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چكیده
با  گزینه  ای(  چند  ــ  )تشریحی  سؤال  متفاوت  شكل  های  میان  رابطه  بررسی  هدف  با  حاضر،  پژوهش 
فرآیندهای فراشناخت )خودبازبینی و راهبرد شناختی( و عاطفه )تالش و نگرانی( در ارزشیابی درس ریاضی 
روش  به  پسر(   190 دختر،   190( متوسطه  اول  پایه  دانش  آموز   380 منظور،  بدین  است.  گرفته  انجام 
انتخاب  دانش  آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان  از میان  نمونه  گیری تصادفی خوشه  ای چند مرحله  ای، 
و  فراشناخت  فرآیندهای  اندازه  گیری  پرسشنامه  از  پژوهش  این  در  گرفتند.  قرار  بررسی  مورد  و  شدند 
عاطفه اونیل و براون و آزمون سنجش عملكرد ریاضی استفاده شد. مهم  ترین نتایج پژوهش نشان داد میان 
عملكرد ریاضی دانش  آموزان با توجه به شكل سؤال چند گزینه  ای و رفتار خودبازبینی، سؤال تشریحی و 
راهبرد شناختی، و همچنین سؤال  های تشریحی و فرآیندهای عاطفی )تالش و نگرانی(، همبستگی مثبت و 
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مقدمه
سال  های اخیر، تحقیقات آموزشی با هدف بهبود روش  های اندازه  گیری آموزشی، به بررسی 
روش  های نو، در اندازه گیری پیشرفت تحصیلی دانش  آموزان در درس ریاضی پرداخته  اند )اونیل 
و عابدی،1 1996؛ اونیل و براون2، 1998(. در این خصوص، بیکر، اونیل و لین3)1993(، 
باكستر و شولسون4 )1994( و هرمان، آشباچر و وینترز5 )1992( روش  های نو در اندازه  گیری 
آموزشی تحت عناوین، ارزشیابی عملکرد، ارزشیابی جایگزین و ارزشیابی واقعی ارائه كرده اند؛ 
كه  شود  طراحی  به شیوه  ای  باید  تحصیلی  پیشرفت  ارزشیابی  می  كنند  تأكید  صاحبنظران  این 
به دانش  آموزان فرصت دهد تا تفکرات خود را بیان كنند و از مهارت  های حل مسئله بهره گیرند 
و بر انتخاب پاسخ صحیح از میان مجموعه  ای از موارد جایگزین )یعنی سؤال  های چند گزینه  ای( 

كمتر تأكید داشته باشند.
دانش  آموزان  كرده  اند  گزارش   )2007( بالوین6  و  شارف  و   )1992( دیگران  و  هرمان 
چند  و  )تشریحی  سؤال  متفاوت  شکل  های  در  مسائل  حل  برای  را  متفاوتی  استدالل  روش  های 
گزینه  ای( به كار می  برند. بدین ترتیب كه غالباً دانش  آموزان از رویکرد آزمون و خطا، یا حدس 
زدن برای سؤال های چند گزینه  ای و از رویکرد استداللی برای سؤال  های تشریحی بهره می  گیرند. 
عالوه بر این، دانش  آموزان برای سؤال  های چند گزینه  ای در برابر سؤال  های تشریحی، انتظارات 
متفاوتی دارند. برای مثال  كیفیت و عمق سؤاالت تشریحی را نسبت به سؤاالت چند گزینه  ای ذكر 
بر عملکرد )عملکرد  مبتنی  استدالل می  كنند كه شکل سؤال  پژوهشگران چنین  برخی  كرده  اند. 
محوری(، دانش  آموزان را به تفکر انتقادی فرا می  خواند و فرصت  هایی را برای آنان فراهم می  كند 

تا از دانش قبلی و مهارت  های مورد نیاز برای حل مسئله استفاده كنند )میلر ولگ،7 1993(.
یادگیری  سطح  كاهش  در  گزینه  ای  چند  آزمون  های  تأثیر  به  ایران  در  نیز   )1371( كیامنش   
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دانش  آموزان، اختصاص دادن وقت مفید آموزش به تدریس سؤال  های محتوای آزمون، بی  توجهی 
به تدریس مطالب مهم و ایجاد نکردن بینش عمیق و همه جانبه اشاره كرده است.

