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چكيده :هدف از اين مطالعه ،بررسي روش خود ارزشيابي به عنوان راهكاری فراشناختي در باال بردن دانش گرامر زبان انگليسي برای
دانشآموزان ايراني است .برای دستيابي به اين هدف 06 ،دانشآموز پسر در دوره راهنمايي با گروه سني  11الي  10سال شركت كردند.
برای همسان سازی گروهها از نظر مهارت زباني ،آزمون نلسون  1790سری  06اجرا شد .دانشآموزاني كه تفاوت فاحشي با ديگران
داشتند از اين آزمون حذف شدند و انتخاب شدگان به گروه آزمايش و گروه كنترل تقسيم شدند.
برای تعيين سطح دانش گرامری دانشآموزان نيز آزموني انتخاب و به عنوان پيشآزمون اجرا شد .نتيجه نشان داد كه تفاوت آشكاری
بين گروهها وجود ندارد .بعد از پيش آزمون ،فرآيند آموزش آغاز شد .گروه كنترل ،آموزش سنتي دريافت كرد و تحت ارزشيابي سنتي
قرار گرفت .در صورتي كه گروه آزمايش در فرآيند خود ارزشيابي شركت كردند كه به وسيلة آن دانشآموزان فعاليتهای خود را كنترل و
نقاط ضعف و قدرت خود را بررسي مي كردند .فرآيند خود ارزشيابي به مدت شش جلسه و طي سه ماه انجام شد .يك جلسه پس از پايان
آموزش ،يك پس آزمون به عمل آمد .نتايج از طريق آزمون  tمستقل مقايسه شد .نتيجه نشان داد كه اين دو گروه از نظر آماری تفاوتي
معنيدار دارند و خود ارزشيابي تأثير مثبتي در باال بردن دانش گرامری دانشآموزان داشته است .نتايج اين مطالعه به طراحان برنامه
درسي ،معلمان و دانشآموزان كمك خواهد كرد تا زمان ويژهای را به فرايند خود ارزشيابي اختصاص دهند .معلمان ميتوانند خود
ارزشيابي را در كنار فعاليتها و روشهای ديگر در كالس به كار برند تا دانش گرامری دانشآموزان در آموزش زبان رشد يابد.

كلمات كليدی :خود ارزشيابي ،دانش گرامري ،دانشآموز محوري ،راهكارهاي فراشناختي

 -1مقدمه
ديدگاههاي متفاوتي در مورد يادگيري وجود دارد .يادگيري
را تغيير نسبتاً دائمي در رفتار نهفته يك شخص بر اثر
كسبتجربه تعريف ميكنند؛ ولي طبقديدگاه سازندهگرايي،
يادگيرنده به صورت فعال و از راه تعامل دائم با محيط ،به
ساختن دانش ميپردازد [ .]1لذا چنين تصور ميشود كه
دانش وابسته به يادگيرنده است و در شرايط يكسان ،افراد
به آگاهيهاي متفاوت ميرسند .به طور كلي اين روش
آموزشي ،روش دانشآموز محور است كه در آن بر شركت
فعال يادگيرنده در كسب دانش تاكيد ميشود .همچنين در
آمـوزش مبتني بر سازندهگرايـي ،به فـرايندهاي يادگيري و
تفكر نسبت به فرآوردههاي آن بيشتر توجه ميشود[.]3
تاريخ دريافت مقاله  88/2/8تاريخ تصويب نهايي88/0/21
 1استاديار ،دانشكده علوم انساني ،گروه زبان انگليسي ،دانشگاه تربيـت
دبير شهيد رجائي( -نويسنده مسئول) ،پست الكترونيكي:
maryammeshkat@yahoo.com

