
 

 

  بر میزان یادگیري زبان تخصصی دانشجویان  ) close(اثیر آزمون هاي مداوم از نوع بستهت
  چکیده

سمت اعظم تحقیقات انجام گرفته در رشـته هـاي مختلـف    امروزه نتایج ق :زمینه و هدف
 انتشار می یابـد واز ایـن کتابهـا و    و می شود علوم پزشکی در جهان به زبان انگلیسی نوشته

ایـن   .مقاالت بی شمار متاسفانه فقط تعداد کمی در ایران به زبان فارسی ترجمه مـی شـوند  
یعنـی   یک نیز بدین گونه خواهد بـود، وضعیت به احتمال قریب به یقین حداقل در آینده نزد

لذا بـا   انتشارات علمی، روز به روز بیشتر می شود، سلطه زبان انگلیسی بر قلمرو تحقیقات و
یادگیري دانش زبان انگلیسی محقق را بر آن داشت تا تـاثیر   توجه به تاثیر عوامل مختلف بر

صی دانشـجویان رشـته هـاي    آزمون هاي مداوم از نوع بسته را بر میزان یادگیري زبان تخص
  .ی اندازه گیري کندیپرستاري و ماما

دانشجویان دانشکده پرستاري و این پژوهش، نیمه تجربی و جامعه پژوهش  :روش بررسی
نشجویان رشته هاي پرستاري و مامایی بوده اند که در زمـان  ی و نمونه هاي پژوهش دامامای

 در این مطالعه ابتدا از دانشجویان ده اند،طرح درس زبان انگلیسی را انتخاب کرده بو يارجا
را انتخـاب  ESM 1کـه درس زبـان انگلیسـی    ) ییک کالس پرستاري و یک کالس مامای(

انتخـاب شـدند و بـه     )همگراه(گرفته شد و افراد همگن  CELT)( تست استاندارد کردند،
ـ     و )نفر18(صورت تصادفی یک کالس به عنوان گروه مورد  روه کالس دیگـر بـه عنـوان گ

آزمونی متناسـب بـا کتـاب     سپس به منظور انجام پیش آزمون، .انتخاب شدند) نفر18(شاهد 
ESM ، هـم سـطح بـا دانشـجویان مـورد       ی که تقریباًینفر دانشجو 20روي  طراحی شد و

انجام شد، عالوه بر تعیین ضریب دشـواري و   (PILOT)آزمایش بوده اند مطالعه آزمایشی 
 مشـخص و  ار سـواالت بـا اسـتفاده از فرمـول آلفاکرونبـاخ،     اعتب ضریب سهولت سواالت،

روش آموزش  .پیش آزمون در دو گروه انجام شد با استفاده از این سواالت، و استاندارد شد
ولی در  گروه شاهد به روش معمول بود وهیچ گونه امتحانی در طول دوره از آنها گرفته نشد

به صـورت مسـتمر برگـزار شـده     ) close( گروه مورد در طول نیمسال آزمون از نوع کلوز
سـپس بـا اسـتفاده از آزمـون     ، در انتهاي پژوهش از دو گروه پس آزمون به عمل آمد. است

آماري کولموگراف اسمیرنوف از نرمال بودن داده ها مطمئن ونتایج با استفاده از آزمـون تـی   
  .زوجی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت

نشان داد که بین میانگین دانش زبان تخصصی دو گروه قبل مقایسه بین دو گروه  :ها یافته
مقایسـه میـانگین دانـش زبـان      امـا بـا   ،شـت مطالعه تفاوت معنی داري وجود ندا جراياز ا

بعد از انجام مطالعه نشان دهنده آن است که در گروه مورد بـا   تخصصی در دو گروه ،قبل و
همراه بوده است و میزان یـادگیري   5/37در گروه شاهد با افزایش  درصدي و 5/97افزایش 

زبان تخصصی در گروه مورد با استفاده از آزمون هاي مداوم از نوع بسته نسـبت بـه گـروه    
  .)=0001/0P(شاهد تفاوت معنی داري دارد 