كه  است  داده  نشان  دانشگاه  دانشجویان  و  دبیرستانی  دانش  آموزان  مورد  در  پیشین  تحقیقات 
در  مقاله(  نوشتن  مثال  )برای  عملکرد  بر  مبتنی  ارزشیابی  های  برخی  در  پسران  به  نسبت  دختران 
مقایسه با سؤال های چند گزینه  ای عملکرد بهتری داشته  اند )بولگر و كالگ هان،1 1990؛ بریلند، 
بریجمن،41989؛  ولد،31981؛  گریس  و  بریلند  سادلو،21991؛  و  كوبرتا  كان،  دانوس، 

مازئو، اشمیت و بلی اشتاین،5 1992(.
از طرف دیگر در دهه گذشته، اثربخشی دانش فراشناختی در موقعیت تحصیلی دانش  آموزان 
و  رویرس  سوت،  دی  )مانتاگو،62007؛  گرفت  قرار  تأكید  مورد  ریاضی  مسائل  حل  برای 
 )1384( تاجی  و  عابدی  عریضی،  پژوهش  همچنین  وكاتینهو،2008،8(.  بایرس،72001؛ 
نشان می  دهد، دانش فراشناختی، مهم ترین متغیر پیشایندی شایستگی ریاضی دركودكان است. 
از دیدگاه فالول9 )1976، به نقل از كاتینهو، 2008( فراشناخت  عبارت از »دانش فرد درباره 
فرآیندهای شناختی خود و نتایج آن ها یا هر چیزی كه به آن ها مربوط است«. به عبارت دقیق  تر، 
فراشناخت فرآیندی است كه افراد به تفکر درباره تفکرات خود می  پردازند و راهبردهایی را برای 
حل مسئله گسترش می  دهند؛ این فرآیندها به مقوله  های فرعی از قبیل برنامه  ریزی، خودبازبینی، 
كراس  پاریس،  تورپ،101994؛  و  )بوركوسکی  شده  اند  تقسیم  شناختی  راهبرد  و  خودآگاهی 

ولیپسون،111984(.
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گارسیا و پنیتریچ1)1994( پینتریچ و دی گروت2 )1990( و زیمرمن3 )1984(، فراشناخت 
برنامه  ریزی،  آن را شامل راهبردهای  تنظیم برشمرده  اند و  یادگیری خود  اولین مؤلفه مهم در  را 
بازبینی و راهبردهای شناختی معرفی می  كنند. بیکر واونیل )1994( ، اونیل، سوگرو،4 و بیکر 
)1996(، اونیل و عابدی )1996(، اونیل و براون )1998( بر مبنای تعاریف فوق از فراشناخت، 
با اقتباس از سازه  های نظریه اضطراب حالتی ــ صفتی )اسپیلبرگر،5 1975(، مفهوم فراشناخت 
و  فراشناخت  تبیین  ضمن   )1998( براون  و  اونیل  و  عابدی  و  اونیل  كرده  اند.  معرفی  را  حالتی 
به صورت  را  صفتی  »فراشناخت  حالتی،  فراشناخت  و  صفتی  فراشناخت  میان  شدن  قائل  تمایز 
نظارت متناوب و آگاهانه فرد به خود، برای بررسی میزان دستیابی به اهدافش و در صورت لزوم 
توانایی انتخاب و به كارگیری راهبردهای متفاوت، و فراشناخت حالتی را به صورت حالت گذرا 
در موقعیت  های ذهنی كه از لحاظ شدت، متغیر است، در طول زمان تغییر می  كند و با ویژگی  های 
برنامه  ریزی، خود بازبینی، راهبردهای شناختی یا عاطفی و خودآگاهی شناخته می  شود«، تعریف 

