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بررسی اولی  260 ،نفر ب دو روه تجربوی و وواه تقسویم شوگنگ .پوس از

شرکت در پی آزمون ،هر دو روه در دورة آموزشی شرکت کردنگ ک

ب روه تجربی بستة آموزشی استراتژیهای موورد نیواز آزموون بو هموراه

تمرین نمونة سئوالهای کنکور آموز داده شگ اما روه واه فقط نمون

سوئوالهووای کنکووور را تموورین کردنووگ .بعووگ از اتمووام دوره ،دو ووروه در
پسآزمون شرکت کردنگ و در نهایت همگی آنها یک ماه بعگ در آزمون

کنکور شرکت کردنگ .دادههای این تحقیق با استفاده از آزمون نمون های
جفتشگه و ضریب همبستگی پیرسون بررسی شگ .نتایج ،بیانگر عملکورد
بهتر روه تجربی نسبت ب روه واه بود .بنابراین ب نظر میرسوگ تلفیوق

چنین استراتژیهایی در برنامة درسی تمامی دان آموزان نتایج ارزشمنگ و
سازنگهای دارد.

واژههااای یلیاادی :اسووتراتژی هووای مووورد نیوواز آزمووون ،آزمووون
چنگ زین ای ،آزمون زبان انگلیسی

 .1مقدمه

1

نتایج آزمون زبان انگلیسی ب ویژه آزمونهای سرنوشتساز  ،نق

مهمی در زنوگ ی آتوی

امتحاندهنگ ان ایفا میکنگ و این نتایج میتوانگ تعیینکننگة رشتة تحصیلی مورد عالق و یا

شغل ایگهآل افراد باشگ .کوهن ( )Cohen, 2012: 96بر این باور است ک «ب نظور موی-
رسگ آنچ ک در آزمونهوای سرنوشوتسواز بسویار مهوم موی باشوگ فراتور از جهوت یوری

استانگارد 2است؛ شرکتکننگ ان آزمون بایگ بفهمنگ کو چووور عملکردشوان را در انووا
خاص آزمون بهتر کننگ».
رضایی ( )Rezaei, 2005اظهار میدارد اهی اوقوا علویرغوم داشوتن دانو

زبوانی،

متغیرهای دیگری در عملکرد امتحاندهنگ ان مگاخل میکنگ .برخی از این متغیرها عبارتنگ
از رو های انگازه یری مهار زبان ،آشنایی قبلی با این نو آزمون و تفاو های فوردی.
high-stakes tests
standard orientation

1
2
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از نظر بکمن ( ،)Bachman, 2000بو جوز مهوار زبوان دو عامول دیگور بورای ونوا ونی
سیستماتیک در عملکرد زبانی مؤ ر اسوت :فراینوگها و اسوتراتژیهوای اسوتفادهشوگه هنگوام
آزمون و ویژ یهای شخص مورد آزمون.
در ایران ،آزمون سراسوری ورودی دانشوگاههوا (کنکوور) تنهوا شواخص بورای پو یر
دانشجویان در دانشگاههای دولتی میباشگ و در نتیج نقو

بسویار کلیوگی در تعیوین رشوتة

تحصیلی و متعاقباً شغل آنها دارد .اما متثسوفان بسویاری از دانو آمووزان کو معوگل بواییی
دارنگ در آزموون کنکوور عملکورد ضوعیفی دارنوگ .هموان طوور کو اسوکرا

و مسوترپری

( )Scruggs & Mastropieri, 1995ب و ایوون موضووو اشوواره کردنووگ ،تعووگاد زیووادی از
دانشجویان آماد ی کافی برای استراتژیهای مورد نیاز آزمون 1نگارنگ و این موضو باعث
میشود ک آنها نتواننگ ب درستی دان

خود را نشان دهنگ و ایون فقوگان «آ واهی در موورد

آزمون» 2اغلب باعث آوردن نمرة کمتر نسبت بو دانو

زبوانی موجوود دانشوجو مویشوود.

