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چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر آزمونسازی مشاركتی بر یادگیری دانشآموزان ایرانی در درس زبان انگلیسی

و چگونگی برداشت آن ها از این شیوۀ اطالعاتی و دیدگاهشان نسبت به آن است .شركت  كنندگان این تحقیق
دانشآموزان دختر سال اول دبیرستان شهر ری بودند که برای هم   سطح  سازی آن ها آزمون بسندگی اجرا شد .از میان

 90دانشآموز 60 ،دانشآموز هم سطح انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد قرار داده شدند.

هر دو گروه در طول دوره آموزش یكسانی دیدند ،با این تفاوت که دانشآموزان گروه آزمایش به صورت همیاری
آزمون  سازی نیمی از سؤال های امتحانی خود را طرح کردند .برای مقایسۀ دو گروه و اطمینان از پایایی و روایی

محتوای آزمون ،قبل از اجرای آزمون معل م ساخته ،این آزمون برای گروه دیگری که هم سطح دو گروه آزمایش و

شاهد بود اجرا شد .پس از اطمینان یافتن از مناسب بودن سؤالها ،آزمون معلم ساخته برای دو گروه آزمایش و

شاهد اجرا و نتایج بررسی شد .یافته ها نشان دادند كه از نظر آماری میان دانش دستور زبان (گرامری) دانشآموزان
دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد .دیدگاه دانشآموزان گروه آزمایش دربارۀ آزمون  سازی مشاركتی ،دو هفته
بعد از اجرای آزمون ،با استفاده از پرسشنامۀ معتبری كه محقق تهیه کرده بود بررسی شد .اطالعات به  دست آمده با

استفاده از مجذور كای تجزیه و تحلیل شد.نتایج واكنش مثبت دانشآموزان گروه آزمایش را به شیوۀ آزمونسازی
مشاركتی نشان داد .برای آشنایی بیشتر با آرای دانشآموزان گروه آزمایش دربارۀ مشاركت آنها در طرح سؤالهای

امتحانی خود ،با  12دانشآموز مصاحبه شد كه نتایج حاکی از رضایتشان بود و همگی خواستند که این شیوه در

مقاطع باالتر نیز اجرا شود .ذکر این نکته الزم است که این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی  ای است که در سال 1386

برای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اجرا شده است.
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مقدمه

