مجلهی توسعهی آموزش جندیشاپور
فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی
سال دهم ،شمارهی  ،1بهار 1931

مقایسهی دو روش ارزیابی بر یادگیری درس دارودرمانی و رضایت دانشجویان داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز در سال 3131
مریم نیکان مهر :دان شجوی دارو سازی  ،ع ضوکمیته تحقیقات دان شجویی دان شگاه علوم پز شکی جندی شاپور اهواز،
اهواز ،ایران.
کاوه اسالمی* :عضو هیأت علمی ،گروه داروسازی بالینی ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
لیال کوتی :عضو هیأت علمی ،گروه داروسازی بالینی ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
ارمغان اسالمی :دانشجوی روانشناسی ،گروه آمار وآنالیز ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران
اهواز ،اهواز ،ایران.

چکیده :برای بررسییی تحقق هدفهای هر نظام آموزشییی از روشهای مختلف اسییتداده میشییود .روش مرسییوم
استداده از چند کوییز کالسی و آزمون میان ترم است .نوع دیگری از ارزشیابی ،انجام پیش آزمون و پس آزمون در
ابتدا و انتهای جل سات ا ست .هدف از این پژوهش ،مقای سه دو روش برگزاری پیش_پس آزمون و کوییز بر یادگیری
درس دارو درمانی ،ر ضایت سنجی و برر سی اثرات جانبی آن (مانند ا سترس ،تمرکز و  )...در دان شجویان دارو ساز و
مقای سه با روش مر سوم میبا شد .جامعه آماری این پژوهش نیمه تجربی تمامی دان شجویان ورودی  13دارو سازی
این دانشییکده(جمعاً به تعداد  04ندر ) هسییتند .در این مطالعه دو ترم متوالی از دو نوع ارزشیییابی تکوینی متداوت
(یک ترم پیش و پس آزمون و ترم بعدی کوییز و میان ترم) ا ستداده شد و نمرات پایان ترم و نظرات دان شجویان با
ا ستداده از پر س شنامه مقای سه گردید .در مقای سه میانگین نمرات نهایی دان شجویان در گروه پیش و پس آزمون
( ) 1/18 ± 19/14و گروه کوییز و میان ترم ( ) 1/15±11/55نمرات گروه اول به صییورت معنی داری بیشتر بود.
همچنین نتایج حا صل از ر ضایتمندی دان شجویان ن شان داد  %55/51از روش پیش_پس آزمون به ن سبت کوییز و
میان ترم رضییایت دارند .از روش پیش و پس آزمون میتوان به عنوان یک آزمون تکوینی مناسییا اسییتداده نمود و
این روش اثربخشییی بیشتری از روش متداول کوییز و میان ترم بر یادگیری دانشییجویان دارد .همچنین این روش
موجا رضایت بیشتری در دانشجویان میشود و اثرات مندی مانند استرس و کاهش تمرکز در کالس را ندارد.

واژگان کلیدي :پیش آزمون ،پس آزمون ،ارزشیابی تکوینی ،داروسازی ،یادگیری.

*نوی سندهي مسؤول :عضو هیأت علمی ،گروه داروسازی بالینی ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه جندی شاپور اهواز،
اهواز ،ایران.

Email: Drkaveheslami@gmail.com
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 )9ارزشیابی تراکمی

مقدمه
با توجه به پیشرفت روز افزون علوم در همهی

این نوع ارز شیابی معموالً در مدارس ک شور ما ب سیار

زمینهها ،برنامهریزان آموزشی به دنبال راهکارهایی

متداول است ،در پایان یک سال تحصیلی و یا یک

برای تثبیت بهتر و بازخوانی سریعتر اطالعات در ذهن

نیم سال تحصیلی به اجرا گذا شته می شود و هدف آن

فراگیران هستند .این مهم در سیستم سالمت با توجه

تعیین م قدار یادگیری متراکم دانش آموزان و میزان

به نیاز به تصمیم گیری درست در لحظه از اهمیت

تحقق اهداف میباشد.

