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 تاثیر خودارزیابی استراتژی های خواندن در عملکرد 
دانشجویان پیراپزشکی در تمرین درک مطلب

آرش غالمی صالح آبادی1، محسن خواجه2، محبوبه تقی زاده3

چكیده
سابقه و هدف: شیوه های جدید آزمون و ارزیابی مانند خودارزیابی، هم به معلم و هم به فراگیر کمک می کند تا از نگرش ها، 
طرز فکرها، توانایی ها و ضعف های فراگیر مطلع گردند. این شیوه از آزمون همچنین فراگیر را تشویق می کند تا به فراگیری 
مســتقل تبدیل شــود و شــیوه های تفکر منتقدانه را در خود شــکل دهد و آنها را به  یادگیری  ترغیب  می کند. این تحقیق  به  

بررسی تاثیرات خودارزیابی استراتژی های خواندن درعملکرد دانشجویان رادیولوژی در بخش  درک مطلب می پردازد.
مواد و روش ها: در این تحقیق، اســتراتژی های  خواندن  دو گروه از دانشــجویان  دانشــگاه پیراپزشــکی  ارتش مورد بررسی 
 قرار گرفته اســت. گروه مطالعه دانشــجویان رشــته رادیولوژی )آزمون(  و دانشــجویان رشته هوشبری )کنترل( بودند و از 
ابزار چک  لیست "خودارزیابی مهارت خواندن" استفاده شد. برای تحلیل یافته ها از آزمون آمار توصیفی و آمار استنباطی 

آزمون تی مستقل Independent t-Test بهره گرفته شد.
یافته ها: بر اســاس نتایج مشــاهده گردید عملکرد گروه دانشــجویان رشــته رادیولوژی به صورت معناداری بهتر از گروه 
دانشــجویان رشــته هوشــبری می باشــد؛ همچنین بیشتر دانشجویان از انجام خودارزیابی احساس رضایت داشتند و بر این 

باور بودند که روند تمرکز و اندیشیدن در نحوه یادگیری موثر و انگیزشی بوده است.
بحث  و نتیجه گیری: بر پایه  نتایج این تحقیق می توان ادعا کرد که خودارزیابی تاثیر مثبتی در بهبود عملکرد دانشــجویان 
رادیولوژی در انجام تســت درک مطلب، یادگیری بلند مدت آنها و همچنین هو شــیاری آنها نســبت به اســتراتژی های مورد 

استفاده داشته است. این تحقیق چهارچوبی برای استفاده از خودارزیابی در ایران برای آینده ترسیم نموده است.
کلمات کلیدی: خودارزیابی، تمرین های درک مطلب، ارزیابی، انگیزشی

پژوهشگر، ایران، تهران، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی البرز  1ـ 
Planetarash@gmail.com :تلفن: 37355540-021              آدرس الکترونیک  

ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، دانشکده پیراپزشکی 2ـ 
ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه آموزش زبان 3ـ 

مقدمه
برای  چه  و  استاندارد  آزمون های  برای  چه  ارزیابی  شیوه  
مدرسین  بیشتر  که  می باشد  نحوی  به  کالسی  آزمون های  
می توانند به راحتی  متوجه شوند آزمون ها  به شکل چند گزینه ای 

بوده است )1(.

کاماًل  مهارت ها  ارزیابی  بر  چندگزینه ای  آزمون های  تاکید 
آشکار و مبرهن نمی باشد و تنها شامل یک نمونه واقعی از 
فعالیت های کالسی نبوده  و در این نوع از آزمون، دانش ها و 
مهارت ها به طور کلی بر روند عملکردی که مؤثر در اجتماع 
پیچیده و فنی آینده بوده و به آن نیازمند باشد، به خوبی ارائه 
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نمی گردد. شیوه های جدید آزمون  و ارزیابی برای اندازه گیری  
توانایی  فراگیران و نیز کمک به آنها به نظر ابزار قدرتمندتری 
بوده تا بتوانند خودشان توانایی های خود را ارزیابی نموده، به 
شکلی که  فراگیران بتوانند به سمت یادگیری واقعی و معناداری 
 سوق پیدا نمایند. یکی از شیوه های جدید که اهمیت بسیاری 
پیدا کرده "خودارزیابی" است. خودارزیابی هم به معلم  و هم به 
فراگیر این امکان را می دهد تا از نگرش، طرز فکر، توانایی ها و 
ضعف های فراگیر مطلع گردند )2(. این نوع از آزمون، فراگیر 
را ترغیب می کند تا حدی که به فراگیری مستقل تبدیل شده 
و شیوه های تفکر منتقدانه را در خود شکل می دهد و آنها را 

