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  چكيده
از جمله نوع  يتحت تأثير عوامل مختلف كه است رانيفراگ يليتحص شرفتيدر پ از عوامل مؤثر يكي يريادگيمطالعه و  كرديرو: مقدمه

 يمطالعه و راهبردها كرديبر رو يحياي و تشر چندگزينهي ها آزمون تأثيري پژوهش با هدف بررس نيا. قرار دارد رانيسنجش عملكرد فراگ
  .انجام شده است ييماما يپرستار انيامتحان دانشجو يآماده شدن برا

 زشاپور اهوا يجند يدانشگاه علوم پزشك ييماماي و دانشكده پرستار انينفر از دانشجو 124 يبر رو يتجرب مهيمطالعه ن نيا: ها روش
 يحيتشر يااي  سؤاالت چندگزينهمشمول سنجش با  انيبه دو گروه دانشجو يبه طور تصادف ها نمونه. انجام شد 90-91در ترم اول سال 

بود ) سؤال 28(امتحان  يآماده شدن برا يو راهبردها) سؤال 32( مطالعه يكردهايدو پرسشنامه رو العاتاط يابزار گردآور .شدند ميتقس
ترم  انيجلسه كالس و بار دوم در پا نيدر اول يك بارها را در دو نوبت،  پرسشنامه انيدانشجو. و تأييد شد يآنها بررس ييايو پا ييكه روا
  .استفاده شد يزوج tها از آزمون  داده ليو تحل هيتجز يبرا. كردند ليتكم

ترم  و انتهاي 70/3±37/0ترم  يدر ابتدا يحيمشمول روش سنجش تشر انيمطالعه دانشجو يعمق كردينمره روميانگين : نتايج
جنس  كيبه تفك انيمطالعه دانشجو يكردهاينمرات رو نيانگيم سهيمقا). =p=73/2t ,008/0(داشت يتفاوت معنادار آماربود كه  33/0±75/3

 ترم و انتهاي) 66/3±37/0(در ابتدا  يحيدختر مشمول روش سنجش تشر انيمطالعه دانشجو يعمق كرديرو هنمر نينشان داد كه ب
پسر مشمول  انيمطالعه دانشجو يسطح يكردهاينمرات رو نيانگيم نيب. )=p=50/3 -t ,001/0( وجود دارد تفاوت معنادار) 34/0±73/3(

  ).=p=3/2t ,05/0( مشاهده شد يتفاوت معنادار آمار زني) 63/3±60/0( ترم و انتهاي) 34/3±46/0( اي در ابتدا روش سنجش چندگزينه
. دهد مطالعه سوق مي يعمق كرديرا به سمت رو انيدانشجو يحيپژوهش نشان داد كه استفاده از سؤاالت تشر جينتا: گيري نتيجه
  .نديمطالعه كمك نما يعمق كرديرو شيبه افزا يحياز سؤاالت تشر شترياستفاده ب با ديشود اسات مي هيتوص

  
  يحيتشر آزمون ،اي سؤاالت چندگزينه، امتحان يآماده شدن برا ، راهبردهايمطالعه يكردهايرو: هاي كليدي واژه
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  مقدمه

 يو فنون ها كيمجموعه تكن يريادگيمطالعه و  يها كرديرو
تا  رنديگ در هنگام مطالعه به كار مي رانيهستند كه فراگ
و به  يده سازمان افت،يدر در يمؤثر بتوانند به طور

گروهي از ). 1(نديخاطر آوردن اطالعات از آن استفاده نما
كنند كه  دانشجويان جهت مطالعه از روشي استفاده مي

اين دانشجويان دنبال . و فهم مطالب است دركمبتني بر 
كه  مقاصد زيربنايي و درك و فهم معناي مطالبي هستند
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رويكرد از  اصطالحاًاين دانشجويان . بايد آموخته شود
در مقابل . كننداستفاده مي) deep approaches(عمقي

گزينند كه مبتني  گروهي ديگر از دانشجويان روشي برمي
ها به صورت  كردن حقايق و روشو حفظ  ريپديدآوبر باز

وار و حفظ  اين دانشجويان از يادگيري طوطي. روزمره است
ها  درك و فهم آنكردن براي بازپديدآوري مطالب و نه براي 

اين نحوه روبرو شدن با تكاليف، رويكرد . كنند استفاده مي
 يريادگي. شود ناميده مي )surface approach(سطحي

ي و نقطه مقابل مطلوب آموزش عال كرديرو، قيعم
  .)2(است يسطح يريادگي

است كه با  نيمدرس يها تياز فعال يكي ها آموخته سنجش
 هيپا يگيري درباره ارتقا ميمختلف مانند تصم يها هدف
فراهم كردن بازخورد مناسب از  ان،يدانشجو يليتحص

 يكل طورو به انيو دانشجو ديبه اسات يريادگيآموزش و 
  ).3(رديگ بهبود آموزش مورد استفاده قرار مي يبرا

سنجش  يها اند كه روش مختلف نشان داده يها پژوهش
 يريادگيه و مطالع يكردهايبر رو ياديها، تأثير ز آموخته

آزمون، نوع آزمون  يو عالوه بر اثر كل؛ دارند رانيفراگ
 يريادگيمطالعه و  كردياز عوامل تأثيرگذار در رو يكي زين

پژوهش  كيبا انجام ) Thomas(توماس ). 5و4(است
مختلف سنجش  يها روش يبرا انينشان داد كه دانشجو

اعتقاد به ). 6(رنديگ متفاوت مطالعه بهره مي يكردهاياز رو
 يابيدر ارزش ينياستفاده از آزمون ع اعالم ،فيس

شود كه آنها هنگام مطالعه و  باعث مي انيدانشجو
سپردن  اديكردن و به دايمطالب درس، در جهت پ يريادگي

 يدرس كوشش كنند و به مسائل كل كندهو پرا يينكات جز
در مقابل، . نكنند ياديآن توجه ز يو ساختار

امتحان  كيشركت در  يكه خود را برا يرندگانيادگي
كنند به اطالعات پراكنده درس چندان  آماده مي يحيتشر
و  يكنند تا مسائل كل مي يسع شتريدهند و ب نمي يتياهم

مطالعه  يچگونگ گريد انيبه ب). 3(رنديرا فرا بگ ياستنباط
 يها از روش ميطور مستقبه انيدانشجو يريادگيو 

