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.از گروه روش سنتی است  تر مثبت
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مقدمه

به منظور اینکه معناي تجربه . ساختن یا سازمان دادن تجربه است تعلیم و تربیت دوباره 

عصـر  .گسترش پیدا کند و براي هدایت و کنترل تجربیات بعدي فرد را بهتر توانا سـازد  

ذهنـی فراگیـران و بـاز    ةبه شیوه حافظه مداري که بر پرکـردن انبـار  آموزش و یادگیري

ن پذیرفتــه اســت ،بــه قــول ژان گیــري آن در زمــان امتحانــات تاکیــد داشــت پایــاپــس

پیاژه
1

فکـر  تواننـد یم،هدف اصلی آموزش و پرورش باید تربیت افراد نوآوري باشد که 

هـدف دیگـر   .گفتـه شـده اسـت اکتفـا کننـد       ها آننه افرادي که به تکرار آنچه به ،کنند

پرورش تفکر انتقادي است ،یعنی پرورش افرادي که اهل تحقیق و بررسـی هسـتند ،نـه    

آنچه مسلم  .)1374به نقل از کدیور،(کنندیمقبول  شودیمگفته  ها آنرادي که آنچه به اف

جدید براي تغییر در وظایف و عملکرد نظام تعلیم و تربیـت   يها طرحاست اینکه بدون 

یـادگیري و شـیوه هـاي ارزش یـابی و     -یـاد دهـی   يهـا  روشاعم از اهداف ،محتواها ،

ا براي زندگی در جامعه متحول و در حال تغییر امـروز و  نسل جدید ر توانینمسنجش 

در دوران معاصر ،در حوزه علوم تربیتی ، ) 21،ص 1374علی آبادي ،. (فردا تربیت کرد 

ارزشیـــابی به قدري اهمیت و منزلت پیدا کرده است که به صورت یک رشـته علمـی   

. ،هویت یافته اسـت   کامال تخصصی و مستقل از سایر شاخه هاي علمی تعلیم و تربیت

ه برخی از صاحبنظران حوزه فرایند آموزش به قدري مهم تلقی شده ک در ن ارزشیابیأش

آنرا ،) 1375،ترجمه علیرضا کیامنش،1984به نقل از ولف (ریزي درسی مثل تایلربرنامه

بـی بـه عنـوان    در آموزش و پرورش سنتی ارزشیا .اند کردهمرکز فرایند آموزش قلمداد 

کـه در پایـان دوره آموزشـی     شـود  یمـ یادگیري تلقی -حلقه هاي فرایند یاددهیآخرین 

امـروزه  . رود یمـ بـا توانـایی یـادگیري متفـاوت بـه کـار        آموزاندانشبراي جدا کردن 

ارزشـیابی زمـانی    داننـد  یمـ یادگیري  -ارزشیابی را بخش جدایی ناپذیر فرایند یاددهی 

خواهد بود که پیوسته اطالعات مفیـدي بـراي   براي یادگیري و در جهت بهبود یادگیري 

عنـوان  در فرایند یادگیري زبان انگلیسی بـه  .آموزان از طریق بازخورد، فراهم آورد دانش

آموزشی و ارزشیابی در طول سـالیان متمـادي    هايروشکه  یما بودهزبان خارجی شاهد 

                                                                                                                              
1. Jean  Piaget
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ـ   . نبوده اند مؤثرپاسخگوي نیاز یادگیريِ  ان انگلیسـی در  اغلب رویکردهـاي تـدریس زب

در حـالی کـه بـا شـیوه هـاي عملکـردي و کـاربردي         باشند یممدارس متوسطه نظري 

بوده و یادگیري عمیـق و   تر ملموسو  تر یرینشتدریس،بسیاري ازمفاهیم زبان انگلیسی 

کریسـتال (افتـد  یمپایدار اتفاق 
١
متخصصـان آموزشـی زبـان پیشـنهاد     ). 448،ص1898،

یري زبان ایجاد محیط مطلوب و تمرین آن از طریق شیوه که بهترین روش یادگ کنند یم

ــادگیري رضــایت بخــش باشــد     ــه ی ــک تجرب ــی باشــدتا ی ــدد  م ــاي متع ــگ و (ه ون

