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زبان انگلیسی و برداشت آن ها از این نوع آزمون٭
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چکیده
هدف این پژوهش بررسی تأثیر آزمون سازی مشاركتی بر یادگیری دانش آموزان ایرانی در درس زبان انگلیسی 
تحقیق  این  شركت  كنندگان  است.  آن  به  نسبت  دیدگاهشان  و  اطالعاتی  شیوۀ  این  از  آن ها  برداشت  چگونگی  و 
دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر ری بودند که برای هم   سطح  سازی آن ها آزمون بسندگی اجرا شد. از میان 
90 دانش آموز، 60 دانش آموز 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 دانش آموزان 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 معلم  ساخته، این آزمون برای گروه دیگری که هم  سطح  دو گروه آزمایش و 
شاهد بود اجرا شد. پس از اطمینان یافتن از مناسب بودن سؤال  ها، 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( دانش آموزان 
دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد. دیدگاه دانش آموزان 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 دانش آموزان گروه آزمایش را به شیوۀ آزمون سازی 
مشاركتی نشان داد. برای آشنایی بیشتر با آرای دانش آموزان گروه آزمایش دربارۀ مشاركت آن ها در طرح سؤال  های 
نتایج حاکی از رضایتشان بود و همگی خواستند که این شیوه در  با 12 دانش آموز مصاحبه شد كه  امتحانی خود، 
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.  
كلید  واژه  ها: شیوۀ نوین ارزشیابی، آزمون سازی مشارکتی )همیاری(
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مقدمه
محتوای  و  كیفیت  از  متأثر  زیادی  حد  تا  آموزشی  نظام  های  همۀ  آموزشی  محتوای  و  كیفیت 
مؤثر  انتخاب  به  ارزشیابی  نوع  هر  كیفیت  دیگر،  عبارت  به  ارزشیابی  هاست.  یا  و  امتحان  ها 
وكاربرد ابزار و روش  های مناسب و همچنین تفسیر صحیح عملكرد دانش آموزان بستگی دارد. 
)به عنوان زبان  انگلیسی  ارزشیابی دانش آموزان در درس زبان  آموزشی مختلف،  در محیط  های 
دانش آموزان،  سطح  تعیین  مثال،  برای  می  شود؛  انجام  متعدد  دالیل  به  دوم(  زبان  و  خارجی 
بررسی میزان پیشرفت آن ها، رد یا تأیید صالحیت آن ها برای ثبت نام در برنامه  های 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 دانش آموزان، نیازمند به   كارگیری ابزار 
از  برنامه  های آموزشی  تا بدین   وسیله میزان شناخت  و روش  های متفاوت كسب اطالعات است 
به  به آن ها، میزان پیشرفت دانش آموزان و همچنین میزان دستیابی  نیازهای دانش آموزان و توجه 
اهداف پروژه روشن شود ) هالت1، 1994(. ارزشیابی در كالس  های آموزش زبان انگلیسی بیشتر 
غیرمستمر است و در آن فقط بر یادگیری نكات خاص و درستی گفتار تأكید می  شود.  در حالی كه 
آموزشی  دورۀ  طول  در  كه  توانایی  هایی  دیگر  كنار  در  دانش آموزان  پیشرفت  مستمر  ارزشیابی  در 

كسب كرده  اند توصیف می  شود )ری دیكینز و ریكسون2، 1997(.
زبان  آموزش  جدید  روش  های  كه  معتقدند  ارزشیابی  نوین  شیوه  های  طرفداران  امروزه 
زبانی  مهارت  های  و  محتوا  با  زبان  كردن  همراه  با  خارجی(  زبان  و  دوم  زبان  انگلیسی) به  عنوان 
بنابراین دیگر آزمون  های سنتی)كه  به سوی گسترش مهارت  های ایجاد ارتباط حركت كرده  اند و 
دهند  پوشش  را  مبتدی  كالس  های  فعالیت  های  تمامی  نیستند  قادر  بودند(  قلم  و  كاغذ  بر  متكی 
)  اونیل1992،3(. به عبارت دیگر، آزمون  های معیار و سنتی  به علت ساختگی بودن و تأكیدشان 

برحافظه  مورد انتقاد قرار گرفته  اند.
شیوه  های سنتی ارزشیابی معتقدند كه گرچه امتحان  ها ابزاری مهم در ارزشیابی كّمی محسوب 
می  شوند، امّا به  تنهایی قادر به این كار نیستند )وب4، 1992(.  آن ها بر این باورند كه فنون نوین 
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دانش آموز  از  معتبرتری  اّطالعات  و  تصویرجامع  تر  سنتی،  شیوه  های  با  مقایسه  ارزشیابی،  در 
می  سازند،  منعكس  را  آموزشی  دوره  های  چگونگی  و   )1996 )آدامز1،  می  دهند  قرار  در اختیار 
.)1995 )میسیاس2،  ارزشیابی  اند  سنتی  شیوه  های  فرهنگی  و  زبانی  تعصّبات  فاقد  اینكه  ضمن 
به  قادر  تا مشخص شود چقدر  ارزشیابی می  شوند  تولیدشان  براساس  این روش دانش آموزان  در 
میسیاس،1995(.  از  نقل  پیرسون1994،3؛  و  )گارسیا  هستند  مطالب  مجدد  ارائۀ  و  یاد آوری 
مخالفان این روش همچنین بر این باورند كه امتحان  ها به عنوان مبنایی برای ارزشیابی غیرمستمر 
كلی  توانایی  نشان دهندۀ  است  ممكن  و  می شوند  محسوب  یكباره  ای  امر  زیرا  دارند،  مشكالتی 
نیز آن ها را همیشه  معتبر ) یعنی آنچه را به واقع در نظر دارند  نباشند و به همین دلیل  دانش آموز 