كرده  اند.
تحقیقات پیشین نشان داده  اند  راهبردهای شناختی و فراشناختی در موفقیت دانش  آموزان در 
درس ریاضی مؤثر هستند و می  توانند یادگیری را افزایش دهند )پاریس و دیگران،1984(. عالوه 
برانگیخته می شوند و  آگاهانه  بر هدف هستند،  مبتنی  فراشناختی  این، راهبردهای شناختی و  بر 
تالش دانش  آموزان را بیشتر می  كنند )وینشتاین و میر1991،6؛ جاگو، جانسن و ریزیگ2005،7؛ 

پانائورا وفیپو2007،8(.
براون )1998( در تحقیقاتی گزارش كرده  اند همبستگی  اونیل و  اونیل و عابدی )1991( و 
میان فراشناخت حالتی و عملکرد تحصیلی در درس ریاضی مثبت است. همچنین اونیل و براون 
)1997( نشان داده  اند دانش  آموزان در سؤال های تشریحی ارزشیابی درس ریاضی، از راهبردهای 
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رفتار  از  بیشتر  گزینه  ای،  چند  سؤال های  در  كه  صورتی  در  می  كنند.  بیشتری  استفاده  شناختی 
خود   بازبینی بهره می  گیرند. همچنین همبری1)1990( و اورسون اسمودالكا و توبیاس2)1994( 
بیشتری  نگرانی  تشریحی،  سؤال های  با  ریاضی  درس  ارزشیابی  در  دانش  آموزان  داده  اند  نشان 

دارند.
ریاضیات از جنبه دیگر به عنوان یکی از موضوعات درسی در برنامه هفتگی مدارس، همواره 
شکایت  درس،  این  بودن  سخت  از  آنان  بیشتر  و  است  بوده  سؤال  مورد  دانش  آموزان  سوی  از 
بنابراین در سال  های اخیر، روان  شناسان، متخصصان تعلیم و تربیت و آموزش ریاضی  دارند. 
در فرآیند یاددهی و یادگیری ریاضی، عالوه بر متغیرهای شناختی به ویژگی  های عاطفی فراگیران 
نیز توجه كرده  اند )هسیو،3  2000(.  شناسایی فرآیند های عاطفی دانش  آموزان در رویارویی با 
تحصیلی  عملکرد  بهبود  در  می  تواند  آن ها،  كنترل  روش  های  به  دستیابی  برای  ریاضی  تکالیف 
با  آن ها  تعامل  و  عاطفی  رفتار های  خصوص  این  در  باشد.  مؤثر  ریاضی  درس  در  دانش  آموزان 
یادگیری ریاضیات، جایگاه ویژه  ای در آموزش و یادگیری ریاضیات مدرسه و حتی دانشگاه به خود 
را  عاطفی  فرآیند های   .)2006 افکیدیس،5   2001 كرك،4  و  )آشکرافت  است  داده  اختصاص 
رفتار  یا سنجش  و  ریاضی  در حل مسائل  فراگیران  رویارویی  هنگام  كه  می  دانند  روانی  وضعیتی 
ریاضی در دانش  آموزان  پدید می  آید. این وضعیت به طور معمول توأم با نگرانی زیاد، نابسامانی 
فکری، تنش روانی است؛ آن ها ابعاد و مؤلفه  های عاطفه  ریاضی را  هنگام امتحان ریاضی، شامل 
نگرانی از رویارویی با مسائل ریاضی، اضطراب از مواجهه با امتحان ریاضی، آشفتگی ذهنی در 

پاسخگویی و حل مسائل عددی ریاضی می  دانند. 
هدف پژوهش حاضر، با توجه به تحقیقات فوق و گسترش بیش از حد آزمون  های چند گزینه  ای 
آزمون  های ورودی  عنوان  )با  ابتدایی  آموزش  دوره  در  و حتی  پرورش كشور  و  آموزش  نظام  در 
ـ چند  مدارس تیزهوشان و مدارس خاص(، بررسی رابطه میان شکل  های متفاوت سؤال )تشریحی  ـ
بررسی  پژوهش،  اساسی  مسئله  دقیق  تر  عبارت  به  است؛  ریاضی  درس  ارزشیابی  در  گزینه  ای( 
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و  ریاضی  درس  گزینه  ای  چند  و  تشریحی  آزمون  در  دانش  آموزان  ریاضی  عملکرد  میان  رابطه 
فرآیندهای فراشناختی )خود  بازبینی و راهبرد شناختی( و عاطفه )تالش و نگرانی( است. بدین 