کیفیت و محتوای آموزشی همۀ نظامهای آموزشی تا حد زیادی متأثر از كیفیت و محتوای
امتحان ها و یا ارزشیابیهاست .به عبارت دیگر ،كیفیت هر نوع ارزشیابی به انتخاب مؤثر
وكاربرد ابزار و روشهای مناسب و همچنین تفسیر صحیح عملكرد دانشآموزان بستگی دارد.
در محیط های آموزشی مختلف ،ارزشیابی دانشآموزان در درس زبان انگلیسی (به عنوان زبان
خارجی و زبان دوم) به دالیل متعدد انجام می شود؛ برای مثال ،تعیین سطح دانشآموزان،
بررسی میزان پیشرفت آنها ،رد یا تأیید صالحیت آنها برای ثبت نام در برنامههای آموزشی و یا
حرفه آموزی ،تأیید موفقیت یك برنامۀ آموزشی و همچنین توجیه ادامۀ سرمایه گذاری در یك برنامۀ
آموزشی،با توجه به اهداف گوناگون ارزشیابی ،ارزشیابی دانشآموزان ،نیازمند به  كارگیری ابزار
و روش های متفاوت كسب اطالعات است تا بدین  وسیله میزان شناخت برنامههای آموزشی از
نیازهای دانش آموزان و توجه به آنها ،میزان پیشرفت دانشآموزان و همچنین میزان دستیابی به
اهداف پروژه روشن شود ( هالت .)1994 ،1ارزشیابی در كالسهای آموزش زبان انگلیسی بیشتر
غیرمستمر است و در آن فقط بر یادگیری نكات خاص و درستی گفتار تأكید می شود  .در حالی که
در ارزشیابی مستمر پیشرفت دانشآموزان در كنار دیگر تواناییهایی كه در طول دورۀ آموزشی
كسب كرده اند توصیف می شود (ری دیكینز و ریكسون.)1997 ،2
امروزه طرفداران شیوههای نوین ارزشیابی معتقدند كه روشهای جدید آموزش زبان
انگلیسی( به  عنوان زبان دوم و زبان خارجی) با همراه كردن زبان با محتوا و مهارتهای زبانی
به سوی گسترش مهارتهای ایجاد ارتباط حركت كرده اند و بنابراین دیگر آزمونهای سنتی(كه
متكی بر كاغذ و قلم بودند) قادر نیستند تمامی فعالیت های كالسهای مبتدی را پوشش دهند
(  اونیل .)1992،3به عبارت دیگر ،آزمونهای معیار و سنتی به علت ساختگی بودن و تأكیدشان
برحافظه مورد انتقاد قرار گرفته اند.
شیوههای سنتی ارزشیابی معتقدند که گرچه امتحانها ابزاری مهم در ارزشیابی ك ّمی محسوب
می شوند ،امّا به تنهایی قادر به این کار نیستند (وب .)1992 ،4آنها بر این باورند كه فنون نوین
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ارزشیابی ،در مقایسه با شیوههای سنتی ،تصویرجامع تر و ّاطالعات معتبرتری از دانشآموز
در اختیار قرار می دهند (آدامز )1996 ،1و چگونگی دورههای آموزشی را منعكس می سازند،
ضمن اینکه فاقد تعصّبات زبانی و فرهنگی شیوههای سنتی ارزشیابی اند (میسیاس.)1995 ،2
در این روش دانشآموزان براساس تولیدشان ارزشیابی می شوند تا مشخص شود چقدر قادر به
یاد آوری و ارائۀ مجدد مطالب هستند (گارسیا و پیرسون1994،3؛ نقل از میسیاس.)1995،
مخالفان این روش همچنین بر این باورند که امتحانها به عنوان مبنایی برای ارزشیابی غیرمستمر
مشكالتی دارند ،زیرا امر یكباره ای محسوب میشوند و ممكن است نشاندهندۀ توانایی كلی
دانشآموز نباشند و به همین دلیل نیز آنها را همیشه معتبر ( یعنی آنچه را به واقع در نظر دارند
ارزشیابی کنند) و یا قابل اتكا ( نتایج یكسانی بدهند) نمیدانند (ار.)1996 ،4
به نظر مخالفان شیوههای سنتی ارزشیابی این روشها برای دانشآموزان بسیار اضطراب  آورند و
بر یادگیری و خودباوری آنها تأثیر می گذارند (اسمیت ،)1996،5حتی دانشآموزانی که درس خود
را مطالعه كرده اند دربارۀ آنچه ممكن است در امتحان بیاید اضطراب دارند ،زیرا نمیدانند از آنها
چه انتظار می رود و می ترسند نتوانند سؤالهایی را که در امتحان مطرح می شود درك کنند (براون،6
 .)1994در حالی كه رویكردهای نوین به آموزش زبان انگلیسی(به عنوان زبان خارجی یا زبان
دوم) ،به روحیۀ دانشآموزان بسیار توجه می کنند و روشهای آموزشی و فنونی را پیشنهاد می كنند
كه به دانشآموز كمك می كند تا در محیطی كم اضطراب به یادگیری بپردازد (كراشن1982،7؛
آشر1988،8؛ استویك .)1990، 9ارزشیابی مستمر از اضطراب ناشی از توجه زیاد به درستی
كالم می كاهد و با تأكید برمهارتهای ایجاد ارتباط با دیگران ،موجب افزایش حس امنیت و موفقیت
دانش  آموزان میشود (شعبان .)2001،10اگرچه فنون نوین ارزشیابی ابزاری قدرتمند در بررسی
 Adamsــ1
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عملكرد دانشآموز بهشمار میآیند ،به  ویژه درحوزههایی كه دانشآموز را ملزم به تفكر نقادانه و حل
مسائل پیچیده می  کنند (الیوت ،)1993،1اما در مقایسه با شیوههای سنتی خیلی آسان نیستند و نیازمند
صرف زمان و تالش قابل توجه معلمان و دانشآموزان اند (میسیاس.)1995 ،
به نظر قایث )2002(2یادگیری همیاری با ایجاد فرصت می تواند باعث پیشرفت مستمر
دانش  آموز شده و امكاناتی فراهم سازد تا او در محیطی آرام و كم اضطراب خود و دیگر
هم  كالسی هایش را ارزشیابی کند و از راهی منسجم و طی مراحلی به تحلیل و كاربرد مفاهیم
وادار شود و بدین  وسیله ارزشیابی به شیوۀ نوین را در كالسهای آموزش زبان خارجی و زبان د ّوم
تسهیل کند (كاگن .)1990،3یكی از مؤثرترین شیوههای نوین ارزشیابی،آزمونسازی مشاركتی
است كه دانشآموزان را مستقیم در ساختن آزمون دخالت میدهد (براون .)2001 ،این شیوه كه
یادگیری همیاری را با ارزشیابی در هم می آمیزد ،به دانشآموزان اجازه میدهد تا نهتنها در مورد
شكل امتحان بلكه در بارۀ محتوا و روش اجرای آن تصمیم بگیرند .این در حالی است كه آرای
سنتی دربارۀ امتحان هرگز دانشآموزان را در روند آزمونسازی دخالت نمیدهد و حتی ممكن
است این ایده را كه اجازه داده شود دانشآموزان خود سؤالهای امتحانشان را طرح کنند احمقانه
بداند (براون.)2001 ،
به نظر كالرك )1989( 4تشویق دانشآموزان به نوشتن مواد درسی(برای مثال ،نوشتن
سؤال  های امتحانی) و استفاده از مداخلۀ خالقانۀ آنها در این کار ،در نهادینه کردن مطالب درسی
یاریشان میکند .در این صورت آنها دیگر نقش دریافت كنندۀ صرف زبان را بازی نخواهند كرد
و نقش همكار و همیار را خواهند داشت .انجلو و كراس )1993( 5یكی از بهترین روشهای پی
بردن به چگونگی درك دانشآموزان را از مطالب درسی دخالت دادن آنها در ساختن نمونههای
سؤالهای امتحانی و پیدا کردن پاسخ برای آنها میدانند ،زیرا به عقیدۀ آنها این کار معلم را قادر
می سازد تا بفهمد دانشآموزان کدام نكات را مهم وچه مطالبی را مناسب امتحان میدانند و چگونه
به سؤال هایی که خود طرح کرده اند پاسخ می دهند.
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كافمن )2000( 1میگوید تبدیل دانشآموزان به طراحان سؤال روند آموزش را به یك نوع
بازی مهیّج و رویایی تبدیل میکند كه هم دانشآموزان و هم معلم را درگیر می كند ،به طوری
که هر  یك سعی می كند افکار دیگری را دربارۀ آن درس حدس بزند .او همچنین معتقد است