ارزشیابی كنند( و یا قابل اتكا ) نتایج یكسانی بدهند( نمی دانند )ار4، 1996(.
به نظر مخالفان شیوه  های سنتی ارزشیابی این روش  ها برای دانش آموزان بسیار اضطراب    آورند و 
بر یادگیری و خود باوری آن ها تأثیر می  گذارند )اسمیت1996،5(، حتی دانش آموزانی كه درس خود 
را مطالعه كرده  اند دربارۀ آن چه ممكن است در امتحان بیاید اضطراب دارند، زیرا نمی دانند از آن ها 
چه انتظار می  رود و می  ترسند  نتوانند سؤال  هایی را كه در امتحان مطرح می  شود درك كنند )براون6، 
زبان  یا  خارجی  زبان  عنوان  انگلیسی)به  زبان  آموزش  به  نوین  رویكردهای  كه  حالی  در   .)1994
دوم(، به روحیۀ دانش آموزان بسیار توجه می  كنند و روش  های آموزشی و فنونی را پیشنهاد می  كنند 
)كراشن1982،7؛  بپردازد  یادگیری  به  اضطراب  كم  محیطی  در  تا  می  كند  كمك  دانش آموز  به  كه 
درستی  به  زیاد  توجه  از  ناشی  اضطراب  از  مستمر  ،1990(.  ارزشیابی  استویك9  آشر1988،8؛ 
كالم می  كاهد و با تأكید برمهارت  های ایجاد ارتباط با دیگران، موجب افزایش حس امنیت و موفقیت 
بررسی  در  قدرتمند  ابزاری  ارزشیابی  نوین  فنون  اگرچه  دانش  آموزان می شود )شعبان2001،10(. 
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عملكرد دانش آموز به  شمار می آیند، به   ویژه درحوزه  هایی كه دانش آموز را ملزم به تفكر نقادانه و حل 
مسائل پیچیده  می  كنند ) الیوت1993،1(، اما در مقایسه با شیوه های سنتی خیلی آسان نیستند و نیازمند 

صرف زمان و تالش قابل توجه معلمان و دانش آموزان  اند )میسیاس، 1995(. 
مستمر  پیشرفت  باعث  می  تواند  فرصت   ایجاد  با  همیاری  یادگیری  قایث2)2002(  نظر  به 
دیگر  و  خود  كم  اضطراب  و  آرام  محیطی  در  او  تا  سازد  فراهم  امكاناتی  و  شده  دانش  آموز 
به تحلیل و كاربرد مفاهیم  از راهی منسجم و طی مراحلی  هم  كالسی هایش را  ارزشیابی كند و 
وادار شود و بدین  وسیله ارزشیابی به شیوۀ نوین را در كالس  های آموزش زبان خارجی و زبان دّوم  
تسهیل كند )كاگن1990،3(. یكی از مؤثرترین شیوه  های نوین ارزشیابی،آزمون سازی مشاركتی 
است كه دانش آموزان را مستقیم در ساختن آزمون دخالت می دهد )براون، 2001(. این شیوه كه 
یادگیری همیاری را با ارزشیابی در هم می  آمیزد، به دانش آموزان اجازه می دهد تا نه تنها در مورد 
شكل امتحان بلكه در بارۀ محتوا و روش اجرای آن تصمیم بگیرند. این در حالی است كه آرای 
نمی دهد و حتی ممكن  آزمون سازی دخالت  در روند  را  دانش آموزان  امتحان هرگز  دربارۀ  سنتی 
است این ایده را كه اجازه داده شود دانش آموزان خود سؤال  های امتحانشان را طرح كنند احمقانه 

بداند )براون، 2001(.     
نوشتن  مثال،  درسی)برای  مواد  نوشتن  به  دانش آموزان  تشویق   )1989( كالرك4  نظر  به 
سؤال  های امتحانی( و استفاده از مداخلۀ خالقانۀ آن ها در این كار، در نهادینه  كردن مطالب درسی 
یاریشان می كند. در این صورت آن ها دیگر نقش دریافت كنندۀ صرف زبان را بازی نخواهند كرد 
و نقش همكار و همیار را خواهند داشت. انجلو و كراس5 )1993( یكی از بهترین روش  های پی 
بردن به چگونگی درك دانش آموزان را از مطالب درسی دخالت دادن آن ها در ساختن نمونه  های 
سؤال  های امتحانی و پیدا كردن پاسخ برای آن ها می دانند، زیرا  به عقیدۀ آن ها این كار معلم را قادر 
می سازد تا بفهمد دانش آموزان كدام نكات را مهم وچه مطالبی را مناسب امتحان می دانند و چگونه 

به سؤال هایی كه خود طرح كرده  اند پاسخ می  دهند.    

 Elliot ــ1

 Ghaith ــ2

 Kagan ــ3

 Clark ــ4

 Angelo and Cross ــ5



2٩تأثیر آزمون سازی مشارکتی بر یادگیری دانش آموزان در درس انگلیسی و …

نوع  یك  به  را  آموزش  روند  سؤال  طراحان  به  دانش آموزان  تبدیل  می گوید  كافمن1 )2000( 
به  طوری  می  كند،  درگیر  را  معلم  و هم  دانش آموزان  كه هم  تبدیل می كند  رویایی  و  مهیّج  بازی 
است  معتقد  همچنین  او  بزند.  حدس  درس  آن  دربارۀ  را  دیگری  افكار  می  كند  سعی  هر  یك  كه 
آموزش  بین  مرز مشخصی  و هیچ  دارند  در دست هم  ارزشیابی دست  و  یادگیری  امر  این  در  كه 
و آزمون و یا معلم و دانش آموز وجود ندارد، زیرا در این روند امتحان   دهنده به عنوان مراقب و 
همیار معلم عمل می كند. كافمن همچنین بیان می كند كه ابتدا دانش آموزان فكر می  كنند و به طرح 
سؤال می  پردازند، اما بعد با كمك كردن 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 نكته اشاره می كند كه 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.
مورفی2 )1994تا 1995( امتحان  های دانش آموز  ساخته را ابزار مفیدی می  داند كه با آن می  توان 
به آنچه در ذهن دانش آموزان می  گذرد پی ببرد. به نظر او این یافته  ها معلمان را به كار گروهی و تعامل 
بیشتر وامی  دارد و به آن ها كمك می كند تا دانش آموزانشان را بیشتر و  بهتر بشناسند. او همچنین 
معتقد است كه دانش آموزان با این شیوه از توضیح  های یكدیگر بیشتر یاد می  گیرند تا خود امتحان 
و به این وسیله می  توانند توضیح  های خود را بهبود بخشند و در مورد دانسته  ها و نادانسته های خود 
از درس اطالعات بیشتری به دست آورند. آن ها با تمرین و تبادل اطالعات به مهم ترین قسمت 
یادگیری زبان، كه جامع  تر كردن اطالعات یادگیری است، دست می یابند.مورفی همچنین بر این 
باور است كه  دخالت فعاالنۀ دانش آموزان در طرح و اجرای امتحان از اضطراب آن ها می  كاهد و 

