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  چکیده

 تیفیبه بهبود ک منجر یتراکم یابیدر کنار ارزش ینیتکو یابیاستفاده از ارزش هاي برخی مطالعات نشان داده است کهیافته: مقدمه

عالوه  ینیتکو یابیارزش تأثیر یمطالعه با هدف بررس نیا. شود می انیخودراهبر دانشجو يریادگی تیمطالعه و تقو زهیانگ شیآموزش، افزا

   .دیاصفهان انجام گرد یلوم پزشکدانشگاه ع یپزشک انیدانشجو شناسی و بافت یدروس آناتوم يریادگی زانیبر م یتراکم یابیبر ارزش

و ) گروه شاهد( 90-91دوم  مسالیدر نرا شناسی و بافت یدروس آناتومکه  یپزشک انیدانشجو کلیه یتجرب مهین دراین مطالعه: ها روش

به عنوان  ینیتکو یابیاز ارزش. وارد مطالعه شدند گیري در دسترسنمونه به روش اخذ نموده بودند، )یگروه تجرب( 91-92اول  مسالین

نفر و در  54شامل  یدر درس آناتوم یگروه تجرب انیتعداد دانشجو. ترم استفاده شد انیپا یتراکم یابیدر کنار ارزش یمداخله آموزش کی

ه شدآوري  جمع يها داده. نفر بود 60برابر و شامل  شناسی و شاهد در درس بافت یگروه تجرب انیتعداد دانشجو. ندنفر بود 64گروه شاهد 

  .شد لیتحل )آزمون تی مستقل(آمار توصیفی و استنباطی لهیبه وس

 .آمد به دست 32/13±73/2و گروه شاهد  89/11±01/2 یسروگردن گروه تجرب یدرس آناتوم يها آزموننمرات  نیانگیم: نتایج

درس  يها آزموننمرات  نیانگیم ).=t=012/0p ,605/2( را نشان داد يتفاوت معنادارمورد مطالعه دو گروه  در نمرات نیانگیم سهمقای

نمرات دو گروه مورد مطالعه  نیانگیم سهآمد که مقای به دست 82/13±58/2و گروه شاهد  50/13±27/2 یگروه تجرب شناسی بافت

  ).=t=447/0p ,765/0( دیمشاهده نگرد يتفاوت معنادار

به عنوان مالك  انینمرات دانشجو شینه تنها باعث افزااي  هنیچهارگز يها آزموندر قالب  ینیتکو یابیاستفاده از ارزش: گیري نتیجه

  . آنها شده است يریادگیباعث کاهش معنا دار نمرات و  سروگردن یآناتومدرس آنان نشده است بلکه در  يریادگی
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  1/4/94 :تاریخ پذیرش ،7/12/93: ، تاریخ اصالحیه4/6/93 :تاریخ دریافت مقاله

  مقدمه

از جمله دروس مهم مقطع  شناسی و بافت یدروس آناتوم

در آن  هستند که یو دروس هستند یپزشک هیعلوم پا

. شوند می آشنا یزبان پزشک هیاول يها با واژه انیدانشجو

ش در آموزش و توسعه دان يدروس نقش محور نیا

آنها به عنوان اساس علوم  يریدارند و لزوم فراگ یپزشک

  . )1(انکار است رقابلیغ يامر) ینیبالو  هیپا( یپزشک

از ساختمان و اي  و تازه قیبا شرح دق هیپا شناسی بافت

چهار بافت  حیآغاز شده و سپس به تشر ها عمل سلول
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از  کیپردازد و سرانجام هر  می بدن انسان یاساس

