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بررسي تأثير روشهاي مختلف سنجش(تشريحي يا چندگزينهاي) بر
رويكردهاي مطالعه و راهبردهاي آماده شدن براي امتحان در
دانشجويان با پيشرفت تحصيلي باال و پايين


دکتر جليل فتحآبادي



دکتر علياکبر سيف
چكيده

هدف از انجام پژوهش حاضر نشان دادن تأثير دو روش متدداول سدنجش كالسدی (تشدرييی و
چهارگزينه اي) بر رويكردهاي مطالعه و راهبردهاي آماده شدن براي امتيان در دانشجويان بدا پيشدرفت
تيصيلی باال و پايين بوده است .براي انجام اين پدژوهش تعدداد  331نفدر از دانشدجويان بدا پيشدرفت
تيصيلی باال و پايين در رشتههاي روانشناسی و مديريت آموزشی دانشگاههاي شداهد و آزاد اسدالمی
اراك شركت داشتند .براي جمعآوري اطالعات مربوط به رويكردهاي مطالعه دانشجويان از پرسشدنامه
رويكردها و مهارتهاي مطالعه براي دانشجويان ( )ASSISTو براي انددازهگيدري راهبردهداي آمداده
شدن براي امتيان از پرسشنامه ميقق ساختهاي با همين نام استفاده شد .دادههاي مربوط به اين متغيرها
در دو نوبت پيشآزمون و پسآزمون در ابتدا و انتهاي ترم تيصيلی جمعآوري شدد .معددل واحددهاي
درسی گذرانده شده دانشجويان نيز به عنوان شاخص پيشرفت تيصيلی مورد استفاده قرار گرفت .براي
تيليل دادهها از روشهاي آماري  MANCOVAو  ANCOVAاستفاده شد .نتايج پژوهش نشدان
داد كه استفاده از امتيان هاي تشرييی دانشجويان را بده سدمت رويكدرد عمقدی مطالعده و اسدتفاده از
امتيانهاي چندگزينهاي آنها را به سمت رويكرد سطيی مطالعه سوق میدهد .در تعامدل بدين سدطو
متغيرهاي روش سنجش و پيشرفت تيصيلی ،تعامل روش سنجش تشرييی و سطح پيشرفت تيصيلی

 استاديار دانشكده روانش ناسی و علوم تربيتی دانشگاه شهيد بهشتی،
 استاد دانشكده روان شناسی و علوم تربيتی دانشگاه عالمه طباطبايی

fathabadi1351@yahoo.com
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باال در مقايسه با ساير شكلهاي تعامل متغيرهداي مدذكور ،باعدی مدیشدود كده دانشدجويان رويكدرد
عمقیتري در مطالعه داشته باشند.

کليدواژگان :سنجش تشرييی و چندگزينهاي ،رويكردهاي يادگيري ،رويكرد سطيی ،رويكرد
عمقی مطالعه ،راهبردهاي آماده شدن براي امتيان ،پيشرفت تيصيلی

مقدمه

آلدرسون 6و وال6993 ،؛ چنگ)6991 ،1

سنجش آموختهها يكی از فعاليتهاي

نشان دادهاند كه روشهاي سنجش تأثير

مهم معلم است كه با هدفهاي مختلف مانند

زيادي در رويكردهاي مطالعه يادگيرندگان و

تصميمگيري درباره ارتقاء پايه تيصيلی

نيز راهبردهاي آنها براي آماده شدن جهت

دانشآموزان ،فراهم كردن بازخورد مناسب از

امتيان دارد .عالوه بر اثر كلی آزمون ،نوع

آموزش و يادگيري معلمان و دانشآموزان و

آزمون يكی از عوامل تأثيرگذار در

به صورت كلی براي بهبود آموزش معلمان و

رويكردهاي مطالعه و يادگيري است .اسپت

يادگيري دانشآموزان مورد استفاده قرار

و براون )6990( 3اعتقاد دارند كه در هنگام

میگيرد .برخی از متخصصان (سيف)6384 ،

آماده شدن براي امتيان ،سؤالهاي تشرييی

عقيده دارند كه بر خالف تصور معمول

روشهاي برتر مطالعه را برمیانگيزند ،اما

سنجش پايان دهندة ساير فعاليتهاي

آزمونهاي عينی باعی يادگيري سطيی

آموزشی معلم نيست ،بلكه واقعيت اين است

جزئيات میشوند ،زيرا تأكيد اين آزمونها بر

كه غالباً سنجش و اندازهگيري تعيين كننده
فعاليتهاي آموزشی معلمان و كوششهاي
يادگيري دانشآموزان و دانشجويان است .به
سخن ديگر ،چگونگی مطالعه و يادگيري
دانشآموزان و دانشجويان به طور مستقيم از
ماهيت سنجش تأثير میپذيرند.

بررسي سوابق تحقيق
پژوهدشهاي مختدلف (از جمدله

بازشناسی است و الزم نيست كه يادگيرندگان
مطالب و ايدههاي موجود را سازماندهی
كنند يا درباره آنها استدالل كنند .توماس و
بين )6984( 4هم با انجام يك پژوهش نشان
دادند كه دانشجويان براي روشهاي مختلف
سنجش از رويكردهاي متفاوت مطالعه بهره
Alderson
Cheng
Speth, & Brown
Thomas, & Bain
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میگيرند .به باور سيف ( )6384وقتی كه

آموزش بسيار گسترده است به گونهاي كه

دانشآموزان يك كالس از پيش میدانند كه

نيوه تدريس معلم ،نيوه يادگيري دانشآموز

در ارزشيابی از يادگيري آنها از آزمون عينی

و آنچه كه آموزش داده میشود را تيت تأثير

استفاده خواهد شد ،هنگام مطالعه و يادگيري

قرار ميدهد .پوفام )6981( 4میگويد تأثير

مطالب درس ،در جهت پيدا كردن و به ياد

سنجش بر آموزش و يادگيري به اين دليل

سپردن نكات جزئی و پراكنده درس خواهند

ايجاد میشود كه «آنچه مورد سنجش قرار

كوشيد و به مسائل كلی و ساختاري آن توجه

میگيرد تبديل به چيزي میشود كه براي آن

زيادي نخواهند كرد .در مقابل ،يادگيرندگانی

ارزش قائل میشوند و طبيعی است كه همان

كه خود را براي شركت در يك امتيان

هم آموزش داده میشود» .تأثير نوع سنجش

تشرييی آماده میكنند به اطالعات پراكنده

بر مطالعه يادگيرندگان و آموزش معلم به

درس چندان اهميتی نمیدهند و بيشتر سعی

اندازهاي است كه برخی از متخصصان مانند
6

1

میكنند تا مسائل كلی و استنباطی را فرا

مورو ( )6986و مسيك ()6991 ،6996

بگيرند .تأثير كلی روشهاي سنجش بر نيوه

اعتقاد دارند كه اين اثر را بايد جزء

مطالعه دانشآموزان و روشهاي آموزشی

ويژگیهاي آزمونها به حساب آورد ،و از
1

8

معلم واش بك( 6الدرسون و وال )6993 ،يا

روايی واش بك يا روايی پيامدي سخن

بك واش( 1بيگز )6991 ،3ناميده شده و بارها

گفتهاند .بدين معنی كه روايی يك آزمون را

توسط متخصصان به ويژه در زمينه

بايد بر اين اساس كه تا چه اندازه تأثيرات

آزمونهاي زبان مورد بررسی قرار گرفته

مثبت در آموزش و يادگيري به جاي

است .به اعتقاد چنگ ( )6991مطالعه در

میگذارد ،بررسی كرد .با وجود ادعاهايی كه

زمينه واش بك بيشتر ناشی از پيشرفتهاي

درباره تأثير نوع آزمون بر رويكردهاي مطالعه

اخير در آزمودن زبان انگليسی است اما در

و يادگيري وجود دارد ،برخی از يافتههاي

آموزش عمومی نيز مورد استفاده قرار گرفته
است .به باور وي تأثير نوع سنجش در فرايند
1- Washback
2- Backwash
3- Biggs