موجب می  شود از این فرایند  لذت ببرند و احساس شادی كنند.
آلرایت3 )1984( می گوید، دانش آموزان از آن چه در كالس می  گذرد برداشت خاصی  می  كنند 
و به همین دلیل هم از یك درس مطالب متفاوتی یاد می گیرند كه به نظر او ممكن است بعضی آن را 
یك مشكل قلمداد كنند، اما  برداشت  های 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 
دانش آموزان در طرح و اجرای امتحان  ها از اضطراب آن ها می  كاهد و آن ها را با    نشاط می سازد. 
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به نظر براون ) 2001( بسیاری از مربیان معتقدند  كه هدف اصلی از اجرای آزمون، ایجاد انگیزه 
برای مرور و یك كاسه كردن مطالب درسی است كه این هدف در آزمون سازی مشاركتی، تقریبًا 

بدون آنكه دانش آموزان به آن توجه داشته باشند، محقق می شود.
مشاركتی  آزمون سازی  زمینۀ  در  خود  تجارب  بیان  به  محققان  از  گروهی  به  طوركلی، 
در  كنتیكات،  و  اوهایو  در  جبر  استاد   ،)1988  ( اوداف1  ویكتور  مثال،  برای  پرداخته اند. 
دو  جلسه از دانش آموزانش می خواهد به صورت گروهی آزمون سازی كنند. سپس، از سؤال  های  
هرگروه  دست   كم  یك سؤال انتخاب می  كند و آن را در امتحان می  گنجاند، اما برای پیشگیری از 
حفظ كردن سؤال  ها آن ها را كمی تغییر می دهد. او در روز امتحان متوجه می شود كه تعداد كمتری 
از دانش  آموزان غایب  اند و نمره  های آنان بهتر شده است، ضمن این كه با آرامش بیشتری امتحان 
داد ه اند. رش2 )1997( نیز از دانشجویان رشتۀ كامپیوتر خواست  در طول ترم سؤال  ها و پاسخ های 
خود را بنویسند تا او آن ها را در سؤال  های امتحانی  بگنجاند. گرچه رش مستقیم تأثیرات یادگیری 
از این تجربه را اندازه نگرفته است، اما اظهار می  دارد كه بررسی سؤال  ها این امكان را به او داد تا 
به میزان درك دانش آموزانش از مسئله پی ببرد. او همچنین بر این باور است كه این نوع امتحان 
این فرصت را به دانش آموز می دهد تا عمق یادگیری خود را در زمانی نامحدود بیشتر كند. كافمن 
آزمون سازی  مشاركتی  به  را  متفاوت  كامال"  گروه  دو  دیدگاه  های  مطالعه ای  طی  نیز   )2000(
بررسی كرد. 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 كه در كشور 
این نظرسنجی  آزادانه به طرح دیدگاه  های خود پرداختند. در  انجام شد، دانشجویان  پورتوریكو 
دانشجویان این شیوه را بسیار مفید یافتند. به نظر دانشجویان معلمی این شیوه در فهم بهتر درس به 
آن ها كمك كرده است، درحالی كه دانشجویان گروه اول این شیوه را به دلیل اینكه به آن ها فرصت 

می  داد تا از پیش از محتوای امتحان با خبر شوند می  پسندیدند.
چین3 )2001( نیز طی مطالعه ای این موارد را بررسی كرد:نوع سؤال  های دانش آموزان رشتۀ 
علوم ؛ 2ــ نقش سؤال  های دانش آموزان در روند پیشرفت علمی آن ها؛ 3ــ ارتباط بین سؤال  های 
دانش آموزان و روند یادگیری آن ها ؛4ــ پیامدهای طرح سؤال به  وسیلۀ دانش آموزان. او در این 
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بررسی به مشاهدۀ دقیق شش دانش آموز پایۀ هشتم كالس پرداخت و قبل و بعد از كالس دربارۀ 
مفاهیم علمی با آن ها مصاحبه كرد. او با این كار متوجه شد كه دانش آموزان دو نوع سؤال طرح 
می  كنند كه یكی نشان دهندۀ یادگیری سطحی آن هاست و دیگری نشانگر یادگیری عمیق  شان. او به 
این نتیجه رسید كه گرچه دانش آموزان دربارۀ مفاهیم كمتر سؤال  می  كنند، اما اگر به این كار ترغیب 

شوند، از عهدۀ آن برمی  آیند. 
نمونه  بودن  جامع  كردند:1ــ  بررسی  را  موارد  این  ارتباط  نیز  وهمكارانش)2004(  برینك1 
سؤال  های ساخته  شدۀ دانش آموزان و  سؤال  های امتحان پایان ترم آن ها؛ 2ــ كیفیت امتحان نمونه، 
پاسخ   نامۀ آن و امتحان پایان ترم آن ها ؛ 3ــ میزان تشابه امتحان نمونه با امتحان پایان ترم معلم و 
تولید خواستند  مهندسی  اول رشتۀ  دانشجویان سال  از  مطالعه  این  در  آن ها  پایانی.  امتحان  نمرۀ 
به  عنوان تكلیف سؤال  های امتحان پایانی و پاسخ   نامۀ آن را تهیه كنند. دو استاد به طور مجزا این 
سؤال  ها را بررسی و ارتباط آن ها را با امتحان پایانی مشخص كردند. آن ها در این مطالعه دریافتند 
كه دانشجویان زیر متوسط احتماأل در تعیین آنچه باید در امتحان گنجانده شود، مشكل داشته  اند، 
شیوه  این  كه  داشتند  اظهار  همچنین  آن ها  شوند.  ترغیب  كتاب  ها  بیشتر  مطالعۀ  به  باید  این رو  از 

دانشجویان را به اتخاذ نقش وارونه )متفاوت( وامی دارد.    
از آنجا كه در زمینۀ آزمون سازی 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 
بررسی  مشاركتی  آزمون سازی  دربارۀ  را  دانش آموزانش  از   متفاوت  سطح  دو  دیدگاه  های  )كه 
كرده(، این مطالعه در نوع خود بی  نظیر است. تحقیق حاضر میزان یادگیری دانش آموزان دختر 
ایرانی اول دبیرستان را )كه به شیوۀ آزمون سازی مشاركتی امتحان می  دهند( در درس دستور زبان 

انگلیسی مطالعه و دیدگاه و نظرات آن ها را دربارۀ این روش  بررسی كرده است.