كه خودشان را  يزمان انيانشجود. رديپذ سنجش تأثير مي

 كردياز رو شتريكنند ب اي آماده مي امتحان چندگزينه يبرا
كه خودشان را  يو زمان كنند؛ مطالعه استفاده مي يسطح
 كرديشتر از رويكنند ب آماده مي يحيامتحان تشر يبرا
  ).7(كنند مطالعه استفاده مي يعمق

 يمعتقدند كه در هنگام آماده شدن برا پژوهشگران
برتر مطالعه را  يها روش يحيتشر يها امتحان، سؤال

 يسطح يريادگيباعث  ينيع يها اما آزمون زند،يانگ برمي
 يها بر بازشناس آزمون نيتأكيد ا رايشوند، ز مي اتييجز

 يها دهيمطالب و ا رندگانيادگيكه  ستياست و الزم ن
درباره آنها استدالل  ايكنند  يده موجود را سازمان

  ).8(ندينما
 انيسنجش بر نحوه مطالعه دانشجو يها روش تأثير
 به اعتقاد چنگ. شود مي دهينام) wash back(بك  واش

)Cheng (اريآموزش بس نديتأثير نوع سنجش در فرا 
استاد، نحوه  سياي كه نحوه تدر به گونه ؛گسترده است

شود را  و آنچه كه آموزش داده مي انيدانشجو يريادگي
معتقد است ) Popham( پوفام). 9(دهد يتحت تأثير قرار م

 جاديا ليدل نيبه ا يريادگيكه تأثير سنجش بر آموزش و 
به  ليتبد رديگ شود كه آنچه مورد سنجش قرار مي مي
 يعيو طب ميشو آن ارزش قائل مي يشود كه برا مي يزيچ

  ).10(شود است كه همان هم آموزش داده مي
 يدهد كه هم عوامل فرد مختلف نشان مي يها پژوهش
 طيو هم عوامل مح يريادگي يها ها و سبك زهيمانند انگ
محتوا و سنجش بر  س،يتدر وهيمانند ش يآموزش
. گذارند مطالعه تأثير مي يكردهاياستفاده از رو يچگونگ

در دو مطالعه نشان دادند ) Yonker( انكريو  يآباد فتح
 يآماده شدن برا يو راهبردها لعهمطا يكردهايكه رو

 نييباال و پا يليتحص شرفتيبا پ انيامتحان در دانشجو
مطالعه در دانشگاه  كي جينتا). 11و2(متفاوت بوده است

در  انيتعامل دانشجو نينشان داد كه ب زين ايجورج
 انيمطالعه دانشجو كرديدرس و رو يمحتوا س،يتدر

درس و  يتوامح به انيعالقه دانشجو. رابطه وجود دارد
 كرديبه رو انيدانشجو شيگرا س،يتعامل آنان در امر تدر
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مطالعه  يها افتهي). 12(دهد مي شيمطالعه را افزا يعمق
 يبر مبنا سيتدر وهينشان داده است كه ش زين يگريد

رشته  انيدر سوق دادن دانشجو) PBL(لهأحل مس
مطالعه مؤثر بوده  يعمق كردياستفاده از رو به يپرستار
  .)13(است
 يريادگيمطالعه و  يكردهايچه تأثير سنجش بر رو گر

قرار گرفته است، با  يبه كرات مورد بررس انيدانشجو
 اديباره ز نيانجام گرفته در ا يها پژوهش جيوجود نتا نيا

پژوهش  كيپروسر با انجام  اسكولر و. سو نبوده است هم
اي  آزمون چندگزينه يريبه كارگ نياي ب كه رابطه افتنديدر
). 14(مطالعه وجود ندارد يسطح كردياز رو ستفادهو ا
 يكردهايآزمون و رو نوع نيب زين گريد يبررس كي جينتا

  ).15(اي گزارش نكرده است رابطه انيمطالعه دانشجو
 شتريب يدهنده ضرورت بررس ناهماهنگ نشان يها افتهي نيا

 ايآ. مطالعه است يكردهايرو استفاده از تأثير نوع آزمون بر
 يمطالعه و آمادگ يكردهايها و سنجش بر رو نوع آزمون

تأثير  ايگذارد؟ آ امتحانات تأثير مي يبرا انيدانشجو
 يريادگيمطالعه و  يكردهايبر رو ييو انشا ينيامتحانات ع

استفاده از  يحيامتحانات تشر ايمتفاوت است؟ آ انيدانشجو
اي استفاده از  ت چندگزينهو امتحانا يعمق يراهبردها
 ،برعكس اي ؟كنند مي قيرا تشو يسطح يراهبردها

با  صه،يخص كيبه عنوان  انيمطالعه دانشجو يكردهايرو
 سينحوه تدر ليثبات بوده و تحت تأثير عوامل مختلف از قب

براي پاسخ گويي  مطالعه نيا. رديگ سنجش قرار نمي عنو ايو 
مختلف  يها تأثير روش يبا هدف بررس به اين سواالت و
 يو راهبردها انيمطالعه دانشجو يكردهايسنجش بر رو
 ييو ماما يامتحان در دانشكده پرستار يآماده شدن برا

  .شاپور اهواز انجام شده است يجند يدانشگاه علوم پزشك
  

  ها روش
ي مورد بررس جامعه ،يتجرب مهيمطالعه ن نيدر ا

و اطاق عمل  ييماما ،يپرستار يها رشته انيدانشجو
 يجند يدانشگاه علوم پزشك ييو ماما يدانشكده پرستار

- 91 يلياول سال تحص نيمسالشاپور اهواز بودند كه در
گيري  روش نمونه. كرده بودند انتخاب واحد 1390
  .اي بود اي دو مرحله خوشه

 نيا يدر اجرا دياسات يبا توجه به ضرورت همكار
 يهمكار يه براهر رشته ك دينفر از اسات كيمطالعه، 

. دو گروه، انتخاب شدند كامل داشت و مدرس يآمادگ
سال اول به خاطر اين كه تازه وارد دانشگاه  انيدانشجو

 نشگاهدا يطيمح طيجو و شرا شده بودند و هنوز به
سال آخر هم به خاطر  انيعادت نكرده بودند و دانشجو