Popham
Morrow
Messick
washback validity
consequential validity
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پژوهشی از اين ديدگاه حمايت نمیكنند .بر

جهت داده شده بوسيله اندازهگيري» 4شده

اساس نظر توماس و روهور )6986( 6گرچه

است (پوفام .)6981 ،منظور از آموزش جهت

بسياري از دانشجويان میدانند كه بايد از

داده شده بوسيله اندازهگيري يك رويكرد

راهبردهاي مختلف مطالعه در هنگام آماده

كلی نسبت به آموزش است كه در آن هدف

شدن براي امتيانات تشرييی و چند

اصلی معلم باال بردن سطح عملكرد

گزينهاي استفاده كنند ،اما در عمل تعداد

دانشآموزان با يك روش خاص اندازهگيري

اندكی از آنها از راهبردهاي متفاوت براي اين

است (لفرانسوا 1000 ،1به نقل از سيف،

دو نوع امتيان استفاده میكنند .اسكولر و

 .)6384پوفام ( )6981از اين هم فراتر رفته و

پروسر )6994( 1نيز با انجام يك پژوهش

از «اصالحات آموزشی جهت داده شده

دريافتند كه رابطهاي بين به كارگيري آزمون

توسط اندازهگيري» 6سخن به ميان آورده و

چندگزينهاي و استفاده از رويكرد سطيی

معتقد است كه با اصال اندازهگيري آموزشی

مطالعه وجود ندارد ،بلكه برداشت دانشجويان

میتوان برنامههاي درسی را هم اصال كرد.

از الزامات تكليف است كه بر استفاده از

بارنز ،كالرك و استفنس )1000( 1نقش

رويكردهاي مطالعه تأثير بيشتري میگذارد.

سنجش در اصال

برنامههاي درسی به

اين يافتههاي ناهماهنگ نشان دهنده

اندازهاي میدانند كه از ديد آنها هرگونه

ضرورت بررسی بيشتر تأثير نوع آزمون بر

تالش براي اصال برنامهها بدون توجه به

استفاده از رويكردهاي مطالعه است .زمانی

و تغيير روشهاي سنجش كاري

كه

از

آزمونهاي

خطير

3

اصال

براي

بيهوده خواهد بود .سنجش هم میتواند

تصميمگيريهاي مهم درباره ادامه تيصيل يا

موتور اصال برنامههاي درسی باشد و هم به

اشتغال يادگيرندگان استفاده میشود ،اين اثر

عنوان يك مانع اساسی بر سر راه آموزش

مشهودتر است .استفاده از آزمونهاي پر

قرار میگيرد .ارپ وود )1006( 8نيز بعد از

مخاطره در نظام آموزشی كشور اياالت

برنامههاي

متيده باعی پيدايش اصطال

بررسی نقش سنجش در اصال

«آموزش

1- Rohwer
2- Scouller, & Prosser
3- high stakes tests

measurement-driven instruction
Lefrancois
measurement-driven reforms
Barnes, Clark, & Stephens
Orpwood
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درس علوم ،علت برخی مشكالت را عدم

گر چه تأثير كلی سنجش بر روشهاي

توجه كافی به نقش سنجش دانسته و

مطالعه و يادگيري دانشآموزان به دفعات

ضرورت توجه بيشتر متخصصان را به نقش

مورد بررسی قرار گرفته و تأييد شده است ،با

سنجش يادآوري میكند.

اين وجود نتايج پژوهشهاي انجام گرفته در

پژوهشهاي مختلف (انتويستل و

اين باره زياد همسو نيست .آيا همان گونه كه

تيت6990 ،6؛ الريالرد6991 ،1؛ گيبس،3

آزمونهاي سرنوشت ساز يا پرمخاطره بر

 )6994نشان میدهد كه هم عوامل فردي

روشهاي مطالعه دانشجويان تأثير میگذارد،

مانند انگيزهها و سبكها و هم عوامل مييط

نوع سنجش كالسی نيز بر روشهاي مطالعه

آموزشی مانند سنجش بر چگونگی استفاده از

و آمادگی دانشجويان براي امتيانات كالسی

رويكردهاي مطالعه تأثير میگذارند .وجود

تأثير میگذارد؟ اگر پاسخ مثبت است اين

رابطه بين رويكردهاي مطالعه و عملكرد

تأثير تا چه اندازه و به چه صورت است؟ آيا

تيصيلی در چندين پژوهش به اثبات رسيده

تأثير امتيانات عينی و انشايی بر رويكردهاي

است .به طور معمول پيشرفت تيصيلی باال با

مطالعه و يادگيري دانشجويان متفاوت است؟

رويكردهاي عمقی و راهبردي همبستگی

آيا امتيانات تشرييی استفاده از راهبردهاي

مثبت و با رويكرد سطيی همبستگی منفی

عمقی و امتيانات چندگزينهاي استفاده از

دارد .نيوستيد )6991( 4نشان داد كه پيشرفت

راهبردهاي سطيی را تشويق میكنند؟

تيصيلی دانشجويان رشته روانشناسی در

رويكردهاي مطالعه تا چه اندازه به عنوان يك

مراحل مختلف تيصيل با جهتگيري معنايی

خصيصه ،ثابت میمانند و تا چه اندازه تيت

(رويكرد عمقی مطالعه) همبستگی مثبت

تأثير اثرهاي كوتاه مدت سنجش پايان ترم

دارد .سدلر -اسميت )6991( 1نيز وجود
چنين رابطهاي را در دانشجويان رشته
بازرگانی نشان داد.

قرار میگيرند؟ در حالی كه برخی از
متخصصان عقيده دارند كه دانشجويان و
دانشآموزان از روشهاي مختلف مطالعه
براي امتيانات چندگزينهاي و تشرييی

Entwistle, & Tait
Laurillard
Gibbs
Newsteed
Sadler-Smith
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مورد نظر ،يك نفر از اساتيد

گفتهاند .به نظر میرسد كه در مطالعه اين

اجراي طر

پديده بايد تأثيرات نوع سنجش بر رويكردها

رشته روانشناسی و يك نفر از اساتيد علوم

يا سبكهاي مطالعه را كه در زمان

تربيتی هر كدام از دانشگاهها كه براي

طوالنیتري آشكار میشوند از تأثير نوع

همكاري كامل آمادگی داشتند ،انتخاب شدند.

سنجش بر راهبردهاي مورد استفاده جهت

سپس يك كالس از دانشجويان ورودي

آماده شدن براي امتيان متفاوت دانست.