کوهن ( )Cohen, 1988با تحلیل استراتژیهای مورد نیاز آزمون بیان میدارد کو محققوان
موویتواننووگ ابووزار ارزیووابی را بهتوور کننووگ و دانشووجویان موفووقتووری داشووت باشوونگ .انگرسووون
( )Anderson, 1991: 135هم نتیج یری میکنوگ کو دانسوتن ایون کو از چو اسوتراتژی
استفاده کنیم کافی نیست بلک «دانشجویان بایگ یاد بگیرنگ چوور از یک اسوتراتژی بو طوور
موفقیتآمیزی استفاده کننگ و چوور آن را با دیگر استراتژیها هماهنو

کننوگ» .راجورز و

هارلی ) (Rogers & Harley, 1999بیان میکننگ استراتژیهای م کور دانشجویان را قادر
میسازد ک از ویژ یهای قالب آزمون استفاده کننگ تا عملکرد بهتری هنگام آزمون داشت
باشنگ و نمرة بهتری بگیرنگ .تحقیقا نسبتاً زیادی همچون هیرانو) (Hirano, 2009و کوهن
و آپتون ) (Cohen & Upton, 2007در حوزة آزمونهای زبان دوم 3یا زبوان خارجو  ، 4بو

انوا خاصی از استراتژیها ک دان آمووزان حوین آزموون از آن اسوتفاده مویکننوگ اشواره
کوردهانوگ .طبوق نظور راجورز و هوارلی ( )Rogers & Harley, 1999در شورایط آزموون،
آزموندهنگ ان میتواننگ از ویژ یها و قالب آزمون برای افزای

نمرة خود بهره برنگ.
1

test-taking strategies
test-wiseness
3
second language tests
4
foreign language tests
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هیرانو ( )Hirano, 2009: 158استگیل میکنگ ک هنگام پاسوخ دادن بو آزموون زبوان،

پاسخگویان از انوا

ونا ون استراتژی استفاده میکننگ:
1

 )1استراتژیهای زبانآموز (روشی ک زبوانآمووزان مهوار هوای شونیگن ،خوانوگن،

صحبت کردن و نوشتن ک شامل مهار هوای مربوو بو دسوتور زبوان ،واا وان و

ترجم میشود را عملیاتی میکننگ)

 )2استراتژیهای موگیریت آزموون( 2اسوتراتژیهوایی بورای پاسوخ دادن بو آیوتمهوای
آزمون و فعالیتهای متناسب با آن)

 )3استراتژیهای آ اهی از آزمون( 3یعنی بگون رجو ب فراینگهای زبانی و ذهنی ،از
دان

آشنایی با قالوب آزموون و اطالعوا جوانبی بورای پاسوخ دادن بو سوئوای

آزمون استفاده شود)

عالوه بور ایون ،را و کووی ( )Rupp, Ferne & Choi, 2006اسوتگیل مویکننوگ کو

شووکلهووای متفوواو آزمووون ،اسووتراتژیهووای متفوواوتی موویطلبووگ .بو طووور ملووال ،سوئوای

چنگ زین ای استراتژیهای خاص خود را یزم دارد .شرکتکننگ ان آزمون چنگ زینو ای

میتواننگ در مورد بخ های مهم متن سورنخ بو دسوت آورنوگ و یوا از بخو هوایی کو در

آزمون مورد سئوال قرار نگرفتنگ ،چشمپوشی کننگ .بر خوال

بقیوة آزموونهوا ،بوا ایون کو

آزمون خوانگن و درک مفاهیم ب پاسخهای آزاد یا ب خواطر سودردن خالصوة موتن نیازمنوگ

است ،با محگودیت زمان ،شرکتکننوگ ان بوا آ واهی از مزایوای قالوب چهار زینو ای ،از

سئوای و زین ها ب عنوان راهنما استفاده میکننگ و ابتگا قسمتهای مهمتر و باارز تر را
میخواننگ.
ب

فت کروز ( )Cruz, 2013هنگام تگریس مهار های مورد نیاز آزمون ،بایگ در ایون

زمین با دان آموزان آنقگر تمرین شود تا ب ارز

و اهمیت این تکنیکها پی ببرنگ .همان

طور ک ستودهنما و تقی پور ) (Sotoudehnama, & Taghipour, 2010اشواره مویکننوگ،
فرا یران با سوح مهارتی پایینتر از این راهبردها کمتر استفاده میکننگ ک یا بو علوت عوگم
آشنایی از وجود چنین راهبردهایی است یا از اهمیت آن بیاطالعنگ.

