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  دهیچک
 یسیانگل زبان يریادگی عیتسر یبررس نیا یاصل هدف

 ماهرانه يها تیفعال و تعامل- فیتکال کمک با انیدانشجو
 از دانشجو 237 هدف نیا به یابیدست منظور به. باشد یم خواندن
 از عمدتا که) رودهن و تهران بواحدغر(یاسالم آزاد دانشگاه

 ماهرانه تیفعال در آنها سطح و شدند انتخاب یسیانگل زبان رشته
 قرار یابیارز و شیآزما مورد معتبر IELTS تست کی از خواندن
 گروه هر در و شدند میتقس گروه سه به انیدانشجو سپس. گرفت

 مدت تمام در. دیگرد استفاده یابیارز کیتکن کی از
. گرفتند قرار آزمون مورد مشابه تست کی قیطر از انیدانشجو

 استفاده ANOVA روش از انیدانشجو شرفتیپ مشاهده منظور به
 یابیارز موجود يها کیتکن یبررس نیا جینتا اساس بر.  شد
 يبرا ییها کیتکن. باشند ینم دیمف سطوح تمام انیدانشجو يبرا

 یهائ کایتکن و. هستند دیمف نییپا ییکارا سطح در انیدانشجو
 طراح دیاسات نیبنابرا. هستند دیمف باال سطح در انیدانشجو يبرا

 ریتاث يبرا نکات نیا از دیبا نیمحقق و خواندن  مطالب
 داشته یآگاه  یآموزش يکالسها در اجرا يبرایابیارز يکهایتکن

  .باشند
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Abstract 
The aim of this study tends to explore how students 
adjust themselves in learning English with the aid 
of tasks and the interaction between students and 
reading proficiency. This study would like to 
address the relationship between assessment tasks 
and reading proficiency. In order to achieve this 
goal, 237 students of Islamic Azad university 
(Roudehen and Tehran West branch) majoring in 
English were selected and to test their level of 
reading proficiency a validated IELTS test was 
used. Then students were divided into three groups 
and in each group one technique of assessment was 
used. At the end of the term students had the same 
IELTS test as a post test. In order to see students' 
progress based on their level of reading 
proficiency, one way ANOVA was conducted. 
Based on the results of this study, it is concluded 
that every assessment task is not useful for students 
of all levels of reading proficiency. Some tasks are 
useful in low proficiency levels and some are 
helpful just in high proficiency levels. Therefore 
teachers, material designer and researchers should 
be aware of these points to improve the efficiency 
of the assessment tasks.  
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  مقدمه
به بخشی جدا نشدنی از  انگلیسی زبان سنجشامروره 

به منظورهاي  آزمون زبان. آموزش زبان تبدیل شده است
مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد با وجود استفاده متناسب 

توجه  هنوز,براي اهداف خاص  تحصیلی از تست هاي موفق
به بازخورد مثبت آزمون از سوي مسئولین آموزشی کمی 

صورت  هدفمند دانشجویان در مورد یادگیريسنتی  يها
آزمون هاي سنتی هدفدار درصد براي مثال   .گرفته است

 توانایی الرمآنها  لیواست  آزموننده دن دانش نهاییآزمو
زمان در طی مدت زمان دوره  تحصیلی پیشرفت سنجش

تست  طراحان درنتیجه.)1989  , 1وایت(آموزشی را ندارند  
 تعاملی ي جدید آزمون زبان مثل ارزیابیبه فکر راه ها

تعاملی بنابراین تئوري ارزیابی ) .  1994  , 2جیپس( افتادند 
مدل سنتی گردید که سپس نام آن جایگزین  پی ریزي شده 

خواندن یک .)  1983 ,3یالدن( به ارزیابی عقلی تغییر یافت 
مهارت کامال پیچیده ارزشمند است که فهم و ادراك 

 سال ها ازتست هاي سنتی که  فقط از طریقرا دانشجویان 
وراهکار می کشاندن چالشبه  را بحث برانگیز بوده اند پیش