سالهاي مختلف كه با استاد مورد نظر درسی

بنابراين هدف اصلی پژوهش حاضر اين

را انتخاب كرده بودند ،براي مشاركت در

است كه «تأثير روشهاي مختلف سنجش

پژوهش انتخاب شدند .جدول  6مشخصات

كالسی را بر رويكردهاي مطالعه دانشجويان

كالسهايی را كه به عنوان نمونه پژوهش

و راهبردهاي مورد استفاده آنها در آماده شدن

انتخاب شدهاند ،نشان میدهد .انتخاب يك

براي امتيانات پايان ترم تيصيلی نشان دهد».

كالس از هر ورودي به اين دليل بود كه هر
كدام از دانشجويان بيش از يك بار مورد

روش
جامعه آماري :تمامی دانشجويان دوره
كارشناسی رشتههاي روانشناسی (گرايش

پرسش قرار نگيرند و در عين حال حداكثر
تعداد دانشجويان ممكن هم در گروه نمونه
حضور داشته باشند.

بالينی در دانشگاه شاهد و عمومی در دانشگاه
آزاد اسالمی اراك) و علوم تربيتی (رشته

ابزارها و روش جمعآوري اطالعات و

مديريت آموزشی در هر دو دانشگاه) كه در

دادهها

ترم دوم سال تيصيلی  6384-6381ثبت نام

در پژوهش حاضر سه دسته از اطالعات

كردهاند .تعداد اين دانشجويان مطابق

جمعآوري

به

اطالعات دريافتی از اين دو دانشگاه 160

رويكردهاي مطالعه ،اطالعات مربوط به

نفراست.

راهبردهاي آماده شدن براي امتيان و

روش نمونهگيري :روش نمونهگيري
در اين پژوهش خوشهاي دو مرحلهاي است.
با توجه به ضرورت همكاري كامل اساتيد در

شد:

اطالعات

مربوط

اطالعات مربوط به پيشرفت تيصيلی
دانشجويان.
الف) رويكردهاي مطالعه :براي
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جدول  .6مشخصات كالسهاي انتخاب شده به عنوان نمونه پژوهشی
نام دانشگاه/
رشته
نام استاد
تحصيلي
دكتر
رهنما

شاهد /مديريت
آموزشی

دكتر
روشن

شاهد/
روانشناسی
بالينی

آقاي
پيرانی

آزاد اسالمی
اراك /مديريت
آموزشی

آزاد اسالمی
دكتر
اراك /روان
ميرمهدي
شناسی عمومی

نام درس

تعداد انتخاب نوع عمل
سال ورود
شده براي آزمايشي (نوع
دانشجويان
امتحان)
تحليل

روانشناسی تربيتی

83

40

چندگزينهاي

آموزش ضمن خدمت

81

10

تشرييی

روانشناسی عمومی

84

16

چندگزينهاي

آسيب شناسی روانی

83

31

تشرييی

تشخيص و روشهاي آن

81

30

چندگزينهاي

مسائل جوانان و نوجوانان

81

31

تشرييی

روان شناسی رشد 6

86

41

چندگزينهاي

روانشتاسی رشد1

83

30

تشرييی

مشكالت يادگيري

86

66

چندگزينهاي

تفاوتهاي فردي

86

63

چندگزينهاي

نوروسايكولوژي

83

64

تشرييی

نگرشها و تغيير آن

81

36

تشرييی

جمعآوري اين اطالعات از «پرسشنامه

مطالعه (مانند  ASI1و  )RASI3است كه

رويكردها و مهارتهاي مطالعه براي

پس از سالها پااليش نسخههاي قبلی ساخته

دانشجويان» ( )ASSIST6استفاده شده

شده است .در حالی كه نسخههاي قبلی

است .اين پرسشنامه كه توسط انتويستل و

معموالً عالوه بر سه رويكرد رايج مطالعه

تيت ( )6991ساخته شده است ،آخرين

(سطيی ،عمقی و راهبردي) از طريق روش

پرسشنامه از سري پرسشنامههاي رويكردهاي
1- Approaches and Study Skills
)Inventory for Students (ASSIST

2- Approaches to Studying Inventory
)(ASI
3- Revised Approaches to Studying
)Inventory (RASI
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تيليل عاملی رويكردهاي ديگري نيز بدست
میدادند ،پرسشنامه حاضر داراي سؤالهايی

پراكنده ،1مطالعه بدون هدف ،6ميدود كردن
1

مطالعه به سرفصلها  ،و مطالعه به خاطر
8

است كه فقط سه رويكرد ذكر شده را

ترس از شكست خوردن  .سؤالهاي اين

میسنجند .اين پرسشنامه  11سؤال دارد كه

پرسشنامه به شكل مقياس پنج قسمتی ليكرت

تعداد  31سؤال آن كه به رويكردهاي سطيی

تنظيم شده است كه پاسخ دهندگان نظر خود

و عمقی مربوط است ،در اين پژوهش مورد

را درباره هر كدام از گويهها با گذاشتن

استفاده قرار گرفته است .براي سنجش هر

عالمت در يكی از گزينههاي كامالً موافق تا

كدام از رويكردها از  66سؤال استفاده شده

كامالً مخالف مشخص میكنند .به هر كدام از

است كه هر  4سؤال به يك خرده مقياس

گزينهها وزنی از عدد  6تا  1تعلق میگيرد و

تعلق دارند .به اين ترتيب هر رويكرد داراي

نمره مربوط به هر كدام از مقياسها از طريق

 4خرده مقياس است كه راهبردها و
انگيزههاي مطالعه و يادگيري را میسنجند.
خرده مقياسهاي رويكرد عمقی
عبارتند از :جسجوي معنا از مطالب مورد
مطالعه ،6مرتبط ساختن انديشههاي مطر
شده در متن ،1استفاده از شواهد در هنگام
داوري و نتيجهگيري ،3عالقهمندي به مطالب
مورد مطالعه .4سه خرده مقياس نخست براي
سنجش راهبردهاي مطالعه و يادگيري و

جمع كردن ارزش عددي سؤالهاي مربوطه
بدست میآيد.
ويژگیهاي روانسنجی اين پرسشنامه
در يك پژوهش مستقل توسط ديزت ()1006
مورد مطالعه قرار گرفته و شاخصهاي روايی
و پايايی آن مياسبه شده است .مك كيون،
تيت و انتويستل ( )1000نيز ويژگیهاي اين
پرسشنامه را با استفاده از دادههاي جمعآوري
شده از  6184دانشجو بررسی كردهاند .نتايج

خرده مقياس چهارم مختص انگيزههاي

اين پژوهش ضمن تأييد ساختار عاملی

مطالعه .خرده مقياسهاي رويكرد سطيی

پرسشنامه بر اساس مبانی نظري موجود،

عبارتند از :حفظ كردن مطالب نامرتبط و

ضريب پايايی (ضريب آلفاي كرونباخ)

1234-

5678-

see king meaning
relating ideas
use of evidence
interest in ideas

urelated memorizing
lack of purpose
syllabous boundness
fear of failou
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رويكردهاي عمقی و سطيی را به ترتيب