منظور سؤال های زیر مورد بررسی قرارگرفتند:
1. آیا میان عملکرد تحصیلی دانش  آموزان با توجه به شکل سؤال )تشریحی ــ چندگزینه  ای( و 
فرآیندهای فراشناخت )خودبازبینی  ــ راهبر شناختی( در ارزشیابی درس ریاضی، رابطه  ای وجود 

دارد؟
2. آیا میان عملکرد تحصیلی دانش  آموزان با توجه به شکل سؤال )تشریحی ــ چندگزینه  ای( و 

عاطفه )تالش و نگرانی( در ارزشیابی درس ریاضی رابطه  ای وجود دارد؟
ـ   چندگزینه  ای(  3.  آیا عملکرد تحصیلی دانش  آموزان دختر و  پسر با توجه به شکل سؤال )تشریحی ـ
ــ راهبر شناختی( و عاطفه )تالش و نگرانی( در ارزشیابی  و فرآیندهای فراشناخت )خودبازبینی 

درس ریاضی متفاوت است؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به هدف و ماهیت آن از روش تحقیق همبستگی بهره گرفت؛ به عبارت 
به شکل  های متفاوت  با توجه  میان عملکرد تحصیلی دانش  آموزان  رابطه  دیگر در تحقیق حاضر 
سؤال )تشریحی ــ چند گزینه  ای( و فرآیندهای فراشناخت )خودبازبینی ــ راهبر شناختی( و عاطفه 

)تالش و نگرانی( در ارزشیابی درس ریاضی مورد بررسی قرار گرفته است.

آزمودنی  ها
جامعه آماری پژوهش، دانش  آموزان سال اول متوسطه نظری شهر اصفهان در سال تحصیلی 
88  ــ87 بودند كه 380 نفر )190 دختر، 190 پسر( به روش نمونه  گیری تصادفی خوشه  ای چند 

مرحله  ای انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند.

ابزارهای پژوهش
1. پرسش نامه اندازه  گیری عاطفه و فراشناخت: این مقیاس را اونیل و عابدی )1996( و اونیل و 

براون )1998( ساخته  اند و اونیل و براون )1998( در پژوهشی از آن بهره گرفتند. این پرسش نامه 
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برای هر  از 24 ماده و چهار خرده مقیاس )شش سؤال  آزمون مداد كاغذی است كه مركب  یک 
مقیاس( خودبازبینی، راهبرد شناختی، تالش و نگرانی می  باشد كه از یک تا چهار درجه  بندی شده 
ـ راهبردشناختی( و عاطفه  است )1= اصاًل و 4= خیلی زیاد( و فرآیندهای فراشناخت )خودبازبینیـ 
ـ نگرانی( را هنگام آزمون و امتحان ریاضی اندازه  گیری می  كند. این پرسش نامه مطابق نظر  )تالشـ 
اونیل و براون باید بالفاصله پس از امتحان، اجرا شود و از آزمودنی  ها بخواهند واكنش  های خود 

را نسبت به سؤال های تشریحی در مقایسه با سؤال های چند گزینه ای در درس ریاضی بیان كنند. 
نمونه  ای  بر  و  برگردانده  اند  فارسی  به  را  پرسشنامه  این   )1386( تاجی  و  عریضی  عابدی، 
مركب از 500 آزمودنی در سال تحصیلی 87 ــ86 اجرا كردند و بدین وسیله روایی و پایایی آن 

تعیین شد.