روش تحقیق
       در این تحقیق دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان  های شهرستان ری در نظر گرفته شدند. 
برای هم  سطح  سازی آن ها آزمون بسندگی )آزمون نلسون شمارۀ 50 ــ دی( اجرا شد و از میان 90 
دانش آموز، 60 دانش آموز هم   سطح انتخاب شدند. نحوۀ انتخاب آن ها بدین صورت بود كه بعد 
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از تعیین میانگین نمره  ها و میزان انحراف معیار، دانش آموزانی كه نمرۀ آن ها 1+ و 1ــ انحراف معیار 
بیشتر و یا كمتر از میانگین بود به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد  قرار داده شدند. همۀ 
دانش آموزان در دامنۀ سنی 14 تا 15 قرار داشتند و از نظر موقعیّت اجتماعی و اقتصادی شرایطشان 

مشابه بود.  

ابزارهای تحقیق
دانش آموزان  سطح  تعیین  برای  انگلیسی  زبان  رشتۀ  در  موجود  آزمون  تنها  بسندگی،  آزمون 
سطوح مبتدی و متوسط، اولین ابزار این آزمون بود )آزمون نلسون شماره 50  ــ دی( كه در یكسان  
یا همتاسازی جمعیت آزمودنی ها از نظر دانش زبان انگلیسی به   كار رفت. آزمون انتخابی شامل 
50 سؤال چهارگزینه  ای)دستور و لغت( بود كه اجرای آن 45 دقیقه طول كشید. هر سؤال یك 

نمره داشت.
دومین ابزار آزمونی بود كه معلم طراحی كرده بود و از آن برای بررسی میزان یادگیری و عملكرد 
دانش آموزان  استفاده شد. این سؤال  ها در اختیار هر دو گروه شاهد و آزمایش قرار گرفت. برای 
اطمینان از رعایت نكات سؤال  سازی و در برگیری محتوای درسی، سؤال  های آزمون به تأیبد ناظر 

پروژه  و دو معلم زبان انگلیسی سال اول دبیرستان رسید.      
سومین ابزار مطالعه یك پرسشنامۀ بسته پاسخ بود با 20 سؤال 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 دانش آموزان دربارۀ آزمون سازی مشاركتی تنظیم  كرد. 
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 كه با  12 نفر از دانش آموزان گروه آزمایش انجام شد. 

هدف این مصاحبه  ها كسب آگاهی بیشتر از دیدگاه دانش آموزان دربارۀ آزمون سازی مشاركتی بود.

روش اجرا
برای  شد.  اجرا  صورت  این  به  آن  اهداف  به  رسیدن  برای  و  بود  كاربردی  نوع  از  تحقیق  این 
یكسان  سازی سطح دانش آموزان از نظر دانش زبان انگلیسی، با استفاده از آزمون معیار نلسون شمارۀ 



33تأثیر آزمون سازی مشارکتی بر یادگیری دانش آموزان در درس انگلیسی و …

50 ــ دی، آزمون بسندگی اجرا شد. دانش آموزانی كه نمرۀ آن ها در این آزمون 1+ یا 1ــ بیشتر یا كمتر 
از انحراف معیار بود، به عنوان دانش آموزان سطح متوسط در نظر گرفته شدند.از میان 90 دانش آموز 
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 هم سطح 
استفاده شد. برای اینكه به دانش آموزان گروه آزمایش كمك شود تا   t بودن دانش آموزان  از آزمون
سؤال  هایی با كمترین اشكال بسازند، فرهادی، جعفرپور و بیرجندی ) 1991( ویژگی  های سؤال  های 

چهارگزینه  ای را، براساس نكات ارائه شده، خوب آموزش دادند.
سپس از دانش آموزان گروه آزمایش خواسته شد تا با روش گروهی زیر آزمون بسازند.دانش آموزان 
گروه آزمایش می  بایست ابتدا به صورت شخصی و سپس با كمك فرد كناری خود مطالب دستوری 
آموخته  شدۀ جلسات قبل را به  یاد بیاورند و بدون استفاده از كتاب فهرست  وار روی یك ورق كاغذ 
بنویسند. سپس در گروه  های چهارنفره دربارۀ این برگه  ها بحث و تبادل نظر كنند. این كار به معلم كمك 
می  كرد تا بفهمد كه دانش آموزان چه مطلبی را مهم می دانند و به یاد می  آورند و به عبارتی در ذهن آن ها 
چه می  گذرد، ضمن اینكه از پراكندگی نكات دستوری بی   ربط نیز جلوگیری و آن ها را برای كارگروهی 
و به عبارتی آزمون سازی مشاركتی آماده می  كرد. به این روند 10 دقیقه اختصاص یافت و بعد از آن 
كاغذها جمع  آوری شد. درجلسۀ بعد، نكات دستوری  ای كه دانش آموزان نتوانسته بودند در فهرست 
خود بگنجانند، اما می  بایست در سؤال  سازی می  آوردند، به صورت فهرستی واحد به آن ها داده شد تا 