وارد مطالعه ي جهت دوره كارورز مارستانيدر ب حضور
استاد  كيكه با  يپرستار انيدو كالس از دانشجو .نشدند

كالس چند  كيدرس داشتند انتخاب شدند نوع امتحان 
 32(ي حيتشر گريو نوع امتحان كالس د) نفر 31( اي نهيگز
كه  ييماما انينحو دو كالس از دانشجو نيبه هم .ودب) نفر

اي و نوع امتحان  چندگزينه) نفر 36( كالس كينوع امتحان 
از  زيبود و دو كالس ن يحيتشر) نفر22( گريكالس د كي

) نفر 12( كالس كياتاق عمل كه نوع امتحان  انيدانشجو
 يحيتشر) نفر 30( گرياي و نوع امتحان كالس د چندگزينه

 ليمطالعه را تشك نيدر ا يبود حجم نمونه مورد بررس
 يدانشجو 163 ينمونه مورد بررس تيدر نها. دادند

 يابيارزش وهيبودند كه ش ييماماي و دانشكده پرستار
نفر سؤاالت  84اي و  نفر از آنان سؤاالت چندگزينه 79

  .بود يحيتشر
. آوري اطالعات از دو پرسشنامه استفاده شد جمعي برا
مطالعه  يها و مهارت كردهايوپرسشنامه ر يكي

 Approaches and Study Skills( انيدانشجو

Inventory for Students-ASSIST (گريو د 
   .امتحان بود يآماده شدن برا يپرسشنامه راهبردها

از  يكيمطالعه  يها و مهارت كردهايرو پرسشنامه
 نيا. است نهيزم نيسنجش در ا يابزارها نيتر كامل

و همكاران  )Entwistle( ستليپرسشنامه كه توسط انتو
پرسشنامه از  نيساخته شده است، آخر 1997در سال 

 يكردهايرو يبررس ياست كه برا ييها پرسشنامه يسر
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 ييايو پا ييروا). 16(است شدهساخته  انيمطالعه دانشجو
قرار  يپرسشنامه در مطالعات مختلف مورد بررس نيا

 بيپرسشنامه، ضر يگرفته و ضمن تأييد ساختار عامل
 84/0 بيبه ترت يو سطح يعمق يكردهايسؤاالت رو ييايپا
مطالعه از نسخه  نيدر ا). 18و17(گزارش شده است 80/0و

و براي رفع ) 19(پور استفاده شد يترجمه شده امام
نفر از دانشجويان در  30هاي احتمالي بر روي تعداد  ابهام

دو كالس درس به صورت آزمايشي اجرا شد و نسخه 
. نهايي آن در تحقيق حاضر مورد استفاده قرار گرفت

ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده براي كل سؤاالت 
و براي سؤاالت رويكرد عمقي و ) α=76/0( امهپرسشن

 نيا .محاسبه شد) α= 75/0( و) α= 74/0( بيتتر سطحي به
تعيين رويكردهاي مطالعه ساخته  يپرسشنامه كه برا

سؤال آن مربوط به  16كه  سؤال است 32شامل  ،شده
سؤال ديگر مربوط  16هاي رويكرد عمقي و  خرده مقياس

 نيا يها سؤال. سطحي استهاي رويكرد  به خرده مقياس
شده  ميتنظ كرتياي ل پنج درجه اسيپرسشنامه به شكل مق

ها با  هيدهندگان نظر خود را درباره هر كدام از گو و پاسخ
كامالً موافق تا كامالً  يها نهياز گز يكيگذاشتن عالمت در 
 يها وزن نهيبه هر كدام از گز. كردند مخالف مشخص مي

گرفت و نمره مربوط به هر كدام از  تعلق مي 5تا  1از عدد 
 يها سؤال يجمع كردن ارزش عدد قيرويكردها از طر

  .آمد مربوطه به دست مي
 يآماده شدن برا يدوم، پرسشنامه راهبردها پرسشنامه
يي ها روش ،آماده شدن يراهبردهامنظور از . امتحان بود

مون خاص به آز كيشركت در  يبرا انيكه دانشجو است
به  يمطالعه با توجه به عدم دسترس نيدر ا. رنديگ كار مي

 يآماده شدن برا يها روش نهيپرسشنامه جامع در زم
 .شد يتوسط پژوهشگر طراح يديامتحان، پرسشنامه جد

تعيين راهبردهاي آماده شدن  يپرسشنامه كه برا نيا
 14كه . سؤال است 28امتحان ساخته شده شامل  يبرا

سؤال ديگر  14ناظر به رويكرد عمقي مطالعه و  سؤال آن
 نيا يها سؤال. ناظر به رويكرد سطحي مطالعه بود

پنج  اسيبه شكل مق يپرسشنامه مشابه با پرسشنامه قبل
به  زيآن ن يده نمره وهيشده و ش ميتنظ كرتياي ل درجه

مورد  زيپرسشنامه ن نيا ييايو پا ييروا .همان شكل بود
پرسشنامه با  ييروا. تأييد شدو  قرار گرفت يبررس

 نيبد. قرار گرفت يمحتوا مورد بررس ييروا نييروش تع
صورت كه با استفاده از منابع در دسترس از جمله 

و به  هيسؤال تهي ابتدا تعداد) 2(فيآبادي و س مطالعه فتح
داده شد و از آنان  يتيچهار نفر متخصص علوم ترب

و  يبرد عمقدو راه خواسته شد كه سؤاالت مرتبط با
 نديفرا نيا. كنند نييامتحان را تع يبراآماده شدن  يسطح
پرسشنامه  تيدر نها .ادامه داشت ييگيري نها جهيتا نت
با  زيپرسشنامه نيي ايپا. دش هيسؤال ته 28با  يينها

اين ضريب  .احتساب ضريب آلفاي كرونباخ تأييد شد
و براي سؤاالت  α=75/0براي كل سؤاالت پرسشنامه 

امتحان به  يبراعمقي و سطحي آماده شدن  يراهبردها
  . محاسبه شد) α=71/0( و) α=80/0( بيترت

 يليجلسه درس در آغاز ترم تحص نيپژوهشگران در اول
 يها مربوطه در هر كدام از كالس دياسات يبا هماهنگ

 يها كرده و پرسشنامه دايمشخص شده حضور پ
 يآماده شدن برا يبردهامطالعه و راه يكردهايرو