 3كارشناس ارشد ،گروه زبان انگليسي ،دانشگاه خاتم

سازندهگرايان معتقدند زبانآموزان ،واقعيتهاي خود را بر
اساس فهم و تجارب خود تجزيه و تحليل ميكنند [.]2
بنابراين دانش يك فرد از عملكرد ،تجارب قبلي ،ساختار
فكري ،عقايد و روش تجزيه و تحليل وقايع و موضوعات
تشكيل ميشود [.]4
يكي از رويكردهاي آموزشي نوين كه ارتباط بسيار نزديك با
فلسفه سازندهگرايي دارد ،خودارزشيابي است .خودارزشيابي
را به عنوان راهكار فراشناختي در يادگيري زبان تعريف
ميكنند كه در آن ،زبانآموزان عملكرد خود را پس از
تكميل فعاليتهاي يادگيري بررسي و يا پيشرفت خود را
در به كار بردن زبان كنترل ميكنند [ .]5خودارزشيابي،
استقالل زبان آموز را باال ميبرد و يكي از عناصر اساسي در
يادگيري خودمحور و امكاني براي زبانآموزان است تا
پيشرفت خود را ارزشيابي كرده و بر يادگيري خود متمركز
شوند [ .]6همچنين راهي براي تشويق زبانآموزان است تا
بتوانند بخشي از كل فرايند يادگيري زبان باشند.
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در خودارزشيابي ،ميبايست دو نكته را مد نظر داشت:
نخست اين كه خودارزشيابي نمره دادن به خود نيست و

منجر به مزايايي از قبيل افزايش سرعت يادگيري ،مشاركت
مستقيم زبانآموزان ،افزايش استقالل و افزايش انگيزه در

دوم آنكه خودارزشيابي تمريني كم اهميت براي دانش زبان
آموزان به شمار نميرود بلكه سؤالي است كه هر زبان آموز
ميتواند از خود بپرسد .مانند "اين دوره آموزشي چگونه
بوده است؟" يا "معلم چگونه بوده است؟" با جوابگويي به
اين سؤاالت ،عمالً خود ارزشيابي محقق ميشود [.]7
خودارزشيابي هم در زبان مادري و هم در زبان خارجي به
طور ناخودآگاه انجام ميگيرد .به عنوان مثال خودمان را با
گفتن "چقدر محاوره من موفق است؟" ارزشيابي ميكنيم.
ما اين كار را با گوش كردن به خود در زماني كه صحبت
ميكنيم ،با توجه كردن به اين كه "سخنانمان چه اثري بر

فرايند يادگيري ميشوند [ .]12بدين ترتيب خودارزشيابي،
انگيزه ،مشاركت ،فهم عمقي ،مسئوليت براي يادگيري،
اعتماد و احترام را باال ميبرد [.]14
خودارزشيابي جايگزيني براي ارزيابي توسط معلم نيست؛
بلكه مكملي براي آن است و هدف آن كاهش بار ارزشيابي
معلم است .تركيب خود ارزشيابي و ارزشيابي توسط معلم،
به اين معناست كه تصميم معلم ،براي زبانآموز توجيه
بيشتري خواهد داشت [ .]15خودارزشيابي مداوم و پيوسته،
ميتواند موجب بهينه سازي روشهاي سنتي ارزيابي شود.
روش دانشآموز محوري در زبان خارجي و زبان دوم از اين

رفتار و ظاهر ديگران دارد؟" و پاسخ به اين سؤاالت ،انجام
ميدهيم .اين نوع خودارزشيابي معموالً ناآگاهانه است؛ زيرا
در محاورههاي روزمره ،نميتوانيم در هنگام سخن گفتن به
طور همزمان آگاهانه سخنان خود را تحليل كنيم و معمو ًال
زماني اين كار را انجام ميدهيم كه محاوره تمام شده است
يا از واكنش غير منتظره شنونده به تجزيه و تحليل آنچه
گفتهايم مبادرت ميورزيم [.]8
مطالعات نشان ميدهند كه زبانآموزان قادرند با آموزش
صحيح ،به عملكرد خود پاسخ داده و آن را تجزيه و تحليل
كنند [ .]9معلم ،زبانآموزان را تشويق ميكند تا با بررسي

نكته سرچشمه ميگيرد كه داليل زبانآموزان براي
يادگيري زبان ديگر ،روش يادگيري آنها و تواناييهايشان
متفاوت است [ .]16براي زبانآموزان مهم است تا خودشان
را ارزيابي كنند؛ زيرا آنها نميدانند كجا هستند و كجا
ميروند .اين بدان معنا است كه زبانآموزان نياز دارند تا در
آموزش خويش شركت فعال داشته باشند و برآورد كنند كه
چه ميزان ياد گرفتهاند و چه اندازه تالش نياز دارند تا به
هدف خويش برسند .اين فرايند با مشاركت زبانآموزان
درباره عملكرد و پيشرفت آنها در ارتباط است .دانش آموزان
همچنين نياز دارند تا در بارة نمرات و سطح دانش خود با