ویژهای برخوردار است.

 )0ارزشیابی تکوینی

برای بررسییی تحقق هدفهای هر نظام آموزشییی ،یک

این ارز شیابی زمانی اجرا می شود که فعالیت آموز شی

نظام ارزشییییابی نیاز اسیییت به طوری که از ابتدای

جریان دارد و یادگیری دانش آموزان در حال تکوین و

طراحی و اسیییتقرار نظام آموزشیییی ،میزان مطلوبیت

شکل گیری ا ست .هدف در این نوع ارز شیابی ک شف

اجرایی امور ،بررسی شود(بازرگان.)1440 ،

نقاط ضیییعف و اوت دانش آموزان در فرایند یادگیری

ارزشییییابی در آموزش وپرورش تعاریف متعددی دارد.

اسیییت .این نوع ارزشییییابی در تعمیق یادگیری دانش

کرون باخ ارزشییی یابی را جمع آوری و به کارگیری

آموزان سهم به سزایی دارد .و شرایط الزم را برای «

اطال عات در ج هت ات خاذ تصیییمیم برای یک بر نا مه

انتقال» یادگیری آماده میسازد( جافری.)1441 ،

آموز شی تعریف میکند(ولف .)1335 ،تعریف دیگری

پرسییش کالسییی زیر مجموعهی ارزشیییابی تکوینی

از ارز شیابی :فرایندی منظّم و من سجم برای م شخّص

اسیییت(.سییییف )1411 ،1338 ،طبق مطالعات انجام

نمودن میزان پیشرفت دانش آموزان در مسیر رسیدن

شده ،ا ستداده از ارز شیابی تکوینی به کیدیت آموزش

به اهداف آموزشی وپرورشی از انواع ارزشیابیهایی که

کمک میکند (ر شید1411 ،؛ کمپ1441 ،؛ سپا سی،

در فرا ینیید یییادد هی و یییاد گ یری ا جرا می گردد،

1449؛ ادوارد.)1338 ،

ارزشیابیهای تشخیصی ،تراکمی و تکوینی میباشند.

روش پیش_پس آزمون به عنوان ابزار ارزشییییابی در

که به صورت موارد زیر میباشند:

زمینهی بهبود آموزش اسیییتداده میشیییود ولی طبق

)1ارزشیابی آغازین یا سنجش آغازین:

م طال عات در دسیییترس تأثیر این روش به عنوان

نخستین ارزشیابی مربی که پیش از انجام فعالیتهای

ارزشییی یابی تکوینی در یادگیری مورد م طال عه ارار

آموز شی او اجرا می شود ارز شیابی آغازین یا سنجش

نگرفته اسییت .هدف از این مقاله بررسییی اثر برگزاری

آغازین نامیده میشیییود .در این نوع ارزشییییابی مراد

پ یش آز مون_ پس آز مون در یییاد گ یری درس دارو

شییناسییایی میزان آمادگی دانش آموزان برای شییروع

درمانی و مقای سهی آن با روش برگزاری کوییز ا ست.

آموزش یک مطلا جدید میباشییید .در وااع اطالعات

همچنین شناخت موانع و پی شنهاد راه حلهای جدید

پایه دانشجو که برای یادگیری مطلا جدید الزم است

در راستای افزایش یادگیری دانشجویان است .با توجه

سنجیده میشود.

به نکات ذکر شیییده فرآیند پیش رو به مقایسیییهی

 )1ارزشیابی تشخیصی

روشهای ارزشیییابی تکوینی بر یادگیری دانشییجویان

نوع دیگر ارز شیابی که آن نیز در جریان آموزش انجام

داروسازی پرداخته است.

میگیرد ،ارزشییییابی تشیییخیصیییی نام دارد .علت این
نامگذاری آن است که این ارزشیابی با هدف تشخیص

مواد و روشها

مشکالت یادگیری دانشآموزان به کار میرود.
فصلنامهي علمی_پژوهشی توسعهي آموزش جنديشاپور ،سال دهم ،شماره ي  ، 1بهار1931

مقایسه دو روش ارزیابی بر یادگیري...