  هاي مناسب دیگري از جمله گفتمان را توصیه می کند
  .)2008 -2006 ,4برانت میر(  

  
  ارزشیابی

  
ارزشیابی را به عنوان انواع )  1996( 5اومالی و والدز پیرس

ت دانش یک دانش آموز یا دانشجو براي شناخمتنوع  روش 
داده  از آموزش وي د که به منظور رشد و آگاهینمی دان
 باید از روشهاي ارزیابی بنابراین . صورت می گیردشده  
با اهداف کالسی  تا ندمتنوع صورت گیرداز راه هاي ودقیق 

. شته باشنددرس و برنامه تحصیلی آموزشی سازگاري دا
و  گفتمانی ,ی مثل خود ارزیابیتکنیک هاي مختلفی ارزیاب

) 2005 , 6سازمان آموزش اوهایو(دنوجود دار... و نوستاري
 آگاهی که در دانشجو ایجاد جهتآن خود ارزیابی از . 

خود ارزیابی به . می باشندمفید و ضروري  وتفکر کرده

دانشجویان و دانش آموزان یک شناخت صحیح از آنچه که 
عزت نفس می  وانگیزه  نینهمچ از آنها انتظار می رود و

و ارزیابی واقعی از نقاط  تحصیلیدر موفقیت  دهد و آنها را
دن دارند  براي آنها مرتفع شبه  به ضعف که نیاز 

  .راهکارهاي سودمند ارائه می دهد
فرآیند  ,مهم ترین چیزي که در خود ارزیابی وجود دارد 

ار از جنبه هاي بسی یکیخود ارزیابی است که این فرآیند 
این روند مورد استفاده قرار می . سخت خود ارزیابی است 

دانشجویان آگاه سازد  فرایند گیرد تا معلم یا استاد را درباره
که آیا به صورت رسمی و یا جدي مطالب را فرا گرفته اند 

در شناخت یادگیري همچنین دانشجویان را  یاخیر؟ و
ود بدانند که آیا تست هاي خ کمک می کند تاخودشان 

یا  سودمندبراي ارتقاء مهارت هاي فوق ادراکی  ارزیابی
جنیس و  و)  2002  (7دان  محققین دیگري مانندخیر؟

بیان کننده را به عنوان آزمون هاي شفاهی  )  1996(  8آبشور
یک گفتگو و یا بحث بین اساتید و دانشجویان درباره 

 آنها میاین تبادل گفتمان . تعریف می کنند تکالیف درسی
موزان و یا چندین دانش آموز و یا آتوانند تک تک دانش 

گفتگوها می توانند درباره یک . کالس را در بگیرندکل 
تمام شده و یا یک کار در حال پیشرفت باشد  فعالیت

می نمایند که  نظارت کاملاغلب فعالیت هاي اساتیدبر و
اینگونه حتی اگر . براي مشاهده و بحث تنظیم گردیده اند 

ها بیشتر براي شناخت از نحوه خواندن و نوشتن  یتقعال
این . دانشجویان و دانش آموزان مورد استفاده قرار گیرند 

در ارتباط با مهارت هاي شفاهی با  بیشتر موارد میتوانند
مطالعاتی مورد  هاي برنامهیا آموزشی و هاي برنامه  تعامل

ي یادآوري ها)  2000(  9آلدرسون. استفاده قرار گیرند 
مطالعاتی را به عنوان یک بحث و مجادله بین ارزیابی گروه 
یک خواننده و یا خوانندگان در یک گروه درباره مشکالت 

تمرینات . آنها و روشهاي انجام این تکالیف توضیح می دهد
د رپاسخ به  جویانمی تواند به دانشو تست هاي شفاهی 

ژي و استرات ذهنیتست هاي سنتی کمک کند تا فرایندهاي 
  امالی و والدزپیرسو) 2000(آلدرسون.آنها رااعتبار بخشد
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 جذاب خیلی فعالیتهامطرح کردند که اینگونه ) 1996(
و باعث می شوند که فرد بر روي ساختار  وتعاملی می باشند