ف اخـتال  در مقایسه میانگین هاي میزان یادگیري زبان تخصصی در دو گروه :گیري نتیجه
د نشان دهنده تاثیر آزمون هاي بسته بر میزان یـادگیري  که خومشاهده شده است  معنی داري

کالسـهاي آمـوزش زبـان عمـومی و      حـین زبان تخصصی است لذا پیشنهاد مـی شـود در   
  .تخصصی برنامه هاي آزمون هاي مداوم به خصوص آزمونهاي از نوع بسته اجرا شود

  زبان تخصصی آزمون مداوم ،آزمون بسته، میزان یادگیري، :ها کلیدواژه
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  مقدمه
گسترش دانش به ویژه دانش پزشکی شتاب بسـیاري  

ابزار عمده انتقال اطالعات پزشکی زبـانی   گرفته است و
مفاهیم علمی را گسـترش   است که اطالعات را منتقل و

ــان غالــب در انتقــال اطالعــات دنیــاي   .)1( مــی دهــد زب
کنونی به خصوص براي اطالعات پزشکی و رشته هـاي  

و بیشـترین مطالـب پژوهشـی     علمی زبان انگلیسی اسـت 
یا به صـورت گفتـاري    وآموزشی به صورت نوشتاري و

بیش از یک چهارم مـردم دنیـا    زبان انگلیسی می باشد و
امـروزه  ). 1(انگلیسی را زبان رسـمی خـود پذیرفتـه انـد     

نتایج قسمت اعظم تحقیقات انجام گرفته در رشـته هـاي   
 وشته ومختلف علوم پزشکی در جهان به زبان انگلیسی ن

 ،ت بـی شـمار  مـی یابـد و از ایـن کتابهـا و مقـاال      انتشار 
متاسفانه فقط تعداد کمی در ایران به زبان فارسی ترجمه 

این وضیعت به احتمال قریب به یقـین حـداقل   . می شوند
یعنی سـلطه   در آینده نزدیک نیز بدین گونه خواهد بود،

 زبان انگلیسی بر قلمرو تحقیقات و انتشارات علمـی روز 
همچنین چگونگی اسـتفاده از   )2( شود به روز بیشتر می

ــان خــارجی درمتــون پزشــکی و تــدوین کتابهــاي       زب
آموزشی محوري پایه توسط اساتید مجرب بـا توجـه بـه    

ان در تمــامی ســنیازهــاي پزشــکی کشــور کــه بطــور یک 
شــود نیــز  دانشــکد هــا ي پزشــکی کشــور تــدریس مــی

بحـث   ی بـوده و مـورد  ـالت آموزشـکماکان جزو مشک
  .)3( می باشند

پیراپزشکی  در ایران دانشجویان رشته هاي پزشکی و
اســباب هــاي  کــه بیشــترین اصــطالحات رایــج علمــی و

نوشـته مـی    تشخیصی و درمان آنها بـه انگلیسـی گفتـه و   
شود و دوره هاي تخصصی را هم در طول تحصیل خود 
می گذرانند مهارت کافی در به کارگیري زبان انگلیسی 

پزشکان فرداي  دانشجویان پزشکی امروز وو  )1(ندارند
کشور براي آگـاهی از ایـن دریـاي بیکـران اطالعـات و      
قرار گرفتن در کوران تحقیقات جدیـد پزشـکی نـاگزیر    

 ویژه زبان انگلیسـی مـی  ـارجی بـن یک زبان خـبه دانست
بطوریکــه مطالعــه احمــدي در بــاره ســنجش )  2( باشــند

ه علوم پزشکی شـهید  توانائی دانشجویان پزشکی دانشگا
،که  2بهشتی در خواندن ودرك متون پزشکی انگلیسی 

در آن به آزمونی مشابه آزمون تافل بسنده شد، نشان داد 
درصد از دانشجویان نتوانسـتند متـون پزشـکی     5/37که 

