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Abstract 

Introduction: The purpose of this study was to investigate the relationship between formative assessment with 

academic engagement and the use of meta-cognitive strategies in medical students. 

Methods: The present study is descriptive-correlational in terms of data collection method and in terms of 

applied purpose. Three instruments of academic engagement (Frederic et al), evaluation of classroom approach 

(Yousefi afrashteh.) And a part of Pintrich strategies self-regulation strategies questionnaire were used to 

measure metacognitive strategies of students. The population of this study consisted of continuous or 

discontinuous undergraduate students of the Faculty of Paramedicine of Iran University of Medical Sciences and 

Tehran University who were studying in these two universities during the second semester of the academic year 

of 2016-17. Using Cochran formula, 345 of them were selected through targeted sampling and Classes were 

selected. Pearson correlation coefficient with significance level of 0.05 was used for data analysis. 

Results: Formative assessment with subscales of academic engagement and its sub-scales (planning, monitoring, 

control and regulation) have positive and significant correlation coefficients. There was also a positive and 

significant correlation between formative assessment and students' metacognitive strategies. Both research 

hypotheses were confirmed. 

Conclusions: As a result of the findings of this study, it can be concluded that the use of the teacher from the 

formative assessment in medical science classes leads to the growth of students' academic engagement and their 

further use of meta-cognitive strategies in learning. 
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 یراشناختف یو استفاده از راهبردها یلیتحص اقیبا اشت ینیسنجش تکو نیرابطه ب

 یعلوم پزشک انیدر دانشجو

 ،*1 افراشتهیوسفی دیمج

 
 رانی، ازنجان، زنجاندانشگاه  ،انسانیدانشکده علوم  ار،یاستاد 1

 90/90/1901 دریافت: تاریخ

 10/91/1901 :پذیرش تاریخ

 چکیده
 یشناختفرا یو استفاده از راهبردها یلیتحص اقیبا اشت ینیسنجش تکو نیرابطه ب یهدف پژوهش حاضر بررس :مقدمه

 است. یعلوم پزشک انیدر دانشجو

است. از سه  یو از نظر هدف کاربرد یهمبستگ-یفیداده ها توص یجمع آور وهیپژوهش حاضر از لحاظ ش کار: روش

 افراشته و همکاران( و یوسفی)یسنجش کالس کردیرو یابیو همکاران(، ارز کزیفردر اسی)مقیلیتحص اقیابزار اشت

 یفراشناخت یراهبردها نجشس یبرا گروتیو د چینتریپ یمیخودتنظ یریادگی یاز پرسشنامه راهبردها یقسمت

 یراپزشکیدانشکده پ وستهیناپ ای وستهیپ یدوره کارشناس انیپژوهش شامل دانشجو نیاستفاده شد. جامعه ا ان،یدانشجو

دو دانشگاه مشغول به  نیدر ا1900-01 یلیدوم سال تحص مسالیو تهران بود که در ن رانیا یدانشگاه علوم پزشک

انتخاب شدند.  یاهدفمند و طبقه یریگنفر از آنان به روش نمونه 940بودند که با استفاده از فرمول کوکران  لیتحص

 استفاده شد 90/9 یدار یبا سطح معن رسونیپ یهمبستگ بیداده از روش ضر لیتحل یبرا

رل و نظارت و کنت ،یزیآن)برنامه ر یها اسیمق ریو ز یلیتحص اقیاشت یها اسیمق ریبا ز ینیسنجش تکو ها:یافته

از  انیبا استفاده دانشجو ینیسنجش تکو نیدار است. همچن یمثبت و معن یهمبستگ بیضرا ی( دارایدهنظم

 د.ش دییپژوهش تأ هیهر دو فرض بیترت نیدار نشان داد. به ا یمثبت و معن یهم همبستگ یفراشناخت یراهبردها

علوم  یدر کالس ها ینیتوان گفت استفاده مدرس از سنجش تکو یپژوهش م نیا یها افتهی جهیدر نت گیری:نتیجه

 ینجر مم یریادگیدر  یفراشناخت یآنها از راهبردها شتریو استفاده ب انیدانشجو یلیتحص اقیبه رشد اشت یپزشک

 شود.