1

language learner strategies
test management strategies
3
test-wiseness strategies
2
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رضایی ( )Rezaei, 2005: 27در محیط زبان انگلیسی ب عنوان زبان بیگان  ، 1تث یر دان
و ب کار یری مهار های مورد نیاز آزمون بر عملکرد آزمون زبان انگلیسی را بررسی کورد
تا بگانگ آیا آزموندهنگ ان در بخ های مختلف آزمون از مهوار هوای متفواوتی اسوتفاده
میکننگ .او نتیج یری کرد ک «ا ر مگرسان زبان و طراحان آزمون بین

بهتری نسبت بو

استراتژیهایی ک دانشوجویان بو کوار موی یرنوگ پیوگا کننوگ ،عملکورد دانشوجویان نیوز در
آزمونهای زبان بهبود مییابگ».
در زمینة استراتژیهای مورد نیاز آزمون تا کنون موالعا زیادی صور

رفتو اسوت؛

ب عنووان ملوال ،راجورز و هوارلی ()Rogers & Harley, 1999؛ رضوایی ()Rezaei, 2005؛
را  ،فرن و کوی ()Rupp, Ferne & Choi, 2006؛ کوهن و آپتون ( Cohen & Upton,

)2007؛ فاکیتی ()Phakiti, 2008؛ هیرانو ()Hirano, 2009؛ کروز ()Cruz, 2013؛ اموا در
تحقیقا م کور ،تگریس این استراتژیها مورد بررسی قورار نگرفتو انوگ .تحقیوق در زمینوة
آموز

استراتژیهای مورد نیاز آزمون محگود است و کمتور موورد بررسوی قورار رفتو و

طبق نظر کوهن ( )Cohen, 2006پیشینة محگودی در زمینة توگریس اسوتراتژیهوا در موورد
پاسخدهنگ ان آتی آزمونهای استانگارد سرنوشتساز وجود دارد.
با این حال تحقیقاتی کو در زمینوة توگریس ایون اسوتراتژیهوا انجوام شوگه ،بیوانگر ایون
موضو است ک تگریس و استفاده از استراتژیهای مورد نیاز آزمون در تمامی وروههوای
سنی باعث بهبود نمرة آنها شگه است .ب عنوان نمونو  ،دریزبواو و کوو

( & Dreisbach

 )Keogh, 1982تث یر تگریس استراتژیها را در آزمون آمواد ی مگرسو بررسوی کردنوگ و
متوج شگنگ ک دان آموزانی ک آموز
کردنگ .آنها نتیج

دیگه بودنوگ بهتور از سوایر دانو آمووزان عمول

رفتنگ ک تگریس استراتژیهای مورد نیواز آزموون بور عملکورد آزموون

دان آموزان بسیار مؤ ر است و بایگ در برنام های آموزشی مگارس در نظر رفت شود.
عوالوه بور ایون ،زیوگنر ،کلینگموان و پواپکو (،Zeidner, Klingman & Papko, 1988

ب نقل از ویرزما ( ))Wiersma, 1990تحقیقی با  497دان آموز پایوة پونجم و ششوم انجوام
دادنگ .آموز

این دان آموزان توسط معلمهای سرخان انجام رفت .ایون برنامو در پونج
EFL context

1
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جلس یک ساعت و دو هفت در میان انجوام شوگ .ایون برنامو شوامل موگیریت زموان ،1برناموة
رفتنوگ کو ایون

کاری و تکنیکهای ریلکسیشن بود .ب طور کلی ،آنهوا در مجموو نتیجو

برنامة آموزشی مؤ ر بوده و در شورایط امتحوان ،بور عملکورد ذهنوی دانو آمووزان بو طوور
معناداری تث یر دارد.

در تحقیقی دیگر ،آمر ) (Amer, 1993تث یر تگریس بعضوی اسوتراتژیهوای آ واهی از

آزمووون را بوور درس زبووان انگلیسووی دانو آموووزان دبیرسووتانی بررسووی کوورد .بو وسوویلة ایوون

استراتژیها ،دان آموزان بگون رجو بو فراینوگهای زبوانی و ذهنوی ،از دانو

آشونایی بوا

قالب آزمون و اطالعا جانبی برای پاسخ دادن ب سئوای آزمون اسوتفاده کردنوگ .نتوایج

تحقیقا او رابوة ملبت بین این استراتژیها و عملکرد دان آموزان در امتحوان مربوطو را
نشان داد.