 را مورد بحث قرار یاختصاص يها دستگاهو  ها اندام

و  ترین یاز اساس یکیانسان  یدرس آناتوم .دهد می

و پزشکان  است یپزشک هیپا ومعل يها شاخه ترین مهم

 ها دستگاه تیاز وضع یبتوانند اطالعات اساس دیبا ندهیآ

 نهیبدن کسب کنند و از آن در جهت معا يایو جغراف

حاصل از  يها افتهی ریو تفس مارانیب آمیز تیموفق

  . استفاده کنند شرفتهیپ یصیتشخ يها روش

 یپزشک انیبه دانشجو یآموزش آناتوم لیتسه جهت

 کیسر و گردن و اندام تفک ،یتنه، نوروآناتوم يواحدها

در . گردد می ارائه یمختلف يها مسالیشده است و در ن

عضالت،  ،یسر و گردن اجزاء اسکلت یواحد آناتوم

 سیهماهنگ تدر به طور هیناح نیاعصاب و عروق ا

 یآناتوم تیجذاب ینیو با افزودن مطالب بال شود می

  . شود می افزوده

 یمعضل یپزشک انیدردانشجو يریادگی زهیکاهش انگ

به کرات مطرح  دیاز طرف اسات ریاخ ياست که در سالها

از  توان می يریادگی زهیانگ شیبه منظور افزا. شده است

با  ینیتکو یابیارزش. ده نموداستفا ینیتکو یابیارزش

کردن نقاط ضعف شان،  دایدر پ انیکمک به دانشجو

هاي یافته.کند می تیدر آنها تقو زین امطالعه خود راهبر ر

 یابیاستفاده از ارزش برخی مطالعات نشان داده است که

 تیفیمنجر به بهبود ک یتراکم یابیدر کنار ارزش ینیتکو

 يریادگی تیو تقو مطالعه زهیانگ شیآموزش، افزا

  . )3و2(شود می انیخودراهبر دانشجو

است که  یداده است و روش آوري جمعروند  یابیارزش

 یاددهیدر مورد روش  یاستاد با استفاده از آن اطالعات

 آوري جمعپس از . آورد به دست میکالس  يریادگی

 ينمود و برا لیو تحل یابیآنها را ارز توان ها می داده

 ،يریادگی یاددهی يها فع نواقص و ضعفبهبود کار و ر

  . )4(نمود گیري میتصم

و  ینیتکو یابیمعمول در آموزش از دو نوع ارزش به طور

در طول دوره  ینیتکو یابیارزش. شود می استفاده یتراکم

استاد هنوز در  یآموزش تیکه فعال یوقت یعنی یآموزش

 ای نیدر حال تکو انیدانشجو يریادگیاست و  انیجر

کمک به  ياین روش برا. شود می است، انجام یريگ شکل

و هدف  شود می استفاده یروش آموزش ایاصالح برنامه 

نقاط  نییتع يدانشجویان برا يریادگیاز  افتنی یآگاه آن

مشکالت روش  صیتشخ زیو ن يریادگیقوت و ضعف 

. است یآموزش يها استاد در رابطه با هدف یآموزش

و  انیدانشجو يریادگیامکان رفع مشکالت  نیبنابرا

 سریماستاد  یبرطرف کردن نواقص روش آموزش

  . )5(ستا

 اجازه انیبه دانشجو ینیتکو یابیخالصه ارزش به طور

 ن،فترگ ادیچگونه  را و زیچه چ که در مورد دهد می

در  خوراند پساستفاده از . رندیبگ میقضاوت کنند و تصم

 کهاست  سیتدر کار راه ترین مهم ینیتکو یابیارزش

 زیدر خصوص چه چ يفور گیري مید امکان تصمتوان می

از جمله . )6و3(را فراهم کند ردنک سیو چگونه تدر

مشاهده  ي ارزشیابی تکوینی می توان بهها روش

به دانشجو،  خوراند پسو دادن  یکالس يها تیفعال

امتحانات و  يخانه دانشجو برا يها فیاستفاده از تکل

   .)4(نام برد یکالس يها بحث

دانشجو و کامل  يریادگیبعد از اتمام  یتراکم یابیارزش

با  توان می و شود می استاد انجام سیشدن دوره تدر

و  یکالس فی، تکالها ، پروژهها استفاده از انواع آزمون

  . )5و4(آن را اجرا نمود وهایپورت فول

از جمله دروس  هیدروس علوم پا تیتوجه به اهم با

استفاده از  ،یآموزش پزشک در شناسی و بافت یآناتوم

و تداوم  تیتقو يبرا يریادگی - یاددهی نینو يها روش

آموزش  نیمسؤول يها از دغدغه انیدانشجو يریادگی

اول سال  مسالیاساس در ن نیبر هم. است یپزشک

و  یگروه دانشکده پزشک رانیمد يشورا 91- 92 یلیتحص

مطالعه  زانیم شیوقت دانشکده به منظور افزا استیر

در  ینیتکو یابیبه استفاده از ارزش میتصم انینشجودا

به تمام  میتصم نینمودند و ا یتراکم یابیکنار ارزش
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اول  مسالیدر ن بیترت نیبه ا. ابالغ شد هیعلوم پا دیاسات