  .)1( بخوانند انگلیسی را درك کنند و
 وسایل و وامروزه تالشهاي زیادي صورت می پذیرد 

اوتی بکار گرفته شود تا پیشرفت تحصـیلی  فعالیتهاي متف
یکـی از ایـن    بیشتري براي فراگیـران زبـان فـراهم شـود،    

فعالیت ها ساختن آزمون است کـه وسـیله اي اسـت در    
 اساسـاً  تقویت یادگیري و ایجاد عالقـه در دانشـجویان و  

مهارتهـاي   روشی براي ارزشیابی عملکـرد دانشـجویان و  
رابطه فرهادي معتقـد  در این . )4(زبان محسوب می شود

اطالعــات بــا  اســت کــه آزمونهــاي پیشــرفت تحصــیلی،
ارزشی را فراهم می کند که بر اساس آن ها معلمان قادر 

ــرفت دانشــجویان را در    ــزان پیش ــه هســتند می ــیدن ب  رس
هــدفهاي آموزشــی بررســی و ارزیــابی کننــد و هــم مــی 

ــد  را تواننــد حیطــه هــایی  ،کــه دانشــجویان مشــکل دارن
در این رابطه هیتن نیز بر اهمیت تـاثیر   )5(مشخص کنند 

بعضـی از   و آزمون سازي بـر آمـوزش تاکیـد مـی کنـد     
متخصصین معتقدنـد امتحـان فشـرده و مکـرر اثربخشـی      
آموزش را افزایش می دهد و هـم چنـین دانشـجویان را    

و نتیجـه   )6-8( به مطالعه و مرور درس تشویق مـی کنـد  
ــزان    ــین می ــراي تعی ــن ارزشــیابی شاخصــی ب پیشــرفت ای

از ایـن   )9(یا سطح معلومـات معلمـان اسـت     یادگیري و
تا تاثیر آزمونهاي مـداوم   بر آن شدندپژوهشگران  ،روي

ــان تخصصــی      ــادگیري زب ــزان ی ــر می ــوع بســته را ب از ن
ی انـدازه گیـري   یانشجویان رشته هاي پرسـتاري ومامـا  د

چــرا کــه آزمــون هــاي مــداوم در آمــوزش زبــان  .کننــد
رشته ها از اهمیت و حساسیت دو خارجی نسبت به سایر 

 چندان بـر خـوردار اسـت زیـرا عـالوه بـر دانـش زبـان،        



 

   

ــان      ــه زب ــد ب ــوزان را در درك و تولی ــان آم ــائی زب توان
مضـاف بـر    شود، خارجی در بستر فرهنگی نیز شامل می

ی غیـر از زبـان مـادري    طرح سواالت آزمون به زبان ،آن
وع ـــ وضـت مـاسیـ ـسـی بـر ح ـوعـ ــبه ن ،زبـان آمــوزان

  .)9(می افزاید
  روش بررسی

پــژوهش  مــورد جامعـه وایـن پــژوهش ،نیمـه تجربــی   
ی و نمونــه هــاي یدانشــجویان دانشــکده پرســتاري ومامــا

ی یاـته هـاي پرسـتاري و مامـ   ـان رشـ ـجویـ ـپژوهش دانش
درس زبـان را   ،پـژوهش  کـه در زمـان اجـراي    بوده انـد 

یان ، در این مطالعـه ابتـدا از دانشـجو   انتخاب کرده بودند
) یییک کالس پرستاري ویک کالس مامـا ( دو کالس

 نـد، ه بودرا انتخـاب کـرد   ESMدرس زبان انگلیسی  که
تسـت جـامع زبـان    ( گرفته شد (CELT)تست استاندارد 

سـپس بــا  . )انگلیسـی کـه آزمـون اســتاندارد شـده اسـت     
ــار   ــون آم ــتفاده از آزم ــتگی   اس ــی و ضــریب همبس ي ت