29

این م طال عه به روش نی مه تجربی مداخ له ای

از همهی مباحث ،در دو اسیییمت اطالعات دارویی و

میبا شد .یک گروه ثابت از دان شجویان دارو سازی در

دارو درمانی و به صورت سالاالت ت ستی ,ت شریحی و

دو ترم متوالی ( 1و  )3با دو روش متداوت ارزشییییابی

کوتاه جوا طرح گردید .سییپس نمرات هر آزمون به

تکوینی مورد مطالعه ارار گرفتند .در ترم اول سیییال

تدکیک برای هر دانشجو محاسبه شد.

تحصیلی ،دانشجویان با استداده از آزمون تکوینی پس

جهت ارزیابی رضیییایتمندی دانشیییجویان از برگزاری

آزمون و در ترم بعد با استداده از روش کوییز و امتحان

آزمونهای پیش_پس آزمون ،پر س شنامهای بر ا ساس

میان ترم مورد ارزیابی ارار گرفتند .در نهایت هر دو

مقیاس لیکرت طراحی گردید (پیوسیییت  )1و بعد از

گروه با آزمون تراکمی مورد ارزیابی ارار گرفتند.

ارز یابی پا یایی با روش آل دای کرون باخ در اخت یار

تدریس م با حث در هر دو ترم به صیییورت برگزاری

دان شجویان ارار گرفت و دان شجویان با انتخا یکی از

سخنرانی با ا ستداده از ا سالید و به مدت  34دایقه،

گزین های کامالً موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالدم

طبق برنامهی هدتگی صیییورت گرفت .در برنامهریزی

یا کامالً مخالدم به پرسییشیینامهها پاسیید دادند .نتایج

دروس ،سیییعی بر آن بود که عناوین مشیییابه از نظر

حاصیییل از رضیییایتمندی با آزمون مجذور کا ارزیابی

سیختی انتخا شیوند .واحدهای ارا ه شیده در ترم 1

شد .عدد آلدای کرونباخ پرسشنامه طراحی شده 4/81

دارو درمانی  1و در ترم  3دارو درمانی  1میباشد.

به دست آمد.

در ترم  ،1ابل از آموزش دارو درمانی از مبحث مورد

برای تجزیه و تحلیل نمرات ،از آزمون تی_ت ست ساده

نظر ،در ابتدای کالس یک ارزشییییابی آغازین (پیش

و کووریانس استداده شد.

آزمون) و در انت های کالس یک آزمون ارزشییی یابی

الزم به ذکر اسیییت که برای حذف فاکتورهای مختلف

تکوینی( پس آزمون) برگزار شید .در طراحی سیالاالت

بر نتیجهی پژوهش ،مدرسان این درس از موارد کمک

پیش_پس آزمون سعی بر آن بود که سالاالت متداوت

آموزشییی ،پرسییش شییداهی حین تدریس و نحوهی

اما از نظر د شواری در یک سطح با شد تا اثر حافظهی

تدریس یکسان استداده کردند.

ت صویری در حد امکان کمرنگتر شود .تعداد ت ستها

سطح معنی داری ،کمتر از  4,45میباشد.

در هر آزمون بین 14_14عدد بود .بر اسیییاس مطالا

یافتهها

تدریس شده سالاالت در دو حیطهی اطالعات دارویی
و دارو درمانی به صییورت  0گزینهای طراحی شیید .در
ترم  3به جای برگزاری آزمون در هر جل سه 9 ،آزمون
با فاصییلههای یکسییان در غالا آزمونک ( )Quizو یک
امتحان میان ترم برگزار شییید .سیییالاالت کوییز ها و
امت حان م یان ترم شیییا مل سیییالاالت تلدیقی در دو
حیطهی اطالعات دارویی و دارو درمانی و به صییورت
سالاالت تستی ,تشریحی و کوتاه جوا طراحی شد.
در پایان ترم  1و  3ارز شیابی نهایی به صورت امتحان
پایان ترم (تراکمی) برگزار شد و نمرات مورد برر سی
ارار گرفت .ارزشیابی نهایی نیز شامل سالاالت تلدیقی