كه در این امر یادگیری و ارزشیابی دست در دست هم دارند و هیچ مرز مشخصی بین آموزش
و آزمون و یا معلم و دانشآموز وجود ندارد ،زیرا در این روند امتحان  دهنده به عنوان مراقب و
همیار معلم عمل می كند .كافمن همچنین بیان میکند كه ابتدا دانشآموزان فكر می كنند و به طرح
سؤال می پردازند ،اما بعد با كمك کردن به دیگران در درك بیشتر مطالب به خود كمك می كنند،
خود  باوری را در خود به وجود می آورند و استادانه و فنی به تبادل نظر می پردازند .او در ادامه به
این نکته اشاره میکند که تفكر ،طرح نقشه ،ارتباط و همیاری با دیگران ،كه در یادگیری زبان دوم
و بررسی میزان پیشرفت آن صورت می گیرد ،از نتایج تخیل فعال وخالقانه است.
مورفی1994( 2تا  )1995امتحانهای دانشآموز  ساخته را ابزار مفیدی می داند كه با آن می توان
به آنچه در ذهن دانشآموزان می گذرد پی ببرد .به نظر او این یافتهها معلمان را به كار گروهی و تعامل
بیشتر وامی دارد و به آنها کمک میکند تا دانشآموزانشان را بیشتر و  بهتر بشناسند .او همچنین
معتقد است كه دانشآموزان با این شیوه از توضیحهای یكدیگر بیشتر یاد می گیرند تا خود امتحان
و به این وسیله می توانند توضیحهای خود را بهبود بخشند و در مورد دانستهها و نادانسته های خود
از درس اطالعات بیشتری به دست آورند .آنها با تمرین و تبادل اطالعات به مهم ترین قسمت
یادگیری زبان ،که جامع تر کردن اطالعات یادگیری است ،دست می یابند.مورفی همچنین بر این
باور است كه دخالت فعاالنۀ دانشآموزان در طرح و اجرای امتحان از اضطراب آنها می كاهد و
موجب می شود از این فرایند لذت ببرند و احساس شادی کنند.
آلرایت )1984( 3میگوید ،دانشآموزان از آن چه در كالس می گذرد برداشت خاصی می کنند
و به همین دلیل هم از یک درس مطالب متفاوتی یاد می گیرند که به نظر او ممكن است بعضی آن را
یك مشكل قلمداد كنند ،اما برداشتهای متفاوت می تواند منبع خوبی برای معلم باشد ،زیرا به این
وسیله قادر خواهد بود تنوع و لذت بیشتری در كالس به وجود آورد .به نظر آلرایت دخالت فعاالنۀ
دانشآموزان در طرح و اجرای امتحان ها از اضطراب آنها می کاهد و آنها را با    نشاط می سازد.
 Kaufmanــ1
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به نظر براون (  )2001بسیاری از مربیان معتقدند که هدف اصلی از اجرای آزمون ،ایجاد انگیزه
برای مرور و یك كاسه كردن مطالب درسی است كه این هدف در آزمونسازی مشاركتی ،تقریب ًا
بدون آنكه دانش آموزان به آن توجه داشته باشند ،محقق میشود.
بهطوركلی ،گروهی از محققان به بیان تجارب خود در زمینۀ آزمونسازی مشاركتی
پرداخته اند .برای مثال ،ویكتور اوداف ،)1988 ( 1استاد جبر در اوهایو و كنتیكات ،در
دو  جلسه از دانش آموزانش میخواهد به صورت گروهی آزمونسازی كنند .سپس ،از سؤالهای
هرگروه دست  کم یك سؤال انتخاب می كند و آن را در امتحان می گنجاند ،اما برای پیشگیری از
حفظ كردن سؤالها آنها را کمی تغییر میدهد .او در روز امتحان متوجه میشود که تعداد كمتری
از دانش  آموزان غایب اند و نمرههای آنان بهتر شده است ،ضمن این که با آرامش بیشتری امتحان
داده اند .رش )1997( 2نیز از دانشجویان رشتۀ كامپیوتر خواست در طول ترم سؤالها و پاسخ های
خود را بنویسند تا او آنها را در سؤالهای امتحان ی بگنجاند .گرچه رش مستقیم تأثیرات یادگیری
از این تجربه را اندازه نگرفته است ،اما اظهار می دارد كه بررسی سؤالها این امكان را به او داد تا
به میزان درك دانشآموزانش از مسئله پی ببرد .او همچنین بر این باور است كه این نوع امتحان
این فرصت را به دانشآموز میدهد تا عمق یادگیری خود را در زمانی نامحدود بیشتر كند .كافمن
( )2000نیز طی مطالعه ای دیدگاههای دو گروه كامال" متفاوت را به آزمون سازی مشاركتی
بررسی کرد .گروه اول ،دانشجویان زبان انگلیسی (به عنوان زبان دوم) در سطح متوسط و گروه
دوم ،دانشجویان معلمی زبان انگلیسی ( به عنوان زبان دوم) بودند .در این مطالعه که در كشور
پورتوریکو انجام شد ،دانشجویان آزادانه به طرح دیدگاههای خود پرداختند .در این نظرسنجی
دانشجویان این شیوه را بسیار مفید یافتند .به نظر دانشجویان معلمی این شیوه در فهم بهتر درس به
آنها كمك كرده است ،درحالیكه دانشجویان گروه اول این شیوه را به دلیل اینكه به آنها فرصت
می داد تا از پیش از محتوای امتحان با خبر شوند می پسندیدند.
چین )2001( 3نیز طی مطالعه ای این موارد را بررسی کرد:نوع سؤالهای دانشآموزان رشتۀ
علوم ؛ 2ــ نقش سؤالهای دانشآموزان در روند پیشرفت علمیآنها؛ 3ــ ارتباط بین سؤالهای
دانشآموزان و روند یادگیری آنها ؛4ــ پیامدهای طرح سؤال به وسیلۀ دانشآموزان .او در این
 Odafeــ1
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بررسی به مشاهدۀ دقیق شش دانشآموز پایۀ هشتم كالس پرداخت و قبل و بعد از كالس دربارۀ
مفاهیم علمی با آنها مصاحبه کرد .او با این کار متوجه شد كه دانشآموزان دو نوع سؤال طرح
می كنند که یكی نشاندهندۀ یادگیری سطحی آنهاست و دیگری نشانگر یادگیری عمیق شان .او به
این نتیجه رسید كه گرچه دانشآموزان دربارۀ مفاهیم کمتر سؤا ل می کنند ،اما اگر به این كار ترغیب
شوند ،از عهدۀ آن برمی آیند.
برینك 1وهمكارانش( )2004نیز ارتباط این موارد را بررسی کردند١:ــ جامع بودن نمونه
سؤالهای ساخته شدۀ دانشآموزان و  سؤالهای امتحان پایان ترم آنها؛ ٢ــ كیفیت امتحان نمونه،
پاسخ  نامۀ آن و امتحان پایان ترم آنها ؛ 3ــ میزان تشابه امتحان نمونه با امتحان پایان ترم معلم و
نمرۀ امتحان پایانی .آنها در این مطالعه از دانشجویان سال اول رشتۀ مهندسی تولید خواستند
به  عنوان تكلیف سؤالهای امتحان پایانی و پاسخ  نامۀ آن را تهیه كنند .دو استاد به طور مجزا این
سؤالها را بررسی و ارتباط آنها را با امتحان پایانی مشخص كردند .آنها در این مطالعه دریافتند
كه دانشجویان زیر متوسط احتماأل در تعیین آنچه باید در امتحان گنجانده شود ،مشكل داشته اند،
از اینرو باید به مطالعۀ بیشتر كتابها ترغیب شوند .آنها همچنین اظهار داشتند كه این شیوه
دانشجویان را به اتخاذ نقش وارونه (متفاوت) وامیدارد.
از آنجا که در زمینۀ آزمونسازی مشاركتی در هیچ رشته ای(برای مثال ،آموزش زبان انگلیسی)
هیچ تحقیق تجربی گزارش نشده و تنها مطالعه ای كه به این موضوع   پرداخته تحقیق كافمن است
(كه دیدگاه های دو سطح متفاوت از دانشآموزانش را دربارۀ آزمونسازی مشاركتی بررسی
کرده) ،این مطالعه در نوع خود بی نظیر است .تحقیق حاضر میزان یادگیری دانشآموزان دختر
ایرانی اول دبیرستان را (كه به شیوۀ آزمونسازی مشاركتی امتحان می دهند) در درس دستور زبان
انگلیسی مطالعه و دیدگاه و نظرات آنها را دربارۀ این روش بررسی کرده است.
روش تحقیق