نتايج به طور قابل توجهي يادگيري خود را مديريت كنند.
اين نوع خود پاسخ دهي و خودارزشيابي ،گامي به سوي
استقالل زبانآموزان است [ .]11بسياري از زبانآموزان به
طور طبيعي كار خود را ارزشيابي ميكنند .آنها ميآموزند و
آموختهها را بررسي ميكنند .آنها پيشنويس مقاالت خود
را بازخواني كرده و صحت آموختههاي خود را جستجو
ميكنند .بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه خودارزشيابي
براي سازماندهي يادگيري مداوم و افزايش تواناييهاي
حرفهاي موثر است[ .]11زماني كه زبانآموزان در ارزشيابي
كار خود مشاركت ميكنند ،درباره آنچه ياد گرفتهاند و

معلمان گفتگو كنند.
خودارزشيابي به پيشرفت زبانآموزان و اين عقيده كه
زبانآموزان يادگيري زبان خود را در خارج از كالس نيز
ادامه ميدهند كمك ميكند [ .]17براي انجام اين روش،
نياز به تغييري اساسي در نقشهاي معلم و زبانآموز است و
از زبانآموزان انتظار ميرود كه خود معلم خويش باشند.
زبانآموزان بايد ديدگاههاي جديدي را در يادگيري و
آموزش تجربه كنند و آمادة پذيرش مسئوليتهاي جديد
باشند[ .]18زبانآموزان مستقل ،مسئولي ت خود را در
تصميمگيريهاي مرتبط با يادگيري زبان افزايش ميدهند.

چگونگي يادگيري آن ،ميانديشند؛ بنابراين از فرايندهاي
فكري و يادگيري خود ،به گونهاي منظم آگاهند [.]13
زبانآموزان موفق ،يادگيري را به خارج از كالس ،معلم و
ديگر زبانآموزان گسترش ميدهند و به شكل مستقل
يادگيري و عملكرد خود را ارزشيابي ميكنند .اين موارد

ميزان استقالل زبانآموز از طريق مشاركت او در مراحل
مختلف يادگيري مشخص ميشود .هر چه زبانآموزان
توانايي بيشتري درباره اخذ اين گونه تصميمات داشته
باشند ،ميزان استقالل آنها بيشتر است .استفاده از فرايند
خود ارزشيابي ،موجب افزايش استقالل و مشاركت زبانآموز
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ميگردد [ .]19استقالل زبانآموز به اين فلسفه باز ميگردد
كه زبانآموزان ميبايست در مورد مطالب ،چگونگي

تشخيص اصول و عقايد بايد فهميده شوند .اين فرضيهها به
زبانآموزان كمك ميكنند تا تشويق شوند كه در فرايند

يادگيري و سرعت يادگيري خود بينديشند .براي اين كه
زبانآموزان پيشرفت خود را ارزشيابي كنند نياز به چارچوب
مشخصي دارند كه موجب كنترل و فهم عميق موضوعات
ميشود.
در كل ،خودارزشيابي  )1به زبانآموزان كمك ميكند تا
مسئول پيشرفت خود باشند )3 .به آنها كمك ميكند تا
تواناييهاي زباني و ضعف خود را دريابند )2 .انگيزه و
پيشرفت آنها را افزايش ميدهد [ .]19در فرايند
خودارزشيابي ،تمركز بر خوديادگيري است نه اندازهگيري
آن .زماني كه زبانآموزان دربارة آنچه ياد گرفتهاند و

ارزشيابي در كالس مقدماتي درگير شوند )1 .زبان آموزان
بايد به عنوان يادگيرندگان فعال كه در فرايند تجزيه و
تحليل و بناي يادگيري خود دخيل هستند در نظر گرفته
شوند )3 .زبانآموزان ميدانند كه ديدگاه آنها درباره
كارشان همانند قضاوت و انتقادات آنها بر كارشان توسط
معلم پذيرفته است )2 .زبان آموزان بايد آگاه باشند كه آنها
نقش اساسي در شكلدهي و تغيير يادگيري خود دارند)4 .
زبانآموزان بايد در نظر داشته باشند كه يادگيري بخشي از
فرايند توسعه است كه معلم آنها را دسته بندي ميكند)5 .
يادگيري زبانآموز در شرايط ويژهاي قرار دارد كه بايد در