جدول 1. ضرایب پایایی پرسش نامه اندازه  گیری فرآیند های  فراشناخت و عاطفه

ضریب پایانی )آلفای كرونباخ(تعداد سؤال هاخرده مقیاس  هاپرسش نامه

پژوهش حاضراونیل و دیگران

فرآیندهای 

فراشناخت

60/640/72خودبازبینی

60/610/65راهبردشناختی

فرآیندهای

 عاطفه

60/7٩0/78تالش

60/760/83نگرانی

2. آزمون عملکرد تحصیلی ریاضی: آزمون عملکرد تحصیلی ریاضی، یک آزمون 20 سؤالی، 

متشکل از دو نوع مسئله ریاضی است كه عابدی، عریضی و تاجی  )1386( به صورت تشریحی 
)10 سؤال( و چند گزینه  ای )10 سؤال( بر اساس محتوای كتاب ریاضی )1( سال اول متوسطه 
گروه  های  و  ریاضی  صاحبنظران  نیز  را  آن  محتوایی  و  صوری  روایی  و  كرده  اند  طراحی  نظری 
آموزشی ریاضی مورد تأیید قرار داده اند؛ پایایی این آزمون برای سؤال های تشریحی 0/74 و چند 
گزینه  ای 0/89 گزارش شده است. روش كار به این صورت بود كه ابتدا آزمون عملکرد تحصیلی 
ریاضی به دانش  آموزان داده شد و پس از پایان آزمون در زمان  های مشخص، بالفاصله پرسش نامه 

سنجش فرآیندهای فراشناخت و عاطفه نیز در اختیار آزمودنی  ها قرار گرفت.
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مطالعه حاضر یک طرح همبستگی است؛ بنابراین برای تحلیل داده  های جمع  آوری شده، از 
ضرایب همبستگی ساده و آزمون  های معناداری آن ها استفاده شد.

یافته  های پژوهش
تحصیلی  عملکرد  آزمون  در  را  آزمودنی  ها  معیار  انحراف  و  میانگین   2 جدول  داده  های 
پایین  تشریحی  در سؤال های  دانش  آموزان  ریاضی  نمرات عملکرد  به طور كلی،  نشان می  دهد. 
پسر  آزمودنی های  از  بیش  دختر  آزمودنی  های  نمرات  میانگین  سؤال،  نوع  دو  هر  در  و  است 

.)=P<0/05( می  باشد

جدول 2. میانگین و انحراف معیار نمره های آزمودنی ها در آزمون عملكرد ریاضی

پسردخترشکل سؤال

XSDXSD

14/51/٩512/252/25تشریحی

16/252/0514/751/80چندگزینه ای

یافته  های مربوط به سؤال های 1 و 2 پژوهش در جدول شماره 3 آورده شده است:
1.  آیا میان عملکرد تحصیلی دانش  آموزان با توجه به شکل سؤال )تشریحی ــ چندگزینه  ای( 
و فرآیندهای فراشناخت )خودبازبینی ــ راهبر شناختی( در ارزشیابی درس ریاضی رابطه  ای وجود 

دارد؟
2. آیا میان عملکرد تحصیلی دانش  آموزان با توجه به شکل سؤال )تشریحی ــ چندگزینه ای( و 

عاطفه )تالش و نگرانی( در ارزشیابی درس ریاضی رابطه  ای وجود دارد؟
)خودبازبینی  ــ  فراشناخت  فرآیندهای  با  دانش  آموزان  ریاضی  تحصیلی  عملکرد  میان  رابطه 
با  گزینه  ای،  چند  و  تشریحی  سؤال  شکل  دو  در  نگرانی(  ــ  )تالش  عاطفه  و  راهبردشناختی( 

بهره  گیری از ضرایب همبستگی تعیین شد.
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فراشناخت  فرآیندهای  و  چندگزینه  ای(  ــ  )تشریحی  سؤال  شكل  میان  همبستگی  ضرایب   .3 جدول 
)خود  بازبینی ــ راهبرد شناختی( و عاطفه )تالش ــ نگرانی(