 ,معنی که از روي علم و آگاهی قبلی اوست سازي  فعال 
راي ب گفتگو و مصاحبه به دلیل اینکه . تمرکز داشته باشد 

را براي آنها ها سخت است و معلم باید تکلیف  جویاندانش
 و) 1983,ساوینگنون(در ابتداي کار مدل سازي نماید  

عالقه  دررا  امل ذیلعو) 1996  ,اومالی و والدر پیرس(
فرآیندهاي : ند روزافزون در ارزیابی ها متمایز   می نمای

 یانجودانشآزمون  از نتایج  کنونی مقیاس کامل وصحیحی
آموزان را فراهم نمی سازد و معلمان با استفاده از اطالعات 

اکنون . در برنامه ریزي آموزشی با مشکالتی روبرو هستند
محققین بسیاري ثابت کرده اند که مفهوم فراوان تکنیکهاي 
ارزیابی در روشهاي مختلف و نقش آنها در آموزش زبان 

بین سطح تبحر اما تحقیق زیادي درباره ارتباط . نهفته است 
وهش هدف اصلی زپدر این . و ارزیابی تکالیف وجود ندارد

و درسی  ارزیابی تکالیف نوع شناسایی ارتباط بین ,محقق
در نتیجه سوال زیر . است دانشجویان خواندن درستبحر در

آیا تکالیف ارزیابی مختلف تاثیر یکسانی بر .است مطرح
  یجاد میکند؟با تبحر خواندن متفاوت ا جویانعملکرد دانش

  حقیقتروش 
 و شرکت کنندگان  .تحقیق حاضر از نوع تجربی است

و  به روش نمونه گیري هدفمند انتخاب شدندداده ها 
  .تحلیل شد SPSSپس از گرد آوري با نرم افزاز

  جامعه ،نمونه وروش نمونه گیري
دانشجوي دانشگاه آزاد  300در جهت هدف این مقاله 

اه سما که در زبان انگلیسی رودهن و دانش آموزان دانشگ
انتخاب  به روش نمونه گیري هدفمند تحصیل می کردند

دانشجو در همه جلسات این  237در میان آنها فقط.شدند 
به منظور آزمودن سطح آنها در مورد تبحر . شرکت نمودند 

مورد استفاده قرار   IELTSیک تست معتبر  ,در خواندن

. جزا تفکیک شدندسپس دانشجویان به سه گروه م. گرفت
   .در هر گروه از یک تکنیک ارزیابی استفاده شد 

  توزیع گروهی: 1جدول
  1گروه  سطوح دانش زبانی

  یخودارزیاب
  2گروه

  شفاهی
  3گروه

  نوشتاري
  52  28  50  مبتديخواننده هاي 
  26  45  36  پیشرفتهخواننده هاي 

معتبر  تستازدانش آموزان  براي تعیین تبحر خواندن
IELTS پس و  پیش آزمون ده شدو همان آزمون براي استفا
پرسش  . دانشجویان هم مورد استفاده قرار گرفت آزمون

بر و) 2000( طبق کتاب براون سه گروه هاي معتبربراي نامه
آنها .ندطراحی شد TOEFLویژگی آزمون خواندن  اساس

که می بایستی ندبود پرسشنامه اي   مجموعه اي از سواالت
 ازآنها عنوان روش کار به اساتیدو شوند توسط معلم پرسیده 

بود که  کار به این صورت روش . ندکردمی استفاده 
در خصوص  مناسبی دانشجویان بازخورد آموزشی

 داشته تکالیف خواندنی ازهاي خود   توانمندیها و ضعف
و  می ساختآنها را درباره مشکالت آشنا  اساتیدو باشند

می هاي خود کمک در جهت تمایز ضعف  را آنهاهمچنین 
هاي   دانشجویان بازخورد مناسب در خصوص ضعف. کرد

سطح    طبق خود در خواندن ادراکی و خودارزیابی را 
این . مشخص می کردندبا عدد  راادراکی خواندن  مهارت