به یادگیری ترغیب و تشویق می نماید.
طبق نظر گاردینر 1989، آزمون و ارزیابی یک فن و تکنیک 
قدرتمندتری است  برای  مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف 
فراگیر که با آزمون های  هنجار مرجع استاندارد که  به  اعتقاد وی 
در موشکافی  و به تصویرکشیدن روند موفقیت، تغییر رفتار و 
پیشرفت فراگیر موفق نبوده اند، متفاوت می باشد. اما ارزیابی 
ارزیابی عملکرد است که در محیط واقعی  صورت  واقعی، 
می گیرد، یعنی در داخل  کالس درس به عنوان بخشی از فعالیت 
نرمال کالسی تولید می شود نه یک تمرین خاص برای امتحان 
)3، 4(. مثال های ارزیابی واقعی شامل: ارزیابی عملکرد، سنجش 
پرونده ای و خودارزیابی فراگیران می باشد )1(. خودارزیابی 
 مهارت خواندن، اشکال  مختلفی  دارد که از آن  بین  می توان به 
چک  لیست، معیار  رتبه بندی، راهنمای نمره گذاری، سوال/

جواب، تکمیل جمالت، پرونده یادگیری و یادداشت های طرز 
فکر اشاره نمود )2(.

ارزش  قضاوت  یا  و  "ارزیابی  را  کلونووسکی خودارزیابی 
عملکرد شخص و مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف فرد 
با رویکرد بهتر کردن نتایج یادگیری" تعریف می کند )5(. 
جویس و ویل و کالهون )2005(، برافی )2004(، کیتسانتاس و 
ریزر داستر )2004(، رولهیزیرو راس )2001(، بروان و هادسون 
)1998(، نیز نکات مثبت و مزایایی را برای خودارزیابی ارائه 

نموده اند که در زیر به آن اشاره شده است. که عبارتند از: )6(.
آزمون های خودارزیابی  می توانند به گونه ای طراحی شوند   .1

که اجرای آن زمان به نسبت کوتاهی نیاز داشته باشد.
این آزمون ها فراگیر را به طور مستقیم در روند سنجش درگیر   .2

می کند.
این مشارکت به فراگیر کمک می کند تا درک  کند معنی   .3

یادگیری مستقل و غیر وابسته یک زبان چیست.
مشارکت  فراگیران به همراه استقالل بیشتر آنها می تواند   .4
به شکل قابل مالحظه ای انگیزه آنها را برای یادگیری زبان 

افزایش دهد.
بالک )1986( ادعا می کند استراتژی های خواندن  نشانگر این 
 امر است  که وقتی شخصی  متنی را می خواند چه درکی از 
تمرین پیش رو دارد، به چه سرنخ ها و نشانه هایی از متن توجه 
می کند، چطور با متنی که مطالعه می کنند ارتباط برقرار می کند، 
زمانی که نمی تواند  متن  خاصی را درک کند، چه  می کند )7(. 
محققین  بسیاری ازجمله هاسنفلد و دیگران )1981(؛ مک 
دوناف )1995( و کارل )1998( به  ارائه  طبقه بندی هایی  برای 
این تحقیق  پرداخته اند )10-8(. در  استراتژی های خواندن  
از چک لیست استراتژی های خواندن به عنوان شیوه واقعی 

خودارزیابی استفاده شده است.

