ارزشیابی تکوینی شامل تکنیكهیای ارزشییابی در طیول

مناسب سؤاال آن و اسیتراده از ابزارهیای مناسیب بیرای

فراینید آمیوزش بیوده و اطلعیاتی از مییزان ییادگیری

جدی گرفتن آزمونها سعی شد که دانششویان رشتههیای

هد او سنش

فراگیرندگان در اختیار اسیتاد قیرار مییدهنید .ارزشییابی

بهداشت ترغیب به یادگیری در

تشخیصی زمانی انشام میشود که استاد با مشکل مبرم

مواد و روشها

و پی در پی در یك یا چند فراگیر روبه رو میشود که بیا

فیزیك شوند.

این مطالعه از نوع مورد-شیاهدی و بر روی دانششویان

روشهای اصلحی معمول ارزشییابی تکیوینی قابیل رفی

ورودیهای مختلف دانشکده بهداشیت کیه در رشیتههیای

نیستند .ارزشیابی تراکمی ارزشیابی رسیمی از ییادگیری-

بهداشت عمومی ،بهداشت محیط و بهداشیت حرفیهای در

های متراکم دانششو در پایان دوره تحصیلی است (علیزاده

حال تحصیل بودند و درو

بیوفیزییك ،فیزییك عمیومی،

و همکاران .)1394

فیزیك اختصاصی 1و فیزییك اختصاصیی 2را داشیتند در

یکی از روشهای انشام ارزیابی تکوینی در بیین مدرسیان،

طییی چهییار نیمسییال انشییام پییذیرفت .مییدر

و محتییوی

آزمون کوتاه کلسی ( )Quizاست .در ایین نیوع ارزییابی

آموزشی برای هر در

هد نمره دادن نیست بلکه منظور این اسیت کیه معلیوم

ثابت بود .از امکانا سمعی و بصیری یکسیان بیرای همیه

شود در هریك از مرحلهها و هید هیای رفتیاری معیین و

گروهها استراده شد .دانششویان از مطالعه حاضیر اطلعیی

مشخص میزان پیشرفت و آموزش فراگییران چقیدر بیوده

نداشتند .سؤاال آزمون میان ترم و پایان ترم بیه صیور

و هر رشته در طول چهار نیمسیال

چهار گزینهای طراحی و برای چهار نیمسال ثابت بود.
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تعداد کل دانشیشویان وارد شیده بیه مطالعیه  173نریر و

آزمونهای کوتاه کلسی  6  1بود .آزمیون مییان تیرم و

 202نریر بودنید.

پایان ترم برگزار شد و نمره نهایی بدون دخالت آزمونهای

بییرای حییذ عوامییل مداخلییه گییر در یییادگیری مثییل اثییر

کوتاه کلسی فقط وابسته به نمره آزمون میان ترم و پایان

ورودیهییا و رشییتههییای مختلییف گییروه شییاهد و مییورد از

برای هر کدام

تعداد متوسط دانشیشویان هیر کیل

دانشییشویان هییر کییل

بییا یییك ورودی انتخییا شیید.

ترم محاسبه شد .میانگین نمره نهایی کل

از در ها به صور جداگانیه ثبیت شید .متوسیط سیطح

دانششویان مهمان یا افتاده ترمهای قبل از مطالعیه حیذ

نمرا میان ترم و پاییان تیرم دانشیشویان هیر کیل

شدند.

استراده از آزمون  t-testبا یکدیگر مقایسیه شید .سیطوح

روش کار به این صیور بیود کیه کیل مباحیث آموزشیی

معنی داری  p<0.05در نظر گرفته شد.

مربوط به هر کل

به دو قسمت مساوی از نظیر حشیم و

بیا

یافتهها

سنگینی مطالب تقسیم شد .نصف نمره نهیایی بیه آزمیون

نتایج آزمون  t-testنشان داد که نمرا آزمیون مییان

میان ترم و نصف دیگر به آزمون پایان ترم اختصاص یافت.