در این تحقیق دانشآموزان دختر سال اول دبیرستانهای شهرستان ری در نظر گرفته شدند.
برای هم سطح سازی آنها آزمون بسندگی (آزمون نلسون شمارۀ  50ــ دی) اجرا شد و از میان 90
دانش آموز 60 ،دانشآموز هم  سطح انتخاب شدند .نحوۀ انتخاب آنها بدین صورت بود كه بعد
 Brinkــ1
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از تعیین میانگین نمرهها و میزان انحراف معیار ،دانشآموزانی كه نمرۀ آنها  +1و 1ــ انحراف معیار
بیشتر و یا کمتر از میانگین بود به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد قرار داده شدند .همۀ
دانشآموزان در دامنۀ سنی  14تا  15قرار داشتند و از نظر موقعیّت اجتماعی و اقتصادی شرایطشان
مشابه بود.
ابزارهای تحقیق

آزمون بسندگی ،تنها آزمون موجود در رشتۀ زبان انگلیسی برای تعیین سطح دانشآموزان
سطوح مبتدی و متوسط ،اولین ابزار این آزمون بود (آزمون نلسون شماره   50ــ دی) كه در یكسان
یا همتاسازی جمعیت آزمودنیها از نظر دانش زبان انگلیسی به  کار رفت .آزمون انتخابی شامل
 50سؤال چهارگزینه ای(دستور و لغت) بود که اجرای آن  45دقیقه طول کشید .هر سؤال یک
نمره داشت.
دومین ابزار آزمونی بود كه معلم طراحی کرده بود و از آن برای بررسی میزان یادگیری و عملكرد
دانشآموزان استفاده شد .این سؤالها در اختیار هر دو گروه شاهد و آزمایش قرار گرفت .برای
اطمینان از رعایت نكات سؤال سازی و در برگیری محتوای درسی ،سؤالهای آزمون به تأیبد ناظر
پروژه و دو معلم زبان انگلیسی سال اول دبیرستان رسید.
سومین ابزار مطالعه یك پرسشنامۀ بسته پاسخ بود با  20سؤال درجه بندی شده برمبنای طیف
پنج گزینه ای لیكرت (شامل كامالً  موافقم؛ موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و كامالً مخالفم) .این
پرسشنامه را محقق به  منظور آشنایی با دیدگاه دانشآموزان دربارۀ آزمونسازی مشاركتی تنظیم  کرد.
برای اطمینان از اینكه محتوای پرسشنامه تمام ابعاد مورد نظر را دربرگرفته است ،پرسشنامه از نظر
محتوایی به تأیید دو تن از اساتید مجرب آموزش زبان انگلیسی رسید.
چهارمین ابزار مصاحبۀ نیمه سازمان یافته بود که با  12نفر از دانشآموزان گروه آزمایش انجام شد.
هدف این مصاحبهها کسب آگاهی بیشتر از دیدگاه دانشآموزان دربارۀ آزمونسازی مشاركتی بود.
روش اجرا