عالوه بر این ،اوبا ( )Obah, 1993تث یر آموز

و تمرین یکوی از اسوتراتژیهوای موورد

نیاز آزمون یعنی مگیریت زموان را موورد تحقیوق قورار داد .نتوایج نشوان داد کو بوا توگریس

استراتژیهای مورد نیاز آزمون ب دان آموزان ،آنها بهتر زمان خوود را موگیریت کردنوگ و
نمرة امتحانشان بهتر شگ .این محقق نتیج یری کرد مگیریت زمان در امتحانا عامل بسیار
مهمی در موفقیت تحصیلی محسوب میشود.

وتندث و جایدرایون ( )Vattanapath & Jaiprayoon, 1999تث یر تگریس استراتژیهای

مورد نیاز آزمون را بر امتحان چنگ زین ای خوانگن و درک مفاهیم سونجیگنگ .نتوایج نشوان

داد ک نمرة میانگین درس خوانگن و درک مفاهیم روه آزمای

بایتر از روه واه شگ.

در یووک موالعوة تجربووی دیگوور ،شووارنا ل ( )Scharnagl, 2004تووث یر تووگریس اضوواف

استراتژیهای مورد نیاز آزمون را بر درس خوانگن و درک مفاهیم دان آموزان ضعیفتور
پایة سوم بررسی کرد .نتایج نشان داد روه آزمای
نسبت ب

کو از توگریس اضواف برخووردار بوود

روه واه ک ب طور عادی تگریس میشگ ،موفقتر عمل کرد.

همان طور ک هیرانو ( )Hirano, 2009بیان میدارد ،معلموان بایوگ از نقو

سونتی خوود

فراتر رفت و دان آموزان را با چنین استراتژیهایی آشنا کننگ و ب آنها کمک کننگ توا ایون

استراتژیها را ب کار ببنگنگ.

time management

1
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تحقیق حاضر قصگ دارد تا ب بررسی تث یر آموز

استراتژیهای موورد نیواز آزموون بور

عملکرد درس زبان انگلیسی ب عنوان زبان خارجی در مورد آزمون سرنوشوتسواز کنکوور

در دبیرسووتانهووای ایووران بدووردازد .سووئوال هووای ایوون پووژوه

عبارتنووگ از :آیووا آموووز

استراتژیهای مورد نیاز آزمون تث یر مهموی بور نمورة آزموون زبوان انگلیسوی دانو آمووزان
دبیرستانی در ایران دارد؟ آیا بین نمرة آزمون چنگ زین ای زبوان انگلیسوی دانو آمووزان و

نمرة آزمون زبان انگلیسی کنکور آنها رابوة معناداری وجود دارد؟
 .2روششناسی تحقیق

 .1 .2آزمودنیها
شرکتکننگ ان این تحقیق  293دان آموز از پنج دبیرستان واقع در س منوقة تهران بودنوگ
و با رو

نمون یری در دسترس 1انتخاب شگنگ .براساس آزمون تعیین سووح آکسوفورد،2

افرادی ک ب انگازة یک واحگ انحرا

معیار بایتر و پایینتر نمرة میانگین بودنگ ،در سووح

پی میانی رفتنگ از تحلیل پایانی حو

شوگنگ .همچنوین ،پرسشونامة اولیو توسوط تموامی

پی میانی 3قرار رفتنگ .در نتیج  ،دان آمووزانی کو نمورهای پوایینتور یوا بوایتر از سووح

دان آموزان تکمیل شگ و دان آموزانی ک در کالسهوای موورد نیواز آزموون یوا کنکوور
آزمایشی شرکت کرده بودنگ از تحلیل پایانی ح
نفر ح

شگنگ .در نتیج تعوگاد  33نفور از 293

شگ و  260دان آموز برای تحلیل دادهها باقی مانگ .چون تعگاد شرکتکننگ ان

روه واه و آزمای

بایگ تقریباً برابر باشگ ،دو دبیرستان کو در مجموو  128دانو آمووز

داشت ب عنوان روه آزمای

انتخاب شگ .همچنین ،مگیریت اجورای ایون پوژوه

در ایون

دو دبیرستان راحتتر بود .بنابراین س دبیرستان دیگر با  132دان آموز ب عنوان روه واه

انتخاب شگ.

 .2 .2طرح پژوهش
این موالع طرحی شب تجربی است و شرکتکننگ ان آن با نمون یری در دسترس انتخاب

شگنگ .دان آموزان ب دو روه آزمای

و واه تقسیم شگنگ و در آزمونهای پی آزمون،
1

convenience sampling
Oxford Placement Test
3
pre-intermediate
2
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پسآزمون و آزمون زبان انگلیسی کنکور سراسری شرکت کردنگ .در این موالع  ،کواربرد

استراتژیهای مورد نیاز آزمون متغیر مستقل است و آزمونهای چنگ زین ای زبان انگلیسوی
(پی آزمون و پسآزمون) و آزمون زبان انگلیسی کنکور سراسری بو عنووان متغیور وابسوت
میباشگ.