بررسی اين راهبردها معموالً از طريق

 0/84و  0/80مياسبه كردهاند .بر اساس گفته

ابزارهاي خود گزارشی است .در پژوهش

كربر ( ،)1003انتويستل و همكاران ()6991

حاضر نيز با توجه به اينكه پرسشنامههاي

با انجام تيليل عاملی به سه عامل اصلی

موجود در زمينه راهبردهاي مطالعه و

(عمقی ،سطيی و راهبردي) رسيدند و براي

يادگيري براي اندازهگيري اين متغير مناسب

هر كدام از اين عوامل به ترتيب  4 ،4و 1
خرده مقياس معرفی كردند .كربر ( )1003در
مطالعه خود كه با  6080نفر از دانشجويان
كانادايی انجام داد ،نتايجی مشابه نتايج
پژوهش دوم انتويستل و همكاران به دست
آورده است.
در اين پژوهش نيز ساختار عاملی
پرسشنامه با استفاده از تيليل عاملی نتايج به
دست آمده از دادههاي مربوط به  318نفر در
پيش آزمون مورد مطالعه قرار گرفته است.
زمانی كه در تيليل عاملی به جاي تك تك
سؤاالت به توصيه انتويستل و همكاران
مجموع نمرههاي سؤالهاي هر خرده مقياس
را در تيليل وارد میكنيم ساختار عاملی
پرسشنامه تأييد میشود .ضرايب پايايی
مياسبه شده به روش آلفاي كرانباخ نيز براي
خرده مقياسها بين  0/46تا  0/80است.
ب) راهبردهاي آماده شدن براي

نيستند ،لذا پرسشنامه جديدي ساخته شده
است .براي ساختن پرسشنامه راهبردهاي
آماده شدن براي امتيان در پژوهش حاضر
اقدامات زير انجام شد.
 -6از آنجا كه در پژوهش حاضر رويكردهاي
سطيی و عمقی مطالعه مورد بررسی قرار
گرفته است ،بنابراين ابتدا ويژگیهاي هر
كدام از اين رويكردها به صورت مفصل مورد
مطالعه قرار گرفت .هدف از انجام اين كار
تعيين انواع راهبردهايی بود كه افراد داراي
رويكرد عمقی و سطيی در مطالعه خود از
آنها استفاده میكنند.
 -1پرسشنامههاي رويكردهاي مطالعه و
پرسشنامههاي راهبردهاي آماده شدن براي
امتيان مورد بررسی قرار گرفت .هدف از
بررسی اين ابزارها كسب اطالع از چگونگی
سنجش رويكردها و راهبردها با استفاده از
اين ابزارها و نيز آشنايی با نوع سؤاالت

امتحان :راهبردهاي آماده شدن براي امتيان

موجود در اين ابزارها بود.

عبارتند از روشهايی كه دانشجويان براي

 -3در مرحله بعدي راهبردهاي مرتبط با هر

شركت در يك آزمون خاص به كار میگيرند.

كدام از رويكردهاي سطيی و عمقی مطالعه
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تعيين شد .بررسی ابزارهاي باال نشان داد كه

استفاده شد .در تيليل اوليه پرسشنامه 40

بسياري از سؤالهايی كه براي سنجش

سؤالی راهبردهاي آماده شدن براي امتيان،

راهبردهاي مربوط به رويكرهاي عمقی و

 66عامل ارزش ويژهاي باالتر از  6داشتند،

سطيی در اين پرسشنامهها وجود دارد،

با اين حال در بين عاملهاي مذكور دو عامل

داراي شباهت و همپوشانی زيادي است،

برجستهتر از ساير عاملهاي استخراج شده

بنابراين با اطمينان میتوان از اين سؤالها يا
سؤالهاي مشابه براي ساختن ابزار موردنظر
استفاده كرد.
 -4در نهايت تعداد  40سؤال به عنوان
سؤالهاي اوليه پرسشنامه نوشته شد .اين
سؤالها به طور مستقيم ناظر به يكی از
رويكردهاي سطيی يا عمقی مطالعه است .از
نوشتن سؤالهاي مربوط به ساير عوامل
خودداري شد ،زيرا در اين مطالعه هدف
بررسی انواع راهبردهاي مطالعه مورد استفاده
دانشجويان نيست ،بلكه هدف بررسی ميزان
استفاده از راهبردهاي عمقی و سطيی مطالعه
در هنگام مواجهه با امتيانهاي تشرييی و
چندگزينهاي است.

است .به طوري كه اين دو عامل هم ارزش
ويژهاي باالتر از ساير عاملها دارند و هم اين
كه درصد بيشتري از واريانس كل را تبيين
میكنند .با توجه به يافته مذكور و با توجه به
مبانی نظري موجود درباره طبقهبندي
راهبردهاي آماده شدن براي امتيان اين دو
عامل به عنوان معيار تيليل در نظر گرفته شد
و بر اين اساس مجدداً تيليل عاملی براي
سؤاالت پرسشنامه مذكور انجام شد كه اين
تيليل منجر به استخراج دو عامل گرديد .در
پژوهش حاضر براي بررسی پايايی پرسشنامه
راهبردهاي آماده شدن براي امتيان از روش
آلفاي كرانباخ استفاده شد و براي عاملهاي
راهبردهاي عمقی آماده شدن براي امتيان و
راهبردهاي سطيی آماده شدن براي امتيان

روايي و پايايي پرسشنامه راهبردهاي

به ترتيب ضرايب آلفاي كرانباخ  0/86و

آماده شدن براي امتحان

 0/86مياسبه شد.

براي بررسی روايی سازه پرسشنامه

ج) اندازههاي مربوط به پيشرفت

راهبردهاي آماده شدن براي امتيان ،از تيليل

تحصيلي :براي تعيين دانشجويان با پيشرفت

عاملی به روش تيليل مؤلفههاي اصلی

تيصيلی باال و پايين از ميانگين نمرههاي
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دروس گذرانده شده آنها استفاده شد.

مشخص كنند .براي تكميل پرسشنامه

دانشجويانی كه معدل دروس آنها جزء 11

راهبردهاي مطالعه نيز از دانشجويان خواسته

درصد بااليی دانشجويان بودند ،به عنوان

شد تا صرفنظر از نوع امتيان چگونگی

دانشجويان با پيشرفت تيصيلی باال و

مطالعه خود براي امتيانها را مشخص كنند.

دانشجويانی كه معدل دروس آنها جزء 11

پس از جمعآوري دادههاي پيشآزمون در هر

درصد پايينی بود به عنوان دانشجويان با

كدام از كالسهاي مورد مطالعه جلسهاي

پيشرفت تيصيلی پايين در نظر گرفته شدند.

تشكيل شده و چگونگی ادامه پژوهش و
نيوه همكاري دانشجويان براي آنها تشريح

روش اجرا

شد .همچنين در اين جلسه به دانشجويان

متغير مستقل فعال در اين پژوهش ،نوع

اعالم شد كه امتيانهاي تكوينی و پايانی آنها

سنجش يا امتيان دروس مورد نظر بود كه

در درس مربوطه از كدام نوع (تشرييی يا

بسته به كالس مورد مطالعه به صورت

چندگزينهاي) خواهد بود.