این مطالعه در سیییال 39_31انجام شییید .حجم
نمونهی آن شامل  04دانشجوی ترم  1و 3دانشکدهی
داروسازی جندی شاپور اهواز ( 14خانم و  14آاا) بود
که طبق معیار خروج حجم نهایی جامعهی آماری به
 91ندر رسید.
پاسخگویی به پرسشنامهی ارزیابی رضایتمندی توسط
 13ندر از دانشجویان صورت گرفت.
معیارهای ورود دانشجو به مطالعه :ابول شدن دانشجو
در درس دارو درمانی  1در ترم  1و گرفتن واحد دارو
درمانی  9در ترم .3
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مع یار های خروج دانشیییجو از م طال عه :عدم ا ید

نتیجهی حاصییل از بررسییی نمرات دو روش برگزاری

مشیییخصیییات بر روی برگهی آزمون ،شیییرکت نکردن

کوییز و پیش_پس آزمون معنی دار اسییت .در وااع بر

دانشیییجو در یکی از آزمون های پیش آزمون یا پس

خالف عقیده دان شجویان که در کل تداوت زیادی بین

آزمون یا آزمونهای ترم .3

برگزاری این دو روش اایل نبودند ،نمرات پایان ترم

نتایج نظر سیینجی در جدول  1گزارش شییده اسییت

در ترم  ،1به صورت معنا داری ن سبت به ترم  3بهبود

 % 15/85دانشیییجویییان بیییان کردنیید کییه برگزاری

یافته بود.

پیش_پس آزم ون بییاعییث افزایش تمرکز در کالس

در ترمی که فقط کوییز برگزار شیییده بود م یانگین

می شود و  %11/85بر این باور بودند که باعث افزایش

نمرات  1/15±11/55و در ترمی که پیش_پس آزمون

یادگیری میشییود %55/51 .دانشییجویان این روش را

برگزار شده بود میانگین نمرات  1/18 ± 19/14است.

مناسییا برای یادگیری طوالنی مدت میدانسییتند .در

نتایج حاصییل از تسییت آزمون کووریانس بیانگر تداوت

م ج موع  %55/51از فرا گ یران از بر گزاری پ یش

معنی دار بین دو گروه بود .سیییطح معناداری کمتر از

آزمون_پس آزمون ر ضایت دارند .با این حال %00/11

( .4/45پی مقدار=)4/41

این روش را دلیل ایجاد اسییترس پیش

جدول شماره . 3نتیجه نظرسنجی دانشجویان

درصد

ردیف

تعداد
نظرات

3
4

برگزاری پیش آزمون و پس آزمون باعث افزایش استرس پیش از کالس می شود.

1

برگزاری پیش آزمون و پس آزمون باعث افزایش یادگیری در کالس می شود.

4

برگزاری پیش آزمون و پس آزمون باعث افزایش تمرکز در کالس می شود.

5

برگزاری پیش آزمون و پس آزمون باعث افزایش یادگیری کلی دانشجویان می شود.

8

برگزاری پیش آزمون و پس آزمون باعث کاهش استرس دانشجویان در امتحان نهایی می شود.

9
6
3

مبحث می شود.
برگزاری پیش آزمون و پس آزمون باعث کاهش تمرکز در کالس می شود.
برگزاری پیش آزمون و پس آزمون در هر جلسه ,از برگزاری کوییز به ازای هر  4جلسه تاثیر
بیشتری در یادگیری دارد.

33

در کل برگزاری پیش آزمون و پس آزمون را مناسب می دانم.

33

برگزاری پیش آزمون و پس آزمون موجب افزایش یادگیری بلند مدت خواهد شد.

موافقم

ندارم

مخالفم

سوال

برگزاری پیش آزمون و پس آزمون باعث افزایش استرس دانشجویان در کالس می شود.