موادوروشها
در این پژوهش دانشجویان رشته رادیولوژی و رشته هوشبری 
ارتش شرکت  پزشکی  علوم  دانشگاه  پیراپزشکی  دانشکده 
کردند که به صورت یک روز در هفته در کالس های زبان 
عمومی شرکت  کردند. در این تحقیق از دو آزمون استفاده شد. 
در ابتدا آزمون مهارت عمومی زبان تافل از دانشجویان گرفته 
شد. این آزمون برای کنترل میزان همگونی سطح عمومی زبان 
دو گروه شرکت کننده در تحقیق برگزار گردید. آزمون دیگر 
که در مرحله پایانی کار این پروژه تحقیقی، برگزار گردید بخش 
درک مطلب )تست تافل اولیه( بود. هدف از برگزاری این 
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آزمون بررسی این امر بود که آیا در عملکرد دو گروه تفاوت 
معناداری در جوابگویی به این تست ایجاد گردیده است یا خیر. 
چهارده سوال چک لیست که مکررا در طول مدت آموزش 
توسط دانشجویان پاسخ داده شده بودند و مورد بحث قرار گرفته 
بودند به عنوان بخشی از آزمون خودارزیابی استراتژی های 
مهارت خواندن مورد استفاده قرار گرفت. در شروع کار این 
پروژه تحقیقی، که یک ترم 12 هفته ای بود، فلسفه خودارزیابی 
به زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته رادیولوژی توضیح داده 
شد و برخی از استراتژی های مهارت خواندن به دانشجویان 
معرفی شد. هر کدام از این استراتژی ها مورد بحث و بررسی 
قرار گرفتند و در مثال هایی به کار گرفته شدند و استفاده از 
آنها به عنوان بخشی از برنامه هر درس تعریف شد. دانشجویان 
در مورد هر کدام از متن هایی که می خواندند و نیز نحوه درک 
آنها از مطالب خوانده شده، بحث می کردند. استراتژی ها به 
صورت پیوسته از طریق یادآوری های مستمر معلم، بحث ها، 
مدل سازی ها و توضیحات دانشجویان تکرار می شدند. در پایان 
هر جلسه، پنج تا ده دقیقه از زمان به پاسخ گویی دانشجویان 
به چهارده سوال چک لیست در رابطه با مهارت خواندنشان 
و بحث درباره آن اختصاص می یافت. از ابتدا به دانشجویان 
گفته شده بود که معیار قبولی آنها در آن درس تنها امتحان 
پایان ترم نخواهد بود بلکه همه فعالیت های کالسی آنها از 
جمله پاسخ گویی به سوال ها، مرور و ارزیابی عملکردشان، 
مجموعه گزارش های جمع آوری شده از فراگیران در خصوص 
خودارزیابی خودشان، مشارکت فعاالنه در همه فعالیت های 
کالسی و مراحل کار و همچنین نظر و ارزیابی معلم از آنها 
در طول ترم، در نمره پایان ترمشان تاثیرخواهد داشت. تجزیه 
و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS در دو بخش 
آمار توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از آزمون تی مستقل 
(independent t-Test) برای مقایسه میانگین نمرات دو گروه 

در آزمون مهارت عمومی زبان و بخش درک مطلب مورد 
نرمالی  به صورت  تقریبا  باید  نمرات  گرفت.  قرار  استفاده 

توزیع شده باشند و واریانس گروه ها نباید تفاوت معناداری 
با هم داشته باشد )11(.