 .3 .2بستة آموزشی

بستة آموزشی ک برای روه آزمای

در نظر رفت شگ ،شوامل تعوگادی از اسوتراتژیهوای

عمومی ،برخی تکنیکهای خاص مورد نیاز آزمونهای چنگ زین ای بوود .همچنوین شوامل
نکت ها و تکنیکهای مختلف براساس چنگین سایت و کتاب در زمینوة آزموونسوازی بوود.
ضمناً از تکنیکهای مورد نیاز آزمون بر رفت از پرسشنامة رضایی ( )Rezaei, 2005نیز در
این بست استفاده شگ.
این بستة آموزشی توسوط دو اسوتاد دانشوگاه بوا تجربوة زبوان انگلیسوی و سو دبیور زبوان
انگلیسی بررسی شگ .نظریا و دیگ اههای این اساتیگ اعمال شگ و تعگادی از نکوا تغییور
و بخشی از آن ح

شگ و در نهایت این بستة آموزشی ب زبان فارسی بورای وروه پوی -

موالع آماده شگ .این بست و آزمونی ک بر اساس سئوای سالهای قبل کنکوور سراسوری
بود با روه  32نفری از دان آمووزان دبیرسوتانی کو مشواب شورکتکننوگ ان اصولی ایون
تحقیق بود مورد آزمای
رو

قرار رفوت .پوس از ویورای

مجوگد و بوا تغییورا کووچکی در

اجرا ،بستة آموزشی و آزمون برای موالعة اصلی آماده شگنگ.

 .4 .2ابزار پژوهش

ب منظور سنج

و انگازه یری تث یر تگریس استراتژیهای موورد نیواز آزموون بور عملکورد

زبان انگلیسی دان آموزان از ابزار زیر استفاده شگ:
 -1آزمون تعیین سوح آکسفورد ک در جلسة اول از دان آموزان رفت شگ تا سوح زبوان
دان آموزان سنجیگه شود و همسانی سوح آنها مشخص شود .این آزمون دارای  60سوئوال
در بخ های دستور زبان ،واا ان و خوانگن و درک مفاهیم میباشگ ک بایترین نموره 60
میباشگ.
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 -2پرسشنامة اولی ک شوامل اطالعوا دمو رافیوک ، 1کوالسهوای فوو برنامو و کنکوور
آزمایشی دان آموزان میباشگ.
 -3آزمون زبان :این آزمون از بین نمونوة سوئوالهوای سوالهوای

شوتة آزموون سراسوری

کنکور (سالهای  88تا  )92انتخاب شگ و ب عنوان پی آزمون و پسآزموون دانو آمووزان
استفاده شگ.
زبان انگلیسی آزمون کنکور سراسری سال 93

 -4سئوالهای بخ

آزمون سراسری کنکور توسط سازمان سنج

طراحی مویشوود و از آنجوایی کو کنکوور

آزمونی استانگارد مویباشوگ ،هموان طوور کو بوراون و رولوف ()Brown & Rolfe, 2004

اظهار میکننگ ،ارزیابیهای رسمی 2همچون آزمونهای استانگارد از اعتبوار تلبیوتشوگهای

3

برخوردار است .سئوالهای آزمون کنکور توسط روهی از کارشناسان بررسی مویشوود و
هر پرس

با برنامة آموزشوی و سرفصول دروس چوک مویشوود همچنوین مناسوب بوودن و
4

سو یری احتمالی هوم در نظور رفتو مویشوود .از آنجوایی کو کنکوور سراسوری توسوط
کمیت های تخصصی بررسی میشوود بوگون سوو یری اسوت و پایوایی درونوی آن و روایوی
ساختاری آن محرز است.
 .5 .2روش اجرای پژوهش

ب منظور اجرای این پژوه  ،ابتگا با یک روه دان آمووز دبیرسوتانی ( 32نفور) کو مشواب
روه اصلی این تحقیق بودنگ ،پی موالع ای انجام شگ .سئوالها یک بار دیگر بوازبینی شوگ
و اعتبار سئوال ها با استفاده از فرموول آلفوا کرونبواو مشوخص و اسوتانگارد شوگ ( .)=.75بوا
تغییرا کوچکی در رو

اجرا ،بستة آموزشی و آزمونها برای موالعة اصلی آماده شوگنگ.