تشرييی يا چندگزينهاي در طول ترم

در هر كدام از كالسهاي مورد مطالعه

تيصيلی در قالب امتيانهاي تكوينی و نيز

بر اساس ميزان پيشرفت درس و نيز تالقی يا

در پايان ترم در قالب امتيان پايانی درس

عدم تالقی با تعطيالت و مواردي از اين قبيل

برگزار گرديد .پژوهشگران در ابتداي ترم

حداقل دو و حداكثر سه بار امتيان تكوينی

تيصيلی با هماهنگی اساتيد مربوطه يك

برگزار شد .همان طور كه قبالً نيز گفته شد

جلسه در هر كدام از كالسهاي مورد مطالعه

هدف از اجراي اين امتيانات آشنا كردن

حضور پيدا كرده و نسخه پيشآزمون

دانشجويان با شكل امتيان نهايی بود تا نيوه

و

مطالعه خود را بر اساس نوع امتيان شكل

راهبردهاي آماده شدن براي امتيان را بر

بدهند .پس از اتمام دروس و قبل از توزيع

روي دانشجويان اجرا نمودند .دستورالعمل

برگههاي

پرسشنامههاي

چگونگی تكميل پرسشنامهها در پيشآزمون

پژوهش در بين دانشآموزان توزيع و پس از

از پاسخدهندگان خواسته بود كه رويكرد كلی

تكميل جمعآوري شد .در اجراي پسآزمون

مطالعه خود را ،صرف نظر از نوع امتيان ،با

از دانشجويان خواسته شد تا با توجه به

پاسخ دادن به سؤاالت پرسشنامه مربوطه

چگونگی آماده شدن براي امتيان خاصی كه

پرسشنامههاي

رويكردهاي

مطالعه

امتيان

نهايی،
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در آن شركت كردهاند به پرسشنامهها جواب

مالحظهاي دارد ،اما اين نمرهها براي

نتايج

دانشجويان مشمول سنجش تشرييی تفاوت

بدهند.

انتظار

میرفت

مقايسه

پيشآزمون و پسآزمون نشاندهنده ميزان
تأثير نوع امتيان بر رويكردهاي مطالعه و
راهبردهاي آماده شدن براي امتيان باشد.

چندانی نكرده است .نمرههاي رويكرد
سطيی مطالعه نيز براي دانشجويان مشمول
سنجش چندگزينهاي از پيشآزمون به
پسآزمون افزايش پيدا كرده و براي

نتايج پژوهش
در اين بخش ابتدا خالصهاي از

دانشجويان مشمول سنجش تشرييی قدري

اطالعات توصيفی بدست آمده از پژوهش

كاهش داشته است .همچنين ،نمرههاي

شامل ميانگين و انيراف معيار نمرههاي

راهبردهاي عمقی آماده شدن براي امتيان از

دانشجويان در پيشآزمون و پسآزمون براي

پيشآزمون به پسآزمون براي دانشجويان

دو متغير رويكردهاي مطالعه و راهبردهاي

مشمول سنجش چندگزينهاي كاهش و براي

آماده شدن براي امتيان آمده است .در ادامه

دانشجويان مشمول سنجش تشرييی افزايش

پس از جدولهاي مربوط به اطالعات

نشان میدهد .همچنين ،نمرههاي راهبردهاي

آزمون

سطيی آماده شدن براي امتيان براي

فرضيههاي پژوهش آمده است .ابتدا يك

دانشجويان مشمول سنجش چندگزينهاي

تيليل چندمتغيري براي هر فرضيه انجام

افزايش و براي دانشجويان مشمول سنجش

شده است و پس از آن براي روشنتر شدن

تشرييی كاهش نشان میدهد .اين يافتهها

رابطه زوج متغيرها تيليل يك متغيري و

نشان میدهد كه بكارگيري انواع مختلف

آزمون تعقيبی مربوط به هر فرضيه انجام و

امتيان باعی شده است كه دانشجويان

نتيجه آن گزارش شده است.

راهبردهاي متناسب با امتيان را براي مطالعه

توصيفی ،اطالعات مربوط به

همانطور كه اطالعات جدول  1نشان

و آماده شدن براي امتيان بكار بگيرند .نكته

میدهد ،نمرههاي رويكرد عمقی مطالعه براي

جالب اينجاست كه آزمونهاي چندگزينهاي

دانشجويان مشمول سنجش چندگزينهاي از

بيش از آزمونهاي تشرييی توانسته است

پيشآزمون به پسآزمون كاهش قابل

دانشجويان را به سمت استفاده از راهبردهاي
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جدول  .1ميانگين و انيراف معيار نمرههاي پيشآزمون و پسآزمون رويكردهاي مطالعه و راهبردهداي
آماده شدن براي امتيان در امتيانات تشرييی و چندگزينهاي
متغير
پيشآزمون رويكرد عمقی مطالعه

پيشآزمون رويكرد سطيی
مطالعه
پيشآزمون راهبردهاي عمقی
آماده شدن براي امتيان
پيشآزمونراهبردهاي سطيی
آماده شدن براي امتيان

پسآزمون رويكرد عمقی مطالعه

پسآزمون رويكرد سطيی
مطالعه
پسآزمون راهبردهاي عمقی
آماده شدن براي امتيان
پسآزمون راهبردهاي سطيی
آماده شدن براي امتيان

نوع امتحان پاياني

ميانگين

انحراف معيار

تعداد

چند گزينهاي

3/969

0/163

631

تشرييی

3/949

0/110

611

كل

3/919

0/166

161

چند گزينهاي

3/10

0/113

631

تشرييی

3/681

0/143

611

كل

3/010

0/163

161

چند گزينهاي

3/100

0/164

631

تشرييی

3/666

0/496

611

كل

3/681

0/101

161

چند گزينهاي

3/661

0/148

631

تشرييی

3/431

0/146

611

كل

3/166

0/110

161

چند گزينهاي

3/300

0/834

631

تشرييی

3/810

0/910

611

كل

3/116

0/944

161

چند گزينهاي

3/441

0/861

631

تشرييی

1/911

0/118

611

كل

3/111

0/801

161

چند گزينهاي

3/103

0/104

631

تشرييی

3/811

0/663

611

كل

3/616

0/684

161

چند گزينهاي

3/466

0/831

631

تشرييی

3/194

0/118

611

كل

3/384

0/160

161
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مددورد انتظددار سددوق دهددد .بدده بيددان ديگددر

معنی دار بدراي عامدل روش سدنجش وجدود

آزمددونهدداي تشددرييی نتوانسددتهانددد مطالعدده

دارد .اين اثر چند متغيري نشان مدیدهدد كده

دانشجويان را عمقیتر بكنند ولی آزمونهداي

بين رويكردهاي مطالعه و راهبردهداي آمداده

چندگزينه اي مطالعه دانشجويان را سطيی تدر

شدددن بددراي امتيددان دانشددجويان مشددمول

كردهاند.

روشهاي سنجش چندگزينه اي و تشدرييی،
تفدداوت معنددیدار وجددود دارد ( P<0/001و

بررسي تأثير نوع سنجش کالسي (تشريحي

 F)4¸113( =61/848و  λ=0/18ويلكددز) .بددراي

يا چندگزينه اي) بر رويكردهااي مطالعاه و

بررسی تفاوت بين ميانگين گروههاي مشمول

راهبردهاااي آماااده شاادن بااراي امتحااان

سنجشهاي چندگزينهاي و تشرييی از لياظ

دانشجويان

متغيرهدداي وابسددته ،آزمددونهدداي تيليددل

براي بررسی تأثير روش سدنجش از

كوواريددانس يددك متغيددري بددراي هددر متغيددر

آزمون تيليل كوواريانس چندمتغيري استفاده

وابسددته انجددام شددد .جدددول  3نتددايج ايددن

شد .نتايج نشان داد كه يدك اثدر چنددمتغيري

آزمونها را نشان میدهد.