چگونگي يادگيري ،فكر ميكنند ،خودارزشيابي حاصل شده
است .آنها از فرايند يادگيري و تفكر خويش آگاهند و اين
كار ،يادگيري عمقي را در برابر يادگيري سطحي تقويت
ميكند [.]13
هدف اصلي خودارزشيابي گسترش فرايند شناختي است به
گونهاي كه يادگيري توسعه يابد [ .]13خودارزشيابي به
عنوان يكي از عناصر ارزشيابي طي دوره يادگيري در نظر
گرفته ميشود و شامل سه عنصر است  :شناخت هدف مورد
نظر ،شواهدي درباره موقعيت حاضر ،فهم يك راه براي پل
زدن از روي ندانستهها [ .]31قبل از اين كه فرد بخواهد

فرايند ارزشيابي به آن توجه كرد )6 .عواملي مانند
خودكفايي و انگيزه بر روشي كه زبانآموز در فرايند خود
ارزشيابي مشاركت ميكند تأثير ميگذارد )7 .خودارزشيابي
شامل مهارتهايي ميشود كه زبانآموز در دوره مقدماتي
مدرسه ميخواهد آنها را گسترش دهد .مانند فراشناخت
[.]16
معمولترين روش خودارزشيابي در تحقيقات فراگيري زبان
خارجي و زبان دوم ،اندازهگيري و ارزشيابي مهارتهاي
زباني مانند خواندن ،نوشتن ،گوش دادن و صحبت كردن
است .در اين فرايند ،نقش معلم فراموش نميشود ،بلكه

يادگيري خود را باال ببرد بايد اين سه عنصر را درک كند.
اهداف خودارزشيابي در قالب زير ،دسته بندي ميشود:
 )1وسيلهاي براي ارزشيابي دورهاي )3 .وسيلهاي براي
ارزشيابي پاياني )2 .توسعه يادگيري با فراهم آوردن
اطالعات درباره ندانستهها )4 .ايجاد توانايي برقراري ارتباط
بين تجارب )5 .فراهم كردن قالبي تا شاگردان بتوانند
درباره كار خود صحبت كنند )6 .شاگردان را قادر ميسازد
تا بتوانند درباره يادگيري خود فكر كنند )7 .توسعه
فراشناختي را تشويق ميكند تا زبانآموزان قادر باشند كه
به صورت فعال در تمرينهاي ارزشيابي و تحصيلي شركت

يادگيري اساس برنامهريزي و ارزشيابي آموزش زبان است و
باال بردن توانايي زبان آموز توسط يك روش فعال،
بازخوردي ) (reflectiveو خود محور مورد نظر ميباشد.
فهم نقش زبانآموز در يادگيري زبان ،بخشي از بحث بر
روي نقش يادگيري آگاهانه در به دست آوردن زبان دوم
است [ .]32-31بنابراين مطالعات اخير ،اين ايده را
گسترش ميدهند كه زبانآموزان بايد در فرايند يادگيري
شركت كنند [.]16
از طريق خودارزشيابي ميتوان گرامر -يكي از عناصر زبان-
را فرا گرفت .زبانآموزان ميتوانند ارزيابي كنند كه چه

كنند )8 .كمك ميكند تا فرايند پيشرفت ،ترتيب و نظمي
را كه در زندگي اتفاق ميافتد بياموزند [.]16
خودارزشيابي مانند تستهاي سنتي نياز به زمان خاصي
ندارد؛ بنابراين ما ميتوانيم بدون مشكل اين فعاليت را در
كالس درس گسترش دهيم .فرضياتي وجود دارد كه قبل از

مقدار نكات گرامري را ياد گرفتهاند و چه مقدار الزم است
تا تمرين كنند .آنها مي توانند در مورد نكات گرامري بحث
كنند و سعي كنند تا اشتباهات خود را تكرار نكنند .در اين
مطالعه ،خودارزشيابي روي دانش گرامري زبانآموزان
صورت گرفته است .دانش گرامري ،دانش ارتباط اجزا و
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اركان جمله است .داليل انتخاب گرامر اين است كه بخشي
از همه مهارتهاي زباني ميباشد ،از ديگر قسمتهاي زبان

سري  151 Aبه كار برده شد تا گروهها همسان سازي
شوند .اين آزمون قادر بود ميزان مهارت زباني زبانآموزان را

براي آموزش و ارزشيابي آسانتر است و همه كارشناسان بر
آنچه كه در آزمونهاي گرامري لحاظ ميشوند متفقالقول
ميباشند [ .]34بدين معنا كه ارزشيابي و آموزش گرامر
كامالً واضح است و عالوه بر آن پاسخ صحيح يا غلط ،در
گرامر كامالً روشن است .بنابراين براي دانش آموزان،
شركت در خودارزشيابي بر مبناي گرامر آسانتر است .در
حال حاضر ارزشيابي بر روشهاي ارزشيابي سنتي تمركز
دارد .اگر ثابت شود كه خودارزشيابي مزيت بيشتري نسب
به روشهاي سنتي دارد ،آن گاه امكان دارد تا شكل
ارزشيابي و اندازهگيري مورد تغيير و تحول قرار گيرد .نكته

مشخص كند.