قرار داده و از آنان  انيدانشجو اريامتحان را در اخت
نظر از  خود را، صرف عهمطال يكل كرديخواستند كه رو

نوع امتحان، با پاسخ دادن به سؤاالت پرسشنامه مربوطه 
 هياول يها شده داده ليتكم يها پرسشنامه. مشخص كنند

 يهمكار در اجرا ديسپس اسات. دادند ليطرح را تشك نيا
شده بودند، در  هيمطالعه توج نيا يپروژه كه جهت اجرا

 نيادامه ا يرا برا انيها، دانشجو كدام از كالس هر
جلسات نوع سؤاالت  نيدر ا. كردند هيتوج يبررس
 يبرا ديكه اسات) اي چندگزينه اي يحيتشر( يامتحان
كرد به  از آنها استفاده خواهند انيدانشجو يابيارز
 يها در هر كدام از كالس. ديگرد اعالم مي انيجودانش

درس در طول  شرفتيپ زانيمورد مطالعه بر اساس م
هدف از . برگزار شد ينينوبت امتحان تكو 3تا  2ترم
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با شكل  انيامتحانات آشنا كردن دانشجو نيا ياجرا
بود تا آنان نحوه مطالعه خود را بر اساس  ييامتحان نها

ها و قبل از  پس از اتمام كالس. نوع امتحان شكل بدهند
 نيها مجددا در ب پرسشنامه ،ييامتحان نها يبرگزار
در . ديآوري گرد جمع ليو پس از تكم عيتوز انيدانشجو

شد تا با  خواسته مي انيآزمون از دانشجو پس ياجرا
كه در  يامتحان خاص يدن براآماده ش يتوجه به چگونگ
با . ها پاسخ دهند اند به سؤاالت پرسشنامه آن شركت كرده

 انيشده در آغاز و پا ليتكم يها پرسشنامه جينتا سهيمقا
مطالعه و  يكردهايزان تأثير نوع امتحان بر رويترم م

  .گرديد نييامتحان تع يآماده شدن برا يراهبردها
 شرفتيپ يدسته دارابه دو  انيدانشجو يبند گروه يبرا

 يآباد فتح از قاعده كرتون به نقل از نييباال و پا يليتحص
مورد  انيدانشجو% 33قاعده  نيمطابق ا). 2(استفاده شد

را داشتند به عنوان  يليمعدل تحص نيمطالعه كه باالتر
 انيدانشجو% 33باال و  يليتحص شرفتيبا پ انيدانشجو

را داشتند به عنوان  يليمعدل تحص نيتر نييپاكه 
انتخاب  ليتحل يبرا نييپا يليتحص شرفتيبا پ انيدانشجو
  .شدند
آموزش  طيبودن شرا كساني پژوهش به خاطر نيا در

 يحياي و تشر مشمول آزمون چندگزينه انيجهت دانشجو
 طي، طرح درس و محيكه اهداف آموزش ديگرد يسع

و  ؛باشد كساني انيدو گروه دانشجو يبراي آموزش
هر رشته كه مشمول سنجش با  انيدانشجو سيتدر

مدرس  كيهستند توسط  يحيتشر اياي  سؤاالت چندگزينه
 گريد ياستاد و عوامل جنب سيتدر وهيتا ش. رديصورت گ

 نيدر ا نيبنابر .ديننما جاديمطالعه خدشه ا جيدر نتا
استاد درس كنترل  ورود، ،ساليليمطالعه رشته تحص

  .شدند
ي فيآمار توص يها ها از روش داده ليو تحل هيتجز در

 tو آزمون ) اريو انحراف مع نيانگيم ،يدرصد، فراوان(
 استفاده گروه كي يرهايمتغ نيب تفاوت يبررسي برا زوج
  .شد

  
  نتايج

پرسشنامه  124تعداد  شده، عيپرسشنامه توز 163از 
و شد  ليدر دو نوبت به طور كامل تكم انيتوسط دانشجو

از ). درصد 76دهي  پاسخ زانيم( قرار گرفت يمورد بررس
 نفر دختر 95و ) درصد 5/23( نفر پسر 29تعداد  نيا
در رشته ) درصد 42( نفر 52تعداد . بودند) درصد 5/76(

 نفر 25و  ييدر رشته ماما) درصد 38( نفر 47 ،يپرستار
. كردند مي ليدر رشته اطاق عمل تحص) درصد 20(

و  45/16±06/1 انيكل دانشجو يليمتوسط معدل تحص
سبك امتحان . بود رمتغي 8/18 تا 14دامنه معدل آنها از 

 نفر 63اي و  سؤاالت چندگزينه) درصد 2/49( نفر 61
  .بود يحيتشر) درصد 8/50(

  
و  اشاپور در ابتديجند يدانشگاه علوم پزشك ييماماو  يپرستار انيدانشجو مطالعه در يعمق كردينمرات رو سهيمقا : 1جدول 

  ترم يانتها

  )درصد(فراواني   نوع آزمون
  ميانگين و انحراف معيار نمرات

t p  انتهاي ترم ابتداي ترم  
 29/0  -06/1 90/3±37/0 88/3±39/0  61)٪49(  اي چندگزينه

 008/0  -73/2 75/3±33/0 70/3±37/0 63)٪51( تشريحي

  010/0  -63/2 ٨٢/٣±٣۶/٠ 79/3±39/0 124)ْ٪100( كل
  

 نيانگيم نيتفاوت ب يامتحان و بررس يو آماده شدن برامطالعه  يكردهايتأثير روش سنجش بر روي بررس يبرا
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 نيا جيبر اساس نتا. استفاده شد يزوج tنمرات از آزمون 
 كردينمرات رو نيانگيم نيب يآزمون، اختالف معنادار

اي در  مشمول سنجش چندگزينه انيمطالعه دانشجو يعمق
نمرات  نيانگياما م. ترم وجود نداشت يتهاابتدا و ان

مشمول سنجش  انيمطالعه دانشجو يعمق كرديرو
ترم  يابتدا(يترم به طور معنادار يدر انتها يحيتشر

 شيافزا) p=008/0 ،75/3±33/0ترم  وانتهاي 37/0±70/3
  ).1جدول (نشان داد 

مطالعه ي سطح كردينمرات رو نيانگيم سهيمقا
اي در  نهيو جند گز يحيمشمول سنجش تشر انيدانشجو