جدول  .3نتايج تيليل كوواريانس يك متغيري رويكردهاي مطالعده و راهبردهداي آمداده شددن بدراي
امتيان در دانشجويان مشمول سنجشهاي چندگزينهاي و تشرييی
شاخصها

گروه مشمول سنجش

گروه مشمول

چندگزينهاي

سنجش تشريحي

مقدار

سطح

F

رويكرد عمقی مطالعه

M
3/19

SD
./83

M
3/86

SD
./91

معنيداري

11/860

0/006

رويكرد سطيی مطالعه

3/44

./86

1/91

./11

48/493

0/006

3/10

./10

3/81

./66

16/016

0/006

3/46

./83

3/19

./11

61/360

0/006

متغيرها

راهبرهاي عمقی آماده
شدن براي امتيان
راهبردهاي سطيی آماده
شدن براي امتيان
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همان طدور كده در جددول  3مشداهده

اسدتفاده شدده اسدت .مطدابق ايدن قاعدده 11

می شود نتدايج آزمدونهداي يدك متغيدري،F

درصد باال و پايين پيوستار پيشرفت تيصيلی

تفاوت معنی داري بدين دانشدجويان مشدمول

براي تيليل انتخاب شد.

سددنجشهدداي چندگزينددهاي و تشددرييی در
رويكرد عمقی مطالعه ( P<0/001و=11/860
( ،)F)6¸116رويكرد سطيی مطالعه (P<0/001
و  ،)F)6¸116( =48/493راهبردهددداي عمقدددی
آمدداده شدددن بددراي امتيددان ( P<0/001و

نتايج تيليل كوواريانس چند متغيدري،
نتايج نشان داد كه يك اثر چند متغيري بدراي
عامل سطح پيشدرفت تيصديلی وجدود دارد.
اين اثر چند متغيري نشان مدیدهدد كده بدين

 )F)6¸116( =16/016و راهبردهددداي سدددطيی

رويكردهاي مطالعه و راهبردهاي آماده شددن

آمددداده شددددن بدددراي امتيدددان (P<0/001

براي امتيان دانشجويان با پيشرفت تيصديلی

و )F)6¸116( =61/360نشان میدهد.

بدداال و پددايين ،تفدداوت معنددیدار وجددود دارد

بررسااي تااأثير آزمااونهاااي تشااريحي و
چندگزينااهاي باار رويكردهاااي مطالعااه و
راهبردهاي آمااده شادن باراي امتحاان در
دانشجويان با پيشرفت تحصيلي باال و پايين
در اين قسدمت ابتددا ايدن فرضديه كده
پيشدددرفت تيصددديلی اثدددر معنددیداري بدددر
رويكردهاي مطالعه و راهبردهاي آماده شددن
براي امتيان دارد ،بررسدی شدد و پدس از آن

( P<0/001و  F)4¸641( =1/666و λ=0/886
ويلكز) .براي بررسدی تفداوت بدين ميدانگين
گروههاي مشمول سنجشهداي چندگزيندهاي
و تشددرييی از ليدداظ متغيرهدداي وابسددته،
آزمونهاي تيليل كوواريدانس يدك متغيدري
براي هر متغير وابسته انجدام شدد .جددول 4
نتايج اين آزمونها را نشان میدهد.
همان طور كه جدول  4نشان مدیدهدد

تأثير تعاملی نوع سنجش و پيشرفت تيصيلی

ميدددانگين نمدددرههددداي رويكدددرد عمقدددی و

بر متغيرهاي وابسته مورد آزمون قرارگرفدت.

راهبردهاي عمقی آماده شدن براي امتيان در

براي گروهبندي دانشجويان به دو دسته داراي

دانشجويان با پيشرفت تيصيلی باال ،بيشتر از

پيشددرفت تيصدديلی بدداال و پددايين از قاعددده

دانشجويان با پيشرقت تيصيلی پايين اسدت.

كرتون6911( 6؛ به نقل از لو و سون)6991 ،1

بر عكس ،ميانگين نمرههاي رويكرد سدطيی
مطالعه و راهبردهاي سطيی آماده شدن براي

1- Cureton
2- Lu, & Suen

امتيان دانشجويان با پيشرفت تيصيلی پايين،
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جدول  .4نتايج تيليل كوواريانس يك متغيري رويكردهداي مطالعده و راهبردهداي آمداده شددن بدراي
امتيان در دانشجويان با پيشرفت تيصيلی باال و پايين
شاخصها
متغيرها

گروه داراي پيشرفت
تحصيلي پايين

گروه داراي پيشرفت
تحصيلي باال

مقدار
F

سطح
معنيداري
0/006

رويكرد عمقی مطالعه

M
3/33

SD
./89

M
3/84

SD
./96

68/831

رويكرد سطيی مطالعه

3/16

./19

1/98

./81

1/691

0/008

3/10

./64

3/91

./66

61/631

0/006

3/66

./11

3/63

./69

6/314

0/063

راهبرهاي عمقی آماده
شدن براي امتيان
راهبردهاي سطيی آماده
شدن براي امتيان

بيشددتر از دانشددجويان بددا پيشددرفت تيصدديلی

نمرههداي دانشدجويان گروههداي حاصدل از

باالست .همچنين ،نتدايج تيليدل كوواريدانس

تعامددل سددطو متغيرهدداي روش سددنجش و

چند متغيري ،نتايج نشان داد كه يك اثر چندد

سطح پيشدرفت تيصديلی از نظدر متغيرهداي

متغيددري معنددیدار حاصددل تعامددل سددطو

وابسته ،آزمون هاي تيليدل كوواريدانس يدك

متغيرهداي روش سدنجش و سدطح پيشدرفت

متغيري براي هدر متغيدر وابسدته انجدام شدد.

تيصيلی وجود دارد .ايدن اثدر چندد متغيدري

نتددايج ايددن تيليددل تفدداوت معنددیداري بددين

نشان میدهدد كده تعامدل سدطو متغيرهداي

رويكرد عمقي دانشجويان گروههاي حاصدل

روش سددنجش و سددطح پيشددرفت تيصدديلی

از تعامل سطو متغيرهداي روش سدنجش و

باعی شده كده بدين دانشدجويان گدروه هداي

سطح پيشدرفت تيصديلی را نشدان مدیدهدد

حاصددل از ايددن تعامددل از نظددر رويكردهدداي

( P<0/001و  .)F)6¸648( =64/149سدددددداير

مطالعه و راهبردهاي آماده شدن براي امتيان،

اشددكال تعامددل بددين ايددن دو متغيددر نتددايج

تفددداوت معندددیدار وجدددود داشدددته باشدددد

معنیداري را نشان نداد.