به منظور تعیین موارد در این پرسشنامه گنجانده شدند و 
از  ,هش وژپایائی ابزارهاي اندازه گیري مورد استفاده در پ

به دست % 86استفاده شد و عدد  "آلفاي کرونباخ"روش 
تحلیل  SPSSپس از گرد آوري با نرم افزاز,داده ها. آمد
 .شد
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  ابزار پژوهش
به منظور جمع آوري اطالعات مورد نیاز در این بررسی  

دانشجوي 237در مرحله اول . اقدامات زیر صورت گرفت
 9. انتخاب شدنداي سما دانشگاه آزاد رودهن و شاخه ه

و در همه کالسها خواندن ادراکی مد کالس وجود داشت 
  IELTSتست خواندن در همه شرکت کنندگان . نظر بود 

همه  .عنوان پیش آزمون و پشس آزمون شرکت کردند به
به دو گروه   IELTSبر اساس آزمون  شرکت کنندگان

االست افرادي که توانایی خواندن آنها در سطح پایین و ب
 40افراد شرکت کننده در این آزمون از  اگر.ندشد تقسیم

 گرفتند به عنوان افرادي که توانایی خواندن  20نمره باالي 
 20و آنهایی که کمتر از  ست در نظر گرفته شدندباالآنها 

گرفته بودند به عنوان افرادي که توانایی خواندن پایین دارند 
در  وگروه برگزار شدندکالسها در سه  .در نظر گرفته شدند

در دو کالس .هر گروه از یک تکنیک ارزیابی استفاده شد 
از روش خود ارزیابی استفاده گردید و ) نفر 86 ,1گروه (

ودر  شفاهی از روش) نفر  73,  2گروه ( در چهار کالس 
استفاده نوشتاري از تکنیک ) نفر  78 ,3گروه ( سه کالس 

امل کاربرد این تکنیکها اساتید به طور ک به تمام. گردید
از همه اساتید خواسته شده بود که به . ه شدآموزش داد

دانشجویان خودشان استفاده از تکنیکهاي ارزیابی را قبل از 
 1در گروه . شروع آزمایش به خوبی آموزش دهند

پرسشنامه خودارزیابی مورد استفاده قرار گرفت در نظر 
ه خودارزیابی بعد گرفته شد که همه دانشجویان به پرسشنام

با پاسخ به پرسشنامه . از انجام تمرینات خواندن پاسخ دهند

نقاط ضعف خود را مشخص  جوهاي خودارزیابی هر دانش
بعد از انجام  و انجام شد سنجش شفاهی 2درگروه .. نمود

شکالتی که در خواندن هر دانشجو درباره م ها تمرین
هاي آنها  سپس همکالسی .نمود می را بیان تکالیف داشت

کردند و در پایان استاد می با بیان نظرات خود به آنها کمک 
 به آنها در خصوص مشکالتشان راهنمایی الزم را به عمل 

مناسب استراتژي از این مشکالت عمدتا استفاده  .آوردمی 
درك  دانشجویان در  توسط در انجام تکالیف خواندنی

 نوشتاري سنجش درگروه سوم تکنیک. متون خواندنی بود 
انجام شد در این حالت از دانشجویان خواسته شد که 
استراژي هاي خواندن خود را بنویسند و مشکالت مربوط 
به خواندن را روي یک تکه کاغذ بعد از انجام تکالیف خود 

چون دانشجویان  .وتحویل استاد نمایند یادداشت کنند
اع درباره انو نداشتند ایده خاصیپیش زمینه یا  هیچگونه 

اساتید با آنها روبرو شوند بنابزاین مشکالتی که ممکن است 
اساتید همه  .ارائه می دادند  راهنمائیهاي الزم ر ابه آنها 

آوري کرده و اظهارنظرات خود را روي آنها   را جمع اوراق
  کنندگان تست  در پایان ترم از همه شرکت. نوشتند   می