 نييك از موارد ب ترم نشان داد كه در هيچ يابتدا و انتها
 يتفاوت معنادار انيمطالعه دانشجو يسطح كرديرو

  ).2جدول (وجود نداشته است
آماده  يو سطح يعمق ينمرات راهبردها نيانگيم سهيمقا

مشمول  انيهر دو گروه دانشجو يشدن جهت امتحان برا
يك از  نشان داد كه در هيچ يحياي و تشر سنجش چندگزينه

در ابتدا  يو سطح يعمق ينمرات راهبردها نيانگيم نيموارد ب
  ).4و  3ول اجد(وجود ندارد يترم تفاوت معنادار يو انتها

به  انيمطالعه دانشجو يكردهاينمرات رو نيانگيم سهيمقا 
نشان داد  يزوج t نجش با آزمونجنس و نوع س كيتفك

دختر  انيمطالعه دانشجو يعمق يكردهايرو نيكه ب
ترم  يدر ابتدا يحيمشمول روش سنجش تشر

 تفاوت معنادار) 73/3±34/0( ترم و انتهاي) 37/0±66/3(
  تفاوت  نياما ا ؛)=p=50/3-t ,001/0( وجود دارد يآمار

دانشگاه علوم  ييماما يدانشكده پرستار انيمطالعه در دانشجو يسطح كردينمرات رو اريو انحراف مع نيانگيم سهيمقا : 2جدول
  ترم يشاپور در ابتد و انتها يجند يپزشك

  )درصد(فراواني  نوع آزمون
  ميانگين و انحراف معيار نمرات

t p  انتهاي ترم ابتداي ترم  
 328/0  -985/0 54/3±59/0 47/3±52/0 61)٪49( ايچندگزينه

 563/0  -582/0 29/3±57/0 26/3±52/0 63)٪51( تشريحي

  257/0  -14/1 42/3±59/0 36/3±53/0 124)ْ٪100( كل
  

 ييماما يدانشكده پرستار انيامتحان در دانشجو يآماده شدن برا ينمرات راهبرد عمق اريو انحراف مع نيانگيم سهيمقا :3جدول 
  ترم يو انتها اشاپور در ابتد يجند يدانشگاه علوم پزشك

 نوع آزمون
  )درصد(فراواني

  ميانگين و انحراف معيار نمرات
t p  انتهاي ترم ابتداي ترم  

 593/0  -538/0 98/3±55/0 94/3±50/0  72)٪5/52( ايچندگزينه

 247/0  -17/1 93/3±59/0 01/4±39/0 65)٪5/47( تشريحي

  680/0  -414/0 96/3±57/0 97/3±48/0 137)٪100( كل

  
مقايسه ميانگين و انحراف معيار نمرات راهبرد سطحي آماده شدن براي امتحان در دانشجويان دانشكده پرستاري مامايي : 4جدول 

  دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور در ابتد و انتهاي ترم
 نوع آزمون

  فراواني و درصد
  معيار نمراتميانگين و انحراف 

t p  انتهاي ترم ابتداي ترم  
 669/0  -429/0 60/3±56/0 57/3±43/0  72)٪5/52( ايچندگزينه

 305/0  -03/1 49/3±55/0 43/3±52/0 65)٪5/47( تشريحي
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  351/0  -936/0 54/3±56/0 ±48/0 50/3 137)٪100( كل
  

 و انتهاي) 84/3±34/0( پسر در ابتدا انيدانشجو يبرا
  ).p=64/0(معنادار نبوداز نظرآماري ) 82/3±32/0( ترم
مطالعه  يسطح يكردهاينمرات رو نيانگيم سهيمقا

اي در  پسر مشمول روش سنجش چندگزينه انيدانشجو
 زني) 63/3±60/0( ترم و انتهاي) 34/3±46/0(ترم  يابتدا

معنادار ي نظر آمارها از  نيانگينشان داد كه تفاوت م
 انيدانشجو يتفاوت برا نياما ا ؛)=p=13/2-t ,05/0(است

) 52/3±60/0( ترم و انتهاي) 51/3±53/0( دختر در ابتدا
  ).p=96/0(معنادار نبوداز نظر آماري 

 ،نمونه نييسوم باال و پا كيبراساس معدل  ابتدا
شدند  كيتفك نييبه دو گروه معدل باال و پا انيدانشجو

به طور  نييسپس در هر كدام از دو گروه باال و پا
مطالعه و راهبرد  كرديرو يزوج t جداگانه با آزمون

  .شدند سهيترم مقا انيغاز و پاآامتحان در  يبرا يآمادگ
به  انيمطالعه دانشجو يكردهاينمرات رو نيانگيم سهيمقا
 tبا آزمون ) نييمعدل باال و پا(ي ليعملكرد تحص كيتفك

 انيمطالعه دانشجو يكردهايرو نينشان داد كه ب يزوج
سنجش  يها يك از روش در هيچ نييبا معدل باال و پا

ترم تفاوت  ياي در ابتدا و انتها و چندگزينه يحيتشر
  ).p<05/0(وجود ندارد يرمعنادار آما

و  يعمق ينمرات راهبردها نيانگيم سهيمقا نيهمچن
عملكرد  كيآماده شدن جهت امتحان به تفك يسطح
 يراهبردها نينشان داد كه ب) نييمعدل باال و پا(ي ليتحص

با  انيامتحان در هر دو گروه دانشجو يآماده شدن برا
سنجش  يها يك از روش  در هيچ نييمعدل باال و پا

ترم تفاوت  يو انتها بتدااي در ا و چندگزينه يحيتشر
  ).p<05/0(وجود ندارد يمعنادار آمار

  
  بحث

مختلف  يها تأثير روشي مطالعه به منظور بررس نيا
آماده شدن  يمطالعه و راهبردها يكردهايسنجش بر رو

  . و اجرا شد يامتحان طراح يبرا
كه امتحان  يانيپژوهش نشان داد، دانشجو يها داده ليتحل

 يمعنادار به طور ،بود يحيآنها از نوع تشر يكالس
طالعه در م يعمق كرديدر رو يترنمرات باال نيانگيم

 ، )1جدول (اند داشتهدر مقايسه با ابتداي ترم ترم  يانتها
 يانيمطالعه دانشجو يكردهاينمرات رو نيانگيم نياما ب