مهم ديگر اين است كه خودارزشيابي زبانآموزان را
عالقهمند ميسازد و سهمي را براي آنها در يادگيري
خودشان در نظر ميگيرد كه خود ميتواند انگيزهاي در به
دست آوردن نتايج مثبت ايجاد كند .با توجه به تمام نكات
ذكر شده ،اين مطالعه سعي ميكند تا به اين سؤال پاسخ
دهد:
آيا خودارزشيابي تأثيري بر باال بردن دانش گرامري
زبانآموزان ايراني در سطح مقدماتي دارد؟
 -2روش پژوهش
طرح پژوهشي مورد استفاده يك طرح نيمه آزمايشي با
پيشآزمون و پس آزمون بود .در اين پژوهش ،آزمودنيها در
غالب دو گروه به شكل غير تصادفي تقسيم شدند .در گروه
آزمايشي ،آموزش خودارزشيابي و در گروه كنترل ،آموزش
سنتي انجام شد .نگارة طرح پژوهشي در جدول زير نشان
داده شده است.
نگارة طرح پژوهشي
گروه آزمايشي

پيشآزمون

روش خود ارزشيابي

پسآزمون

گروه كنترل

پيشآزمون

روش سنتي

پسآزمون

جامعه آماری :در اين تحقيق  61نفر زبانآموز سال سوم
راهنمايي انتخاب شدند .همه اين دانش آموزان پسر و بين
گروه سني  12الي  16بودند .زبانآموزان بدون امتحان
خاصي در اين كالسها شركت كردند .در اين كالسها كه
از قبل گروهبندي شده بودند ،آزمون زبان نلسون 1976
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ابزار اندازهگيری :ابزار به كار رفته در اين مطالعه عبارت
بود از آزمون مهارت زباني نلسون براي همسان سازي ،پيش
آزمون ،پس آزمون و شش آزمون گرامري كه توسط محقق
فراهم شده بود و آزمونهايي كه توسط محقق طراحي شده
بودند و با گروهي از زبانآموزان شبيه به نمونه اصلي اجرا و
اصالحات الزم بر روي آن به عمل آمد.
 -3فرايند روش پژوهش
در نخستين گام ،آزمون نلسون به كار برده شد تا
زبانآموزان را بر اساس مهارت زباني آنها همسان سازي
كند .آزمون نلسون در سطح مقدماتي بر گرفته از آزمون
زبان انگليسي نلسون  1976سري  151 Aبه كار برده شد
تا زبان آموزان از نظر مهارت زباني يكسان سازي شوند .اين
آزمون شامل  51سؤال چهار گزينهاي بود .از آنجا كه زبان
آموزان در سطح مقدماتي بودند بنابراين آزمون براي آنها
مناسب بود .درجه سختي سؤال اين آزمون نزديك به
محتواي كتاب درسي زبانآموزان بود .در حقيقت اين
آزمون داراي سؤاالت گرامري و لغت بود كه زبان آموزان با
آن آشنا بودند.
بعد از اجراي آزمون ،دانش آموزاني كه فاصله زيادي از
گروهها داشتند ،حذف شدند .از  71زبانآموز شركت كننده
در دو كالس 61 ،زبان آموز انتخاب شدند .از اين تعداد 21
نفر به عنوان گروه آزمايشي و  21نفر به عنوان گروه كنترل
در نظر گرفته شدند .در جلسه اول يك آزمون بر گرفته از
براي دو گروه به عنوان پيش آزمون اجرا شد تا پيشرفت
احتمالي طي جلسات آموزش را بررسي كند [ .]35اين
آزمون شامل  41سؤال چهار گزينهاي برگرفته از براي دو
گروه آزمايشي و كنترل اجرا شد تا سطح گرامري زبان
آموزان اندازه گيري شود [ .]35اين سؤاالت بر اساس آنچه
زبانآموزان در سال قبل آموخته بودند طراحي شده بود.
طبق گفته طراح آزمون ،كار استاندارد كردن نيز براي اين
آزمون انجام شده بود .اين آزمون براي همسان سازي
زبانآموزان اجرا شد.
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در طول ترم ،معلم نكات گرامري را به دو گروه كنترل و