IELTS  دانشجویان در  مجدد انجام گردید تا مشاهده شود که
  .چشمگیر تر بوده است پیشرفت آنها کدام سنجش آزمایشی

  
  یافته ها

این نتایج به نظر می رسد که منعکس کننده تاثیر 
 بر روي عملکرد یادگیري فعالیتهر  متنوع

  .استدانشجویان 
  )قبل از آزمون (پایین  با مهارت یک طرفه از گروه هاي ANOVA: 2جدول 

  مهارتها
N  SD  DF Of 

Groups F sig 

  %871  %13  2  64,15  28  مانی گفت
  73,15  52  نوشتاري

  
  42,15  50  خودارزیابی
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گروه با توانایی ضعیف به همان صورت که در جدول نشان 
 F و ه نیستجداده می شود اختالف میان گروه ها قابل تو

  .اصلی پایین تر است  Fمشاهده شد از 

  
  )قبل از آزمون (باال  مهارت با  هايیک طرفه از گروه ANOVA : 3جدول 

 N SD  DF F SIG  مهارتها

  .....  99/8  2  28/25  45  گفتمانی
    11/22  26  نوشتاري

    38/23  36  خودارزیابی
  

نشان میدهد  3دول باال در ج سطح دانشی در گروه هاي با 
باالتر از  همشاهده شد F و است قابل توجه که اختالف

Fدر آغاز بررسی ي فوق روهها بنابر این گ . اصلی است
  .نبودندهمگن 

  
  )از آزمون پس (پایین مهارت با یک طرف گروههاي ANOVA : 4جدول 

 D  متوسط N  مهارتها
F 

CHI 
SQ  SIG 

  005/0  45/5  2  25/17  28  گفتمانی
  96/20  52  نوشتاري

  
  54/19  50  خودارزیابی

  
به منظور شناسایی تاثیر عملکردها بر روي شرکت 

یک طرفه براي گروه هاي کم ANOVAیک  –ن کنندگا
 4همانطوري که جدول . مهارت مورد استفاده قرار گرفت 

عملکرد گروه هاي با ین نوشتاري دررتم.نشان میدهد 
تاثیر .  05/0سطح آلفاي  و.ع شده استقواموثر پایینمهارت 

 F می نماید که به طور محاسباتی مشخص را این عملکرد ها

نمرات و  .اصلی است Fبزرگتر از  قابل مشاهده خیلی
که گروه هاي کم مهارت  گر این واقعییت استمیانگین نشان

بودند و  ) شفاهی (گفتمانی  از موفق تر فعالیت نوشتاري در 
ت ارزیابی موثر در گروه هاي کم مهار عالیت فحداقل 

  .بود  گفتاري یاشفاهی فعالیت

  
  

  )ازآزمون پس( با  مهارت باالدر مورد گروههاي : 5جدول 
 DF CHI  متوسط N  مهارتها

SQ SIG 

  %386  905/1  2  97/57  45  گفتمانی
    46/47  26  نوشتاري

  76/53  36  خودارزیابی
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بررسی  ابتدايدر  دانش زبانی باال چون گروههاي با
هیچ نوع آزمون پارامتري به منظور  بنابراین. همگن نبودند

 بعد از باالمهارت شناسایی اختالف در عملکرد گروههاي با 
آزمون  در نتیجه.صورت نگرفت  نهائی آزموناجراي 

KRUSKAL WALLIS  انجام شد و نتایج نشان داد که
 چشمگیرآزمون  پسدر  پیشرفتهاختالف میان گروه هاي 

پیشرفته چون اختالف در گروه هاي .  )P > 0/5 (نیست 
ه پیشرفتکه گروه هاي  ردنتیجه گیري ک  زیاد نبود می توان

  .بودند  از نوشتاري موفق تر سنجش هاي شفاهی گفتاريدر
  

  بحث و نتیحه گیري 
 آیا :به سئوالاین بررسی به منظور دریافت پاسخ 

روشهاي متفاوت سنجش تاثیر یکسانی بر عملکرد 
  دانشجویان با تبحر متفاوت دانش زبانی ایجاد میکند؟