لین
٢
  )97،ص2004،

سنتی سنجش عمدتا طبقات  پایین حوزه شناختی  هايروشاین در حالی است که  

لفیقـی از نتیجـه   ارزشیابی پیشرفت تحصیلی  دانش آمـوز بایـد ت  .دهند یمرا هدف قرار 

بـه منظـور نائـل      .)1378صـفوي، (و تشخیص معلم از وضع درسی وي باشد  ها آزمون

جایگزین خوبی  تواند یمشدن به هدفهاي یادگیري درس زبان انگلیسی ارزشیابی اصیل 

در . براي ارزشیابیهاي معمول و سنتی که هنوز در کالسهاي این درس رواج دارند باشد 

موقعیتهاي سنجش عموماً طبیعی و واقعـی هسـتند و عملکـرد    سنجش اصیل  هايروش

در )1387(خـرم آبـادي    ).1384سـیف، (شود یمیادگیرندگان به صورت مستقیم سنجش 

جـایگزین و سـنتی بـر انگیـزش      يهـا  روشبکارگیري  تأثیر"رسالۀ تحقیقی با موضوع 

ی آمـوزان دانـش : به نتایج زیر رسـید  "آموزاندانشپیشرفت ،نگرش و پیشرفت تحصیلی 

در مقا یسه  رندیگیمجایگزین مورد آزمون قرار  يها روشکه عملکردشان با استفاده از 

از انگیـزش  :شـود یمـ گیـري انـدازه سـنتی   يها روشی که عملکردشان با آموزاندانشبا 

بـه پیشـرفت   -نسبت به مدرسـه دارنـد   يتر مثبتنگرش -پیشرفت بیشتري برخوردارند

  .ابندی یمحرکتی و شناختی دست -انیتحصیلی باالتري در حیطۀ رو

بررسی میزان آشنایی و بکـارگیري شـیوه هـاي    :در تحقیقی با عنوان ) 1379(کوثري

توسط دبیران متوسطه به نتایج وپیشـنهادات زیـر    آموزاندانشارزشیابی از آموخته هاي 

 انتخاب افراد اگاه و صاحب نظر در شیوه هاي ارزشیابی بـه عنـوان مـدرس در   :رسدیم

بـا موضـوعات    آمـوزان دانـش ی آشـنای  –مرکز تربیت معلم و دوره هاي ضمن خـدمت  

                                                                                                                              
1. Crystal,D     
2. Wang and Lin
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ارزشیابی در نظر گرفتن دونوع نمره یعنی نظـري و عملـی و کـاربردي در ارزشـیابی از     

تخصیص ساعات بیشتر درسی و کم کـردن حجـم کتابهـاي    –آموزاندانشآموخته هاي 

به نام چگونه توانستیم بـا اسـتفاده از    در تحقیقی) 1385(فیروزفردو  غالم نتاج .درسی 

یـادگیري را بهبـود   –فراینـد یـاددهی   )فرآیند مـدار و تکـوینی   (رویکرد نوین ارزشیابی 

رویکرد نوین ارزشیابی یادگیري را واقعـی ،عمیـق و   : ببخشیم به نتایج زیر دست یافتند 

یس بـه نحـو   در فرآینـد تـدر   آمـوزان دانشاین طرح از مشارکت  دهدیمپایدارتر جلوه 

با استفاده ازابزارهاي گوناگون  دهدیمرا تغییر  و جو سنتی کالس کندیماحسن استفاده 

نوین ارزشیابی مثل کار پوشه و پروژه و غیـره اسـترس و اضـطراب امتحـان      هايروش

در یـادگیري مطالـب بـه طـور قابـل       آموزاندانشو اعتماد به نفس  ابدی یمپایانی تقلیل 

در یـک  ) 1983(شـاکلی و آمـوس   ) 1987(هـاپکینز   .کنـد یمش پیدا مالحظه اي افزای

مسـئله در ارزشـیابی اخـتالف سـطح و      نیتـر یبحرانو  نیتر مهممطالعه نشان دادند که 

و  هـا  روشو عدم آشـنایی دبیـران،   باشدیممهارت دبیران در استفاده از ابزارها و روشها 