برگزاری پیش آزمون باعث افزایش تمرکز بر سواالت آزمون شده و باعث کاهش یادگیری کل

کامال

موافقم

نظری

مخالفم

کامال

31/93

31/93

44/31

13/31

39/44

()4

()4

()9

()3

()5

44/31

43/86

8/63

14/46

31/93

()9

()8

()4

()33

()4

49/56

55/39

33/14

3

8/63

() 6

()38

()1

()3

()4

14/46

43/19

8/63

1/44

31/93

()33

()34

()4

()3

()4

39/44

53/94

39/44

1/44

33/14

()5

()35

()5

()3

()1

8/63

39/44

46/49

31/93

31/93

()4

()5

()34

()4

()4

8/63

31/93

44/31

44/64

33/14

()4

()4

()9

()31

()1

8/63

8/63

8/63

85

31/93

()4

()4

()4

()33

()4

43/86

39/44

44/31

43/86

39/44

()8

()5

()9

()8

()5

31/93

53/94

31/93

31/93

8/63

()4

()35

()4

()4

()4

14/46

13/31

31/93

31/93

8/63

()33

()3

()4

()4

()4

از کالس میدانستند.
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جدول شماره.4مقایسه نمرات دانشجویان در دو گروه ارزشیابی

م یا ن گ ین ت غ ی یر
ن مرات

تفاضل

میانگین

پ یش

کوییز

آزمووون .پووس

جامعه
آماری

آزمون

پیش آزمون.پس
آزمون

کوییز

آماره آزمون

سطح

میانگین ±انحراف

میانگین ±انحرافمعیار

تی تست

معناداری

معیار

پیش آزمون.
پس آزمون –

31/6391

34/5549

کوییز

16

± 3/69853
31/6391

34/5549 ± 4/45343

– 1/499

3/334

در پژوهشییی که به منظور بررسییی تأثیر پرسییشهای

بحث
در وااع میتوان گدت ،ارز شیابی پی شرفت تح صیلی

کالسی بر یادگیری دانشجویان انجام دادند ،با همکاری

به روش تکوینی وتحل یل ن تایج آن ،برای کل ن ظام

یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه میشیگان 20ندر از

آموزشییی و پرورشییی سییودمند اسییت و از این طریق،

دان شجویان دختر و پ سر دان شگاه را مورد برر سی ارار

میتوان گامی مالثّر در رشییید و پیشیییرفت تحصییییلی

دادند و به این نتیجه رسیدندکه استداده از راهبردهای

فراگیران بردا شت( سیادت ،کاوه پور .)1440 ،ارز شیابی

پر س شگری منا سا و ا صالح شده با ر شد مهارتهای

تکوینی در مجموع موجییا بهبود کیدیییت یییادگیری

تدکر شناختی سطح باال ارتباط دارد (.ادوارد)1338 ،

کالسی میشود( حیدری.)1335 ،

در پژوهشهای دیگری که در زمینه ارزشیییابی تکوینی

همچنین در مطالعهای نتایج تحلیلهای آماری نشیییان

و پر سشهای کال سی انجام شد ،این نتیجه به د ست

داد که اختالف معناداری در پیشییرفت درس ریاضیییات

آمد که ارز شیابی تکوینی باعث افزایش یادگیری دانش

دانش آموزان گروه های آز مایشیییی در م قایسییییه با

آموزان میشود ( حیدری  ،1335کمپ  ،1441محمدزاده،

همکالسیییهای خود که تحت تأثیر آزمونهای تکوینی

رحیمی )1441 ،که با نتایج به دست آمده از این مطالعه

ارار نگرف ته بود ند وجود دارد و آزمون تکوینی با عث

هماهنگ است.