اي بوده است تفاوت  كه امتحان آنها از نوع چندگزينه
 احتماالً گر،يد انيبه ب. ديمشاهده نگرد يمعنادار آمار

 انيدانشجوباعث سوق دادن ي حياستفاده از سؤاالت تشر
. مطالعه شده است يعمق يكردهاياز رو شتريب استفادهبه 

مطالعه  كردياي در رو اما استفاده از سؤاالت چندگزينه
مطالعه  جينتا. نكرده است جاديا يرييتغ انيدانشجو

 كرديحاضر با مطالعات متعدد كه نوع سنجش را در رو
اند تا  مؤثر گزارش كرده انيدانشجو يريادگيمطالعه و 

  ).25تا 20(دارد يخوان اي هم اندازه
ي ها ارتباط در دانشگاه نيمطالعات انجام شده در ا مرور

 اسكولر. در بر داشته است يمتفاوت جيمختلف نتا
)Scouller(تانك ،)Thangs (گوليو تر )Thrigwell (

در امتحانات  انينمرات دانشجو نيب يرابطه معنادار
مطالعه گزارش  يعمق كرديو استفاده از رو يحيتشر
مطالعه  كرديكه رو يانياند دانشجو اند و نشان داده كرده

 ينمرات باالتر يحيبوده در امتحانات تشر يآنها عمق
گزارش  يآباد و فتح انكري). 22تا20(اند كرده افتيدر

آنها از نوع  يكه امتحان كالس يانياند كه دانشجو كرده
 يسطح ردكيدر رو ياي بوده است نمره باالتر چندگزينه

 يسطح كرديبه رو انيودانشج يعني .اند مطالعه كسب كرده
 جيحال نتا نيبا ا). 11تا2(اند داشته يشتريمطالعه توجه ب
عدم ارتباط و  دهنده نشان زين نياز محقق يمطالعات برخ

بوده  انيمطالعه دانشجو كرديهر گونه تأثير سنجش بر رو
ها ممكن است  پژوهش نيا جينتا يخوان ناهم). 25تا23(است
مطالعه،  يو اجرا يطراح درتفاوت  لياز قب يمختلف ليبه دال
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 يها دروس و رشته تي، ماهيمورد بررس يها گروه
و حجم نمونه مورد مطالعه بوده  انيدانشجو يليتحص
 انينفر از دانشجو 332 يآبادي كه رو مطالعه فتح .باشد
 زيانجام شد ن يآموزش تيريو مد يروانشناس يها رشته

 يريادگيمطالعه و  كردينشان داد كه نوع سنجش بر رو
هر چند در مطالعه حاضر ). 2(مؤثر بوده است انيدانشجو

مطالعه  يسطح يكردهاينمرات رو نيانگيتفاوت م
اي  آنها از نوع چندگزينه يكه امتحان كالس يانيدانشجو

ه با مطالع سهيست؛ اما در مقايفاوت معنادار نتبوده است 
 كردياي رو چندگزينهي ها كه در آن آزمون ،يآباد فتح

اند، كامالً متفاوت  كرده تر يرا سطح انيمطالعه دانشجو
با علوم  يدروس علوم پزشك تيماه تفاوت احتماال. است
دو مطالعه بوده  نيا جياختالف نتا ليتواند از دال مي يانسان
 انينشان داد كه دانشجو يدر پژوهش) Biggs( گزيب. باشد

 لعهمطاي سطح كرديهنر از رو انياز دانشجو شيعلوم ب
 شتريآن ب يمطالب به خاطر سپردن رايكنند ز استفاده مي

  ).26(است
توسط  ران،يمطالعه فراگ كرديكه در رو يمهم اريبس نكته
با  است كه، نيمورد تأكيد قرار گرفته، ا نياز محقق يبرخ

توان  اي مي مناسب سنجش تا اندازه يها استفاده از روش
 كرديرا به سمت رو انيمطالعه دانشجو يكردهايرو

ها دال  پژوهش يبرخ جيوجود نتا نيبا ا. مطلوب سوق داد
سوق دادن  يبرا ييعامل به تنها نياست كه ا ودهب نيبر ا

). 16(ستين يخاص مطالعه كاف كرديبه رو انيدانشجو
گزارش كرده است كه  يبررس كيبا انجام  ستليانتو

 طيمطالعه را بر اساس شرا كرديتوان رو گرچه مي
. ستيآسان ن زيكار چندان ن نيداد، اما ا رييتغ يريادگي

مطالعه  يسطح كرديبه استفاده از رو رانيسوق دادن فراگ
همراه بوده است،  تيتر و با موفق سنجش ساده قياز طر

 تيموفق مطالعه با يعمق كرديرو يالقا ياما تالش برا
  ).27(همراه نبوده است يچندان
 يكردهاينشان داد كه رو نيهمچن يبررس نيا جينتا

آزمون . دختر و پسر متفاوت است انيمطالعه در دانشجو

t كرديرو يحيتشر يها دهد كه آزمون نشان مي يزوج 
ي ها تر و آزمون يدختر را عمق انيمطالعه دانشجو

تر  يپسر را سطح انيمطالعه دانشجو كردياي رو چندگزينه
مطالعه  يكردهايو رو تيرابطه جنس رهدربا. كرده است

. وجود دارد يمتفاوت يها دختر و پسر گزارش انيدانشجو
 يتيشخص يژگيمعتقد است و) Smith( تياسم

شود تا آنان نسبت به  دختر باعث مي انيدانشجو
پسر در كنترل درك و فهم خود در مطالعه  انيدانشجو

 كرديرو در مورد يبررس كي). 15(باشندتر  مرتب و منظم
نشان داده است كه  يرشته روانشناس انيدانشجو مطالعه

 يانجام كارها دارا دردختر  انيدانشجو يبه طور كل
. مندتر هستند تر و قاعده بوده و منظم قيدق يزير برنامه

دختر در  انينشان داد كه دانشجو يبررس نيا جينتا
 ؛مواجه بودند يشتريب ياي با دشوار امتحانات چندگزينه

تر و  اي راحت پسر در امتحانات چندگزينه انيدانشجواما 
 يشتريب يريپذ دختران انعطاف. اند تر عمل كرده مطمئن

 جاديا رييخود تغي ها در روش يشتريدارند و با سرعت ب
 وهيو ش كنند يتر رفتار م رانهيگ پسران سخت يول كنند يم