فرآینده های فراشناخت و عاطفه

عملکرد تحصیلی

چندگزینه  ایتشریحی

كلپسردختركلپسردختر

0/22*0/22*0/23*0/110/130/12خودبازبینی

0/420/120/0٩0/13**0/45**0/44**راهبرد شناختی

0/320/120/100/14*0/31*0/34*تالش

0/16*0/350/120/13*0/36*0/3٩**نگرانی

   P> %1 سطح معناداری **          P> %5 سطح معناداری *

داده  های جدول 3، رابطه میان فرآیندهای فراشناخت و عاطفه را با عملکرد تحصیلی در دو 
شکل سؤال تشریحی و چند گزینه ای نشان می  دهد؛ در این قسمت به تفکیک نتایج تجزیه و تحلیل 

آورده می  شود:
1. خودبازبینی: داده  های جدول 3 نشان می  دهد میان عملکرد   ریاضی دانش  آموزان در سؤال های 

چند گزینه ای و رفتار خودبازبینی، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد؛ یعنی ارزشیابی عملکرد 
در  را  بیشتری  بازبینی  حالت  تشریحی،  سؤال های  به  نسبت  گزینه  ای  چند  سؤال های  با  ریاضی 

دانش  آموزان نشان می  دهد.
2. راهبرد شناختی: داده های جدول 3 نشان می  دهد میان عملکرد ریاضی در سؤال های تشریحی 

و رفتار راهبرد شناختی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد؛ یعنی ارزشیابی عملکرد ریاضی با 
سؤال های تشریحی نسبت به سؤال های چند گزینه  ای به بهره  گیری دانش  آموزان از راهبردهای شناختی 

برای حل مسائل ریاضی منجر می شود.
3. تالش: داده  های جدول 3 نشان داد میان عملکرد ریاضی دانش  آموزان در سؤال های تشریحی و 

تالش، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد؛ یعنی ارزشیابی عملکرد ریاضی با سؤال های تشریحی 
نسبت به سؤال های چند گزینه  ای، به رفتار تالش در دانش  آموزان منجر می شود.
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و  تشریحی  در سؤال های  ریاضی  میان عملکرد  می  دهد  نشان  داده  های جدول 3  نگرانی:   .4

نگرانی، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد؛ یعنی ارزشیابی عملکرد ریاضی دانش  آموزان با 
سؤال های تشریحی نسبت به سؤال های چند گزینه  ای، موجب نگرانی بیشتر دانش  آموزان می شود.

یافته  های مربوط به سؤال های 1و2 پژوهش در جدول شماره 4 و 5 آورده شده است:
3. آیا عملکرد دانش  آموزان دختر و پسر با توجه به شکل سؤال )تشریحی ــ چندگزینه  ای( و 
ـ راهبر شناختی( و عاطفه )تالش و نگرانی( در ارزشیابی درس  فرآیندهای فراشناخت )خودبازبینیـ 

ریاضی، متفاوت است؟
برای مقایسه ضرایب همبستگی دختران و پسران  میان فرآیندهای شناختی و عاطفه با عملکرد 
تحصیلی، با تبدیل ضرایب به Z  فیشر مقایسه میان ضرایب همبستگی میسر می شود؛ نتایج در جدول 

4 و5 آورده شده است.

جدول 4. مقایسه ضرایب همبستگی در دختران و پسران با توجه به شكل سؤال )تشریحیـ  چندگزینه  ای( و 
فرآیندهای فراشناخت )خودبازبینی ـ راهبر شناختی( و عاطفه )تالش و نگرانی( در ارزشیابی در ریاضی

و  فراشناخت  فرآیندهای 

عاطفه

عملکرد تحصیلی

شکل چندگزینه  ایشکل تشریحی

كلپسردختركلپسردختر

0/2240/0٩7*0/234*0/200*0/1100/131خودبازبینی

0/300*0/4720/4850/1270/1210/0٩0راهبرد شناختی

0/1٩4*3200/1200/100/*0/3210*0/354*تالش

0/3300/1200/1310/106*0/377**0/412**نگرانی
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جدول 5. مقایسه ضرایب همبستگی میان دو نوع شكل سؤال )تشریحی ـ چندگزینه  ای( در  دانش  آموزان  
دختر و پسر میان فرآیندهای فراشناختی و عاطفی و عملكرد تحصیلی