ــرادپیرســون  ــه انتخــاب شــ) همگــراه(همگــن اف دند و ب
صورت تصادفی دانشجویان یک کالس به عنوان گـروه  

ودانشجویان کالس دیگر به عنوان گروه ) نفر 18(مورد 
  . انتخاب شدند )نفر18(شاهد 

ب سپیش آزمون، آزمونی متنا جرايسپس به منظور ا
ی ینفـر دانشـجو   20روي  طراحـی شـد و   ESMبا کتاب 
یش بوده اند هم سطح با دانشجویان مورد آزما که تقریباً

عـالوه بـر تعیـین     انجام شـد،  (PILOT)مطالعه آزمایشی 
یــا  Reliability)( ،دشــواري وضــریب ســهولت ضــریب
ــواالتاعتبار ــول آلفــ    ،س ــتفاده از فرم ــا اس ــاخ  اب کرونب

و بـا اسـتفاده    =)65/0( سواالت استاندارد شد مشخص و
پیش آزمون در دو گروه مـورد وشـاهد    از این سواالت،

بـود   ESMالب درسی در دو گروه کتـاب  مط. انجام شد
ن است که در گروه مورد در هـر  یوتفاوت دو گروه درا

 از نـوع کلـوز یـا بسـته     آزمـون  جلسه از مطالب درسـی، 
آزمـون بسـته عبـارت اسـت از روشـی بـراي        .گرفته شد

در ایـن تسـت کلمـات بـا      سنجش میـزان درك مطلـب،  
از متن حـذف  }هفت کلمه  "معموال{فاصله هاي منظم 

خواننـده از روي بقیـه مـتن کلمـات حـذف       می شوند و
کلمـه کلـوز بـر گرفتـه از کلمـه       .شده را حدس می زند

Closure   ــه در روانشناســی گشــتالت اســت کــه اشــاره ب
توانائی تکمیل جاهـاي خـالی یـک الگـوي نـاقص دارد      

از دو گروه مـورد  ) ده هفته بعد(و در انتهاي پروژه  )10(
روش آمـوزش   ضـمناً  پـس آزمـون بعمـل آمـد     وشاهد،

گروه شاهد به روش معمول بود و هیچ گونه امتحانی در 
بـا   نرمـال بـودن داده هـا    و طول دوره از آنها گرفته نشـد 

تعیین  کولموگراف اسمیرنوفاستفاده از آزمون آماري 
تجزیـه و    آزمـون تـی زوج  نتایج بـا اسـتفاده از   و گردید

  .تحلیل شد
  ها یافته

نفـره از   18که در دو گـروه  در این پژوهش نیمه تجربی 
شـد، تـاثیر    جـرا ی ایدانشجویان ترم سوم پرستاري و ماما
بر میزان یـادگیري   آزمون هاي مداوم از نوع متون بسته،

در مقایسـه دو گـروه کـه بـا      .زبان تخصصی بررسی شد
اخذ پیش آزمون به منظور سنجش دانش زبان تخصصی 

که بین آنان صورت پذیرفته است، نشان دهنده آن است 
 جـراي انش زبان تخصصـی دو گـروه قبـل از ا   میانگین د
ــدارد  مطالعــه،  )1جــدول ( تفــاوت معنــی داري وجــود ن

)0001/0P= (.  
مقایسه میانگین دانش زبـان تخصصـی در دو گـروه          

بعد از انجام مطالعه نشان دهنـده آن   قبل و مورد وشاهد،
درصـدي و گـروه    5/97است که گروه مورد با افزایش 

جدول (درصدي همراه بوده است  5/37هد با افزایش شا
1(.  