ب منظور اجرای این تحقیق مراحل زیر انجام شگ:
مرحلة اول :هر دو روه وواه و آزموای

در جلسوة اول و قبول از مرحلو آمووز  ،در

آزمون تعیین سوح آکسفورد شرکت کردنگ تا سوح زبوان دانو آمووزان سونجیگه شوود و
1

demographic questionnaire
formal assessments
3
established validity
4
potential bias
2
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همسانی سوح آنها مشخص شود .افرادی ک در آزمون تعیین سووح آکسوفورد ،بو انوگازة
یک واحگ انحرا

معیار بایتر و پایینتر نمرة میوانگین بودنوگ ،در سووح پوی میوانی 1قورار

رفتنگ .در نتیج سایر دان آموزان از تحلیل پایانی ح

شگنگ.

مرحلة دوم :تمامی دان آموزان پرسشنامة اولی را تکمیل کردنگ .ایون پرسشونام شوامل
اطالعا دمو رافیک و اطالعاتی در زمینة شرکت آنها در کالسهای مورد نیاز آزمون یوا
کنکور آزمایشی بود .با بررسی این پرسشنام  ،دان آموزانی ک در کالسهای فوو الو کر
شگنگ .در نتیج  ،در کل  33دان آموز از تحلیل پایوانی حو

شرکت کرده بودنگ ،ح
شگنگ.

مرحلة سوم :هر دو روه واه و آزمای

در پی آزمون شرکت کردنوگ .پوی آزموون

ترکیبی از سئوال های سالهای  88تا  92آزمون سراسری کنکور بود.
مرحلة چهارم :روه آزمای

در دورة آموزشی استراترایهای مورد نیاز آزمون ک در

چهار جلسة  2ساعت در اواخور سوال تحصویلی بر وزار شوگ ،شورکت کردنوگ .در ایون دورة
آموزشی همزمان با تگریس استراتژیهای مورد نیاز آزمون ،نمون سئوالهای سالهای قبول
آزمون سراسری کنکور تمرین شگ .در حالی ک دان آموزان روه واه فقوط روی نمونو
سئوالهای سالهای قبل تمرین میکردنگ و اشوارهای بو اسوتراتژیهوای موورد نیواز آزموون
نمیشگ .محقق یعنی همان مگرس این دورة آموزشی ،استراتژیها را در پنج فواز بور اسواس
داد .در فوواز اول

مووگل شووامو و اومووالی ( )Chamot and O'Malley, 1994آموووز

یعنی«آماد ی» ،محقق بر نقا ضعف دان آمووزان کو در آزموون تعیوین سووح مشوخص
شگه بود ،تمرکز کرد .همچنین ب بررسی استراتژیهایی پرداخت ک در پرسشنام کمتور بو
استفاده از آن اشاره شگه بود .در فاز دوم یعنی «ارائ » ،بعضی استراتژیهای عموومی ،برخوی
استراتژیهای خاص برای آزمونهای چنگ زین ای و همچنین نکت های مفیگ برای موگیریت
زمان ب دان آموزان آموز

داده شگ .محقق ب اهمیت این اسوتراتژیهوا اشواره کورد و بوا

ملال آنها را توضیح داد .ب عنوان ملال ،ب آنها ب طور مستقیم و واضح آموز
در پاسخ ب یک پرس

داده شوگ کو

خاص ،آنها بایگ از اطالعوا موجوود در خوود سوئوال و زینو هوا
Pre-intermediate

1

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 17 /

استفاده کننگ یا در آزموون خوانوگن و درک مفواهیم آنهوا بایوگ قبول از خوانوگن موتن حتمو ًا
مروری بر پرس ها داشت باشنگ یا ا ر در پرسشی عگد یا نام خاصی مورد سئوال است فقط
بایگ با نگاه اجمالی ب متن ،دنبال پیگا کردن آن عگد یا اسوم خواص باشونگ .عوالوه بور ایون،
محقق ب آنها مت کر شگ ک دان آموزان بایگ در ذهن داشت باشنگ ک هنگوامی کو موتن را
میخواننگ جزئیا را ب ذهن بسدارنگ زیرا ممکن است زموان دیگوری بورای بوازخوانی موتن
نگاشت باشنگ .از استراتژیهای دیگر ک مربو ب بخ