آنــان در  يهـا  ضــعفر از جملـه  ابزارهـاي کارآمـد و اثــربخش در ارزشـیابیهاي مســتم   

.باشدیمارزشیابی 

لی
1

در تحقیقی بنام تاثیر روشهاي سنجش بر استفاده از راهبردهاي مطالعـه  ) 1994(

تمایل دارند تـا بـا توجـه     آموزاندانشرا مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که 

کنندیمعاتی متفاوتی استفاده از راهبردهاي مطال دیآیمبه نوع آزمونی که از آنها به عمل 

عملکـردي همبسـتگی    يهـا  سـنجش در مطالعه وي راهبردهاي پردازش سطح عمیق با .

بروخارت . مداد و کاغذي مرتبط بود  يها آزمونحال آنکه راهبردهاي سطحی با .داشت

و دورکین
2

سـنجش ،پیشـرفت و انگیـزش دانـش آمـوز در      "در تحقیقی به نام )2003(

از  آمـوزان دانـش يهـا  ادراكکـه   شـود یمن دادند که نوع سنجش باعث نشا "دبیرستان 

بـه عـالوه نمـرات    .باشـد یمبراي تکالیف متفاوت  ها آنتکالیف ارائه شده و کارآمدي 

امـا  .همبستگی داشت  ها آنسنجش عملکردي به طور معنی داري با ادراك کنترل درون 

در تحقیقـی بـه   ) 1993(کروهمکارانبی .در عین حال با نمرات آزمون عینی همبسته نبود

                                                                                                                              
1. Lee
2. Brookhart  & durkin
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نشـان دادنـد کـه    "خط مشی وچشم انداز اعتباري براي سنجش بر اساس عملکـرد "نام 

عملکردي عالوه بر کاربست دانش در موقعیتهاي عینی ،تفکر باز و تمرکـز   يها سنجش

بـا تشـویق    هـا  روشایـن  .نـد ینمایمـ بر مهارتهـاي سـطح بـاال یـا پیچیـده را تشـویق       

براي پیدا کردن راه حلهاي مختلف زمینه مناسبی را بـراي درگیـر سـاختن     آموزاندانش

چنـین   يهـا  هـدف با مسائل به طور فردي یا گروهـی فـراهم مـی آورنـدو بـراي       ها آن

یـادگیري و  میـزان هـدف کلـی پـژوهش حاضـر    .باشندیمآموزشی ارزش خاص قائل 

مبتنی بر سنجش اصـیل و  آموزانِ متوسطه در رویکردهاي یادسپاري زبان انگلیسی دانش

  .باشدیمسنتی

استفاده از رویکرد سنجش اصیل در مقایسه با سنتی بر میزان یـادگیري و یادسـپاري   

  است  تر اثربخشآموزاندانشزبان انگلیسی 

با رویکرد سنجش اصیل در  آموزاندانشمیزان یادگیري عملکردي زبان انگلیسی  .1

  .روش سنتی بیشتر استمقایسه با

با رویکرد سنجش اصـیل در مقایسـه بـا     آموزاندانشمیزان نمرات آزمون پایانی .2

  روش سنتی بیشتر است 

مقایسه با با رویکرد سنجش اصیل در  آموزاندانشمیزان یادسپاري زبان انگلیسی  .3

  .روش سنتی بیشتر است

نگرش نسبت به امتحان زبان انگلیسی با رویکـرد سـنجش اصـیل در مقایسـه بـا      .4

  .است تر مثبتوش سنتی ر

تحقیقروش

پسـر سـال اول    آموزاندانشنفر از  60روش پژوهش شبه آزمایشی و نمونه پژوهش را 

باشد که به صورت تصـادفی سـاده   می) 88-89(شهرستان ساري   2دبیرستان در ناحیه 

ده مورد استفا گیرياندازهابزارهاي . انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند

آزمــون پایــانی  -2پــیش آزمــون پیشــرفت تحصــیلی  -1:در ایـن پــژوهش عبارتنــد از  