ترم و  مین یمتراک یابیعالوه بر ارزش دیاسات 92-91

 گریداي  نهیترم در طول ترم از چند آزمون چهارگز انیپا

مطالعه  نیا. استفاده نمودند ینیتکو یابیان ارزشتحت عنو

عالوه بر  ینیتکو یابیارزش تأثیر یبا هدف بررس

و  یدروس آناتوم يریادگی زانیبر م یتراکم یابیارزش

 یپزشک انیدانشجو 91-92اول  مسالیدر ن شناسی بافت

  . دیاصفهان انجام گرد یعلوم پزشک دانشگاه

  

  ها روش

بود که در آن به روش  یتجرب مهیمطالعه ن کیمطالعه  نیا

و  یدروس آناتوم یپزشک انیدانشجو هیکل يسرشمار

و ) گروه شاهد( 90- 91دوم  مسالیدر ن شناسی بافت

. وارد مطالعه شدند) یگروه تجرب( 91- 92اول  مسالین

 مسالیبالفاصله قبل از ن مسالین انیگروه شاهد، دانشجو

منابع  ورددر م يمسان سازامکان ه .بودند یگروه تجرب

در هر دو وجود داشت وت سؤاالوسطح  دیاسات ،یدرس

 کیبه عنوان  ینیتکو یابیاز ارزش .ندبود کسانیگروه 

ترم  انیپا یتراکم یابیدر کنار ارزش یمداخله آموزش

در درس  یگروه تجرب انیتعداد دانشجو. استفاده شد

تعداد . نفر بود 64نفر و در گروه شاهد  54شامل  یآناتوم

 شناسی و شاهد در درس بافت یگروه تجرب انیودانشج

ي ها گروه انتخاب نیمسال براي. نفر بود 60برابر و شامل 

  . تصادفی بود کامالتجربی و شاهد 

 يمذکور برگزار یلیترم تحص در شروع دیاسات

و  کباریبه فاصله چند هفته اي  نهیچهارگز يها آزمون

ا به اطالع ترم ر انیدر نمرات پا ها آزمون جهینت تأثیر

سر و  یآناتومهر دو درس  يبرا. رساندند انیدانشجو

اجرا شد، اي  نهیچهارگز يها آزمون شناسی گردن و بافت

 ینیسه آزمون تکو شناسی در درس بافت طوري کهبه 

سر و گردن  یاتومو در درس آن یسؤال 30اي  نهیچهارگز

در طول ترم  یسؤال 16اي  نهیچهارگز ینیپنج آزمون تکو

هر درس با نظر استاد به چند قسمت  يمحتوا. ار شدبرگز

 دیاسات ریبا سا یشد و هراستاد بدون هماهنگ میتقس

 يبرگزار يبرا یلیتحص مسالیرا در طول ن ییها زمان

 تیمسؤول. درس خود در نظر گرفت ینیتکو يها آزمون

دروس  ینیتکو يها آزمون يزمان برگزار یهماهنگ

 ییها تعداد آزمون ًضمنا. بود انیمختلف به عهده دانشجو

کرد و با نظر  نمی تیتبع یهر درس از قانون خاص ینیتکو

از  يخوراند پس. شد می استاد همان درس مشخص

، داده نشد انیبه دانشجو شدهبرگزار  ینیتکو يها آزمون

 یآموزش يمحتوا .فقط نمرات هر آزمون اعالم شد

 يها آزمون یآموزش ياز محتوا اجرا شده يها آزمون

اول سال  مسالیدر ن. ترم حذف شد انیترم و پا انیم

سر و گردن عالوه بر  یدر درس آناتوم 91- 92یلیتحص

و اي  نهیترم سه آزمون چهارگز انیترم و پا میان آزمون

ترم و  میعالوه بر آزمون ن زین شناسی در درس بافت

. برگزار شد زین گریداي  نهیآزمون چهارگز کیترم  انیپا

گروه  یترم آناتوم انیو پا ترم انیم ياه آزمون يبرا