با توجه به آن ها هر كدام پنج سؤال در منزل بسازند و با خود بیاورند.
ابتدا در گروه  های دوتایی وسپس در گروه  های  به دانش آموزان اجازه داده شد   در جلسۀ بعد 
یكدیگر  احتمالی  اشكال  های  و  كرده  نظر  تبادل  و  بحث  شده  ساخته   سؤال  های  دربارۀ  چهارتایی 
را برطرف كنند. به این مرحله 10 دقیقه اختصاص یافت. به دانش آموزان اعالم شد كه نیمی)10 
برای  اما  بود،  خواهد  آن ها  انتخابی  سؤال  های  از  بعدشان  جلسۀ  امتحان  سؤال  های  از  سؤال( 
و  قیدها  اسامی،  تغییر  مثل  تغییر می  كنند ؛  تا حدی  از حفظ كردن جواب  ها سؤال  ها  جلوگیری 
صفت  ها و.... سپس آن ها اجازه یافتند در مدت 15 دقیقه سؤال  های دیگر دوستانشان را بررسی 
كنند. در این مرحله دانش آموزان 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 سؤال  ها را جمع  كرد تا در امتحان جلسۀ بعد از آن ها استفاده كند.
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از اعمال تغییرات جزیی  معلم سؤال  ها را در منزل بررسی  كرد و 10 سؤال مناسب را، پس 
درامتحان جلسۀ بعد،  گنجاند و برای هر دو گروه آزمایش و شاهد اجرا  كرد. 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 
پایایی و میزان سختی سؤال  ها این  سؤال دستوری  طراحی كرد. به منظور اعتبارسنجی و تعیین 
آزمون برای گروه دیگری از دانش آموزان، كه از نظر دانش زبانی در سطح مشابه قرار داشتند، اجرا 
شد.زمان اختصاص یافته به این آزمون 40 دقیقه بود. پس از تصحیح اوراق وحذف سؤال  های 
بسیار آسان و بسیار سخت و همچنین اصالح بعضی از آن ها، 30 سؤال انتخاب شد كه پایایی آن ها 

با فرمول21ــ KR و روایی   شان با ضریب همبستگی پیرسون تعیین شده بود.
آزمون نهایی برای دو گروه آزمایش و شاهد در مدت 25 دقیقه اجرا  و سپس نمره  های آن ها 
مقایسه و تجزیه تحلیل شد. دو هفته بعد از اجرای آزمون، برای كاهش تأثیرات احتمالی آزمون 
آزمون سازی  دربارۀ  آن ها  دیدگاه  بررسی  و  دانش آموزان  آرای  بر  مشاركتی  سؤال  سازی  شیوۀ  و 
پرسشنامه  محتوای  روایی  شد.  استفاده  بود  كرده  طراحی  محقق  كه  پرسشنامه  ای  از  مشاركتی، 
را سه تن از اساتید مجرب تعیین كردند و نتایج آن از طریق ضریب همبستگی اسپیرمن محاسبه و 
بعد از اعمال تغییرات الزم برای دانش آموزان اجرا شد. پایایی این پرسشنامه با استفاده از فرمول 
مورد  كای  مجذور  طریق  از  مشاركتی  آزمون سازی  دربارۀ  دانش آموزان  دیدگاه  و  تعیین  كرونباخ 
مورد  در  دانش آموزان  آرای  با  بیشتر  هرچه  آشنایی  برای  پایان،  در  گرفت.  قرار  تحلیل  و  تجزیه 

آزمون سازی مشاركتی، با 12 نفر از آن ها مصاحبه ای نیمه  سازمان  یافته صورت گرفت.

یافته ها
برای پاسخ  گویی به سؤال  های تحقیق، تجزیه وتحلیل  های متفاوتی به كار رفت. ابتدا برای 
با  تأیید هم   سطحی دانش آموزان از نظر دانش زبانی، میانگین نمره  های آن ها در آزمون بسندگی 
آزمون t مقایسه شد.جدول 1 میانگین نمره  ها و انحراف معیار دو گروه را در آزمون t  و همچنین 
نشان  را  تحقیق  در  كننده  شركت  گروه  دو  نمره  های  میانگین  مقایسۀ  از  آمده  دست  به  اطالعات 

می دهد.
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جدول1. توصیف آماری وآزمون t برای هر دو گروه در آزمون بسندگی

گروهتعدادمیانگینانحراف معیارt مشاهده شدهدرجۀ آزادیt معیار

آزمایش2/000580/1655/6030/8030

شاهد2/000580/1655/3230/5730

آزادی 58  معیار در سطح 0/05 و درجۀ   t ارزش  از  بیشتر  t مشاهده شده  ارزش  آنجا كه  از 
نیست، می  توان نتیجه گرفت كه گروه  های شركت  كننده در تحقیق از نظر سطح دانش زبان انگلیسی 
گروه  دانش آموزان  از  گروه  ها،  هم سطحی  از  یافتن  اطمینان  از  نداشتند.بعد  معناداری  اختالف 
آزمایش خواسته  شد تا در طول ترم سؤال  های امتحانی خود را از طریق همیاری بسازند، اما دانش 
آموزان گروه شاهد هیچ  گونه مشاركتی در طرح سؤال  های امتحانی نداشتند و فقط در آزمون  هایی 
كه سؤال  هایش با مشاركت معلم و دانش آموزان گروه آزمایش ساخته شده بود، شركت می  كردند. 
دبیرستان( دو گروه )شاهد  اول  زبان سال  ) دستور  زبانی  دانش  مقایسۀ سطح  برای  ترم  پایان  در 
محتوای  اعتبار  تأیید  برای  اجرا،  از  قبل  اما  شد.  استفاده  معلم  ساخته  آزمون  یك  از  آزمایش(  و 
سؤال های آزمون كه شامل 45 سؤال دستور زبان سال اول دبیرستان بود، ناظر پروژه و همچنین 

دو تن از دبیران انگلیسی سال اول دبیرستان آن را بررسی و تأیید كردند.
سپس، آزمون برای گروه دیگری با دانش زبانی هم  سطح این گروه اجرا شد تا روایی و پایایی 
توزیع گزینه  ها بررسی و  از نظر میزان سختی و  آزمون، سؤال  ها  از اجرای  بعد  تأیید شود.  آن 
ـ   KR، 0/75 به دست آمد. همچنین با مقایسۀ نمره  های دانش  پایایی آن با استفاده از فرمول 21ـ

دانش آموزان محاسبه  نمره  های  میزان همبستگی  معلم  ساخته،  و  بسندگی  آزمون  دو  در  آموزان 
شد كه عدد به دست آمده در سطح 0/01 بود. بر اساس نظریه هتچ1 و فرهادی ) 1981(  عدد 
به دست آمده نشانگر همبستگی مثبت نمره  های دو آزمون است. جدول2 نتایج تجزیه و تحلیل 
آماری استفاده  شده در این بخش را نشان می دهد. ضریب همبستگی در سطح 0/01 معنادار 

است.