نتایج
محاسبه توازن توزیع نمرات مهارت عمومی زبان، در این 
تحقیق از آزمون تی برای مقایسه میانگین  نمرات  دو گروه  
نمودن  برای مشخص  اول  استفاده گردید.  برای  دو هدف 
همگونی جامعه آماری و دوم برای کنترل تفاوت عملکرد دو 
گروه در تست درک مطلب. در آزمون تی، نمرات باید تقریبا 
به صورت نرمالی توزیع شده باشند و واریانس گروه ها نباید 
تفاوت معنی داری با هم داشته باشد )11(. برای  محاسبه نرمالیته 
توزیع نمرات دو گروه در آزمون مهارت عمومی زبان تافل 
 (Kolmogorov-Smirnov) اسمیرنوف  کالموگرو  آزمون  از 
استفاده گردید. در زیر توضیحات کامل تست نرمالیته آورده 
کولموگروف  آزمون  برای  به دست آمده  میزان   است.  شده 
آزادی 14 عدد  با درجه  اسمیرنوف، گروه رشته هوشبری 
0/163بود و از آنجایی که درجه معناداری این آزمون )0/200( 
بزرگتر از سطح معناداری )0/05( است، می توان نتیجه گیری 
کرد که نمرات گروه هوشبری در این تحقیق توزیع نرمالی 
داشته اند. همچنین نمرات گروه دانشجویان رشته رادیولوژی 
هم با توجه به درجه معناداری آزمون کالموگرو اسمیرنوف رقم 
 0/111 را نشان داد و بزرگتر از سطح معناداری )0/05( بود، لذا 
توزیع نرمالی داشتند. در جدول 1، نتایج به دست آمده برای 
آزمون تی مستقل برای آزمون مهارت عمومی زبان دوگروه 
دانشجویان رشته رادیولوژی و دانشجویان رشته هوشبری 

نمایش داده شده است.
از آنجایی که تساوی واریانس نمرات دو گروه رد نشده است، 
ردیف اول که فرضیه واریانس مساوی است باید برای تفسیر 
نتیجه آزمون تی مورد استفاده قرار گیرد. ارزش تی مشاهده 
شده در این بررسی آماری 2.2867 و ارزش p به دست آمده 
0.0303 است. میزان تی بحرانی برای درجه آزادی 27 در سطح 
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معناداری 0/05 تقریبا 2/00 است. بنابراین میزان تی مشاهده 
شده کوچکتر از میزان تی بحرانی است و ارزش p بزرگتر از 
سطح معناداری است، و این بدان معنا است که هیچ تفاوت 
معناداری بین دو گروه رادیولوژی و هوشبری وجود نداشت. 
با توجه به نتایج به دست آمده این اطمینان ایجاد گشت که 
دو گروه شرکت کننده در مهارت عمومی زبان قبل از انجام 
اعتبار درونی  بر  امر گواهی  این  آموزش همگون بوده اند و 

(internal validity) این پروژه تحقیقی است.

جدول 2 نشان می دهد، گروه رادیولوژی و گروه هوشبری 
بین  تفاوت  کردن  برای مشخص  ندارند.  یکسانی  میانگین 
نمره های دو گروه در آزمون درک مطلب، آزمون تی مستقل 
برای   Levene آزمون  همچنین  گرفت.  قرار  استفاده  مورد 
بررسی تساوی واریانس دو گروه در آزمون درک مطلب به 

کار گرفته شد.
از آنجایی که ارزش P  این تست 0/5723 است و این رقم بزرگتر 
از سطح معناداری 0/05 است، نمی توان تساوی واریانس ها را 

رد کرد. جدول 4، آزمون تی مستقل محاسبه شده برای آزمون 
درک مطلب دو گروه دانشجویان رشته رادیولوژی و هوشبری 

را نشان می دهد.
جدول4، نشان می دهد میانگین گروه دانشجویان رادیولوژی 
در آزمون درک مطلب 31/733 است و این در حالی است که 
میانگین به دست آمده برای گروه دانشجویان هوشبری 28/429 
بوده است )نمره بخش درک مطلب آزمون تافل از 35 نمره 
می باشد که به میانگین نمرات کل دانشجویان اشاره شده است(. 
ارزش تی مشاهده شده در این بررسی آماری 2/2867- است 
و ارزش P برابر 0/0303 است. میزان تی بحرانی برای 27 
درجه آزادی )تعداد کل شرکت کننده ها در قالب دو گروه 29 

Reading post-test t-test for Equality of Means 

 T df 
Sig. 