پسران به فرار از مطالعه . دهند يم رييتغ رتريخود را د
  .)28(دارند يشتريب ليمات يعمق
مانند  يقبل يها پژوهش يبرخ جيمطالعه با نتا نيا جينتا

) Smith( تيو اسم) Kereber( مبرر، ك)Speth( اسپت
از  گريد يبرخ يها افتهيو با ) 30و29و15(دارد يخوان هم

 يهماهنگ )Duff( داف و) Wilson( لسونيها مانند و پژوهش
 يها مطالعه، گروه يتفاوت در طراح ديشا). 32و31(ندارد

مورد  يآمار يها ، حجم نمونه و روشيرسمورد بر
 يخوان مطالعات از علل ناهم نيمختلف در ا نياستفاده محقق

  .مطالعات باشد نيبه دست آمده در ا جينتا و تفاوت
 يآماده شدن برا يو سطح يعمق ينمرات راهبردها نيب

تفاوت  يحياي و تشر امتحانات در سؤاالت چندگزينه
 ينوع سنجش كالس گريد انيبه ب. وجود ندارد يمعنادار

امتحانات  يبرا انيآماده شدن دانشجو يراهبردها يرو
پژوهش با  يها افتهيبخش از  نيا. نداشته است يتأثير
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 و ژانگ) Smith( تياسمند مان يپژوهشگران جينتا
)Zhang( امتحان و نوع  يآماده شدن برا يراهبردها نيكه ب

و با  ؛)33و15(دارد يخوان اند، هم نكرده داياي پ سنجش رابطه
و تحت تأثير  رياز پژوهشگران كه متغ يمطالعات برخ جينتا

امتحان را در  يبرا شدنمطالعه و آماده  يكردهايبودن رو
  .)35و34(ندارد يخوان اند، هم خود گزارش نموده يها يبررس
 يريادگيمطالعه و  كرديممكن است بر رو ياديز عوامل

 يهمچون محتوا يعوامل. تأثير داشته باشند انيدانشجو
نوع سنجش و استفاده از  د،ياسات سيتدر وهيش ،يآموزش
حجم مطالب  ،يا نهيچندگز اي يحيتشر يها آزمون
جهت مطالعه بر  ازيو كم بودن زمان مورد ن يآموزش

  ).36(مؤثر هستند انيمطالعه دانشجو كرديرو
دهد كه  پژوهش نشان مي نيا يها افتهيمجموع  در
اي تحت تأثير نوع  مطالعه ممكن است تا اندازه يكردهايرو

با توجه به  انياساس دانشجو نيبر ا. كند رييسنجش تغ
آنها در امتحان خواهد  تيباعث موفق يكردياين كه چه رو

 تياگر موفق ؛نوع مطالعه خود را انتخاب خواهند كرد ،شد
مطالعه باشد  يعمق كرديدر امتحان مستلزم استفاده از رو

به نظر . كنند مي دايپ شيبه سمت آن گرا انيدانشجو
به دليل  امتحان يآماده شدن برا يرسد راهبردها مي
گذراندن دروس در زمان  يبرا انيدانشجو تيلووا

 مطالعه و يها كرديتراز رو با ثبات تر در دانشگاه كوتاه
  .نان بوده باشدآ يريادگي

 يابيهم اكنون روش غالب در ارزش ميدان كه مي طور همان
اي  ها استفاده از آزمون چندگزينه در دانشگاه انيدانشجو

 كيكه با  ميانتظار داشته باش دينبا ليدل نياست؛ به هم
امتحان  يگفته شده برا انيژوهش كه در آن به دانشجوپ
 ياستفاده خواهد شد در راهبردها يحياز آزمون تشر يانيپا

 جاديا يعيسر رييامتحان تغ يبرا انيآماده شدن دانشجو
آماده شدن  يمطالعه و راهبردها كرديرو رييتغ يبرا. شود
استمرار  يحيتشر يها گيري آزمون به كار ديامتحان با يبرا

  .بگذارد يداشته باشد تا تأثير الزم را بر جا
 يبا بررس يمطالعه مرور كيدر ) Struyven( نياسترو

 جهينت نيارتباط به ا نيمطالعات انجام گرفته در ا جينتا
از نوع آزمون نحوه  انياست كه انتظار دانشجو دهيرس

و در مجموع  ،دهد تأثير قرار مي  مطالعه آنها را تحت
به  يحياي و تشر چندگزينهي ها امتحان يبرا انيدانشجو
اگر در زمان  يحت. شوند آماده مي يتفاوتم يها روش

درباره نوع امتحان  يآگاه يكالس يها ادداشتينوشتن 
 يخود را به روش متفاوت يها ادداشتيداشته باشند، 

 كرديرو يكه دارا يانيدانشجو نيبنابرا. كنند مرور مي
سنجش، به  يصورت اقتضا مطالعه هستند در يعمق

 يمطالعه رو يسطح يكردهاياستفاده از رو
 يتوان گفت روش سنجش، تأثير مهم لذا مي ؛)37(آورند مي

و به تبع آن در بازده  انيمطالعه دانشجو كرديدر رو
  .آموزش دارد نديمطلوب فرا

اي و به  استفاده از امتحانات چندگزينه نيرابطه ب اگرچه
و  يحيتشر يها مطالعه و امتحان يسطح كرديرو يريكارگ
پژوهش تأييد شده  نيمطالعه در چند يعمق كرديرو

 جيمطالعات نتا يبرخ يها افتهيوجود  نيبا ا ؛)10و2(است
ها نشان  پژوهش نيا جينتا. كند فوق را تأييد نمي يها پژوهش

مطالعه،  كرديگيري رو دهد كه عامل مؤثر در به كار مي
مورد سنجش،  فيمات تكالاز الزا انيبرداشت دانشجو

 ييتوانا زانيم نيدروس و همچن يدگيچيو پ يمحتوا
ها نشان داده است كه امتحان  از پژوهش يكي جينتا. آنهاست
 يها توانمند رشته انيبه خصوص در دانشجو ،يا نهيچندگز

شده  مطالعه منجر يعمق يكردهاياز رو ستفادهعلوم، به ا
 كرديرو شيكه افزا ديايگونه به نظر ب نيا ديشا ،)38(است
همراه است، اما در مطالعات  يسطح كرديبا كاهش رو يعمق