 کلیدی: واژگان

 ینیسنجش تکو

 اشتیاق تحصیلی

 یفراشناخت یراهبردها

 یآموزش پزشک

 علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ )عج( اهلل بقیه پزشکی

مقدمه

یادگیری مهمترین هدف برنامه های آموزشی از جمله آموزش عالی 

است. نظام های آموزش عالی برای بهبود و ارتقای کیفیت یادگیری 

تالش و برنامه ریزی میکنند. از رویکردهایی که به کیفیت یادگیری 

( Self-regulated Learningپرداخته است یادگیری خودتنظیم )

. یادگیری خودتنظیم سازه آموزشی مهم و مؤثری است که [1]است 

می تواند یادگیرندگان را در سطوح و موضوعات مختلف یادگیری کمک 

. یادگیری خودتنظیم فرایندی است که طی آن [4-2]کند 

یادگیرندگان یادگیری خودشان را در بعد عاطفی، فکری و اعمال 

 . یادگیری خودتنظیم به ایفای[1, 0]طراحی، نظارت و تنظیم می کنند 

نقش فعال یادگیرنده در جریان یادگیری با درگیر شدن در برنامه ریزی، 

هدف گذاری، مدیریت زمان، خود کنترلی، خود ارزیابی و دیگر 

. پژوهش های [1, 2]فرایندهای شناختی و فراشناختی می شود 

گیری از راهبردهای یادگیری مختلفی نشان داده اند که بهره

. [0, 8]خودتنظیم، دستاوردهای نهایی یادگیری را تقویت خواهد کرد 

بنابراین تقویت استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم در 

تواند به رشد و بهبود یادگیری و در نهایت ان میآموزان و دانشجویدانش

. به رغم وجود شواهد [19]تربیت دانش آموختگان کارآمدتر منجر شود 

مختلف درباره اثر راهبردهای یادگیری خودتنظیم بر کیفیت یادگیری 

پژوهش هایی نشان می دهند که این راهبردها  [12, 11]دانشجویان 

, Zimmerman [4. [19]کمتر توسط دانشجویان استفاده می شوند 

راهبردهای خودتنظیمی را به طور کلی شامل راهبردهای انگیزشی  [1

شناختی و فراشناختی می داند. یادگیرندگان خودتنظیم در بعد 

شناختی با انتخاب راهبردهای یادگیری و نظم دادن به تجربه های 

نند و در بعد فراشناختی یادگیری محیط یادگیری خود را بهینه می ک

به طراحی و برنامه ریزی فعالیت های یادگیری، هدف گذاری و ارزیابی 

 وضعیت یادگیری خود می پردازند. 

های مهم تحصیلی که در سالهای اخیر بسیار مورد یکی دیگر از سازه

. اشتیاق تحصیلی به [12]توجه قرار گرفته است اشتیاق تحصیلی است 

عنوان اختصاص زمان، عالقه و انرژی به فعالیت های مربوط به یادگیری 

. اشتیاق تحصیلی هم از بعد جسمانی و هم روانی [14]تعریف می شود 

کند یادگیرندگان را برای درگیری با تکالیف یادگیری برانگیخته می

. اشتیاق تحصیلی دارای سه بعد شناختی)اشتغال و توجه [11, 10]

ذهنی به تکالیف یادگیری(، انگیزشی)رغبت، عالقه و احساس مثبت 

برای انجام تکالیف یادگیری( و رفتاری)برنامه ریزی و انجام به موقع 

تکالیف یادگیری( است. تحقیقات مختلفی نشان می دهند که اشتیاق 

ادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحصیلی از عوامل مؤثر بر ی
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. یکی از عوامل مؤثر در یادگیری خودتنظیم و رویکرد [11, 11]است 