فرآیندهای فراشناخت 

و عاطفه

Z فیشر برای سؤال های 

تشریحی

Z فیشر برای سؤال های چند 

گزینه  ای

Zr فیشر

چندگزینه ایتشریحیپسردخترپسردختر

0/110/130/230/220/1٩0/0٩7خودبازبینی

0/470/480/120/0٩0/0٩70/2٩راهبرد شناختی

0/360/320/120/100/380/1٩تالش

0/410/370/120/130/380/0٩7نگرانی

داده  های جدول 4 و 5 نشان می  دهد، میان عملکرد دانش  آموزان دختر و پسر با توجه به شکل 
سؤال )تشریحی ــ چندگزینه  ای( و فرآیندهای فراشناخت )خودبازبینی ــ راهبر شناختی( و عاطفه 

)تالش و نگرانی( در ارزشیابی درس ریاضی تفاوت معناداری وجود ندارد. 

بحث و نتیجه  گیری
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان عملکرد تحصیلی دانش  آموزان با توجه به شکل  های 
ـ   راهبردشناختی( و  متفاوت سؤال )تشریحی ــ چند گزینه  ای( و فرآیندهای فراشناخت )خودبازبینی ـ
عاطفه )تالش ــ نگرانی( در ارزشیابی درس ریاضی است؛ یافته  های پژوهش نشان داد میان عملکرد 
ریاضی دانش  آموزان با شکل سؤال چند گزینه  ای و رفتار خودبازبینی، و همچنین میان عملکرد ریاضی 
دانش  آموزان با شکل سؤال تشریحی و راهبرد شناختی همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت. 
براون  و  اونیل  و   )1996( عابدی  و  اونیل  تحقیقات  نتایج  با  خصوص،  این  در  پژوهش  یافته  های 
)1998( هماهنگ است؛ آنان در پژوهش  های خود نشان داده  اند میان عملکرد ریاضی دانش  آموزان 
نتایج  از  دارد.  در سؤال های چند گزینه  ای و رفتار خودبازبینی، همبستگی مثبت و معنادار وجود 
پژوهش در این زمینه چنین استنباط می  شود كه شکل سؤال چند گزینه  ای نسبت به سؤال های تشریحی 
در ارزشیابی درس ریاضی، رفتار خودبازبینی بیشتری را در دانش  آموزان ایجاد می  كند، درحالی كه در 

سؤال های چند گزینه  ای از درس ریاضی، دانش  آموزان راهبرد شناختی كمتری داشته  اند.
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سؤال های  شکل  در  دانش  آموزان  ریاضی  عملکرد  میان  داد  نشان  پژوهش  نتایج  همچنین 
تشریحی و فرآیندهای عاطفی )تالش و نگرانی( و راهبرد شناختی، همبستگی مثبت و معناداری 
وجود دارد. یافته  های این قسمت از پژوهش با تحقیقات بیکر، اونیل و لین )1993(، باكستر و 
شولسون )1994(، هرمان، آشباچر و وینترز )1992(، اونیل و عابدی )1996( ، اونیل و براون 
)1998(، آشکرافت و كرك)2001( و افکیدیس )2006 ( همسو است. در این خصوص اونیل 
و عابدی )1996( و اونیل و براوان )1998( در تحقیقاتی نشان داده  اند، میان عملکرد ریاضی 
و  مثبت  همبستگی  نگرانی،  و  شناختی  راهبرد  رفتارهای  و  تشریحی  سؤال های  در  دانش  آموزان 
تشریحی،  سؤال  شکل  كه  می  شود  استنباط  چنین  پژوهش،  یافته  های  از  دارد.  وجود  معناداری 
به  نسبت  را  بیشتری  نگرانی  و  تالش  فراشناختی،  و  شناختی  راهبردهای  به  مربوط  رفتارهای 
رفتار  اما  می  كند،  ایجاد  دانش  آموزان  در  ریاضی  درس  ارزشیابی  در  گزینه  ای  چند  سؤال های 
ریاضی  ارزشیابی درس  در  به سؤال های چندگزینه  ای  نسبت  تشریحی  در سؤال های  خودبازبینی 