 Hatch ــ1
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جدول2. تحلیل آماری آزمون  های بسندگی و معلم  ساخته و ضریب همبستگی آن ها در گروه سوم

ضریب همبستگیسطحانحراف معیارمیانگنیتعدادآزمون

0/545 ٭٭3030/904/110/001بسندگی

0/545 ٭٭3025/704/650/001آزمون معلم ساخته

بعد از اطمینان از مناسب بودن سؤال  های آزمون معلم  ساخته، 30 سؤال )از 45 سؤال( برای 
دو گروه آزمایش و شاهد اجرا شد تا تفاوت احتمالی عملكرد دو گروه دانش آموزان بررسی شود. 
برای رد یا قبول نظریۀ اول از  آزمونt  استفاده شد كه جدول 3 میانگین نمره  های دانش آموزان و 

انحراف معیار مربوطه را در دو گروه نشان می دهد.

جدول٣. توصیف آماری وآزمون t برای دو گروه در آزمون معلم ساخته

t معیاردرجۀ آزادیt مشاهده شدهانحراف معیارمیانگنیتعدادگروه

3020/204/48آزمایش
2/120582/000

3017/634/90شاهد
    

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

آمد كه نتایج آن در جدول 4 آمده است.
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جدول4. بررسی آماری پرسشنامه

مجذور کایدرجۀ آزادیکامالً مخالفمخالفبی نظرموافقکامالً موافق

1642398469444214/75

سطح >0/01

برای بررسی بیشتر دیدگاه دانش آموزان دربارۀ آزمون سازی مشاركتی با 12 نفر از دانش آموزان 
گروه آزمایش مصاحبه شد كه نظر همگی به این شیوه مشابه و كامالً مثبت بود. نتایج به   دست آمده 
داشتند،  شیوه  این  به  مثبتی  بسیار  نظر  دانش آموزان  كه  می دهد  نشان  نیز  مصاحبه  و  پرسشنامه  از 

بنابراین فرضیۀ دوم تحقیق نیز رد شد.

بحث و نتیجه  گیری
نمره  های دانش آموزانی كه در طرح سؤال  های امتحان دستور خود با یكدیگر همیاری داشتند، بهتر 
از نمره  های دانش آموزانی بود كه در طرح سؤال  های امتحان دستور زبان خود هیچ نقشی نداشتند و 
درضمن  نظر مثبتی به این شیوۀ آزمون داشتند. اولین یافتۀ این تحقیق با نظرات بَِلك و ویلیام1 )1997( 
ارزشیابی  روند  در  دانش آموزان  هنگامی  كه  آن ها  نظر  براساس  استرنبرگ2 )1996( همسوست.  و 
دخالت داده می شوند و یاد می  گیرند آموخته  هایشان را به   كار بندند و بر آن چه به كار بیشتری نیاز دارد 
متمركز شوند، یادگیریشان بهتر می شود. این یافته همچنین تأیید یافتۀ وب ) 1997( است، مبنی 
بر این كه دانش آموزانی كه به طور گروهی در فعالیت  های حل مسئله شركت می  كنند، چه به  وسیلۀ 
درخواست كمك ویا هدایت گروه، عملكردشان در امتحان  های بعدی بهتر است. این یافته ضمن 
اینكه با نظریه  های یادگیری وایگاتسكی3،كه براساس آن ها مشاركت و همیاری به استقالل دانش آموز 
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 فكر 

می   انجامد )گمسون4 1994؛ جانسون، جانسون و استین2000،5(
 Black and William ــ1

 Sternberg ــ2

 Vygotsky ــ3

 Gomson ــ4

 Johnson, Johnson and Stanne ــ5
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آنكه  همیاری،بدون  یادگیری  در  دانش آموزان  آزادانۀ  تعامل  اثر  بر  زبانی  مهارت  های  بهبود 
كنترل دقیقی روی آن باشد، نظریۀ دیگری است كه این مطالعه آن را تأیید كرد. به   عالوه، نتایج 
مؤید نظریه  های مورفی)1994 تا 1995( رش)1997(، اوداف )1998( و... است كه بیان 
می  كنند آزمون سازی مشاركتی موجب بهبود یادگیری مطالب درسی می شود و از این طریق دانش 
آموزان می  توانند دربارۀ اطالعات و دانسته  های خود بحث و  آن ها را بررسی كنند و برای  فهم 
مطالب درسی و فهماندن آن به هم  كالسی  هایشان در محیطی شاد و دور از فشار روانی تالش 

كنند.
این تحقیق همچنین نشان می دهد كه دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان به مشاركتشان در 
آن ها  یعنی  دارند،  مثبتی  كامالً  نظر  دبیرستان(  اول  سال  زبان  )دستور  امتحانی  سؤال  های  طرح 
ارزشیابی به شیوۀ نوین را بر ارزشیابی سنتی ترجیح می  دهند و معتقدند كه این شیوه به یادگیری 
آن ها عمق  می دهد و از اضطراب پیش از امتحان آن ها می كاهد، زیرا قبل از امتحان محتوای نیمی 
از سؤال  ها را می دانند. تعدادی از آن ها اظهار داشتند از آنجا كه برای طرح سؤال، نكات دستوری 
را  آن ها  امتحان دوباره  از  قبل  نبودند شب  بررسی می  كردند، دیگر مجبور  به دقت مطالعه و  را 
مطالعه كنند. تعدادی نیز معتقد بودند كه این شیوه سبب شده است تا آن ها برای ساختن سؤال  ها 
نكات  بیشتر  بدین   وسیله  و  بسازند  مشابه  سؤال  های  تا  بكوشند  و  مراجعه  مختلف  كتاب های  به 
به سؤال   پاسخ گویی  كه  بودند  باور  این  بر  نیز  آن ها  از  كنند. بعضی  را مطالعه  دستوری مربوطه 
های دیگر دانش آموزان و توضیح در بارۀ نكاتی كه در فهم آن مشكل داشتند باعث  شده است تا با 
دقت بیشتری مطالعه كنند و نكات دستوری را بهتر یاد بگیرند. تعدادی از دانش آموزان نیز عقیده 
داشتند كه این شیوه اختالف سطح آن ها را كم كرده و باعث شده است تا مطمئن  تر عمل كنند. 
آن ها همچنین مایل بودند، كه عالوه بر سؤال  های دستوری، سؤال  هایی نیز دربارۀ واژگان بسازند 