  
  
  
  



 

 

  شاهد قبل وبعد از آزمون مقایسه میانگین دانش زبان تخصصی در دو گروه مورد و :) 1( جدول شماره 
  

  
  
  
  
  

  
پس از اطمینان از نرمال بودن توزیع داده ها از طریـق  
آزمون کولموگراف اسمیرنوف و استفاده از آزمون تـی  

پس  زوج نسبت به مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون و
اسـت   نآزمون گروه مورد اقدام شد که نشـان دهنـده آ  

آزمونهاي مداوم از نوع متـون بسـته بـر میـزان یـادگیري      
ــته   ــاثیر داشــ ــروه مــــورد تــ ــی در گــ زبــــان تخصصــ

  .)2جدول ( ) =0001/0P(است

هاي پـس آزمـون دو گـروه مـورد و      مقایسه میانگین
شاهد نشان دهنـده آن اسـت کـه میـزان یـادگیري زبـان       

گروه مورد با استفاده از آزمونهـاي مـداوم    تخصصی در
از نوع بسته نسبت بـه گـروه شـاهد تفـاوت معنـی داري      

  .)3جدول ( ) =0001/0P(دارد

ین نمرات پیش وپس آزمون در مقایسه میانگ):2(جدول شماره 
  پس ازاطمینان ازنرمال بودن توزیع داده ها مورد  گروه

  

مقایسه میزان یادگیري زبان تخصصی در دو ): 3(دول شماره ج
  پس آزمون اجرايگروه مورد و شاهد پس از مطالعه با 

  

    
  و نتیجه گیريحث ب

آموزش فرآیند پیچیده اي اسـت کـه هرگونـه سـاده     
منجـر بـه هـدر رفـتن      ممکـن اسـت  نگـري در مـورد آن   

نیروها و امکانـات شـود وتالشـها را بـا شکسـت مواجـه       
ي از طرف دیگر مطالعه اثر بخشـی شـیوه هـا    .)9(  سازد

تدریس بـیش از نـیم قـرن اسـت کـه در آمـوزش عـالی        
و  ن تعلیم وتربیت قرار گرفته استامورد توجه متخصص

بیشتر مطالعات حمایت کننده دیدگاهی اسـت کـه اگـر    

ــدریس اســاتید   ــا شــیوه ت ــادگیري دانشــجویان ب  نحــوه ی
پیشـرفت  ، باشد انگیزه یـادگیري تقویـت شـده    هماهنگ

ینــد افر ون صــرفاًآزمــ .)11(تحصــیلی بهتــر خواهــد بــود
نیست، بلکه از دیدگاه علمان تتکراري براي تعیین نمره م

ــم ــد  معل ــالیتی هدفمن ــه کــارکرد مشــخص  اســت فع  ک
  .) 12(دارد

در بستر متعارف آمـوزش سـنتی آزمونهـاي متنـوعی     
براي ارزشیابی دانش و مهارتهاي زبان خارجی متعلمـان  

    گروه شاهد                   گروه مورد                                 
  انحراف معیار  )درصد( تعداد انحراف معیار  )درصد( تعداد  

p<
0.

00
01

 

  81/3  )72/18(18  14/6  )44/26(18  پس آزمون

  38/2  )05/13(18  25/2  )38/13(18  پیش آزمون
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انحراف معیار 
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25/2  14/6  

  گروه
  

 18(گروه مورد 
  )نفر

 18(گروه شاهد
  )نفر

  7222/18  4444/26  میانگین

  81646/3  14743/6  ف معیارانحرا

  69955/0  44896/1  انحراف از میانگین



 

   

ــان  از ســوي مراکــز آموزشــی و یــا معلمــان آمــوزش زب
این آزمونها که متناسـب بـا اهـداف     ی شده است،طراح

یادگیري زبان و نیز شیوه هـاي مـورد اسـتفاده در انتقـال     
خود  ،ش زبان خارجی از تنوع برخوردارنددان مهارت و
یک وفـق  ـوزش کالسـ ـنتی آمـ ـر سـ ـی با بستـ ـرا به خوب
ثابت شده ا ست که ارزشیابی در   امروزه. ) 12( داده اند