این تحقیق از نوع كاربردی بود و برای رسیدن به اهداف آن به این صورت اجرا شد .برای
یكسان  سازی سطح دانشآموزان از نظر دانش زبان انگلیسی ،با استفاده از آزمون معیار نلسون شمارۀ
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 50ــ دی ،آزمون بسندگی اجرا شد .دانشآموزانی كه نمرۀ آنها در این آزمون  +1یا 1ــ بیشتر یا كمتر
از انحراف معیار بود ،به عنوان دانشآموزان سطح متوسط در نظر گرفته شدند.از میان  90دانشآموز
سال اول متوسطۀ دبیرستان مصلی  نژاد شهرری 60 ،نفر كه معیار در نظر گرفته شده را داشتند انتخاب
و به طور تصادفی و مساوی در دو گروه آزمایش و گواه جای داده شدند.برای اطمینان از همسطح
بودن دانشآموزان از آزمون  tاستفاده شد .برای اینکه به دانشآموزان گروه آزمایش كمك شود تا
سؤال  هایی با كمترین اشكال بسازند ،فرهادی ،جعفرپور و بیرجندی (  )1991ویژگیهای سؤال های
چهارگزینه ای را ،براساس نكات ارائه شده ،خوب آموزش دادند.
سپس از دانشآموزان گروه آزمایش خواسته شد تا با روش گروهی زیر آزمون بسازند.دانشآموزان
گروه آزمایش می بایست ابتدا به صورت شخصی و سپس با کمک فرد کناری خود مطالب دستوری
آموختهشدۀ جلسات قبل را بهیاد بیاورند و بدون استفاده از كتاب فهرست وار روی یک ورق كاغذ
بنویسند .سپس در گروههای چهارنفره دربارۀ این برگهها بحث و تبادل نظر کنند .این کار به معلم كمك
می كرد تا بفهمد كه دانشآموزان چه مطلبی را مهم میدانند و به یاد می آورند و به عبارتی در ذهن آنها
چه می گذرد ،ضمن اینکه از پراكندگی نكات دستوری بی  ربط نیز جلوگیری و آنها را برای كارگروهی
و به عبارتی آزمونسازی مشاركتی آماده می کرد .به این روند  10دقیقه اختصاص یافت و بعد از آن
كاغذها جمع آوری شد .درجلسۀ بعد ،نكات دستوری ای كه دانشآموزان نتوانسته بودند در فهرست
خود بگنجانند ،اما می بایست در سؤال سازی می آوردند ،به صورت فهرستی واحد به آنها داده شد تا
با توجه به آنها هر كدام پنج سؤال در منزل بسازند و با خود بیاورند.
در جلسۀ بعد به دانشآموزان اجازه داده شد ابتدا در گروههای دوتایی وسپس در گروههای
چهارتایی دربارۀ سؤالهای ساخت ه شده بحث و تبادل نظر کرده و اشكالهای احتمالی یكدیگر
را برطرف کنند .به این مرحله  10دقیقه اختصاص یافت .به دانشآموزان اعالم شد كه نیمی(10
سؤال) از سؤالهای امتحان جلسۀ بعدشان از سؤالهای انتخابی آنها خواهد بود ،اما برای
جلوگیری از حفظ كردن جوابها سؤالها تا حدی تغییر می كنند ؛ مثل تغییر اسامی ،قیدها و
صفتها و ....سپس آنها اجازه یافتند در مدت  15دقیقه سؤالهای دیگر دوستانشان را بررسی
کنند .در این مرحله دانشآموزان می توانستند آزادانه در كالس حركت كنند و معلم (پژوهشگر)
نیز به دانش  آموزانی كه مشكل داشتند (به صورت موردی) كمك می كرد .بعد از پایان وقت تعیین
شده ،معلم سؤالها را جمعکرد تا در امتحان جلسۀ بعد از آنها استفاده کند.
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معلم سؤالها را در منزل بررسی كرد و  10سؤال مناسب را ،پس از اعمال تغییرات جزیی
درامتحان جلسۀ بعد،گنجاند و برای هر دو گروه آزمایش و شاهد اجراکرد .این فرایند در طول
ترم دوم شش بار تكرار شد .در پایان ترم ،برای بررسی آماری تفاوت احتمالی دو گروه آزمایش
و شاهد از نظر سطح دانش زبانی (دستور زبان انگلیسی سال اول دبیرستان) ،معلم آزمونی با 45
سؤال دستوری طراحی کرد .به منظور اعتبارسنجی و تعیین پایایی و میزان سختی سؤالها این
آزمون برای گروه دیگری از دانشآموزان ،كه از نظر دانش زبانی در سطح مشابه قرار داشتند ،اجرا
شد.زمان اختصاص یافته به این آزمون  40دقیقه بود .پس از تصحیح اوراق وحذف سؤالهای
بسیار آسان و بسیار سخت و همچنین اصالح بعضی از آنها 30 ،سؤال انتخاب شد که پایایی آن ها
با فرمول21ــ  KRو روایی  شان با ضریب همبستگی پیرسون تعیین شده بود.
آزمون نهایی برای دو گروه آزمایش و شاهد در مدت  25دقیقه اجرا و سپس نمرههای آنها
مقایسه و تجزیه تحلیل شد .دو هفته بعد از اجرای آزمون ،برای كاهش تأثیرات احتمالی آزمون
و شیوۀ سؤال سازی مشاركتی بر آرای دانشآموزان و بررسی دیدگاه آنها دربارۀ آزمونسازی
مشاركتی ،از پرسشنامه ای كه محقق طراحی کرده بود استفاده شد .روایی محتوای پرسشنامه
را سه تن از اساتید مجرب تعیین کردند و نتایج آن از طریق ضریب همبستگی اسپیرمن محاسبه و
بعد از اعمال تغییرات الزم برای دانشآموزان اجرا شد .پایایی این پرسشنامه با استفاده از فرمول
كرونباخ تعیین و دیدگاه دانشآموزان دربارۀ آزمونسازی مشاركتی از طریق مجذور كای مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در پایان ،برای آشنایی هرچه بیشتر با آرای دانشآموزان در مورد
آزمونسازی مشاركتی ،با  12نفر از آنها مصاحبهای نیمه سازمان یافته صورت گرفت.
یافته ها