نمره منظور شد و  20مجموعاً  نمره و 10هر کدام  شاهد

 نمره و 4هر کدام  یگروه تجرب یپنج آزمون آناتوم يبرا

و  انیم يها آزمون يبرا. نمره منظور شد 20مجموعاً 

 نمره و 10هر کدام  گروه شاهد شناسی ترم بافت انیپا

سه آزمون  يشد و برا نمره منظور 20مجموعاً 

 5هر کدام  ینیترم و تکو انیم یگروه تجرب شناسی بافت

به . نمره منظور شد 20مجموعاً  ،نمره 10ترم انینمره و پا

در محاسبه نمرات  ینیتکو يها نمرات آزمون بیترت نیا

 نیانگیم. مورد استفاده قرار گرفت انیدانشجو یینها

ل پنج آزمون درس ترم و ک انیترم، پا انینمرات آزمون م

در  شناسی سر و گردن و سه آزمون درس بافت یآناتوم

با  ها نیانگیم. شدند سهیمقا یدوگروه شاهد و تجرب

به منظور )t-testو آزمون SPSS-16افزار استفاده از نرم

  . شد زیآنال )نمرات در دو گروهي  ها میانگیني  مقایسه

  

  نتایج

ترم و کل پنج  انیترم، پا انینمرات آزمون م نیانگیم
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سر و گردن در دو گروه شاهد و  یآزمون درس آناتوم

بین ها نشان داد  یافته .)1 جدول( شدند سهیمقا یتجرب

 يترم دو گروه تفاوت معنادار انینمرات آزمون م نیانگیم

  . )p=0001/0(وجود دارد

ترم دو گروه  انینمرات آزمون پا نیانگیم سهیمقا در

  . دیمشاهده نگرد يرمورد مطالعه تفاوت معنادا

ترم دو گروه  يها نمرات کل آزمون نیانگیم سهیمقا در

  . دیمشاهده گرد يمورد مطالعه کاهش و تفاوت معنادار

و حداکثر نمره  9در گروه شاهد  انینمره دانشجو حداقل

 10/8حداقل نمره  یدر گروه تجرب کهیبود در حال 40/19

  . بود 4/15و حداکثر نمره 

  

  سر و گردن یآناتوم يها نمرات میان ترم، پایان ترم و میانگین کل آزمون و انحراف معیار نیانگیم سهیمقا :1 جدول

میانگین نمرات کل ترممیانگین نمرات پایان ترممیانگین نمرات میان ترمآناتومی سر و گردن

32/13±35/1373/2±30/1372/3±49/2گروه شاهد

89/11±69/1201/2±04/1130/2±60/1گروه تجربی

p value0001/0778/0012/0  

T823/5284/0605/2

ترم و  میعالوه بر آزمون ن زین شناسی در درس بافت

. برگزار شد زین گریداي  نهیآزمون چهارگز کیترم  انیپا

ترم و کل سه  انیترم، پا انینمرات آزمون م نیانگیم

 یدر دو گروه شاهد و تجرب شناسی آزمون درس بافت

  . )2 جدول(شدند سهیمقا

 انینمرات آزمون م نیانگیم مستقل اساس آزمون تی بر

نداشت بر  يتفاوت معناداردر این درس  دو گروه ترم

اساس همین آزمون میانگین نمرات پایان ترم دو گروه هم 

نمرات کل  نیانگیم. دار نداشتري معناتفاوت آما

تفاوت  نیز در این درس ترم دو گروه يها آزمون

  . دیمشاهده نگرد يعنادارم

و حداکثر  73/8در گروه شاهد  انینمره دانشجو حداقل

در گروه مداخله حداقل نمره  کهیبود در حال 82/17نمره 

  . بود 64/17و حداکثر نمره  71/7

  