(2-tailed)
Mean Difference Std. Error Difference 

95% CI of the  difference

Lower Upper 

Equal variances assumed 2/2867 27 0/0303 3/3048 1/4452 6/2701 0/3394 

Equal variances not assumed 2/2705 25/1807 0/0320 3/3048 1/4555 6/3014 0/3082 

 

Table 1: Independent samples t-test for the TOEFLGLP test

Test Language Group N Mean Std. Deviation Std. Error 

Reading Post-Test Scores Anesthetics Group 14 28/429 4/274 1/142 

Radiology Group 15 31/733 3/494 0/902 

 

Table 2: descriptive statistics of RG and AG on the reading comprehension test

Levene's Test for Equality of Variances 
F Sig. 

0/3268 0/5723 

 

Table 3: Test of equality of variances of scores of RG and AG on 
reading comprehension test

Reading post-test t-test for Equality of Means 

 T Df 
Sig.  

(2-tailed) 
Mean Difference Std. Error Difference 

95% CI of the  difference 

Lower Upper 

Equal variances assumed 2/2867 27 0/0303 3/3048 1/4452 6/2701 0/3394 

Equal variances not assumed 2/2705 25/1807 0/0320 3/3048 1/4555 6/3014 0/3082 

 

Table 4: Independent samples t-test for the reading comprehension
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نفر بوده است( با سطح معناداری 0/05 برای آزمون دو دنباله 
(two-tailed test)، تقریبا 2/00 است. تی مشاهده شده بسیار 

بزرگتر از تی بحرانی است و ارزش P کمی کوچکتر از سطح 
معناداری 0/05 است. نتایج به دست آمده به روشنی نشان می دهد 
که گروه دانشجویان رادیولوژی پس از دریافت آموزش ها 
عملکرد بسیار بهتری نسبت به گروه دانشجویان هوشبری 
داشته است و این در حالی است که دو گروه قبل از آموزش 
همگون بوده اند. تفاوت مشاهده شده در عملکرد دو گروه پس 
از ارائه آموزش به گروه دانشجویان رادیولوژی  در این تحقیق 
نشان دهنده این امر است که آموزش ارائه شده، خودارزیابی 
استراتژی های خواندن، مفید و موثر بوده است. در صورتی که 
نتایج این تحقیق مبنی بر این امر که رابطه مثبتی بین خودارزیابی 
که شامل مشارکت فعال فرا گیر و بازخورد اصالحی حمایتی 
می باشد با پیشرفت توان دانشجویان در زمینه درک مطلب وجود 
دارد تایید گردد، می توان از آن برای ارتقاء یادگیری به صورت 
کلی و یادگیری زبان به صورت خاص بهره برد. این رویکرد به 
فراگیران کمک می کند تا توانایی و عادت نظارت بر خود و خود 
اصالحی را در خود پرورش دهند. قابلیت فراگیران در روند 
خودارزیابی که شامل: تدریس، سنجش، عملکرد، بازخورد و 
اندیشه و تفکر می شود به صورت کامل و دقیق مورد بررسی 
قرار می گیرد. در این تحقیق هوشیاری و آگاهی دانشجویان 
نسبت به استراتژی های مورد استفاده شان در خواندن برانگیخته 
گردید و به دانشجویان گروه رادیولوژی این امکان داده شد تا 
استراتژی های خواندن و درک مطلب و اصول خودارزیابی را 
فرا بگیرند. آموزش های ارائه شده همچنین به دانشجویان کمک 
کرد تا نوعی نگاه منتقدانه و متفکرانه در زمینه مطالب آموزشی 
و نحوه آموزش مطالب به آنها و همچنین مطالب فراگرفته شده 
و نحوه فراگیری شان پیدا نمایند که این خود یکی از اهداف 
مهم در آموزش زبان های خارجی به حساب می آید. به عالوه، 
خودارزیابی استراتژی های خواندن به فراگیران آموزش هایی 
در رابطه با ارزیابی و سنجش عملکرد می داد که باعث گردید 