 -4آزمـون عملکـردي درس زبـان انگلیسـی      -3زبـان انگلیسـی   ) پیشرفت تحصـیلی  (

پـیش از اجـراي   . (SAAS-R)پرسشنامه تجدید نظر شـدة نگـرش نسـبت بـه امتحـان      

قّق ساخته جهـت حصـول   رویکردهاي اصیل و سنتی دو گروه به وسیله پیش آزمون مح
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بعـد از  .دو گروه مورد آزمون قـرار گرفتنـد    هايمیانگینمعناداراطمینان از عدم تفاوت 

آزمون پایـانی  ) حدود چهارده هفته (اصیل وسنتی  هايروشمبتنی بر  هايروشاعمال 

در .پیشرفت تحصیلی ، آزمون عملکردي وپرسشنامه نگرش نسبت به امتحان اجرا شـد  

گذشـت دو مـاه از اجـراي آزمــون پایـانی مجـدداً همـان آزمـون بــراي         ضـمن بعـد از  

آمـاري   هـاي روشاز  هـا  دادهبراي تحلیـل  . میزان یادسپاري بکار گرفته شد گیرياندازه

) خـی دو (K²و از آزمون  ها نیانگیممستقل و وابسته براي تعیین تفاوتهاي  tآزمونهاي  

  .گروه استفاده شدبراي تعیین تفاوت نگرش نسبت به امتحان دو 

  ها افتهی

با رویکرد سنجش اصیل  آموزاندانشزبان انگلیسی  يعملکردمیزان یادگیري :1فرضیۀ 

  .در مقایسه با روش سنتی بیشتر است

  براي تعیین تفاوت بین یادگیري عملکردي سنجش اصیل و روش سنتیtآماره هاي آزمون  )1(جدول 

ي یادگیري متغیرها

  عملکردي
t

  نیمقدار بحرا

t

  تعداد

N

  درجه آزادي

df

سطح معناداري 

α  

  0.000  29  30  2.756  4.527  سنجش اصیل و روش سنتی

و درجـه  ) α=0.01(درصـد   99در سطح اطمینـان  ) tم =4.527(محاسبه شده  tچون 

فرضـیه صـفر رد و   بیشـتر اسـت بنـابراین    ) tب=2.756( جدول بحرانـی   tاز  29آزادي 

عنـی بـین میـزان یـادگیري عملکـردي زبـان انگلیسـی        ی.شـود یمـ فرضیه تحقیق تایید 

با رویکرد سنجش اصیل و روش سنتی تفاوت معنـی داري وجـود دارد ،و    آموزاندانش

اسـت لـذا میـزان     تـر  بـزرگ چون میانگین سنجش اصـیل   1-4مطابق داده هاي جدول 

  .یادگیري عملکردي سنجش اصیل بیشتر است

بـا رویکـرد سـنجش اصـیل در      آمـوزان نـش دامیزان نمرات آزمون پایانی  :2فرضیۀ 

.مقایسه با روش سنتی بیشتر است
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  براي تعیین تفاوت بین نمرات پس آزمون سنجش اصیل و روش سنتیtآماره هاي آزمون ) 2(جدول 

t  ي پس آزمونمتغیرها
  مقدار بحرانی

t

  تعداد

N

  درجه آزادي

df

سطح معناداري 

α  

  0.203  58  60  2  1.29  سنجش اصیل و روش سنتی

و درجـه  ) α=0.05(درصـد   95در سـطح اطمینـان   ) tم =1.29(محاسبه شده  tچون 

فرضیه صفر تایید و فرضـیه  بنابراین  .است کمتر) tب=2( جدول بحرانی  tاز  58آزادي 

بـا رویکـرد    آمـوزان دانشیعنی بین نمرات پس آزمون زبان انگلیسی .شود یمتحقیق رد 

  .داري وجود ندارد سنجش اصیل و روش سنتی تفاوت معنی

با رویکرد سـنجش اصـیل در    آموزاندانشمیزان یادسپاري زبان انگلیسی  :3فرضیۀ 

  .مقایسه با روش سنتی بیشتر است

  براي تعیین تفاوت بین یادسپاري سنجش اصیل و روش سنتیtآماره هاي آزمون  )3(جدول 

tم  ي یادسپاريمتغیرها
  مقدار بحرانی

tب 

  تعداد

N

  درجه آزادي

df

سطح معناداري 

α  

  0.000  29  30  2.756  3.908  اصیل و روش سنتیسنجش 

و درجـه  ) α=0.01(درصـد   99در سطح اطمینـان  ) tم =3.908(محاسبه شده  tچون 

فرضـیه صـفر رد و   بیشـتر اسـت بنـابراین    ) tب=2.756( جدول بحرانـی   tاز  29آزادي 