شناسی بافت يها نمرات آزمون نیانگیم سهیمقا :2 جدول

میانگین نمرات کل ترمیان ترممیانگین نمرات پامیانگین نمرات میان ترمشناسی بافت

82/13±63/1358/2±01/1423/3±31/2گروه شاهد

50/13±79/1227/2±27/1456/2±68/2گروه مورد

p value581/007/0447/0

T556/0801/1765/0

  بحث

عالوه  ینیتکو یابیاستفاده از ارزش تأثیرمطالعه  نیدر ا

 یدروس آناتوم يریادگی زانیبر م یتراکم یابیبر ارزش

مقطع  یپزشک انیدانشجو شناسی سر و گردن و بافت

گروه ( 90- 91 یلیدوم سال تحص مسالیدر ن هیعلوم پا

) یگروه تجرب( 91- 92یلیاول سال تحص مسالیو ن) شاهد

 یابیشد که استفاده از ارزش صشد و مشخ سهیمقا

در ترم مورد اي  نهیچهارگز يها در قالب آزمون ینیتکو

به عنوان  انینمرات دانشجو شینه تنها باعث افزامطالعه 

آنها نشده است بلکه باعث کاهش معنادار  يریادگیمالك 

  . آنها شده است يریادگینمرات و 

 رایحالت بود ز نیدر بهتر سهیمقا طیدر مطالعه ما شرا
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و  یگروه تجرب يو دانشکده برا ید و منابع درسیاسات