تا كلمات را نیز بهتر یاد بگیرند و یادگیری  شان طوالنی  تر شود.
را   )1998( اداف  یافته  های  مصاحبه،  و  پرسشنامه  از  آمده  به  دست  اطالعات  طوركلی،  به 
تأیید  می كند.او می گوید دانش آموزانی كه در طرح سؤال  های امتحانی خود با یكدیگر مشاركت 
می  كنند احساس آرامش بیشتری دارند. این مطالعه همچنین مؤید نظری هایی است كه بیان می  كند 
دانش آموزانی كه به صورت گروهی كار می  كنند از كالس راضی  ترند ) بكمن1991،1؛ جانسون، 
 Beckman ــ1
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جانسون و اسمیت، 1991(. این یافته با  یافتۀ بو1 )1994( نیز همسوست. به نظر او شیوۀ نوین 
ارزشیابی با استفاده از یادگیری همیاری از  اضطراب می  كاهد. 

انگلیسی   زبان  یادگیری  بر  مشاركتی  آزمون سازی  احتمالی  تأثیر  مطالعۀ  منظور  به  تحقیق  این 
شد.   انجام  شیوه  این  به  نسبت  آن ها  دیدگاه  بررسی  همچنین  و  ایرانی  دبیرستانی  دانش آموزان 
به  كمك  در  مؤثر  روشی  مشاركتی  آزمون سازی  كه  است  آن  مبین  تحقیق  این  نتایج  مجموع،  در 
یادگیری دانش آموزان است. این شیوه ثابت می كند كه می  تواند فرصتی برای فهم عمیق  تر مطالب 
یادگیری خود  تا مسئولیت  به آن ها اجازه   دهد  درسی در اختیار دانش آموزان قرار داده و درضمن 
و  می  افزاید  بهتر  یادگیری  در  دانش آموزان  انگیزۀ  بر  به  عالوه،  بپذیرند.  را  هم  كالسی هایشان  و 
فرصت بیشتری برای آشنایی با نظرات هم كالسی  هایشان برای آن ها فراهم می  آورد. آن ها از این 
احساس  درسی  مواد  به  نسبت  و  كنند  برقرار  بهتری  ارتباط  هم  كالسی  هایشان  با  می  توانند  طریق 

خوبی داشته باشند و به توانایی  های خود بیشتر اعتماد كنند.
به نظر پوپهام2 )1995(  شیوه  های ارزشیابی در كالس  ها درحال تغییر است. امروزه معلمان 
ارایۀ  برای  آن ها  انگیزۀ  دلیل  همین  به  و  كنند  تكیه  امتحان  سنتی  شیوه  های  بر  كمتر  تا  مجبورند 
دانش آموزان،  ارزشیابی  جدید  روند  به  توجه  با  است.  شده  بیشتر  ارزشیابی  نوین  روش های 
بررسی  برای  كه  معلمانی  به  ارزشیابی  نوین  شیوه  های  زمینۀ  در  می  تواند  تحقیق  این  یافته  های 
میزان پیشرفت و یادگیری دانش آموزان در محیطی لذت  بخش و كم  اضطراب درصدد  یافتن فنون 
ارزشیابی نوین هستند و در پی آن  اند كه برای آشنایی با چگونگی برداشت دانش آموزان از جریان 
كالس روش های مختلف بیابند، اطالعاتی در اختیارشان قرار  دهد. همچنین نتایج پژوهش برای 
معلمانی قابل استفاده است كه به دنبال شیوه  هایی هستند كه به دانش آموز 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 

كنند. 
نتایج این تحقیق معلمان را متوجه نقشی كه دانش آموزان می  توانند در فعالیت  های كالسی داشته 
باشند می كند و در بارۀ دانش آموزان و آنچه قادر به انجام آن هستند اّطالعات با ارزشی در  اختیارشان 
خارجی  زبان  و  دوم  زبان  آموزش  به  كه  زبان  آموزانی  برای  مطالعه  این  یافته  های  قرارمی دهد. 

 Boe ــ1

 Popham ــ2
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مشغول  اند، برای كسانی كه از شیوه  های سنتی امتحان خسته   اند وحتی در شرایطی كه خیلی درس 
خوانده  اند نگران امتحان هستند، برای دانش آموزانی كه خواستار داشتن ارتباط لذت  بخش مفید و 
دو سویه با دیگر هم كالسی  هایشان  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 رشته  های آموزشی به دانش آموزان اجازه می  دهند تا توانایی  های خود 

را با روشی مؤثر افزایش دهند.  



٤1تأثیر آزمون سازی مشارکتی بر یادگیری دانش آموزان در درس انگلیسی و …

منابع
Adams, T.L. (1998).Alternative Assessment in Elementary School 

Mathematics. Childhood Education, 74 (4): 220224ــ . 

Allwright, R. (1984). Why Don’t Learners Learn What Teachers 

Teach?

The Interaction Hypothesis. Language Learning in Formal and Informal 

Contexts. Proceedings of a joint seminar of the Irish and British Associations 

for Applied Linguistics, (pp. 318ــ).Dublin, Ireland: Irish Association of 

Applied Linguistics.