-18]یادگیری در دانشجویان روش های سنجش کالسی مدرسان است 

ترین طبقه بندی ها، روش های سنجش تکوینی . در یکی از کلی[29

با ارتباط  Glasson [22]. [21]و تراکمی از هم متمایز می شوند 

سنجش تکوینی و تراکمی به دو مفهوم سنجش برای یادگیری و 

مک به یادگیری )تکوینی( و اتخاذ سنجش یادگیری وجه تمایز آنها را ک

تصمیم های مربوط به فراگیران )تراکمی( می داند. به عبارتی سنجش 

تراکمی یا پایانی پس از اتمام فرایند یادگیری انجام می شود و 

 ,Baas(. 0بازخوردهای حاصل از آن اگر ممکن باشد ناکارآمد است )ص

Castelijns, Vermeulen, Martens, Segers [18] جش سن

تکوینی را ابزاری در خدمت یادگیری می دانند و آن را برای رشد و 

توسعه یادگیرندگان ضروری می دانند. در نظر ایشان رویکرد سنجش 

تکوینی به رشد قابلیت های شناختی و فراشناختی از جمله یادگیری 

عمیق و خودتنظیمی و همچنین قابلیت های فراشناختی یادگیرندگان 

نجش برای یادگیری به صورت فرایند مستمر جمع منجر می شود. س

آوری و تفسیر اطالعات به دست آمده از فرایندها و فعالیت های 

آموزشی و یادگیری که بین مدرس و یادگیرنده ها جریان دارد تعریف 

. دامنه اطالعات جمع آوری شده برای این رویکرد [20-29]می شود 

سنجش می تواند فعالیت عملی خارج از کالس، بحث کالسی، مرور 

جمعی درس، امتحان کالسی، آزمون استاندارد، کارپوشه و ... را شامل 

س ررخه ای مشابه با . رویکرد سنجش تکوینی در کال[24, 18]شود 

. فرایند محوری [21]یادگیری خودتنظیم در سطح فردی ارائه می کند 

در سنجش تکوینی، تقویت راهبردهای یادگیری برای نظارت بر 

پیشرفت یادگیری و در کل فراهم ساختن زمینه ارتقای یادگیری است 

[20 ,21]. 

Yousefi Afrashteh, Siami and Rezaei [29]  نشان دادند بین

استفاده مدرس از سنجش تکوینی با رویکرد یادگیری عمیق به 

یادگیری رابطه مثبت و با رویکرد سطحی رابطه منفی وجود دارد. نتایج 

نیز نشان داد  Nicol and Macfarlane‐Dick [28]پژوهش 

ارزشیابی تکوینی بر یادگیری خودتنظیم تأثیر مثبت دارد. به طور مشابه 

Baas et.al [18]  نیز رابطه مثبت و معنی داری بین استفاده از سنجش

تکوینی توسط مدرس و رشد مهارتهای شناختی و فراشناختی در 

 Abutorabi, Hashemi beni, Asgariدانشجویان گزرش کردند. 

moqadam and Qari alavijeh [20]  تأثیر ارزشیابی تکوینی را در

میزان یادگیری دروس آناتومی و بافت شناسی در دانشجویان علوم 

پزشکی مؤثر گزارش کردند. تأثیر ارزشیابی تکوینی بر میزان یادگیری 

 Klenowskiو  Birenbaum and Rosenau [99]در پژوهش های 

 Husman, Brem andنیز مشاهده شده است. پژوهش  [29]

Duggan [91]  رابطه سنجش تکوینی را با جهت گیری هدف تبحری

مثبت نشان داد. جهت گیری هدف در ادبیات روانشناسی سازه ای 

 Andrade andنزدیک به ساختار هدف کالس است. همچنین 

Brookhart [10]  وMeusen-Beekman, Joosten-ten Brinke 

and Boshuizen [92]  نتایج مشابهی را درباره تأثیر سنجش تکوینی

 Yin et.alبر یادگیری خودتنظیم در یادگیرندگان گزارش کرده اند. 

سنجش تکوینی را بر انگیزه، سطح و بهبود یادگیری مؤثر گزارش  [99]

ی هاکردند. منظور از تغییر مفهومی در این پژوهش اصالح برداشت

اشتباهی است که یادگیرنده در جلسات قبلی داشته است. تأثیر 

ارزشیابی تکوینی بر انگیزه و احساس مثبت یادگیرندگان توسط 

Butler and Winne [94]  .هم بررسی و گزارش شده بودTridane 

et.al [90]  نشان دادند سنجش تکوینی بر فرایند یادگیری کالسی اثر

مثبت دارد و یادگیرندگان را از نظر انگیزشی و فراشناختی در مسیر 

 کند. یری کمک مییادگ

با توجه به آنچه گفته شد سنجش تکوینی می تواند به رشد و تقویت 

یادگیری خودتنظیم و اشتیاق تحصیلی منجر شود. بنابراین و با توجه 

به اینکه در محدوده جستجوی پژوهشگر، پژوهشی به مطالعه رابطه 

 سنجش تکوینی با رویکردهای یادگیری و یادگیری خودتنظیم به ویژه

در حوزه خطیر آموزش پزشکی نپرداخته است، پژوهش حاضر قصد 

دارد به بررسی این موضوع بپردازد. لذا مسأله این پژوهش عبارت است 

ای بین سنجش تکوینی با اشتیاق تحصیلی و یادگیری از اینکه ره رابطه

 خودتنظیم در دانشچویان علوم پزشکی وجود دارد؟

 فرضیه های پژوهش

رس با اشتیاق تحصیلی)شناختی، انگیزشی و سنجش تکوینی مد

 رفتاری( رابطه مثبت دارد. 