بـا   آمـوزان دانـش ان انگلیسـی  یعنی بین میزان یادسپاري زب.شودیمفرضیه تحقیق تایید 

رویکرد سنجش اصیل و روش سنتی تفاوت معنی داري وجـود دارد ،و چـون میـانگین    

  .است لذا میزان یادسپاري سنجش اصیل بیشتر است تر بزرگسنجش اصیل 

نگرش نسبت به امتحـان زبـان انگلیسـی بـا رویکـرد سـنجش اصـیل در        : 4فرضیۀ 

  .است تر مثبتمقایسه با روش سنتی 

  .تحلیل استنباطی این فرضیه از آزمون کاي دو استفاده شده است  در



یآموزشيها نظامپژوهش در       36

به گزینه هاي  آموزاندانشفراوانی نمونه هاي مشاهده شده و مورد انتظار را، در پاسخ  )4(جدول 

  پرسشنامه نگرش

جمع مخالفم نظري ندارم موافقم کامالموافقم   

سنجش   مشاهده شده  71  588  269  0  928

  مورد انتظار  35.5  315.5  346.5  230.5  928  اصیل

روش   مشاهده شده  0  43  424  461  928

  مورد انتظار  35.5  315.5  346.5  230.5  928  سنتی

  مشاهده شده  71  631  693  461  928

  جمع

  مورد انتظار  71  631  693  461  1856

  آزمون کاي دو پرسشنامه نگرش )5(جدول 

    نگرش نسبت به امتحان

  کاي دو  566.66

  ه آزاديدرج  3

K2چون 
از 3و درجه آزادي ) α%=1% (99در سطح اطمینان )566.66(محاسبه شده  

K2
 يهایفراوانکه بین  میریگیمبزرگتراست ،بنا براین  نتیجه ) 11.345(جدول بحرانی  

مشاهده شده و مورد انتظار از نظر آماري تفاوت معناداري وجود دارد وبه عبارت دیگـر  

یعنـی نگـرش نسـبت بـه امتحـان زبـان       . شودیمه تحقیق تایید فرضیه صفر رد و فرضی

.است تر مثبتانگلیسی با رویکرد سنجش اصیل در مقایسه با روش سنتی 

  گیرينتیجه

بـا رویکـرد سـنجش     آمـوزان دانـش میزان یادگیري عملکردي زبان انگلیسی : 1فرضیه 

  روش سنتی بیشتر استاصیل در مقایسه با

میــزان نمــرات بــه دســت آمــده آزمــون یــادگیري عملکــرديبـراي تبیــین ایــن اثر، 

مشـمول   آمـوزان دانـش سنجش عملکردي در مقایسه با  هايروشمشمول  آموزاندانش

نتایج بدست آمـده در ایـن قسـمت    .سنتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت  يها آزمون

اسـتفاده  ی که عملکردشان با آموزاندانشحاکی از آن است که میزان یادگیري عملکردي
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ی کـه  آمـوزان دانـش در مقایسـه بـا   .ردیـ گیمـ عملکردي مورد آزمون قـرار   يها روشاز 

یافتـه  . از نظـر آمـاري بیشـتر اسـت      شـوند یمسنتی سنجش  يها آزمونعملکردشان با 

ــاي    ــه ه ــا یافت ــوعی ب ــه ن ــژوهش ب ــژوهشپ ــا پ ــروت يه ــریچ و دي گ ، ) 1990(پینت

، بروخــارت و دورکــین ) 1990(وت، پینتــریچ و دي گــر) 1994(، لــی) 1994دمبــو،.(