ی تصادي و آموزشـی نقـش بـه سـزای    تی، اقپیشرفت صنع
داشته است، ایـن مقولـه هـم در آمـوزش وهـم در زبـان       

ــق   شناســی کــاربردي محــور اســت  ــه طوریکــه از طری ب
آزمــون ســازي مــی تــوان بــراي دوره هــا و سیالبســهاي  

، لـذا  )13(آموزشـی هـدفها و معیارهـا را مشـخص کـرد      
ایـن مطالعـه کـه بـر مبنـاي فـوق        نتایج بدسـت آمـده در  

نتایج بدست آمده بیانگر آن است که  یرفت،صورت پذ
قبل از مطالعه بین میانگین دانـش زبـان تخصصـی در دو    
گروه مورد و شاهد تفاوت معنـی داري وجـود نداشـت    

ان ـهمچنین نتایج حاصـل از ایـن تحقیـق نشـ    ) 1جدول (
می دهد که میانگین دانـش زبـان انگلیسـی گـروه مـورد      

ي و این موضوع در درصد 5/97بعد از مطالعه با افزایش 
درصدي همراه بـوده اسـت    5/37گروه شاهد با افزایش 

که نشان دهنـده تـاثیر آزمـون هـاي بسـته بـر       ) 1جدول (
در پژوهش عبادي نیز اشاره  .پیشرفت تحصیلی می باشد

درصد از دانشـجویان مـورد مطالعـه     5/67شده است که 
نها انجام شده است امتیاز بیش از آکه آزمون بسته براي 

را  CTته انـد کـه   ـده داشـ ـب کرده اند و عقیـرا کس 10
می توان آزمـون جـامعتري نسـبت بـه آزمونهـاي دیگـر       
 براي دانشجویان مشابه نمونه مورد مطالعه در نظر گرفت

همچنین در مقایسه میـانگین هـاي میـزان یـادگیري      )14(
زبان تخصصی در دو گروه مشـاهده شـده اسـت کـه بـا      

)0001/0P< ( نی داري وجود دارد که خـود  اختالف مع
نشان دهنده تاثیر آزمون هـاي بسـته بـر میـزان یـادگیري      

ــان تخصصــی اســت  ــو و  ) . 2جــدول ( زب ــات رائ تحقیق
دیویسپ نیز نشان داده است که امتحانات مداوم نگرش 

دانشجویان به فرآینـد یـادگیري را بهبـود ببخشـد و هـم      
 دچنین باعث مطالعه مـداوم در میـان فراگیـران مـی شـو     

)15،16 (.  
لذا با توجه به نتایج حاصـله و نتـایج مشـابه، مـی تـوان         

رگـروه مـورد   د CTگفت که آزمون هاي مداوم از نوع 
زایش میزان یادگیري نسـبت بـه گـروه شـاهد     ـمنجر به اف
). 3جدول (این تفاوت نیز معنی دار می باشد  می شود و

ــن مط یدر تا ــایج ای ــد نت ــی نویســد   ی ــز م ــانی نی ــه، حق الع
قی ـوزان تلـ ـذکور ابزاري بـراي زبـان آمـ   ـي ممـونهـاآز

می شوند که از یک سو موجب آگاهی آنهـا نسـبت بـه    
نیـز توانـائی هـا و قابلیتهـاي خــود در      سـطح معلومـات و  

از سـوي دیگـر تقویـت     گردند و زمینه زبان خارجی می
نقاط قوت وضعف و رفع ضعفهاي احتمـالی آنهـا را در   

ه طـور  ـدارد که ایـن خـود بـ    الـی را به دنبـارجـزبان خ
 یادگیري تـاثیر مثبـت مـی گـذارد     يغیر مستقیم بر ارتقا

)12.(      
زمونهــاي آکـه فراگیـران در طـی اجـراي      ییاز آنجـا 

مداوم می بـا یسـت بـا متـون تخصصـی بـه طـور مسـتمر         
نهـا  آند میزان یادگیري زبان تخصصی در دشمی مواجه 
ــادبســیار  ــ   زی ــت در حالیکــه در کالســهاي معم ولی اس