سنجش تکوینی مدرس با استفاده دانشجویان از راهبردهای 

 ریزی، نظارت و کنترل، نظم دهی( رابطه مثبت دارد.فراشناختی)برنامه

 کار روش

تحقیق حاضر با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی و با توجه به 

نحوه گردآوری داده ها جزء تحقیقات توصیفی)غیرآزمایشی( از نوع 

است. این پژوهش به عنوان قسمتی از یک پژوهش وسیع همبستگی 

در دانشکده پیراپزشکی دو دانشگاه علوم پزشکی  1900تر در سال 

و جامعه آن شامل تمامی دانشجویان دوره  ایران و تهران انجام شد

کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم 

نفر بود که در نیمسال دوم سال  2099پزشکی ایران و تهران به حجم 

در این دو دانشگاه مشغول به تحصیل بودند که با 1900-01تحصیلی 

گیری هدفمند به روش نمونه نفر از آنان 940استفاده از فرمول کوکران 

 ای انتخاب شدند.و طبقه

نفر )معادل  180نفر شرکت کننده در پژوهش  940جنسیت: از مجموع 

درصد( دختر بودند. رشته  40نفر )معادل  101درصد( پسر و  00

نفر  10کننده در پژوهش نفر شرکت 940تحصیلی: از مجموع 

 01/11نفر)معادل 01درصد( در رشته علوم آزمایشگاهی،  29)معادل

درصد( در رشته  28/11نفر )معادل 01درصد( در رشته اتاق عمل، 

درصد( در رشته مدیریت اطالعات سالمت،  14نفر )معادل 48هوشبری، 

 04درصد( در رشته هماتولوژی و  42/11نفر)معادل 11

های پزشکی مشغول به درصد( در رشته فوریت 42/10نفر)معادل

 تحصیل بودند.

ع آوری اطالعات مورد نیاز برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه برای جم

های پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شد. برای سنجش اشتیاق 

 Fredricks, Blumenfeld and Paris [91]تحصیلی از مقیاس 

مقیاس گویه است و سه خرده 10. این مقیاس دارای شداستفاده 

( و 11تا  0(، عاطفی)گویه های 4تا  1اشتیاق رفتاری)گویه های 

ها سنجند. پاسخ هر کدام از گویه( را می10-12ای شناختی)گویه ه

را شامل « در تمام اوقات»تا « هرگز»است که از  0تا  1دارای نمرات 



افراشتهیوسفی  

109 

گزارش  81/9شود. طراحان مقیاس، ضریب پایایی این مقیاس را می

 Safari, Jenaabadi, Salmabadi and. در پژوهش [91]اند نموده

Abasi [91]  ،به دست آمده است. در پژوهش  10/9اعتبار این مقیاس

پرسشنامه  .محاسبه شد 18/9حاضر پایایی کل به روش آلفای کرونباخ 

دیگری به منظور ارزیابی رویکرد سنجش کالسی مدرس استفاده شد. 

 Yousefi Afrashteh, Siami andسؤالی توسط  8این پرسشنامه 

Rezaei [29]  طراحی و برای تشخیص رویکرد سنجش کالسی مدرس

بود. در این پرسشنامه هر ره نمره به دست مورد استفاده قرار گرفته 

آمده بیشتر باشد نشان دهنده استفاده بیشتر مدرس از سنجش تکوینی 

سؤال رویکرد سنجش کالسی در پژوهش  8است. ضریب اعتبار برای 

به دست آمد که نسبتاً  18/9و در پژوهش حاضر  12/9یوسفی و صیامی 

ش راهبردهای فراشناختی ابزار قابل اعتمادی است. همچنین برای سنج

دانشجویان، قسمتی از پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 

Pintrich and De Groot [98] گیری استفاده شده که به اندازه

دهی می پردازد. ضریب اعتبار این برنامه ریزی، نظارت و کنترل و نظم

به دست آمد. از  10/9سؤال در این پژوهش  0بخش از پرسشنامه با 

 ه شد. ها استفادضریب همبستگی پیرسون برای تحلیل داده

 هایافته

 2جدول اطالعات توصیفی برای متغیرهای پژوهش و در  1جدول در 

برای  1جدول ماتریس همبستگی بین متغیرها گزارش شده است. در 

متغیرهای پژوهش کمترین و بیشترین مقدار به همراه میانگین و 

 راف معیار گزارش شده است.انح

 