كمتر این رفتار را در دانش آموزان انعکاس می  دهد.
یافته های پژوهش همچنین نشان داد عملکرد ریاضی دختران در آزمون  های تشریحی و چند 
گزینه  ای در تمامی مؤلفه  های فراشناختی و عاطفه به جز مؤلفه راهبرد شناختی نسبت به پسران، 
بیشتر بود، اما به لحاظ آماری معنادار نبود. به عالوه میان عملکرد دانش  آموزان دختر و پسر با توجه 
به شکل سؤال )تشریحی ــ چندگزینه  ای( و فرآیندهای فراشناخت )خودبازبینی ــ راهبرشناختی( 
و عاطفه )تالش و نگرانی( در ارزشیابی درس ریاضی تفاوت معناداری وجود ندارد. این نتایج 
با نتایج تحقیقات پیشین بولگر و كالگ هان )1990(، بریلند، دانوس، كان، كوبرتا و سادلو 
)1991(، بریلند و گریس ولد )1981( و مازئو، اشمیت و بلی اشتاین )1992( همسو بود. 
این پژوهشگران در تحقیقاتی نشان داده  اند دختران نسبت به پسران در برخی ارزشیابی  های مبتنی 
بهتری  عملکرد  گزینه  ای،  چند  سؤال های  با  مقایسه  در  مقاله(  نوشتن  مثال  )برای  عملکرد  بر 

داشته  اند. 
رفتار  ریاضی،  درس  ارزشیابی  در  تشریحی  سؤال های  داد  نشان  كلی  طور  به  پژوهش  یافته  های 
راهبرد شناختی بیشتری را نسبت به سؤال های چند گزینه  ای در دانش  آموزان ایجاد می  كند، اما موجب 
رفتار نگرانی در دانش  آموزان می  شود و سؤال های چند گزینه  ای، موجب رفتار خودبازبینی بیشتری در 
دانش  آموزان می  شود، اما راهبرد شناختی و تالش كمتری را نسبت به سؤال های تشریحی در آنان ایجاد 
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می  كند. همچنین دانش  آموزان نسبت به سؤال های چند گزینه  های نگرانی كمتری نشان می  دهند.
انجمن ملی معلمان ریاضی یادگیری حل مسئله، استدالل و پرورش مهارت  های تفکر را یک 
هدف مهم برای درس ریاضی مطرح كرده اند؛ بیکر، اونیل و لین )1993( این هدف را كمکی 

به دانش  آموزان برای فکر كردن در مورد مسائل ریاضی دانسته  اند.
با  معلمان  كرده اند  بیان  خصوص  این  در   )1374( كدیور  و   )1371( و   )1370( كیامنش 
بهره گیری از تکنیک  های آزمون  سازی و تهیه و تدوین سؤال های امتحانی متناسب با اصول آزمون 
بسیاری در درس ریاضی می  توانند مهارت  های حل مسئله، استدالل و پرورش مهارت  های تفکر 
این فرصت را در اختیار دانش  آموزان قرار  یعنی  افزایش دهند.  و فراشناخت را در دانش  آموزان 
چگونگی  نهایت  در  و  گیرند  بهره  مسئله  حل  متفاوت  روش  های  از  كنند،  فکر  بتوانند  تا  دهند 
را  فراشناخت  مهارت  های  همان  یا  گرفتن  یاد  چگونه  یادگیری  و  نمودن  استدالل  كردن،  فکر 
تا حدود بسیاری به شکل سؤال  یافته  های پژوهش  های فوق،  به  با توجه  این موضوع  فراگیرند. 

ـ  چندگزینه  ای( بستگی دارد. )تشریحی  ـ
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