بدین  ینیتکو یابیارزش ياجرا یبود ول کسانیشاهد 

در  .داشت انیدانشجو ییبر نمرات نها یمنف تأثیر گونه

 يبرااي  نهیاز آزمون چهار گز دیهمه اسات این مطالعه

  .استفاده نمودند  ینیتکو یابیارزش

در  دیو همکارانش اسات )Wiliam( امیلیمطالعه و در

آموزش داده شدند و  ینیتکو یابیخصوص ارزش

 جیبر نتا ینیتکو یابیرزشمشخص شد که استفاده از ا

  . )7(مثبت دارد تأثیر انیدانشجو ییآزمون نها

 اجراي صحیح در خصوص یمطالعه ما آموزش در

اجرا نشد و از نحوه  دیاسات يبرا ینیتکو یابیارزش

به  يدیبازد زین دیتوسط اسات ینیتکو یابیارزش اجراي

و وابسته به اي  قهیکار کامال سل يو اجرا امدیعمل ن

  . استاد بود یات قبلاطالع

را به منظور  ینیتکو یابیکه ارزش يگریمطالعه د در

 یینمرات نها استفاده کردند انیبهتر دانشجو يریادگی

مطالعه  نیدر ا. بهتر از گروه شاهد بود% 15 یگروه تجرب

و  دندیآموزش د ینیتکو یابیدر خصوص ارزش دیاسات

رد گروه مو يها مطالعه کالس يمحققان در طول اجرا

 یابیارزش ينموده و اشکاالت اجرا دیمداخله را بازد

جلسات این که ند ضمن نمود می را گوشزد ینیتکو

کار  يو انتها انهیدر م دیبا اسات زیپرسش و پاسخ ن

  . )8(داشتند

گروه  يها کالس یو منابع درس دیمطالعه ما اسات در

دو  نیب سهیمقااین که بودند ضمن  کسانیو شاهد  یتجرب

 يها آزمون جیو با استفاده از نتا یترم متوال

 طیشرا نیبهتر بیترت نیبه ا. انجام شداي  نهیچهارگز

 استفاده از ها نشان داد که یافته فراهم بود اما سهیمقا

بک دیفو بدون  یقبل يریز برنامهبدون  ینیتکو يها آزمون

  . تاثیر مفیدي در بهبود یادگیري فراگیران ندارد

 طیشرا نفراهم بود ضمن )Black( بلک مطالعه در

 يریز برنامهبا اي  نهیچهارگز ینیتکو يها آزمون ،سهیمقا

و پس از اتمام هر  گردیدو در زمان مشخص اجرا  یقبل

، ت در کالس بحث شدسؤاالآزمون در مورد پاسخ 

 ییبر نمرات نها يتأثیر ینیتکو يها نمرات آزمون همچنین

طرح از  يطول اجرا درمحققان  و نداشت انیدانشجو

 انیدر پا. نمودند دیکار بازد يو نحوه اجرا ها کالس

بهتر  یگروه تجرب یمشخص شد که نمرات آزمون تراکم

 انیاز گروه شاهد بود و استاد معتقد بود که دانشجو

 رندهیادگی کیفعال به  ریغ رندهیگیاد کیاز  یگروه تجرب

  . )9(شدند لیخودشان تبد يریادگی يبرا مسؤولفعال و 

د توان می درس يها در کالس ینیتکو یابیاز ارزش استفاده

دهد ضمن  شیرا افزا يریادگی يبرا انیدانشجو زهیانگ

 تیتقو انیخود راهبر را در دانشجو يریادگیاین که 

  . )2(کند می

همه  که این پژوهش انجام شد یلیترم تحص در

شان  یدانشکده در همه دروس تخصص انیدانشجو

زمان  کننده بودند و هماهنگ ینیتکو يها آزمون ریدرگ

بودند که با توجه به زمان  انی، دانشجوها آزمون يبرگزار

مطالعه در  يدروس و فرصت شان برا ریسا يها آزمون

به  دیتبا اسا ینیهر آزمون تکو يمورد زمان برگزار

مهم  طیاست که از شرا یدر حال نیا. دندیرسمی توافق

 نیهمکاران است و در ا نیبمشارکت  ینیتکو یابیارزش

 گریکدیبا  یدروس دانشکده پزشک دیاسات دیخصوص با

دروس  ینیتکو يها داشتند و زمان آزمون می مشارکت

 نیکه در ا) 10(ندکرد می هماهنگ گریخود را با همد

  . وجود نداشت نهیزم نیدر ا دیمطالعه مشارکت اسات

ر با داشتن اهداف مشخص در ه دیبا ینیتکو یابیارزش

هر قسمت از  يدانش، نگرش و عملکرد برا طهیسه ح

 یابیدر ارزش زیآن ن جیانجام شود و نتا یواحد درس

د توان می مرحله نیدر ا یابیارزش. باشد تأثیر یترم ب انیپا

 ایپروژه و  و،یپورت فول اي، نهیاز آزمون چهارگز ریغ

 دیاستاد با ینیتکو یابیدر ارزش. )11و10(مصاحبه باشد

 مشخص يها با هدف یکوچک درس يبه واحدهادرس را 

 یهر واحد درس انیکند و در پا میتقس طهیدر هر سه ح

 یآموزش يها هدف يکه حاو قیآزمون مختصر و دق کی
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 یابیارزش جیبهتر است از نتا نماید؛آن واحد است اجرا 