 اطالعات توصیفی برای متغیرهای پژوهش :1جدول 

 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین متغیر

 81/0 90/19 29 2 رفتاری

 19/1 90/20 90 19 انگیزشی

 14/0 40/19 29 2 شناختی

 01/14 80/40 11 11 کل اشتیاق تحصیلی

 82/0 41/99 44 21 راهبردهای فراشناختی

 91/1 24/21 98 14 سنجش تکوینی

 

 ماتریس همبستگی بین متغیرها :2جدول 

 5 4 3 2 1 متغیر

     - . رفتاری1

    - 01/9** .انگیزشی2

   - 00/9** 12/9** .شناختی3

  - 82/9** 18/9** 80/9** .کل اشتیاق4

 - 24/9** 22/9** 10/9* 21/9** .راهبردهای فراشناختی5

 42/9** 01/9** 90/9** 92/9** 48/9** .سنجش تکوینی6

سنجش تکوینی با زیر مقیاس های اشتیاق  2جدول طبق اطالعات 

و با کل نمره  90/9و  92/9، 48/9تحصیلی دارای ضرایب همبستگی 

دارد که همگی در سطح خطای کمتر  01/9اشتیاق ضریب همبستگی 

معنی دار هستند. سنجش تکوینی با استفاده دانشجویان از  90/9از 

هم در سطح  دارد که آن 42/9راهبردهای فراشناختی هم همبستگی 

درصد اطمینان  00معنی دار و دارای بیش از  90/9خطای کمتر از 

 است. به این ترتیب هر دو فرضیه پژوهش تأیید می شود. 

 بحث

دو جنبه مهم در یادگیری دانشگاهی هیجان مثبت و توان نظارت بر 

کیفیت یادگیری و مسیر پیشرفت آن است. سازه مهمی که ناظر بر 

و سازه مرتبط با نظارت بر  [12]شتیاق تحصیلی هیجان مثبت است ا

است. اشتیاق تحصیلی به  [4]کیفیت یادگیری، راهبردهای فراشناختی 

عالقه و انرژی به فعالیت های مربوط به تحصیل و  اختصاص زمان،

یادگیری مربوط می شود و پیگیری یادگیرنده را در جریان رشد تضمین 

به توانایی یادگیرنده در طراحی و . مهارتهای فراشناختی [14]می کند 

های یادگیری، هدف گذاری و ارزیابی وضعیت ریزی فعالیتبرنامه

. همان طور که در مرور پیشینه [1, 0]یادگیری خود مربوط می شود 

پژوهش، توضیح داده شد سنجش آموخته های کالسی و فرهنگ حاکم 

تحصیلی و بر آن از جمله عواملی است که می تواند به رشد اشتیاق 

. در بررسی فرضیه اول [28, 29, 18]مهارتهای فراشناختی منجر شود 

فاده نی استنتایج پژوهش نشان داد در کالس هایی که از سنجش تکوی

می شود دانشجویان از اشتیاق تحصیلی باالتری برخوردارند. در تبیین 

این یافته می توان گفت یکی از راهبردهای پویاسازی محیط آموزش 

استفاده از سنجش تکوینی است. سنجش تکوینی با درگیر کردن 

دانشجویان در فرایندهای آموزشی و فعال سازی سیستم بازخورد و 

ر منجر به اشتیاق تحصیلی می شود. این اشتیاق تحصیلی اصالح و مرو

از نظر رفتاری، انگیزشی و شناختی با سنجش تکوینی رابطه دارد. 

سنجش تکوینی به واسطه فعال کردن جریان آموزش و یادگیری، به 

. این یافته که منجر به تأیید [99]پویایی فضای آموزشی منجر می شود 

همسوست. در این  [90-99]فرضیه اول پژوهش شد با پژوهش های 

ها که در پیشینه مورد اشاره قرار گرفتند، به جای اشتیاق پژوهش

تحصیلی از سازه های مشابهی که به انگیزه و فضای مثبت در یادگیری 

کالسی مربوط می شوند استفاده شده اند. در تبیین این یافته می توان 

گان دگفت سنجش تکوینی از طریق برانگیختن توجه و تمرکز یادگیرن

برای سنجش نزدیک کالسی به بعد شناختی، از طریق ارائه بازخوردهای 

سازنده و مؤثر به افزایش رغبت و عالقه تحصیلی و بعد و از طریق برنامه 
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بندی کردن آموزش به بعد رفتاری اشتیاق تحصیلی ریزی و مرحله

 کمک می کند.