Angelo, T.A.M., and Cross, K.P. (1993). Classroom Assessment 

Techniques:

A Handbook for College Teachers. 2nd ed. San Francisco: Josseyــbass 

Publishers.

Asher, J. (1988). Learning Another Language Through Actions: 

The complete teacher’s guidebook, (3rd ed.), Los Gatos, CA: Sky Oaks 

Productions.

Beckman, M. (1990). Collaborative Learning: Preparation for the 

Workplace and Democracy.College Teaching, 38 (4): 128133ــ.  

Black, P., and William, D. (1998). Assessment and Classroom Learning. 

Assessment in Education, 5 (1): 75. Inside the black box: Raising standards 

through classroom assessment. Phi Delta Kappan, 80 (2): 120ــ.

Boe, B.L. (1994). A Democratic Assessment Strategy: A Paper presented 

at the Annual Meeting of the Associations of Teacher Education.

Brink, J., Capps, E., and Sutko, A. (2004).Student Exam Creation as a 

Learning Tool. College Student Journal, 6 (1).

Brown, H.D. (2001). Teaching by Principles. An Interactive Approach 

to Language Pedagogy: 2nd ed. White Plains, NY: Pearson Education.



فصلنامۀ نوآوری های آموزشی، شمارۀ 3٤، سال نهم، تابستان 138٩ ٤2

Chin, C. (2001). StudentــGenerated Questions: What They Tell us about 

Students’ Thinking: Paper Presented at the Annual Meeting of the American 

Educational Research Association.

Clark, D. (1989). Material Adaptation: Why Leave It All to the Teacher? 

ELT Journal, 43(2): 133141ــ.                                        

Elliot, E. (1993).  National Testing and Assessment Strategies: Equity 

Implications of Leading Proposals for National Examinations. In M.T. 

Nettles (Ed.), Equity and excellence in educational testing and assessment 

(pp.415424   ــ). Boston: Kluwer Academic Publishers.

Farhady, H., Jafarpur, A., and Birjandi, P. (1991). Testing Language 

Skills. From theory to practice. Tehran:Samt.

Gamson, Z. (1994). Collaborative Learning Comes of Age. Change, 26, 

44 –50m 

Garcia, G. E., and Pearson, P.D. (1994).Assessment and Diversity. In L. 

Darling Hammond (Ed.), Review of research in education (pp. 337390ــ). 

Washington, DC: American Education Research Association.

Ghaith, G. (2002). Using cooperative learning to facilitate alternative 

assessment. Retrieved from:

http://www.Exchanges.State.Gov/forum/vols/vol40/no3/p26/htm.

Hatch, E., & Farhady, H.(1981). Research design and statistics for 

applied  linguistics. Tehran: Rahnama Publications

Holt, D.D. (1994). Assessing Success in Family Literacy Projects: 

Alternative Approaches to Assessment and Evaluation. Washington, DC 

and McHenry, IL: Center for Applied Linguistics and Delta Systems. (ED 

375688)

Johnson, D. Johnson, R. and Stanne, M. (2000). Cooperative Learning 

Methods: Ametaــanalysis. Retrieved from:



٤3تأثیر آزمون سازی مشارکتی بر یادگیری دانش آموزان در درس انگلیسی و …

 http://www.clcrc.com/pages/cl/methods.html.

Kagan,S.(1990).The Structural Approach to Cooperative Learning. 

Educational Leadership,47(4).

 Kaufman, L. M. (2000). StudentــWritten Tests: An Effective Twist in 

Teaching Language. Retrieved from

 http://www.Lionel/Kaufman.com/studentswritingowntests.htm

Krashen, S.(1982). Principles and practices in second language 

acquisition. Oxford: Pergamon..

Macias, H.A. (1995)..Alternative Assessment: Responses to Commonly 

Asked Question. TESOL Journal, 5 (1): 811ــ.

Murphey, T. (1994 5 ــ). Tests: Learning through Negotiated Interaction. 

TESOL Journal, 4 (2): 216ــ. 

Odafe, V.U.  (1998). Students Generating Test Items: A Teaching and 

Assessment Strategy. Mathematics Teacher, 91 (3): 198202ــ.

O'Neil, J. (1992). Putting Performance Assessment to the Test. 

Educational Leadership, 49 (8): 1419ــ.

Popham, W.J. (1995). New Assessment Methods for School Counselors: 

Retrieved from: http://www.SearchEricorg/ericdb/ED388888/htm.

Rash, A. M.(1997). An Alternative Method of Assessment: Using 

StudentــCreated Problems. Primus, 7: 8995ــ.

ReaــDickins, P., and Rixon, S. (1997). The Assessment of Young  

Learners of English as a Foreign Language. In Encyclopedia of language 

and education, Vol. 7: language testing and assessment (Eds.), C. Clapham 

and D. Carson. The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.).                                                                                                        

Shaaban, K. (2001). Assessment of Young Learners. Forum, 39 (4): 16 

Retrieved from: http://www.exchange.state.gol/forum/vols/vol39/no4/p16.

htm



فصلنامۀ نوآوری های آموزشی، شمارۀ 3٤، سال نهم، تابستان 138٩ ٤٤

Smith, K. (1996). Assessing and testing young learners: Can we? Should 

we? In Entry points: Papers from a symposium of the research, testing, 

and young learners special interest groups, ed. D. Allen. Kent, England: 

IATEFL.

Sternberg, R.(1996). Successful Intelligence: How Practical and Creative 

Intelligence Determines Success in Life. New York: Simon and Schuster. 

Stevick, E. (1990). Humanism in language teaching: A critical 

perspective. Oxford: Ox ford University Press.

Ur, P.  (1996). A Course in Language Teaching: Practice and Theory.

Cambridge: Cambridge University Press.

Vygotsky, L. (1978). Mind and Society: The Development of Higher 

Mental Process. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Webb, N.L. (1992). Assessment of Students’ Knowledge of Mathematics: 

Steps toward a Theory. In D.A. Groups (Ed.), Handbook of research on 

mathematics teaching and learning (pp. 661663ــ). New York: Macmillan.

Webb, N.M. (1997). Assessing Students in Collaborative Groups. Theory 

into Practice, 36:205213ــ.