ترم نسبت به پایان ترم در همه کل هیای در

فیزییك

در ابتدای ترم به دانششویان توضیح داده شد که هر جلسه

دانشکده بهداشت و رشتههای بهداشت عمومی ،حرفهای و

کوتیاه

محیط به صور معناداری باالتر بیود ( .) p<0.05نتیایج

کلسی گرفته خواهد شد که نمیره آن در نمیره نهیایی آن

مربوط به مقایسه میانگین نمرا مییان تیرم و پاییان تیرم

کوتیاه

مربوط به  4نیمسال در گروههای متراو رشیته بهداشیت

از درو
در

تدریس شده در جلسه قبل ییك پرسی
مستقیماً تأثیرگذار اسیت .منظیور از پرسی

کلسی ،آزمون کتبی با دو سؤال بود .در ابتدای هر جلسیه
از درو

تدریس شده جلسه قبل پرسی

در نمودار 1نمای

داده شده است.

کوتیاه کلسیی

گرفته شد .این کار تا آزمون میان ترم ادامه داشیت و بعید
از میان ترم دیگر پرس

کوتاه گرفته نشد .تعداد متوسیط

نمودار  .1مقایسه نمرات میان ترم و پایان ترم مربوط به  4نیمسال در دروس مختلف فیزیک گروههای متفاوت رشته بهداشت

Figure 1. Comparison of mid-term and final scores during 4 semesters in different physics courses of
different groups of Health Field
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سال مطالعه نشان دادند آزمون کوتاه کلسی اعیلم نشیده

بحث
انگییییزه ییییادگیری در

بر عملکرد دانششویان تأثیر مثبت داشته است (سیسییرلو

دانششویان میتواند استراده از آزمونهای تکیوینی باشید.

و همکاران

 .)2009زارعی در سیال  1398در طیی ییك

یافتههای برخی مطالعا نشان داده است کیه اسیتراده از

بررسی که در دانشگاه علوم پزشکی کرمان انشام شید اثیر

ارزشیابی تکوینی در کنار ارزشیابی تراکمی منشر به بهبود

توجیه

یکیییی از روشهیییای افیییزای

انگییزه مطالعیه و در نتیشیه بیاالتر

کیری آموزش ،افزای

رفتن یادگیری دانششویان می شیود .در بعضیی مطالعیا
نیز عدم اثربخشی آزمونهای تکوینی بر افزای

ییادگیری

تکرار آزمونهای کلسی را در ییادگیری و افیزای

دانششویان رشته زبان انگلیسی بررسی کیرده و نشیان داد
که هرچه فراوانی آزمون کوتاه کلسی بیشتر شود ،عملکرد
پایانی دانششویان بهتر خواهد بود(زارعی  .)1398پوراحمد
و همکاران

دانششویان گزارش شده است.

در سیال  1392در پژوهشیی  32دانشیشوی

 Kamucheدر سییال  2005تییأثیر آزمییونهییای کوتییاه

در

کلسی اعلم نشده را بر عملکرد دانششویان بررسیی کیرد.