 ودر بررسی فرضیه دوم رابطه مثبت و معنی دار سنجش تکوینی 

استفاده از راهبردهای فراشناختی نشان داد در کالس هایی که از 

سنجش تکوینی استفاده می شود، دانشجویان از راهبردهای فراشناختی 

ادعا می  Baas et.al [18]بیشتر استفاده می کنند. در تبیین این یافته 

کنند سنجش تکوینی به واسطه درگیر کردن یادگیرندگان با برنامه 

استفاده دانشجویان از راهبردهای فراشناختی همبسته آموزشی، با 

هایی که به نوعی رابطه است. یافته پژوهش حاضر با نتایج پژوهش

سنجش تکوینی را با یکی از کارکردهای شناختی و فراشناختی مرتبط 

. بازخورد به عنوان یکی [92, 99, 29, 10, 18]دانسته اند همسوست 

دگان بر به نظارت یادگیرن [20]از کارکردهای اصلی سنجش تکوینی 

سطح یادگیری و رگونگی پیشرفت آن مربوط است. در واقع با ارائه 

بازخورد به یادگیرندگان به آنها کمک می شود یادگیری خود را تنظیم 

کرده و به بهبود و ارتقای آن کمک کنند. به طور کلی یافته های این 

در تفکیک سنجش تراکمی  Glasson [22]پژوهش نشان داد دیدگاه 

و تکوینی و خصوصیاتی که برای سنجش تکوینی در ارتقای انگیزه و 

رشد مهارتهای شناختی و فراشناختی ذکر کرده اند هماهنگ است. 

طرح شد،  Glasson [22]سنجش برای یادگیری که توسط  طرح

سنجش کالسی را در خدمت رشد یادگیری می داند. عمده 

های این پژوهش حول جامعه و نمونه آن شکل یافته است. محدودیت

نمونه پژوهش حاضر به دو دانشگاه بزرگ و سطح یک کشور محدود 

کند.  از های دیگر محدود میاست و تعمیم پذیری آن را به دانشگاه

دود به دانشجویان دوره کارشناسی علوم طرف دیگر نمونه پژوهش مح

پزشکی محدود است و امکان تعمیم آن به دوره های تحصیلی دیگر 

 محدود است.

 گیرینتیجه

در مجموع همان گونه که نتایج تحلیل همبستگی نشان داد سنجش 

تکوینی به عنوان یکی از راهبردهای آموزشی و در خدمت یادگیری 

م تحصیلی دانشجویان پزشکی منجر دانشجویان به رشد دو جنبه مه

می شود. اشتیاق تحصیلی و راهبردهای فراشناختی دانشجویان می 

توانند کیفیت و دستاوردهای نهایی یادگیری دانشجویان را تحت تأثیر 

قرار دهد. به مدرسان و برنامه ریزان آموزش پزشکی توصیه می شود از 

ریجی آموزش سنجش تکوینی به صورت مرحله ای و با پیشرفت تد

استفاده کنند. سنجش تکوینی دارای دو عنصر مرحله ای بودن و ارائه 

بازخورد توصیفی یا اصالحی است که به مدرسان پیشنهاد می شود 

 برای رشد یادگیری و یادگیرندگان آنها را در آموزش خود به کار ببرند. 

 سپاسگزاری

ه طراحی از دکتر ذکراله مروتی که با مشاوره های خود در زمین

پرسشنامه محقق ساخته و همچنین تمام کسانی که در انجام این 

 شود.پژوهش همکاری کردند صمیمانه تشکر می

 تأییدیه اخالقی

در پژوهش حاضر به منظور رعایت اصول اخالقی در مرحله جمع آوری 

ها به پرسش شوندگان اطالع داده شد که از اطالعاتی که ارائه می داده

 وهش علمی استفاده خواهد شد. دهند در یک پژ

 تعارض منافع

 نتایج این پژوهش با منافع هیچ ارگان و سازمانی در تعارض نیست.

 منابع مالی

 تمام هزینه های این پژوهش توسط نویسنده مقاله تأمین شده است.
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