همخـوانی  ) 1989سیکلر، ;1987باروز و همکاران ، ;1998آکرمن و اسمیت (و ) 2003(

  .دارد 

بـا رویکـرد سـنجش اصـیل در      آمـوزان دانشمیزان نمرات آزمون پایانی : 2فرضیه 

  .مقایسه با روش سنتی بیشتر است

سـنجش   يهـا  روششـمول  م آمـوزان دانشبراي بررسی این اثر ،پیشرفت تحصیلی 

سـنتی مـورد بحـث و بررسـی      يها آزمونمشمول  آموزاندانشعملکردي در مقایسه با 

نتایج بدست آمده در این قسمت حاکی از آن است که بین نمرات پیشرفت .قرار گرفت 

ی کـه عملکردشـان بـا اسـتفاده از     آمـوزان دانـش حرکتـی   –تحصیلی در حیطـه روانـی   

ی کـه  آمـوزان دانشدر مقایسه با  ردیگیمد آزمون قرار سنجش عملکردي مور هايروش

ي وجـود نـدارد بـدین    معنـادار تفاوت  شودیمسنتی سنجش  يها آزمونعملکردشان با 

 آمـوزان دانـش عملکـردي در مقایسـه بـا     يهـا  سنجشمشمول  آموزاندانشصورت که 

حرکتـی  –سـنتی از پیشـرفت تحصـیلی بـاالتري در حیطـه روانـی        يها آزمونمشمول 

اما بین پیشرفت تحصـیلی گروههـاي مـذکور در حیطـه شـناختی تفـاوت       .برخوردارند 

  . ي یافته نشد معنادار

با رویکرد سـنجش اصـیل در    آموزاندانشمیزان یادسپاري زبان انگلیسی : 3فرضیه 

  .مقایسه با روش سنتی بیشتر است

بـا رویکـرد    آمـوزان دانـش در مورد فرضیه سوم یعنی میزان یادسپاري زبان انگلیسی 

کـه تفـاوت    دهـد یمـ سنجش اصیل در مقایسه با روش سنتی ، نتایج بدست آمده نشان 

یعنی میزان یادسپاري در سنجش اصیل بیشتر است  یافته پژوهش . ي وجود داردمعنادار

اتکینسون و شـیفرین  يها پژوهشبه نوعی با یافته هاي 
1

و  ) 2004(، وولفلـک  )1968(

                                                                                                                              
1. Atkinson & Shiffrin
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  .وانی دارد همخ)  1387( خرم آبادي 

زبـان انگلیسـی بـا رویکـرد سـنجش اصـیل در       نسبت به امتحان  نگرش: 4فرضیه 

  .است تر مثبتمقایسه با روش سنتی 

 هـاي روشمشمول  آموزاندانشبراي تبیین این اثر،میانگین نمرات نگرش تحصیلی  

سـنتی مـورد بررسـی     يهـا  سـنجش مشـمول   آمـوزان دانشسنجش اصیل در مقایسه با 

نتایج بدست آمده در این قسمت حاکی ازآن است که بین نگرش تحصـیلی  .قرارگرفت

ی که عملکردشان با استفاده از روش سنجش اصیل مورد آزمـون قـرار مـی    آموزاندانش

 شـود یمـ سنتی ،سـنجش   يها سنجشی که عملکردشان با آموزاندانشگیرددر مقایسه با 

جایگزین  يها سنجشمشمول  انآموزدانشبدین صورت که .وجود دارد  معنادارتفاوت 

نسبت به امتحـان  يتر مثبتسنتی نگرش  يها سنجشمشمول  آموزاندانشدر مقایسه با 

زبان انگلیسی داشته و ادراك خود تحصیلی باالتري دارند ،هدفهاي مدرسـه را بـه طـور    

برخوردار هسـتند   يتريقوارزشگذاري نموده و از انگیزش و خودنظم دهی  يتریدرون

ــای.  ــا  نت ــق ب ــن تحقی ــژوهشج ای ــا پ ــاران ، (يه ــر و همک ــارت و ) 1993بیک ، بروخ

، آالئـو و  ) 2003(،  استفانو و پارکز ) 1989(،  ویگننر ) 2000(، پارکز ) 2003(دورکین

  .همخوانی دارد ) 1375(، و محسنی) 1999(و الیوت و همکاران )1999(گاتري 
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