برای پاسخ گویی به سؤالهای تحقیق ،تجزیه وتحلیلهای متفاوتی به کار رفت .ابتدا برای
تأیید هم  سطحی دانشآموزان از نظر دانش زبانی ،میانگین نمرههای آنها در آزمون بسندگی با
آزمون  tمقایسه شد.جدول  1میانگین نمرهها و انحراف معیار دو گروه را در آزمون  tو همچنین
اطالعات به دست آمده از مقایسۀ میانگین نمرههای دو گروه شرکت کننده در تحقیق را نشان
می دهد.
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جدول .1توصیف آماری وآزمون  tبرای هر دو گروه در آزمون بسندگی
 tمعیار

درجۀ آزادی  tمشاهده شده انحراف معیار میانگین

2/000
2/000

30/80
30/57

58
58

0/165
0/165

5/60
5/32

تعداد

گروه

30
30

آزمایش
شاهد

از آنجا كه ارزش  tمشاهده شده بیشتر از ارزش  tمعیار در سطح  0/05و درجۀ آزادی 58
نیست ،می توان نتیجه گرفت كه گروههای شركت كننده در تحقیق از نظر سطح دانش زبان انگلیسی
اختالف معناداری نداشتند.بعد از اطمینان یافتن از همسطحی گروهها ،از دانشآموزان گروه
آزمایش خواستهشد تا در طول ترم سؤالهای امتحانی خود را از طریق همیاری بسازند ،اما دانش
آموزان گروه شاهد هیچ گونه مشاركتی در طرح سؤالهای امتحانی نداشتند و فقط در آزمونهایی
كه سؤالهایش با مشاركت معلم و دانشآموزان گروه آزمایش ساخته شده بود ،شرکت می کردند.
در پایان ترم برای مقایسۀ سطح دانش زبانی ( دستور زبان سال اول دبیرستان) دو گروه (شاهد
و آزمایش) از یك آزمون معلم ساخته استفاده شد .اما قبل از اجرا ،برای تأیید اعتبار محتوای
سؤال های آزمون كه شامل  45سؤال دستور زبان سال اول دبیرستان بود ،ناظر پروژه و همچنین
دو تن از دبیران انگلیسی سال اول دبیرستان آن را بررسی و تأیید کردند.
سپس ،آزمون برای گروه دیگری با دانش زبانی هم سطح این گروه اجرا شد تا روایی و پایایی
آن تأیید شود .بعد از اجرای آزمون ،سؤالها از نظر میزان سختی و توزیع گزینهها بررسی و
پایایی آن با استفاده از فرمول 21ــ    0/75 ،KRبه دست آمد .همچنین با مقایسۀ نمرههای دانش
آموزان در دو آزمون بسندگی و معلم ساخته ،میزان همبستگی نمرههای دانشآموزان محاسبه
شد که عدد به دست آمده در سطح  0/01بود .بر اساس نظریه هتچ 1و فرهادی (  )1981عدد
به دست آمده نشانگر همبستگی مثبت نمرههای دو آزمون است .جدول 2نتایج تجزیه و تحلیل
آماری استفاده  شده در این بخش را نشان میدهد .ضریب همبستگی در سطح  0/01معنادار
است.
 Hatchــ1

36

فصلنامۀ نوآوری های آموزشی ،شمارۀ  ،3٤سال نهم ،تابستان 138٩

جدول .2تحلیل آماری آزمونهای بسندگی و معلم ساخته و ضریب همبستگی آنها در گروه سوم
آزمون

تعداد

میانگنی

انحراف معیار

سطح

ضریب همبستگی

بسندگی
آزمون معلم ساخته

30
30

30/90
25/70

4/11
4/65

٠/00١
٠/00١

0/545
 0/545٭٭
٭٭

بعد از اطمینان از مناسب بودن سؤالهای آزمون معلم ساخته 30 ،سؤال (از  45سؤال) برای
دو گروه آزمایش و شاهد اجرا شد تا تفاوت احتمالی عملكرد دو گروه دانشآموزان بررسی شود.
برای رد یا قبول نظریۀ اول از آزمون tاستفاده شد كه جدول  3میانگین نمرههای دانشآموزان و
انحراف معیار مربوطه را در دو گروه نشان میدهد.
جدول .٣توصیف آماری وآزمون  tبرای دو گروه در آزمون معلم ساخته
گروه