آزمايشيآموزش داد .عالوهبر اين ،گروه آزمايشي آزمونهاي
گرامري معلم ساخته را دريافت كردند .آزمونهاي گرامري
شامل سؤاالت چهار گزينهاي بودند .اين سؤاالت چهار
گزينهاي گرامري ،توسط محقق نوشته و گردآوري شده
است .مجموعة سؤاالت ،طي چندين دوره ارزيابي شده و
سؤاالت نامناسب ،حذف گرديده يا با سؤاالت مناسب
جايگزين شده است .سؤاالت مذكور ،طي سالهاي تدريس
آماده شده بودند .محقق اين آزمونها را براي زبانآموزان
سالهاي قبل آماده كرده بود .در حقيقت سؤاالت براي
زبانآموزاني اجرا شد كه شبيه به نمونه شركت كننده در
اين مطالعه بودند .در اين سري آزمونها ،محقق سعي كرد
آنچه را زبانآموزان ياد گرفته و در كالسها ،مطالعه كردهاند
مورد سنجش قرار دهد .هر دو گروه اين آزمونها را دريافت
كردند؛ ولي گروه آزمايشي اين آزمونها را براي شركت در
فرايند خودارزشيابي به كار برد .اين سري آزمونهاي
گرامري در طي شش جلسه براي گروه آزمايشي به كار
رفت.
در گروه آزمايشي ،زبانآموزان ،آزمونها را كامل كرده و به
خانه بردند و از آنها خواسته شد تا از  Aتا  Fرتبه بندي
كنند و پاسخ هاي اشتباه را تصحيح كنند .آنها براي انجام
كار از جزوه و كتاب استفاده كردند .اين كار قبل از
برگرداندن برگهها به كالس درس انجام شد .در جلسه بعد،
براي اين كه بررسي شود كه زبان آموزان تكليف خود را
انجام دادهاند ،تكاليف جمع شد و به صورت تصادفي ميان
زبان آموزان توزيع گرديد و سپس پاسخهاي صحيح در
اختيار آنها قرار گرفت .پس از توضيح نكات گرامري
مشكلزا ،نمرات ثبت شد و برگهها به زبانآموزان بازگردانده
شد .در اين فرايند ،زبانآموزان توانستند تا نقاط ضعف خود
را بشناسند و قسمتهاي مشكل ساز را شناسايي كنند و
سعي كنند تا اين اشتباهات را براي جلسات بعدي تكرار
نكنند .آنها اشتباهات را يادداشت و شكل صحيح آنها را
تمرين كردند .در انتها ،يك هفته پس از دورة آموزش ،پس
آزموني برگرفته از اجرا شد تا تفاوت بين دانش گرامري
گروه آزمايشي و گروه كنترل كه آموزش خودارزشيابي
دريافت نكرده بود ،سنجيده شود [ .]35همانند پيشآزمون،
روايي و پايايي اين آزمون نيز توسط طراح آن تثبيت شده و

آزموني استاندارد محسوب ميشود .اطالعات به دست آمده
از پس آزمون از طريق آزمون مستقل  tمقايسه شد.
نتايج
به منظور پاسخ به سؤال تحقيق ،محاسبات آماري زير انجام
شده است .ابتدا آزمون نلسون براي همسانسازي گروه
آزمايشي و گروه كنترل ،به كار گرفته شد .نتايج اين آزمون
در جدول  1آمده است.
جدول  1مقايسه ای ميانگين و انحراف معيار بر روی آزمون
مهارتي نلسون []20
انحرافمعيارازميانگين
1/2662

انحراف معيار
7/4827

ميانگين
58/1667

تعداد
21

1/9794

11/8414

58/9167

21

گروه
آزمايشي
گروه
كنترل

ميانگين نمرات گروه آزمايشي ( 21نفر)  58/1667و
ميانگين نمرات گروه كنترل ( 21نفر)  58/9167بود .براي
اطمينان از همسان بودن گروهها ،اين دو گروه توسط آزمون
 tمستقل مقايسه شدند (جدول .)3
جدول  2نتايج آزمون  tبر روی نمرات آزمون مهارتي
نلسون []20
بحراني

سطح
معنا داري

درجه
آزادي

P.value

3/11

1/756

58

1/213

واريانسها يكسان
فرض شده است.