( P<0/001و  F)4¸614( =4/614و λ=0/886

ويلكز).
بددراي بررسددی تفدداوت بددين ميددانگين

بددراي بررسددی تفدداوت بددين ميددانگين
نمرههاي رويكرد عمقی مطالعده دانشدجويان
گروه هاي حاصل از تعامل سطو متغيرهداي
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جدول  .1نتايج آزمون تعقيبی توكی براي مقايسه ميانگين نمرههاي تفاضل پديشآزمدون از پدسآزمدون
رويكرد عمقی مطالعه گروههاي حاصل از تعامل سدطو متغيرهداي روش سدنجش و سدطح پيشدرفت
تيصيلی
گروهها
گروه مشمول
سنجش چند گزينهاي
با پيشرفت تيصيلی
پايين
گروه مشمول
سنجش چند گزينهاي
با پيشرفت تيصيلی
باال
گروه مشمول
سنجش تشرييی با
پيشرفت تيصيلی
پايين
گروه مشمول
سنجش تشرييی با
پيشرفت تيصيلی
باال

گروه مشمول
گروه مشمول
گروه مشمول سنجش گروه مشمول
سنجش تشريحي سنجش تشريحي
سنجش چند
چند گزينهاي با
با پيشرفت
پيشرفت تحصيلي گزينهاي با پيشرفت با پيشرفت
تحصيلي باال
تحصيلي پايين
تحصيلي باال
پايين
-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

-

*

*

*

*

-

P≥0/01
روش سنجش و سطح پيشرفت تيصيلی و با

پدديشآزمددون از پددسآزمددون رويكددرد عمقددی

توجه به سطو اين متغيرها ،آزمدون تعقيبدی

مطالعه دانشجويان مشمول سنجش تشدرييی

تددوكی انجددام شددد .جدددول  1مقايسدده ايددن

با پيشرفت تيصيلی باال با ميدانگين تفاضدلی

گروهها با اسدتفاده آزمدون تعقيبدی تدوكی را

سه گدروه ديگدر يعندی دانشدجويان مشدمول

نشان میدهد.

سنجش چندگزيندهاي بدا پيشدرفت تيصديلی

همددان طوركدده در جدددول  1مشدداهده

پدددايين ،دانشدددجويان مشدددمول سدددنجش

مددیشددود بددين ميددانگين نمددرههدداي تفاضددل

چندگزينددهاي بددا پيشددرفت تيصدديلی بدداال ،و
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دانشددجويان مشددمول سددنجش تشددرييی بددا

است كه دانشجويان از راهبردهاي عمقی تري

پيشددرفت تيصدديلی پددايين تفدداوت معنددیدار

براي مطالعه استفاده كنند و نيدز رويكردهداي

وجود دارد .تفاوت موجود بيان گر اين اسدت

كلی مطالعه امتيان آنها نيز عمقیتر شدود .در

كه در تعامدل بدين سدطو متغيرهداي روش

مقابل دانشجويانی كه امتيان كالسدی آنهدا از

سنجش و پيشدرفت تيصديلی ،تعامدل روش

نوع چندگزينه اي بوده ،نمرههداي بداالتري را

سنجش تشرييی و سطح پيشرفت تيصديلی
باال در مقايسده بدا سداير شدكل هداي تعامدل
متغيرهدداي مددذكور ،باعددی مددیشددود كدده
دانشجويان رويكدرد عمقدی تدري در مطالعده
داشته باشدند .بدين ميدانگين رويكدرد عمقدی
مطالعدده سدده گددروه ديگ در حاصددل از تعامددل
مذكور ،تفاوت معنیداري وجود ندارد.

در رويكددرد سددطيی و راهبردهدداي سددطيی
مطالعه براي امتيان كسب كردهاند .اين تدأثير
صرف نظر از رشته تيصيلی ،دانشگاه ،جنس،
مدت حضور در دانشدگاه و سدطح پيشدرفت
تيصيلی ديده میشود .در حالی كه برخدی از
پژوهشددگران بددا اعتقدداد بدده ثابددت بددودن
رويكردهاي مطالعه به بررسی آن پرداخته اندد
(ژانددددگ1003 ،؛ داف و همكدددداران1004 ،؛

بحث و نتيجهگيري

فيددزي6999 ،؛ بوسدداتو و همكدداران6998 ،؛

بررسي تغييرپذيري رويكردهااي مطالعاه و

اسپت وبراون ،)6990 ،برخی ديگر به بررسی

تااأثير آزمااون باار رويكردهاااي مطالعااه و

تأثير عوامل مييطی بدر رويكردهداي مطالعده

راهبردهاي آماده شدن براي امتحان

پرداختهاند كه بيانگر اعتقاد به تغيير رويكردها

نتايج بدست آمدده از تيليدل دادههداي

اسددت (مددارتن و سددالجو6916 ،؛ مددیيددر و

پژوهش حاضدر نشدان داد كده ندوع سدنجش

اسدددكريونر ،گدددو ،كمبدددر ،و كدددوپر6994 ،؛

كالسددی در رويكددرد دانشددجويان نسددبت بدده

نيوسدددتيد6998 ،؛ سدددولومينيدز و سدددوانل،

مطالعه و نيز در راهبردهدايی كده در راسدتاي

 .)6991در مجموع يافته هاي پژوهش حاضدر

آماده شدن براي امتيان بكار میگيرند ،تدأثير

نشان می دهد كه رويكردهاي مطالعه در طول

دارد .بخشی از يافتههداي مربدوط بده فرضديه

زمان و تيت تأثير متغير ندوع سدنجش تغييدر

اول اين پژوهش نشان میدهد كه بكدارگيري

مددیكننددد .ايددن بخددش از يافتددههددا بددا نتيجدده

امتيان كالسی از نوع تشدرييی باعدی شدده

پژوهش هدايی مانندد (آو و انتويسدتل6999 ،؛
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بومگددارت و هددالس6999 ،؛ بيگددز6994 ،؛

میتوان نتيجه گرفت كه آزمونهاي تشرييی

بايرنبددام6991 ،؛ كددان،و1001 ،؛ ديويدسددون،

مطالعه كنندگان را به سمت استفاده از

1001؛ الی6991 ،؛ انتويسدتل و تيدت6990 ،؛

رويكردهاي عمقی مطالعه سوق میدهند .در

گددو و كمبددر6990 ،؛ هتددی ،بيگددز و پددوردي،

مقابل امتيانهاي چندگزينهاي اغلب مستلزم

 )6996كه به تغييرپذيري رويكردهاي مطالعه

به خاطر سپردن نكات جزئی و پراكنده بوده

اعتقاد دارند ،همخوانی دارد .اما اين يافتده بدا

و بازتوليد اطالعات به خاطر سپرده شده

نتايج برخی پژوهشهاي ديگر (داف ،دانليوي

براي موفقيت در اين امتيانات كافی است.

و فرگوسدن1004 ،؛ ژاندگ1003 ،؛ هاسددال و

بازآفرينی مطالب حفظ شده مهمترين

جددويس )6998 ،كدده رويكردهدداي مطالعدده را

مشخصه رويكرد سطيی مطالعه است ،لذا

تغييرپذير نمیدانند هماهنگی ندارد.

میتوان نتيجه گرفت كه امتيان چندگزينهاي
يادگيرندگان را به استفاده از راهبردهاي

بررسي تأثير نوع سنجش کالسي بر

سطيی مطالعه تشويق میكند .نكته جالب

رويكردهاي مطالعه و راهبردهاي آماده

اينجاست كه در پژوهش حاضر آزمونهاي

شدن براي امتحان

چندگزينهاي بيش از آزمونهاي تشرييی
كه

توانسته است دانشجويان را به سمت استفاده

بكارگيري انواع مختلف امتيان باعی شده

از راهبردهاي مورد انتظار سوق دهد .به بيان

است كه دانشجويان راهبردهاي متناسب با

ديگر آزمونهاي تشرييی نتوانستهاند مطالعه

امتيان را براي مطالعه و آماده شدن براي

دانشجويان را عمقیتر بكنند ولی آزمونهاي

امتيان به كار بگيرند .موفقيت در امتيانهاي

چندگزينهاي مطالعه دانشجويان را سطيیتر

تشرييی مستلزم اين است كه پاسخدهندگان

كردهاند.