  . )5(استفاده نشود يگذار به منظور نمره ینیتکو

 يها داده آوري جمعاجرا و  يبرا يمتعدد يها روش

 يها آزمون ،)4(وجود دارد یو تراکم ینیتکو یابیارزش

ندارند  ییجا ینیتکو یابیدر ارزش ییبه تنهااي  نهیچهارگز

استاد و  نیب تعاملاستفاده شود که  ییها از روش دیو با

 يها جنبه ینیتکو یابیدر ارزش. دهد شیدانشجو را افزا

ها توجه و عمل در اجرا به آن دیوجود دارد که با یمهم

که  يبه طور سدر کال یجو مشارکت جادیازجمله ا ،شود

آشنا شده و همه در  گریهمد يها دهیبا ا انیدانشجو

  . )12و10(نمایند مشارکت يریادگی

 یابیارزش جهیهر دو بتوانند از نت دیو دانشجو با استاد

و  یاددهی ياستاد برا(بهبود روند کار خود  يبرا ینیتکو

 ازمندینمهم  نیکه ا ندیاستفاده نما) يریادگی يدانشجو برا

. است ینیتکو یابیارزش انیو دانشجو در جر استاد تعامل

 تیوضعبه دانشجو در خصوص  دیاستاد با یاز طرف

دانشجو  يرا برا يبدهد و ساختار بازخوردش ا يریادگی

 صیرا مرور کند و در مورد نقا بازخوردکند تا  یطراح

بدون  بازخورددرواقع دادن . دریبگ میاش تصم يریادگی

  . )4(ندارد یعمل به آن ارزش چندان يداشتن زمان برا

بر اساس ابالغ دانشکده انجام گرفت این مداخله 

تنها  بدین گونه ینیتکو یابیارزش يمشخص شد که اجراو

 ياي بدون برقرار نهیچهار گز يها آزمون زبا استفاده ا

 ان،یدانشجوبه دبکیدر کالس و دادن ف یجو مشارکت

 .شود می ینیتکو یابیمثبت ارزش جیبه نتا یابیمانع دست

مداوم  یتراکم یابیارزش کی کار نیا می رسدنظر به 

 نی، که هم)13(در طول ترم اجرا شده استبوده است که 

 طیمح يپر از استرس به جا طیمح جادید باعث اتوان می

شده  يریادگی يبرا انیدانشجو زهیو کاهش انگ یمشارکت

  .باشد

  

  گیري نتیجه

 یابیاستفاده از ارزشکه  نتایج این پژوهش نشان داد

 در اي نهیچهارگز يها در قالب آزمون بدین گونه، ینیتکو

نه  یپزشک انیدانشجوشناسی  و بافت یدروس آناتوم

به عنوان مالك  انینمرات دانشجو شیتنها باعث افزا

مرات آنها نشده است بلکه باعث کاهش معنادار ن يریادگی

از  شود می شنهادیپ نیبنابرا .آنها شده است يریادگیو 

استفاده شود که برنامه آن   ینیتکو یابیزشار يها روش

و با مشاوره دروس آن نیمسال  دیبا مشارکت همه اسات

 يقبل از اجرا. نوشته شود یمتخصص آموزش پزشک

آموزش  ینیتکو یابیدر خصوص ارزش دیاساتبه طرح 

تاد طرح درس کالس خود را با لحاظ داده شود و هر اس

 ياجرا نحوه از. سدیبنو ینیتکو یابیکردن ارزش

و جلسات پرسش و  به عمل آید دیبازد ینیتکو یابیارزش

برگزار شود و تالش شود  دیپاسخ در طول ترم با اسات

در برنامه لحاظ  ینیتکو یابیارزش يدیمهم و کل يها جنبه

  . شود

  

  قدردانی

ر ابراهیم اسفندیاري که همواره مشوق از جناب آقاي دکت 

اجراي طرح هاي پژوهشی در زمینه آموزش پزشکی 

  .بوده اند، کمال تشکر و قدردانی را داریم
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Effects of Formative Assessment on Medical Students’ Learning 
Outcomes in Anatomy and Histology Courses in Isfahan University of 

Medical Sciences

Roshanak Abutorabi1, Batool Hashemi Beni2, Marzieh Asgari Moghadam3, Abbas Qari 
Alavijeh4

Abstract

Introduction: Research has shown that formative assessment along with summative assessment improves 
quality of education, motivation to study, and self-directed learning among students. This study aimed to 
examine the effects of formative assessment as well as summative assessment on medical students’ learning 
outcomes in anatomy and histology courses in Isfahan University of Medical Sciences.
Methods: In this quasi-experimental study all medical students who took anatomy and histology courses in 
2012 (control group) and 2013 (experimental group) were selected through available sampling. The 
formative assessment was used as an educational intervention along with the summative assessment. The 
number of anatomy students was 54 in the experimental group and 64 in the control group. The number of 
histology students was 60 in both the experimental and control groups. Data were analyzed by means of 
descriptive and inferential statistics (independent t test).
Results: The mean scores of the anatomy course tests were 11.89±2.01 in the experimental group and 13. 
32±2.73 in the control group which indicated a significant difference in these groups (p=0.012, t=2.605). 
The mean scores of the histology course tests were 13.50±2.27 in the experimental group and 13.82±2.58 in 
the control group which showed no significant difference between mean scores of the two groups (p=0.447, 
t=0.765).
Conclusion: Not only did the use of formative assessment in the form of multiple-choice tests not enhance 
students’ scores as an indication of their learning, it also significantly reduced students’ scores and learning 
in the anatomy course.

Keywords: Summative assessment, formative assessment, teaching-learning, basic sciences education, 
anatomy, histology.
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