3/11

1/756

51/532

1/213

واريانسها يكسان
فرض نشده است.

t

در جدول  ،3نتايج آزمون  tبا  tبحراني 3/11و سطح
معناداري  1/756نشان ميدهد .اين دو گروه همسان بودند
و در ابتداي پژوهش تفاوت معناداري با هم نداشتند.
پيش از شروع آموزش از طريق خودارزشيابي ،پيشآزموني
براي به دست آوردن سطح دانش زباني زبانآموزان اجرا
شد .اطالعات به دست آمده گردآوري و تجزيه و تحليل
شدند .جدول زير آمار توصيفي را ارائه ميكند (جدول .)2
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جدول  0نتايج آزمون بر روی نمرات پس آزمون t

جدول  1آمار توصيفي پيش آزمون
خطاي معيار از
ميانگين

انحراف
معيار

ميانگين

تعداد

1/4174

2/3213

15/4222

21

گروه آزمايشي

1/5619

2/1731

15/4111

21

گروه كنترل

براي اطمينان از تفاوت بين اين دو گروه ،آزمون  tمستقل
انجام گرفت كه نتايج آن در جدول  4آمده است.

بحراني t

سطح
معنا داري

درجه
آزادي

1/4511

1/111

58

1/4511

جدول  4نتايج آزمون بر روی نمرات پيش آزمون t
بحرانيt

سطح
معناداري

درجه
آزادي

p.value

3/11

1/963

58

1/148

واريانس ها
يكسان فرض شده
است.

3/11

1/963

53/924

1/148

واريانس ها
يكسان فرض
نشده است.

نتايج اين آزمون با  tبحراني  3و سطح معناداري 1/963
نشان داد كه اين دو گروه از نظر دانش زباني با هم تفاوت
معناداري ندارند .در اين مرحله ،آموزش آغاز گرديد .در
كالسهاي گروه آزمايشي ،خود ازرشيابي انجام شد و در
گروه كنترل ،آموزش سنتي انجام گرفت .پس از  6جلسه
آموزش براي گروه آزمايشي ،پس آزموني براي هر دو گروه
اجرا شد تا تفاوت اين دو روش مشخص شود .نتايج به
دست آمده از پسآزمون مطابق جدول زير است (جدول .)5
جدول  0آمار توصيفي پس آزمون
انحراف معيار
از ميانگين

انحراف
معيار

ميانگين

تعداد

1/3866

1/5698

16/4667

21

گروه آزمايشي

1/2121

1/7145

15/1167

21

گروه كنترل

ميانگين نمرات گروه آزمايشي  16/4667و ميانگين نمرات
گروه كنترل  15/1167به دست آمد .براي اطمينان از
تفاوت دانش اين دو گروه ،آزمون  tمستقل انجام شد كه
نتايج آن در جدول  6آمده است.
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1/111

57/555

p.value

2/417

واريانس ها
يكسان فرض
شده است.

2/417

واريانس ها
يكسان فرض
نشده است.