تعداد

میانگنی

آزمایش
شاهد

30
30

20/20
17/63

انحراف معیار  tمشاهده شده درجۀ آزادی  tمعیار

4/48
4/90

2/120

58

2/000

جدول  3نشان داد كه ارزش محاسبه شده ( )2/120در سطح  0/05و درجۀ آزادی  58بیشتر
از ارزش معیار (  )2/000است .از اینرو فرضیۀ اول تحقیق رد شد .به عبارت دیگر ،نتایج
نشانگر آن است كه عملكرد دانشآموزان گروه آزمایش در آزمون معلم  ساخته بهتر از عملكرد
دانش آموزان گروه شاهد در همین آزمون است .برای تجزیه و تحلیل آماری اطالعات پاسخ نامه،
كه به بررسی دیدگاه دانشآموزان دربارۀ آزمونسازی مشاركتی(همیاری) پرداخته بود ،روش های
آماری متفاوتی به كار برده شد .ابتدا محتوای پاسخ نامه از روش ضریب همبستگی اسپیرمن
محاسبه شد كه توافق كامل به  دست آمد.پایایی پاسخ نامه با استفاده از فرمول كرونباخ تعیین شد كه
اعتبار محاسبه شده (  )0/ 663پذیرفتنی است .دیدگاه دانشآموزان از طریق مجذور كای به  دست
آمد كه نتایج آن در جدول  4آمده است.
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جدول .4بررسی آماری پرسشنامه
کامالً موافق

موافق

بی نظر

164
سطح <0/01

239

84

مخالف کامالً مخالف درجۀ آزادی مجذور کای

69

44

4

214/75

برای بررسی بیشتر دیدگاه دانشآموزان دربارۀ آزمونسازی مشاركتی با  12نفر از دانشآموزان
گروه آزمایش مصاحبه شد كه نظر همگی به این شیوه مشابه و كامالً مثبت بود .نتایج به  دست آمده
از پرسشنامه و مصاحبه نیز نشان میدهد كه دانشآموزان نظر بسیار مثبتی به این شیوه داشتند،
بنابراین فرضیۀ دوم تحقیق نیز رد شد.
بحث و نتیجه گیری