دستور زبان انگلیسوی بوود ،حو

زین های غلط برای سریعتر رسیگن ب پاسوخ درسوت بوود .همچنوین دانو آمووزان وروه
آزمای

اطالعاتی در زمینة مگیریت زمان یاد رفتنگ تا در زمان کنکور ک ب نوعی آزموون

سرعت نیز هست با کمبود وقت مواج نشونگ .در فواز سووم یعنوی «تمورین» ،دانو آمووزان
استراتژیهای آموز

داده شگه را با ملالهوایی از آزموونهوای کنکوور سوالهوای

شوت

ب صور دو نفره یا انفرادی تمرین کردنگ .در فاز بعوگ یعنوی «ارزیوابی» ،روی اسوتراتژیهوا
تعمق کردنگ و کاربردی بودن آنها را ارزیابی کردنگ .در نهایت ،در فاز آخر یعنوی «بسوط»،
دان آموزان هر استراتژی جگیگ را روی نمونو سوئوالهوای مختلوف بو کوار رفتنوگ و بوا
داشتن زمان کافی آنها را تمرین کردنگ.
مرحلة پنجم :از کلی دان آموزان هر دو روه آزمای

و واه پس آزمون رفت شگ.

مرحلة ششم :تمام دان آموزان یک ماه بعگ در کنکور شرکت کردنوگ و پوس از اعوالم
نتایج ،نمرا آزمون زبان آنها استخراج شگ.
 .3یافتههای پژوهش

در ایوون تحقیووق ،آمووار توصوویفی و سووایر اطالعووا در مووورد عملکوورد دان و آموووزان در
پی آزمون ،پسآزمون و آزمون کنکور بخ
اطالعا شامل میانگین ،میان  ،انحرا
این نتایج در جگول  1نمای

زبوان انگلیسوی فوراهم شوگه اسوت کو ایون

استانگارد ،کمین  ،بیشین و اطالعا دیگر مویباشوگ.

داده شگه است.
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جدول  :1آمار توصیفی برای نمرا پی آزمون ،پسآزمون و بخ

پیشآزمون

میان

انحرا
پسآزمون

دامن

آزمای

21/14

معیار

21/00

21/00

26

38

6/713

میانگین

17/696

18/294

میانگین

15/636

25/557

میان

9./00

22/00

دامن

انحرا

دامن

.696

1/616

1/5402

78/00

18/411

1/587

1/6025

17/965

79/70

در پاسخ ب اولین سئوال تحقیق« ،آیا آموز

.584

34/00

78/00

معیار

آزمای

7/875

15/00

معیار

واه

22/07

22/315

انحرا

ینکور

روه

روه

36/625

میان

نمرة بخش زبان

آمار

خوای استانگارد

واه
میانگین

زبان انگلیسی کنکور

81/60

استراتژیهای مورد نیاز آزمون تث یر مهمی بور

نمرة پسآزمون زبان انگلیسی دان آموزان دبیرستانی در ایران دارد؟» ،آزموون نمونو هوای
جفتشگه هم برای وروه وواه و هوم وروه آزموای

اجورا شوگ .نمورا پوی آزموون و

پسآزمون روه واه مقایس شگ .همان طور ک در جگول  2مشاهگه میشوود ،ارز

Sig

(دوطرف و ) بیشووتر از  .05اسووت .بنووابراین تفوواو چشوومگیری بووین نموورا پووی آزمووون و
پسآزمون روه واه دیگه نمیشود.
جدول  :2آزمون نمون های جفتشگه پی آزمون و پسآزمون روه واه
تفاو های جفتشگه
میانگین
جفت -1

پیشآزمون -پس-
آزمون

-1/175

انحرا

خوای معیار

سوح اطمینان %95

استانگارد

میانگین

کمین

بیشین

18/932

1/647

-4/434

2/084

t

-.713

df

Sig
دوطرف

131

.477
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همچنین این آزمون برای مقایسة نمرا پی آزمون و پسآزموون وروه آزموای
شگ .همان طور ک در جگول  3مشاهگه میشود ،ارز

اسوتفاده

( Sigدوطرف ) برابور بوا  .00اسوت و

چون این عگد از سوح تعیینشگه  .05کوچکتر است ،مویتووان نتیجو یوری کورد کو از
لحاظ آماری تفاو معناداری بین نمرة پی آزموون و پوسآزموون وروه آزموای
دارد .این تفاو میانگین با  %95اطمینان ارز

وجوود

کمین و بیشین را نشان میدهگ.