دانشگاه علوم پزشکی جهرم مشغول به تحصیل بودند را به

چهیار آزمیون

دو گروه تقسیم کردند .از ییك گیروه پرسی هیای کوتیاه

در طی دوسال فقط نمره نهیایی بیر اسیا

فیزیوپییاتولو ی کییه در مقطیی دکتییرای حرفییهای

جداگانه اعلم شد و دو سال بعدی نمره نهیایی بیر اسیا

کلسی گرفته و در گروه دیگر پرسشیی گرفتیه نشید و در

آزمونهای کوتاه هرتگی اعلم شد و نشان داد در گروهی

نهایت نمرا پایان ترم دو گروه با آزمون  t-testبا یکدیگر

که دانششویان آموزش آنها با آزمون کوتاه کلسی بیشتری

مقایسه شد .نتیشه این مطالعه نشان داد که پرس

کوتیاه

همراه بوده عملکرد بهتری داشتند .همشنین این آزمونها

کلسی تأثیری در نمرا نهایی آزمون پاییان تیرم نیدارد

بیشیتر حضیور دانشیشویان در کیل هیای

 .)1392علیییزاده و همکییاران در

باعث افزای
در

(پوراحمیید و همکییاران

شیییده اسیییت (کیییامو  Azorlosa .)2005و

سال 1393در مطالعه نیمیه تشربیی بیر روی  120نریر از

در سییال  2006دانشییشویان رو بییه دو دسییته

آنیاتومی اعصیا را

همکییاران

دانششویان ترم اول پزشکی کیه در

تقسیم کردند و از گروه اول آزمونهیای کوتیاه کلسیی از

میگذراندند تیأثیر آزمیونهیای کوتیاه اعیلم نشیده را بیر

خبر داده شده در طول ترم گرفتنید و گیروه دوم در

نوروآنییاتومی در

پی

یییادگیری دانشییشویان پزشییکی در در

هیییآ آزمییونی بییه غیییر از آزمییون نهییایی گرفتییه نشیید .از

دانشگاه علوم پزشکی مشهد بررسی کردند .دانششویان بیه

دانششویان شرکت داده شده در آزمون سؤال کردند که آیا

دو گروه  60نرری به صیور تصیادفی تقسییم شیده و در

خواندنشیان داشیته ییا

طول ترم ،هشت کوئیز از محتیوای تیدریس شییده بیرای

خیر؟ درصد باالیی از دانششویان گزارش کردنید کیه ایین

گروه آزمون برگزار شد .در پایان ترم از هر دو گروه آزمون

بخواننیید و در

یکسانی به عمل آمد .آنیان در پاییان نتیشیه گرفتنید کیه

آمیادگی بیشیتری کننید ولیی در

برگزاری این آزمونها تأثیری بر نمرا آزمون پاییان تیرم

تأثیری در یادگیری یا بهبود در

آزمییونهییا باعییث شییده کییه بیشییتر در
امتحانا نهایی احسا

عمل نتایج امتحان نهایی نشیان دادنید کیه آزمیون کوتیاه

ندارد (علیزاده و همکاران .)1393

کلسی تأثیری بر عملکرد این دانشیشویان در مقایسیه بیا

در بین دانششویان بهداشت درو

دانشییشویان آزمییون نییداده نداشییته اسییت (آزورلوسییا و

جزو درو

فیزیك ،ریاضی و آمیار

سنگین ،سخت و مطالعه آنها وقتگیر توصییف

 Nichols .)2006در سیال  2008نشیان داد

میییشییود .در اییین بییین میییانگین سییطح نمییرا نهییایی

که آزمونهای کوتاه کلسیی بهبیود چنیدانی در عملکیرد

فیزییك

همکاران

دانششویان در در

دانششویان بهداشت ازیین درو

بیه وییژهً در

آناتومی عمومی نداشته است (نیکیولز

نمره پیایینی اسیت .بنیابراین در ایین مطالعیه ،بیا گیرفتن

در سال  2009طی سیه

آزمییونهییای مکییرر و مرتییب کوتییاه کلسییی سییعی شیید

 Cicirello )2008و همکاران
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دانششویان به مطالعه و تلش بیشیتر در جهیت ییادگیری
این در

وادار شیوند .آزمونهیای کوتیاه ،فقیط بیه عنیوان
فیزییك در

ابزاری برای ترغیب دانششو به ییادگیری در

طول ترم بوده است و امتیاز آن تیاثیری در نمیرا مییان
ترم و نهایی آنهیا نداشیت .مقایسیه نتیایج نشیان داد کیه
نمییرا آزمییون هییای میییان تییرم در همییه درو

فیزیییك

اختصاصییی  ،1فیزیییك اختصاصییی  ،2فیزیییك عمییومی و
بیوفیزیك دانشکده بهداشت به صور معناداری از آزمیون
پایان ترم بیشتر است .این بررسی در چهار نیمسال تکیرار
شد و تمامی نتایج اثیر بخی
کلسی مکرر در افزای

بیودن پرسی هیای کوتیاه

نمیره نهیایی در

فیزییك میوثر

نشیان داد .البتییه اییین تحقیید فقییط در بییین دانشییشویان
بهداشت و فقط در مقط کارشناسی انشیام پیذیرفت اگیر
همین بررسی بر روی در

فیزیك دانششویان در مقیاط

باالتر و در سایر رشتههای علوم پزشکی از جملیه پزشیکی
عمومی ،اتاق عمل ،علوم آزمایشگاهی ،مامیایی ،هوشیبری،
پرتوشناسی و نظایر آن انشیام شیود ،ممکین اسیت نتیایج
متراوتی به دست آید.