نتايج با  tبحراني  1/4511در سطح معناداري 1/111
ميباشد .بنابراين تفاوت بين گروه كنترل و آزمايشي
معنادار است .در نتيجه ميتوان خاطر نشان كرد
خودارزشيابي در افزايش دانش گرامري زبانآموزان ايراني
در سطح مقدماتي تأثير دارد.
 -4نتايج و بحث
همان طور كه نتايج اين تحقيق نشان ميدهد ،خود
ارزشيابي نتايج بهتري از ارزشيابي صرف توسط معلم به
دست ميدهد .در اين روش ،زبانآموز به شكل فعال با
نتايج كار و يادگيري خود در امتحان مواجه ميشود .بدين
معنا كه زبانآموز ديگر فردي بياختيار و بياراده كه منتظر
اعالم نظر معلم است ،نميباشد .در اين روش ،زبانآموز بر
طبق اصول ،عملكرد خود را ارزشيابي ميكند و خود در
روند يادگيري در مورد نتيجه زحمات خويش ،اظهار نظر
ميكند .از آنجا كه چنين زبانآموزي مستقيماً درگير روند
يادگيري و آموزش خويش است ،طبق گفته بنجامين
فرانكلين ،بهتر ياد خواهد گرفت .فرانكلين ميگويد" :به من
بگو ،من فراموش ميكنم .به من ياد بده ،من به خاطر
ميسپارم .مرا درگير كن ،من ياد ميگيرم".
هنگامي كه زبانآموز درگير ارزيابي خود شود و اجازه
داشته باشد خود را مورد سنجش قرار دهد و اين ارزيابي
هدايت شده ،صحيح و ثمربخش باشد ،چنين زبانآموزي
بيش از پيش عالقهمند خواهد شد .الزم به توضيح نيست
كه اگر زبانآموز ،دانشآموز يا دانشجو از خود عالقه نشان
دهد ،امكان و احتمال پيشرفت و موفقيت به شكل تصاعدي
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افزايش مييابد؛ زيرا مطالعات بيشمار نشان ميدهند كه
عالقه ،عاملي بسيار مؤثر و پراهميت براي موفقيت است.
 -5نتیجه گیری
طبق تعاريف سازندهگرايي ،يادگيري در تعامل با محيط
روي ميدهد و در اثر اين تعامل ،مفاهيم در ذهن ايجاد
ميشود .كارآيي و تأثير روش خودارزشيابي در آن است كه
براي زبان آموز امكان اين تعامل را ايجاد ميكند تا در اثر
آن ،مفاهيم الزم ،ضروري و مورد نظر در ذهن ساخته شوند.
هنگام خود ارزشيابي از زبانآموز خواسته ميشود تا در
امتحاني شركت كند؛ ولي پس از امتحان ،زبانآموز خود
مسئول تصحيح امتحان خويش است .در اين روند زبانآموز
ميبايست تصميم بگيرد كه آيا جواب او صحيح يا غلط
است و براي آن بايد دليل داشته باشد .اين بدان معناست
كه زبانآموز ميبايست به مراجع رجوع كند و مطالب و
مفاهيم را يافته و با جواب خود مقايسه نمايد و سپس در
مورد صحت و سقم آن تصميم بگيرد تا بتواند به نتيجه
دقيق برسد .آيا اين به معني و اقعي كلمه "تعامل" نيست؟
و آيا اگر زبان آموز نتايج كار خود را با مفاهيم ارائه شده در
كتب مقايسه كند و بتواند جواب خود را محك بزند،
يادگيري رخ نميدهد؟ آنچه در اثر اين تعامل اتفاق ميافتد
اين است كه زبانآموز به ميزان دانش خود پي ميبرد و
مي تواند خود را محك زده و به نقاط ضعف و قدرت خود
واقف شود .در اين شرايط نقاط قدرت ميتواند باعث
دلگرمي زبانآموز شود و براي برطرف كردن ضعفها ،نقطه
شروعي باشد؛ زيرا اگر ما بدانيم كه نقاط قوت داريم يعني
توانا هستيم ،اين موضوع موجب ميشود تا احساس كنيم
ميتوانيم به سادگي و با اطمينان ،ضعفهاي خود را برطرف
كنيم .اين موارد ،از فوايد روش خودارزشيابي است.
از اين روش مي توان در آموزش از راه دور هم استفاده كرد.
در آموزش از راه دور ،جاي معلم هميشه خالي است و
زبانآموز و دانشجو نياز به راهنمايي دارند تا بدانند چه
ميزان از مطالب را فرا گرفتهاند .با اين روش ميتوان به
داوطلبين كمك كرد تا كار و دانش خود را ارزيابي كنند و
بدانند به چه ميزاني دانش مورد نظر خود را كسب كردهاند
و چقدر راه را بايد طي كنند تا به هدف برسند.

طراحان و نويسندگان كتب درسي نيز ميتوانند به اعمال
روش خودارزشيابي در كتابهاي خود توجه بيشتري
نمايند .در چنين حالتي زبانآموزان الزم نيست به دريافت
و ذخيره اطالعات اكتفا كنند؛ بلكه ميتوانند در تمرينات
لحاظ شده با دانش ارائه شده در كتابها تعامل كنند .آنها
ميتوانند براي انجام تمرينها و ارزشيابي خود به درس
فعلي و يا درسهاي قبلي بازگردند .آنچه را ميدانند با آنچه
در كتاب ارائه شده مقايسه كنند ،اطالعات خود را محك
بزنند ،ندانسته ها را بيابند و بياموزند و بدين شكل در تعامل
دائم با مطالب در راه يادگيري گام بردارند.
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