نمرههای دانشآموزانی كه در طرح سؤالهای امتحان دستور خود با یكدیگر همیاری داشتند ،بهتر
از نمرههای دانشآموزانی بود كه در طرح سؤالهای امتحان دستور زبان خود هیچ نقشی نداشتند و
درضمن نظر مثبتی به این شیوۀ آزمون داشتند .اولین یافتۀ این تحقیق با نظرات بِ َلك و ویلیام)1997( 1
و استرنبرگ )1996( 2همسوست .براساس نظر آنها هنگامی كه دانشآموزان در روند ارزشیابی
دخالت داده میشوند و یاد می گیرند آموختههایشان را به  كار بندند و بر آنچه به كار بیشتری نیاز دارد
متمركز شوند ،یادگیریشان بهتر میشود .این یافته همچنین تأیید یافتۀ وب ( )1997است ،مبنی
بر این که دانشآموزانی كه به طور گروهی در فعالیتهای حل مسئله شركت می كنند ،چه به وسیلۀ
درخواست كمك ویا هدایت گروه ،عملکردشان در امتحانهای بعدی بهتر است .این یافته ضمن
اینکه با نظریه های یادگیری وایگاتسكی،3كه براساس آنها مشاركت و همیاری به استقالل دانشآموز
در حل مسئله می انجامد ،همسوست ،مؤید مطالعاتی است كه معتقدند یادگیری همیاری به بهبود
عملكرد دانش آموزان در امتحان ،به  خاطر سپردن اطالعات ،انتقال بهتر دانش و پیچیدگی بیشتر فکر
می انجامد (گمسون19944؛ جانسون ،جانسون و استین)2000،5
 Black and Williamــ1
 Sternbergــ2
 Vygotskyــ3
 Gomsonــ4
 Johnson, Johnson and Stanneــ5
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بهبود مهارتهای زبانی بر اثر تعامل آزادانۀ دانشآموزان در یادگیری همیاری،بدون آنكه
كنترل دقیقی روی آن باشد ،نظریۀ دیگری است که این مطالعه آن را تأیید کرد .به  عالوه ،نتایج
مؤید نظریههای مورفی( 1994تا  )1995رش( ،)1997اوداف ( )1998و ...است كه بیان
می كنند آزمونسازی مشاركتی موجب بهبود یادگیری مطالب درسی میشود و از این طریق دانش
آموزان می توانند دربارۀ اطالعات و دانستههای خود بحث و  آنها را بررسی کنند و برای فهم
مطالب درسی و فهماندن آن به هم كالسیهایشان در محیطی شاد و دور از فشار روانی تالش
كنند.
این تحقیق همچنین نشان میدهد كه دانشآموزان دختر سال اول دبیرستان به مشاركتشان در
طرح سؤالهای امتحانی (دستور زبان سال اول دبیرستان) نظر كامالً مثبتی دارند ،یعنی آنها
ارزشیابی به شیوۀ نوین را بر ارزشیابی سنتی ترجیح می دهند و معتقدند كه این شیوه به یادگیری
آن ها عم ق میدهد و از اضطراب پیش از امتحان آنها میكاهد ،زیرا قبل از امتحان محتوای نیمی
از سؤالها را میدانند .تعدادی از آنها اظهار داشتند از آنجا كه برای طرح سؤال ،نكات دستوری
را به دقت مطالعه و بررسی می کردند ،دیگر مجبور نبودند شب قبل از امتحان دوباره آنها را
مطالعه کنند .تعدادی نیز معتقد بودند كه این شیوه سبب شده است تا آنها برای ساختن سؤال ها
به كتابهای مختلف مراجعه و بکوشند تا سؤالهای مشابه بسازند و بدین  وسیله بیشتر نكات
دستوری مربوطه را مطالعه کنند .بعضی از آنها نیز بر این باور بودند كه پاسخگویی به سؤال
های دیگر دانشآموزان و توضیح در بارۀ نكاتی كه در فهم آن مشكل داشتند باعثشده است تا با
دقت بیشتری مطالعه كنند و نكات دستوری را بهتر یاد بگیرند .تعدادی از دانشآموزان نیز عقیده
داشتند كه این شیوه اختالف سطح آنها را کم کرده و باعث شده است تا مطمئن تر عمل كنند.
آن ها همچنین مایل بودند ،كه عالوه بر سؤالهای دستوری ،سؤالهایی نیز دربارۀ واژگان بسازند
تا كلمات را نیز بهتر یاد بگیرند و یادگیری شان طوالنی تر شود.
به طوركلی ،اطالعات به دست آمده از پرسشنامه و مصاحبه ،یافتههای اداف ( )1998را
تأیید میکند.او میگوید دانشآموزانی كه در طرح سؤالهای امتحانی خود با یكدیگر مشاركت
می کنند احساس آرامش بیشتری دارند .این مطالعه همچنین مؤید نظریهایی است كه بیان می كند
دانشآموزانی كه به صورت گروهی كار می كنند از كالس راضی ترند (بكمن1991،1؛ جانسون،
 Beckmanــ1
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جانسون و اسمیت .)1991 ،این یافته با یافتۀ بو )1994( 1نیز همسوست .به نظر او شیوۀ نوین
ارزشیابی با استفاده از یادگیری همیاری از اضطراب می کاهد.
این تحقیق به منظور مطالعۀ تأثیر احتمالی آزمونسازی مشاركتی بر یادگیری زبان انگلیسی
دانشآموزان دبیرستانی ایرانی و همچنین بررسی دیدگاه آنها نسبت به این شیوه انجام شد.
در مجموع ،نتایج این تحقیق مبین آن است كه آزمونسازی مشاركتی روشی مؤثر در كمك به
یادگیری دانشآموزان است .این شیوه ثابت میكند كه می تواند فرصتی برای فهم عمیق تر مطالب
درسی در اختیار دانشآموزان قرار داده و درضمن به آنها اجازه دهد تا مسئولیت یادگیری خود
و هم  كالسی هایشان را بپذیرند .به عالوه ،بر انگیزۀ دانشآموزان در یادگیری بهتر می افزاید و
فرصت بیشتری برای آشنایی با نظرات همكالسیهایشان برای آنها فراهم می آورد .آنها از این
طریق می توانند با هم  كالسیهایشان ارتباط بهتری برقرار كنند و نسبت به مواد درسی احساس
خوبی داشته باشند و به تواناییهای خود بیشتر اعتماد كنند.
به نظر پوپهام )1995( 2شیوههای ارزشیابی در كالسها درحال تغییر است .امروزه معلمان
مجبورند تا كمتر بر شیوههای سنتی امتحان تكیه كنند و به همین دلیل انگیزۀ آنها برای ارایۀ
روش های نوین ارزشیابی بیشتر شده است .با توجه به روند جدید ارزشیابی دانشآموزان،
یافته های این تحقیق می تواند در زمینۀ شیوههای نوین ارزشیابی به معلمانی كه برای بررسی
میزان پیشرفت و یادگیری دانشآموزان در محیطی لذت بخش و كماضطراب درصدد یافتن فنون
ارزشیابی نوین هستند و در پی آن اند که برای آشنایی با چگونگی برداشت دانشآموزان از جریان
كالس روش های مختلف بیابند ،اطالعاتی در اختیارشان قراردهد .همچنین نتایج پژوهش برای
معلمانی قابل استفاده است كه به دنبال شیوههایی هستند كه به دانشآموز كمك می كند تا با مداخلۀ
خالقانه نقش خود را برای یاری به دیگران به منظور درك بهتر مطالب درسی ایفا و آن را نهادینه
کنند.
نتایج این تحقیق معلمان را متوجه نقشی كه دانشآموزان می توانند در فعالیتهای كالسی داشته
باشند میکند و در بارۀ دانشآموزان و آنچه قادر به انجام آن هستند ّاطالعات با ارزشی در  اختیارشان
قرارمیدهد .یافتههای این مطالعه برای زبان آموزانی که به آموزش زبان دوم و زبان خارجی
 Boeــ1
 Pophamــ2
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مشغول اند ،برای کسانی كه از شیوههای سنتی امتحان خسته اند وحتی در شرایطی كه خیلی درس
خوانده اند نگران امتحان هستند ،برای دانشآموزانی كه خواستار داشتن ارتباط لذت بخش مفید و
دو سویه با دیگر همكالسیهایشان اند و می خواهند به این وسیله ابهامات مطالب درسی خود را
از بین ببرند مفید است.نتایج این تحقیق برای برنامه ریزان درسی نیز می تواند حائز اهمیت باشد،
زیرا با گنجاندن این شیوه در رشتههای آموزشی به دانشآموزان اجازه می دهند تا تواناییهای خود
را با روشی مؤثر افزایش دهند.
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