نتیشه گیری
با توجه به نتایج ایین بررسیی و تکیرار آن طیی چهیار
نیمسال میتوان این گونه نتیشیهگییری کیرد کیه آزمیون
کوتاه کلسی به شرط انتخا معیارهای صحیح مییتوانید
گزینه مناسبی در افزای

میزان یادگیری در در

فیزیك

باشد .معیارهای مناسب برای آزمون کوتیاه کلسیی میی-
توانند شامل اطلع دانششو از انشام آزمون یعنی آزمیون از
پی

تعیین شیده باشید ،تعیداد مناسیب سیؤاال  ،زمیان

مناسب برگزاری آزمون و اعمال شیوههیای مناسیب بیرای
جدی گرفتن آزمون باشد .خاطرنشان میشیود یافتیه ایین
تحقید اثربخ
نهایی در

بودن آزمون کوتاه کلسی بر افزای

نمره

فیزیك در دانششویان بهداشت اسیت .ممکین

است در صور تغییر در

یا رشته دانششویان این نتیشه

به دست نیاید که نشان از لزوم بررسی در درو
های مختلف است.

و رشته-
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فصلنامهی مرکز مطالعا و توسعهی آموزش علوم پزشکی
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بررسی اثربخشی آزمونهای کوتاه کالسی ،بر افزایش نمره نهایی درس فیزیک در دانشجویان مقطع
کارشناسی بهداشت

سمیرا رسانه :عضو هیا علمی ،گروه پرتوشناسی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،لرستان ،ایران.

چکیده :یکی از روشهای انشام ارزیابی تکوینی در بین مدرسان ،آزمون کوتیاه کلسیی ( )Quizاسیت.
تناقضهای زیادی در مورد اثر بخشی آزمونهای کوتاه کلسی بر یادگیری دانششویان وجیود دارد .در
فیزیك در بین دانششویان رشتههای مختلف پزشکی به ویژه دانششویان بهداشت پرطرفدار نیست و برای
موفقیت در یادگیری این در

نیاز به مطالعه بیشتر و مستمر وجیود دارد .در ایین مطالعیه بیا برگیزاری

پرس های کوتاه کلسی به موق و طراحی مناسب سیؤاال آن مییزان اثیر بخشیی ایین آزمیون هیا در
افزای

نمره نهایی سنشیده شد.

مباحث آموزشی مربوط به هر کل

به دو قسمت مساوی از نظر حشم و سنگینی مطالیب تقسییم شید.

نمرا میان ترم و پایان ترم مساوی در نظرگرفته شد .تا امتحان میان ترم از مطالب جلسه قبیل پرسی
کوتاه گرفته و از میان ترم تا پایان ترم هیآ آزمونی گرفته نشد .متوسط سطح نمرا مییان تیرم و پاییان
ترم دانششویان هر کل

با استراده از آزمون  t-testبا یکیدیگر مقایسیه شیدند ( .)p<0.05یافتیههیای

آزمون  t-testنشان داد که نمرا آزمون میان ترم نسبت به پایان ترم در همه کل
دانشکده بهداشت به صور معناداری باالتر بود .یافته این تحقید اثر بخ
افزای

نمره نهایی در

های در

فیزیك

بودن آزمون کوتاه کلسی بر

فیزیك در دانششویان بهداشت است .ممکین اسیت در صیور تغیییر در

رشته دانششویان این نتیشه به دست نیاید؛ بنابراین الزم است کیه ایین بررسیی در درو

ییا

و رشیتههیای

مختلف انشام پذیرد.
وا گان کلیدی :ارزشیابی تکوینی ،پرس

کوتاه کلسی ،فیزیك ،بهداشت.

*نویسندهي مسؤول :عضو هیا علمی ،گروه پرتوشناسی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،لرستان،
ایران.
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