ه رسید بر اساس این نتایج میتوان به این نتیج.انجام گرفت 
که دانشجویان با مهارت مختلف خواندن داراي عملکرد 

اساتید باید در مورد . در تکالیف ارزیابی می باشند متفاوتی
احتیاط الزمه را به عمل  امتحان هاي متفاوتاستفاده از 

ذر  ندفقط براي مبتدي ها مفید تست هابرخی از این .آورند 
در . فید می باشندبرخی ها براي دانشجویان پیشرفته م حالیکه

و  گفتماناین بررسی دانشجویان پیشرفته عالقه زیادي به 
تمرین  به مبتدي خودارزیابی نشان می دادند و دانشجویان 

 دانشجویان .داشتند  عالقههاي و آزمون هاي نوشتاري 
در کالس  انگلیسی  بیان شفاهی تمایل زیادي به پیشرفته
فعال بودند با  درس مبتدي ها در کالس و بیشتر ازداشتند 

در  این وجود مبتدي ها بیشتر تمایل به غیر فعال بودن 
از طریق و آزمون داشتند چون یادگیري کالس درس را 

دانشجویان  .غیر فعال است  قزآیندخود یک نوع  نوشتاري
داشتند و  گونه فعالیتهاي آموزشیبیشتر عالقه به این  مبتدي

همکاري داشتند آنها  نوشتنآزادانه در بیان فکر خود با 
مطالب به دلیل ترسی که  گفتمان و  خود ارزیابیاحتماال از 

نتایج .در صحبت کردن در کالس داشتند طفره می رفتند

و  1983و یالدن  ,) 2000(آلدرسن و دان پزوهشهاي پیشین 
نشان داده  ..., ) 1996(  و امالی و والدزپیرسجنیس و آبشور

و مصاحبه  براي دانش آموزان  ز گفتگو  ا است که استفاده
باید وظیفه و تکلیف  استاداست و مشکلدانش زبانی  مبتدي

را براي آنها در ابتداي کار مدل سازي نماید بنابراین 
فعالیتهاي شفاهی مقیاس کاملی از نتایج دانش آموزان را 

با استفاده  و طراحان آموزشی فراهم نمی سازد و معلمان
در برنامه ریزي آموزشی مشکالتی با سنجشی   نتایج ایناز

 ذانشجویان مبتدي اما سنجشهاي نوشتاري به . روبرو هستند
بنابراین یافته هاي  فرصت بیشتري در ابراز دانش می دهد 

 1983و یالدن  ,) 2000(با نتایج آلدرسن و دان  تحقیق این 
همسو ... , ) 1996( و جنیس و آبشورو امالی و والدزپیرس 

یادگیري است نه موفق  ف ارزیابی اهدکه ادر حالی. است
 -2006 ,برانت میر( بسیاري اکنون محققین. آزمون
 ثابت کرده اند )   ...1983,ساوینگنون  و 1989  ,وایت 2008

دانش زبانی  پیشرقتهسنجش هاي شفاهی براي دانشجویان 
که ذهن تحلیلگر وخالقی دارند نتایج بهتري به همراه داشته 

 باکه مفهوم فراوان تکنیکهاي ارزیابی کردند  آنها بیان.است
. روشهاي مختلف و نقش آنها در آموزش زبان نهفته است 

 زیادي درباره ارتباط بین سطح تبحر دانشجویان اتاما تحقیق
اما از آنجا که هم آثار . وجود ندارد نوع سنجشبا  پیشرفته

به  و آثاري پیچیده و چند منظوره, ي جمعی دنیارسانه ها
وهم مقوله آموزش و . بان شفاهی انگلیسی می باشدز

براي آگاهی  لذا.سنجش از عوامل متعدد تاثیر می پذیرد
وهشهاي ژبه پ تعاملیتاثیر  انواع سنجش هاي دقیق تراز 

  .مندیمبیشتر نیاز 
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