  ).38(موضوع تأييد نشده است نيمختلف ا
اي و  نشان داد كه سؤاالت چندگزينه يبررس نيا جينتا

باال و  يليتحص شرفتيبا پ انيدانشجو كرديبر رو يحيتشر
 نيدر ا يمطالعات قبل جينتا يبررس. تأثير نداشته است نييپا

 كرديدهد كه با وجود مرتبط دانسته شدن رو ارتباط نشان مي
 شرفتيبا پ يسطح كرديباال و رو يليتحص شرفتيبا پ يعمق

 يبرخ. ستين اديز نهيزم نيتوافق موجود در ا ن،ييپا يليتحص
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 شرفتيمطالعه و پ يكردهايرو نيب يرابطه معنادار نيمحقق
دال بر  اتاز مطالع يبرخ جينتا .)20و7(اند نكرده دايپ يليتحص

 جينتا). 39و25(بوده است رهايمتغ نيا نيوجود ارتباط ب
از مطالعات موجود كه  ياريبس يها افتهيپژوهش حاضر با 

گزارش  يليتحص شرفتيمطالعه و پ يكردهايرو نياي ب رابطه
 نيا جيدر نتا يپراكندگ. )40و20(دارد يخوان اند، هم نكرده

حجم و  لياز قب عواملي از برخ يتواند ناش ها مي پژوهش
محتوا و حجم مطالب  ،يمورد بررس يها مشخصات نمونه

به كار گرفته ي آمار يها استاد و روش سيسبك تدر ،يدرس
  ).41(بوده باشد نيتوسط محقق

 ياي دارا مداخله يها پژوهش گريمطالعه مانند د نيا
تأكيد و نظارت بر پركردن  رغم يعل. بود ييها تيمحدود

از  يكي انياز دانشجو يسفانه برخأها مت كامل پرسشنامه
و محقق  كرده بودند ليرا به طور ناقص تكم پرسشنامه دو
ناچار اطالعات مربوط به آن دانشجو را در آن قسمت ه ب

 كرديرو يها تعداد پرسشنامه جهيدر نت ؛ردك حذف مي
متفاوت  يامتحان قدر يو راهبرد آماده شدن برا مطالعه
و در دو بانك مجزا به طور  ها پرسشنامه نيا يول. است

 قرار گرفتند تا از بروز مشكل يابيجداگانه مورد ارز
 گرياز د. كنترل گردد تيمحدود نيشود و ا يريجلوگ

توان به استفاده از گروه  مي طالعهم نيا يها تيمحدود
و  ضوعنبودن مو كساني ،انياز دانشجو يخاص و محدود

مشمول امتحان  انيدانشجو هر دو گروه يدرس برا تيماه
اشاره  ديو متعدد بودن تعداد اسات يحياي و تشر چندگزينه

به دست  جيمطالعه و نتا يها تيبا توجه به محدود .كرد

از  ييها با نمونه يمشابه طالعاتشود كه م مي شنهاديآمده پ
درس خاص با مدرس واحد  كيو در  يليرشته تحص كي

به  زياستاد ن سيتدر وهيانجام شود تا نوع درس و ش
  .گر كنترل شود مداخله ريمتغ كيعنوان 

  
  گيري نتيجه

كه استفاده از سؤاالت  نشان داد يبررس نيا جينتا
 يمطالعه عمق كرديرو شيتواند باعث افزا مي يحيتشر

ت سؤاال با توجه به تأثير نيبنابرا. بشود انيدانشجو
و  قيعم يريادگيبه  انيدر سوق دادن دانشجو يحيتشر

و مدرسان جهت  زانير شود برنامه مي شنهاديمعنادار، پ
 يها از روش قيعم يريادگيو  همطالع كرديبهبود رو

 يبيترك ايو  يحياز سؤاالت تشر شتريمناسب سنجش و ب
 نيتا بد .ندياستفاده نما يحيو تشر ينياز سؤاالت ع

مطالعه  كردياز رو شتريرا به استفاده ب انيدانشجو لهيوس
است  يتر مطالعه در آموزش عال مناسب كرديكه رو يعمق
  .كنند ييو راهنما قيتشو

  
  قدرداني

دانند از معاونت توسعه  پژوهشگران بر خود الزم مي
كه در  يانيدانشجو يدانشگاه و تمام يپژوهش و فناور

تشكر و  مانهيپژوهش شركت داشتند صم نيانجام ا
  . ندينما يقدردان
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The Effect of Two Assessment Methods on Exam Preparation and 
Study Strategies: Multiple Choice and Essay Questions 

 
Abdolhussein Shakurnia1, Houshang Alijani2, Shahnaz Najjar3, Hossein Komeili sani4, 

Hussein Elhampour5 
 
Abstract 
 
Introduction: Utilizing appropriate approaches to study and learning can improve students’ academic 
performance. Recent studies have shown that students’ learning approaches are influenced by several 
factors including the type of assessment. The aim of this study is to assess the effect of multiple-choice tests 
(MCQ) and essay tests on the nursing students’ learning approaches. 
Methods: This quasi-experimental study was done on 124 students from the School of Nursing & Midwifery 
of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2011-2012. Subjects were divided into two groups 
based on the type of exam questions, one group multiple choice questions group and the other essay 
questions group. In this study, two questionnaires of study approaches (32 items) and exam preparation 
strategies (28 questions) were used. Validity and reliability of the questionnaires were confirmed. Both 
groups completed the questionnaires at the beginning and the end of the semester. Statistical analysis was 
performed by paired sample T test. 
Results: There was a significant difference between the deep approaches to study scores in students 
regarding essay type exams (3.70±0.37 vs.3.75±0.33, p=0.008). There was a statistically significant 
difference in the deep approaches to study in female students regarding essay type exams at the beginning 
and end of the semester (3.66±0.37 vs. 3.73±0.34 respectively, p=0.001); there was a statistically significant 
difference in the surface approaches to study in male students regarding MCQ exams at the beginning and 
end of the semester (3.34±0.46 vs. 3.63±0.60 respectively, p=0.05). 
Conclusion: The results showed that the application of essay type tests method for students’ evaluation 
could lead to a preference for deep approaches to study. It is suggested that this method be used in 
evaluating students to provide the opportunity to encourage deep approaches to study. 
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