 "زمون هاي مداومآبدون  "موزش زبان که به صورت آ
برگزار می شود فراگیر مجبور نمی شود براي هر جلسـه  

ــد و   ــه کن ــون تخصصــی را مطالع در نتیجــه اســتمرار   مت
ــد آ ــا بررســیبنــابراین محقــق  .مــوزش اتفــاق نمــی افت  ب

پژوهش حاضر  بـراي   نتیجه گیري ازمطالعات گذشته و 
عمـــومی و تخصصـــی در  یـــادگیري زبانهـــاي يارتقـــا

مـوزش  آدانشگاهها پیشنهاد می کند در خالل کالسهاي 
زمون هاي مـداوم  آنامه هاي ران عمومی و تخصصی بزب

چـرا کـه    .زمونهاي از نوع بسته اجـرا شـود  آبه خصوص 
ــر انتخــاب   کیفیــت آمــوزش در برنامــه درســی عــالوه ب
متناسب محتوي ،برنامه ریزي صـحیح آموزشـی مسـتلزم    

و  بر فرآیند یادگیري در معلمـان مـی باشـد   نظارت دقیق 



 

 

ه بـه  ـبستـ  ادگیري،ـرفت یـ ـابی پیشـ ـون هاي ارزشیـ ـآزم
 کار کرد خود اطالعات مفیدي را در مورد میزان دانش،

ان آمـوزان قـرار   ـمهارتهاي زبان در اختیار معلمـان و زبـ  
  .می دهند

  تشکر و قدردانی
ــان از تمــامی دانشــجویان کــه در ا  ــن  جــرايدر پای ای

 پژوهشــگرانقیـق بــه عنـوان نمونــه هـاي پــژوهش بـا     تح
همکاري کرده اند وهمچنین معاونـت محتـرم پژوهشـی    

محترم شوراي پژوهشی دانشـگاه کمـال تشـکر     يواعضا
  .وقدردانی به عمل می آید
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The effect of frequent closed quizzes   on students' Medical English knowledge 
 

Background and Objective: most of medical books and research 
reports, nowadays, are being published in English and 
unfortunately the majority of them are not translated into Farsi. 
Considering different factors impacting on English language 
learning, we decided to assess the effect of frequent closed quizzes 
on medical English knowledge of Iranian nursing and midwifery 
students, Gorgan University of medical sciences 
Material and Methods: For the purpose of this pre-experimental 
study, nursing and midwifery students registered in medical 
English course were given a CELT Test (Comprehensive English 
Language Test), to select homogeneous subjects. Upon 
administering CELT, one of the classes was randomly assigned as 
a experimental group (n=18) and the other one control (n=18)For 
each group the same situation and the same instructor were 
considered. After performing a pilot study, the standardized 
medical English teacher made test(r=0.65) was given, as a pretest, 
to see medical English ability of the subjects. Immediately 
following the end of the course, the same test considered posttest 
was administered to determine the medical English improvement.  
The raw data was analyzed by SPSS software. By One-Sample 
Kolmogorov-Smirnov Test, the researcher became certain that the 
distribution was normal. Then a matched T-test was conducted for 
each group between pretest scores and posttest scores. An 
independent T-test was also employed between   experimental and 
control groups.   
Results: The results reveal that medical English ability of the 
subjects in the experimental group is improved up to 97.5 percent 
while in the control group just 37.5 percent. In addition, the 
findings indicate that there is no significant difference between the 
means of the two groups (before the treatment); however, the mean 
difference between the two     groups, after treatment, is 
statistically significant. (P < 0.0001  
Conclusion: Concerning the results of this research that frequent 
closed quizzes may be successful for improving medical English 
ability of the students , we put forward  both  general and medical 
English teachers to  utilize this approach  in  their classes. 
Keywords: medical English, frequent quizzed, closed test, learning 
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