خصوصیات ارزشیابی و سنجش در فراگیران پرورش داده شود 
و این شاخصه خود می تواند در روند یادگیری نکته بسیار مثبتی 
قلمداد گردد. در پایان، در این تحقیق به دانشجویان رادیولوژی 
آموزش داده شد تا قضاوت های مستقلی از میزان تاثیرگذاری 
استفاده آنها ازاستراتژی های خواندن در پیشرفتشان داشته باشند 
و این امر آنها را تشویق می کرد اصول ارزشیابی را در مطالبی 
که در طول ترم ارائه می شدند، به شکل جدی تری مورد توجه 
قرار دهند. بر پایه نتایج این تحقیق می توان ادعا نمود که تفکر 
منتقدانه و ارزیابی کار فراگیران توسط خودشان در خودارزیابی، 
به جای اینکه تنها از آنها خواسته شود تا تکه هایی از مطالب 
نامرتبط را به خاطر بسپارند، می تواند به یادگیری بلند مدت 

آنها کمک قابل توجهی بنماید.
چک لیست استراتژی های خواندن

من با توجه به متن، معانی لغات جدید و ناآشنا را حدس   ·
می زنم و بعد به ارزیابی حدس هایم می پردازم؛

من کلمات جدید و نا آشنا را حذف می کنم؛  ·
من کلمات غیر مهم و غیر ضروری را حذف می کنم؛  ·

من پیش بینی هایی در رابطه با متن می کنم؛  ·
من ایده اصلی متن را مشخص می کنم؛  ·

من اطالعات زمینه و اولیه ام را فعال می کنم؛  ·
من معنی متن را در ذهنم حفظ می کنم؛  ·

من متن را به صورت جمله های بلند می خوانم؛  ·
من گروه دستوری کلمات را مشخص می کنم؛  ·

و  نتیجه گیری ها  آن  روی  از  و  می خوانم  را  عنوان  من   ·
استنباط هایی را انجام می دهم؛

من نسبت به ترتیب متفاوت کلمات حساس هستم؛  ·
من تنها به عنوان آخرین راه به چک کردن معنی لغات فکر   ·

می کنم؛
من برای دریافت معنی می خوانم تا برای زبان؛  ·

من نگاه اجمالی سریعی برای دریافت مطالب خاص به   ·
متن می اندازم.
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The Effect of Self-Assessment Reading Strategies on the 
Function of Paramedical Science Students  

in Comprehension Drills
Gholamy Saleh Abady A1, Khajeh M2, Taghizadeh M3

Abstract:

Background & Aim: The new methods of examination and evaluation such as self- assessment contribute 

to both instructor and learner toward finding out the attitudes, viewpoints, abilities and weaknesses of learners.

This kind of examination also encourages the learner toward changing to an independent learner and forms 

the critical way of thinking inside of himself and encourages them to learn. This research pays attention to the 

evaluation of self-assessment impacts of reading strategies on the comprehension part of radiology students.

Materials and Methods: In current study, two groups of army paramedical science university’s students 

have been evaluated. It had been asked from radiology branch students to evaluate their reading strategies 

by means of self-assessment reading skill’s checklist, while it hadn’t been asked from anesthesia’s students 

about comprehension and skill. Two kinds of exams had been utilized in current study: Testing the general 

skill of language TOFEL for controlling the rate of homogeneity of language level of both participated groups 

in research and comprehension section of the same TOFEL exam. The average of both groups in testing the 

general skill of language had been compared through Independent t-Test examination. Also, the average of 

comprehension testing of both groups had been evaluated through Independent t-Test examination.

Results: According to the results of current study, it showed that the function of radiology branch students’ 

group is significantly better than anesthesia branch students’ group; also, the most of students had positive 

feeling of performing self-assessment testing and they believed that the process of concentration and thought 

have been effective and motivating in the process of learning.

Discussion and Conclusion: Based on the current study results, it can be claimed that self-assessment 

testing has had a positive effect on the improvement of radiology students’ function about performing 

comprehension test, their long-term acquisition and also their consciousness about useful strategy.Present 

research have planned a framework for using self-assessment testing in Iran for future.

Keywords: Self-assessment, comprehension drills, Evaluation, Motivating.
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