يافتههاي

پژوهش

نشان

داد

با تركيب كردن نكات پراكنده يك موضوع

ايدن بخددش از يافتددههدداي پددژوهش بددا

تصويري يكپارچه از آن درست كنند و با

يافته هداي پژوهشدگرانی مانندد بندت6993 ،؛

توجه به شواهد موجود درباره پديدهها

بدايرن بددام6991 ،؛ بداد6990 ،؛ گيددبس6991؛

داوري كنند .اين راهبردها دقيقاً همان

اسددپت وبددراون6990 ،؛ اسددكولر6998 ،؛ و

مؤلفههاي رويكرد عمقی هستند .بنابراين

تيددواري و تنددگ 6991 ،همخددوانی دارد .بددر
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اساس نتايج اين پژوهش ها دانشجويان بدا در

كار چندان آسان نيز نيست .القاء كردن

نظر داشتن اين كه چه چيزي باعی موفقيدت

رويكرد سطيی آسان است ،اما القاء كردن

آنها در امتيان نهايی خواهد بود ،نوع مطالعده

رويكرد عمقی بسيار دشوار است .بعدها

خود را انتخداب مدی كنندد .اگدر موفقيدت در

انتويستل ( )1001به نتيجه مشابهی دست پيدا

امتيان مسدتلزم اسدتفاده از رويكدرد سدطيی

كرد .بر اساس يافتههاي اين پژوهشها و

مطالعه باشد دانشجويان به سمت آن گدرايش

پژوهش حاضر میتوان نتيجه گرفت كه

پيدا میكنند ،مگر اين كه معلمدان اسدتفاده از

تالش براي سوق دادن يادگيرندگان به

رويكرد عمقی را تشويق كنند و به آن پاداش

استفاده از راهبردهاي سطيی مطالعه از طريق

بدهند .نتيجه برخی از پژوهش ها درباره تأثير

سنجش با موفقيت همراه است ،اما تالش

نوع امتيان بر رويكردهاي مطالعده بدا نتيجده

براي القاي رويكرد عمقی الزاماً با موفقيت

پژوهش حاضر و آنچده كده تداكنون از نتدايج

همراه نيست.

پژوهشهاي قبلی گفته شد ،همخوانی نددارد.
به عنوان مثدال اسدميت و ميلدر ( )1001بدين

بررسي رابطه رويكردهاي مطالعه ،پيشرفت

فرمت آزمون و رويكردهاي مطالعه رابطده اي

تحصيلي و نوع آزمون

پيدا نكردند.

نتددايج پددژوهش حاضددر دربدداره رابطدده

نكته بسيار مهمی كه بايد مورد تأكيد

رويكردهاي مطالعده و پيشدرفت تيصديلی از

قرار بگيرد اين است كه استفاده از روشهاي

يددك سددو و اثددر تعدداملی دو متغيددر پيشددرفت

مناسب سنجش يكی از عوامل الزم براي

تيصدديلی و روش سددنجش بددر رويكردهدداي

استفاده از رويكردهاي عمقی مطالعه است،

مطالعه و راهبردهاي آماده شدن براي امتيدان

اما كافی نيست .مارتن ( )6916در مطالعات

از سوي ديگر نشان میدهد كده اوالً رويكدرد

اوليه خود با دانشجويان دانشگاه گوتنبرگ دو

عمقی مطالعه و راهبردهاي عمقی آماده شدن

پژوهش براي القاي رويكردهاي سطيی و

بددراي امتيددان بددا پيشددرفت تيصدديلی بدداال و

عمقی مطالعه انجام داد .نتايج اين دو مطالعه

رويكرد سطيی مطالعه و راهبردهاي سطيی

نشان داد كه گرچه میتوان رويكرد مطالعه را

آماده شدن براي امتيان با پيشرفت تيصديلی

بر اساس شرايط يادگيري تغيير داد ،اما اين

پائين رابطه آماري معنیدار دارند و ثانيداً ايدن
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كه الگوي تأثير روش هاي مختلف سنجش بر

همكاران1004 ،؛ دايزت و مارتينسن1003 ،؛

رويكردهاي مطالعه و راهبردهاي آماده شددن

ديزت1003 ،؛ الياس .)1001 ،و باالخره اين

بددراي امتيددان در دانشددجويان بددا پيشددرفت

كه برخی پژوهشگران رابطه بين رويكرد

تيصيلی باال و پدائين متفداوت اسدت .بددين

سطيی مطالعه و پيشرفت تيصيلی پائين را

معنا كه دانشجويانی كه پيشرفت تيصيلی باال

تأئيد كردهاند اما بين پيشرفت تيصيلی باال و

دارند ،تيت تأثير امتيان تشدرييی بيشدتر از

رويكرد عمقی رابطه معنیداري نيافتهاند (مين

همتايان خود كه پيشرفت تيصيلی پائينتدري

باشيان و همكاران1004 ،؛ دايزت و

دارند ،به استفاده از راهبردهاي عمقی مطالعده

مارتينسن1003 ،؛ بوت ،الكت و مالدنوويچ،

رو مدددیآورندددد .بدددرعكس امتيدددانهددداي

.)6999

چندگزينه اي دانشجويان با پيشرفت تيصيلی

يافتههاي پژوهش حاضر درباره رابطه

پائين را بيشتر به سمت استفاده از راهبردهاي

رويكردهاي مطالعه و پيشرفت تيصيلی با

سطيی سوق میدهند.

نتايج بسياري از پژوهشهاي موجود در اين

نگاهی به نتايج پژوهشهاي قبلی انجام

زمينه (داف و همكاران1004 ،؛ دايزت و

شده درباره رابطه پيشرفت تيصيلی و

مارتينسن1003 ،؛ ديزت1003 ،؛ الياس،

رويكردهاي مطالعه نشان میدهد كه با وجود

 )1001همخوانی دارد و با نتايج برخی از

مرتبط دانسته شدن رويكرد عمقی با پيشرفت

پژوهشها (مين باشيان و همكاران1004 ،؛

تيصيلی باال و رويكرد سطيی با پيشرفت

اسكولر6998 ،؛ ديويدسون1001 ،؛ رز ،هال،

تيصيلی پائين ،توافق موجود در اين زمينه

بولن و وبستر )6996 ،همخوانی كامل ندارد.

زياد نيست .برخی از پژوهشگران رابطه

پراكندگی در نتايج اين پژوهشها

معنیداري بين رويكردهاي مطالعه و پيشرفت

میتواند ناشی از چند عامل باشد .اول اين كه

تيصيلی پيدا نكردهاند (اسكولر6998 ،؛

شاخصهاي عملكرد يا پيشرفت تيصيلی از

ديويدسون1001 ،؛ رز ،هال ،بولن و وبستر،

يك پژوهش به ديگري متفاوت است .علت

 .)6996برخی ديگر بين رويكرد عمقی و

ديگر پراكندگی در نتايج اين پژوهشها

پيشرفت تيصيلی باال رابطه معنیدار گزارش

مشخصات نمونههاي مورد مطالعه و نيز

كردهاند ،اما بين رويكرد سطيی و پيشرفت

روشهاي آماري مورد استفاده است.

تيصيلی پائين رابطهاي پيدا نكردهاند (داف و
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