بهبود یادگیری فراگیران شییده اسییت که این نتیجه با

طبق مقالههای مطالعه شده از روش پیش_پس آزمون

نتایج به دست آمده از از پژوه پیش رو همخوانی دارد(

به عنوان ارزیابی اثر بخ شی آموزش ا ستداده می شود و

سپاسی.)3002 ،

از این روش به صییورت خاب به عنوان روش یادگیری

در مطالعههای دیگری تحلیل یافتهها نشان داد که

ا ستداده ن شده ا ست .در صورتی که در مطالعهی پیش

برگزاری ارز شیابی تکوینی مالثر بوده ا ست و عالوه بر

رو این روش به عنوان روش ک مک آموزشیییی مورد

اینکه سییبا طرح پرسییشهای اثر بخشتر از سییوی

برر سی ارار گرفته شده و مورد مقای سه با روش تعداد

آموزگاران شییید ،بلکه باعث افزایش سیییطح تدکر و

محدود کوییز طی یک ترم میباشد.

پیییشییییرفییت تییحصیییییییلییی فییراگیییییران شیییید

نکتهای که اابل اهمیت اسیت این اسیت که هر دو نوع

( QUILT:Questioning and understanding to

آزمون پس آزمون و کوییز جزء آزمون هییای تکوینی

.)improve.learning and thinking
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 -14آشییینا شیییدن با تداوت سیییطح علمی بین

نمرات پایان ترم به  1علت میتواند باشد:
-

دانشجویان یک کالس

برگزاری پیش آزمون و ایجییاد سیییالال در ذهن

از عیاهای این روش ایجاد استرس در دانشجویان

دانشجو

میباشیید .همچنین طرح سییالال برای هر جلسییه،

تعداد برگزاری آزمونهای تکوینی

پخش کردن برگهها و زمان پا سخگویی به سالاالت

که در مطالعهای آن د سته از دانش آموزان که در طول

امتحان باعث محدود شدن زمان تدریس میشود.

ترم در آزمون های تکوینی با فراوانی متوسیییط (سیییه

در نهایت پیشیینهاد میشییود مطالعات بیشییتری در

آزمون تکوینی در هر ترم) شییرکت داشییتند نسییبت به

جهت بررسیییی روش پیش_پس آزمون و بررسیییی

گروههای آزمایشیییی که آزمونهای تکوینی را در زمان

مزایا و معایا آن به عنوان روش کمک آموزشیییی

مشیییابه و در فراوانیهای زیاد (چهار آزمون تکوینی) و

انجام گیرد .همچنین این نیاز اح ساس می شود که

کم (دو آزمون تکوینی) دریافت داشیییتند ،پیشیییرفت

ت عداد مال ثر آزمون در طول یک ترم با تو جه به

بیشتری در درس ریاضییییات از خود نشیییان دادند(

تعداد و نوع مباحث طی مطالعات آتی مشیییخص

سپاسی.)1002 ،

شود.

با توجه به این مطالعه و طبق نظر مدرسییان این درس
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Abstract: To achieve the objectives of any educational system, different methods are
used. The conventional method of evaluation is mid-term exams and quizzes. Another
method of evaluation is formative assessment by taking pre/posttests at the beginning
and the end of each learning session. Hence, the aim of this study was to assess the
effect of pre/posttest evaluations on pharmacotherapy learning among pharmacy
students and studying its side effects (stress, altered concentration, so on) on students.
We also compared the results with the conventional methods of evaluation. For this
purpose, all pharmacy students taking pharmacotherapy (40 students) were enrolled in
this study. We compared their grades of pharmacotherapy in two consecutive
semesters. At the first semester they took pre/posttests at each session, and at the next
semester they had three quizzes and a mid-term instead. We analyzed the mean of final
exam grades of these semesters and asked the students’ view on this subject via a
questionnaire. The mean of final scores of students in pre- and post-test semester and
next semester were 13.80 ± 1.87 and 12.55 ± 2.25, respectively. The scores in the first
group was significantly higher. 85.75% of students thought pre/post-tests increased
their concentration in class. The results showed that pre and post-tests were a good
way to assess knowledge of pharmacotherapy; moreover, in comparison to the
conventional methods, it had a positive effect on learning. Therefore, it is claimed this
method had a high satisfaction rate among students and neither show stress among the
students nor interferes with their concentration in class.

Keywords: Pre-test, Post-test, Developmental Evaluation, Pharmacy, Learning.
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