جدول  :3آزمون نمون های جفتشگه پی آزمون و پسآزمون روه آزمای
تفاو های جفتشگه
میانگین
جفت -1

پیشآزمون-
پسآزمون 2

-14/554

خوای

انحرا
استانگارد
19/796

معیار
میانگین
1/749

سوح اطمینان %95
کمین

بیشین

-18/017

-11/092

t

-8/318

df

127

Sig
دوطرف

.000

ب منظور پاسخ ب سئوال دوم این تحقیق «آیا رابوة معناداری بین نمورة آزموون چنگ زینو ای

زبان انگلیسی دان آموزان (پسآزمون) و نمرة آزمون زبان انگلیسوی کنکوور ایون دانو -
آموزان وجود دارد؟» از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شگ .جگول  4نشان مویدهوگ کو
جهت همبستگی این دو متغیر ملبت است یعنی ا ر نمرة آزمون انگلیسی دان آمووزان بوای
باشگ ،نمرة آزموون زبوان انگلیسوی کنکوور آنهوا هوم بایسوت .ضوریب همبسوتگی پیرسوون
( )+.583بوورای ووروه آزمووای

و ضووریب ( )+.409بوورای ووروه ووواه نشووان موویدهووگ کو

همبستگی ملبت بین دو متغیر وجود دارد .طبوق نظور کووهن ( )Cohen, 1998در تفسویر
نتایج همبستگی پیرسون ،همبستگی کم بین عگد  .10تا  .29میباشگ ،همبستگی متوسط بوین
 .30تا  .49میباشگ و همبستگی قوی بین  .50تا  1میباشگ ک در ایون پوژوه  ،همبسوتگی
برای روه آزمای

قوی و برای روه واه متوسط میباشگ.

 / 20آموزش استراتژیهای مورد نیاز آزمون سرنوشتساز به دانشآموزان دبیرستانی

جدول  :4همبستگی پیرسون بین نمرة زبان انگلیسی دان آموزان و درصگ بخ
گروه

زبان کنکور

نمرة زبان

آزمایش

درصگ زبان

گواه

درصگ زبان

همبستگی پیرسون

**

.583

 Sigدو طرف

.000

تعگاد

128

همبستگی پیرسون

**

.409

 Sigدو طرف

.000

تعگاد

132

 .4بحث و نتیجهگیری

این موالع هومسوو بوا دیگور تحقیقواتی همچوون آمور ( )Amer, 1993و هیرانوو ( Hirano,

 )2009تث یر ملبت تگریس استراتژیهای مورد نیاز آزمون را تثییگ میکنوگ .یافتو هوای ایون
پژوه

از تگریس این استراتژیها در کالسهای درس زبان انگلیسی حمایت میکنگ.

طبق نظر نورداد ( )Nourdad, 2015برخی از دییل تث یر ملبت توگریس اسوتراتژیهوای
مورد نیاز آزمون میتوانگ شامل موارد ذیل باشگ :این استراتژیها بو دانو آمووزان کموک
میکنگ تا مشکال خود را در لحظ آزمون حل کننگ؛ نگر
میکنگ و در نتیج تشوی
آموز

و نگرانی آنها هنگام آزمون کاه

آنها نسوبت بو امتحوان تغییور
مییابگ .تحقیقاتی در زمینوة

عموومی توسوط کالچسوتین ،هوکووار و کالچسوتین & (Kalechstein, Hocevar

) Kalechstein, 1998و زبانشناسی کاربردی توسوط الخایفوایفی ) (Elkhafaifi, 2005و
ال
لچی ) (Golchi, 2012نشوان داده اسوت کو نگرانوی بوا هوشویاری هنگوام آزموون کوام ً
متفاو است.
عووالوه بووراین ،همووان طووور کوو آرنولووگ ( )Arnold, 2000اظهووار موویدارد ،تموورین

استراتژیهای مورد نیاز آزمون خود نوعی حساسیت زدایی منظم 1است کو باعوث کواه

نگرانی میشود .ب عبار دیگر برخورد مکرر با عوامل نگرانکننگه ب زبانآموزان کموک
می کنگ تا بتواننگ احساسوا و ذهون خوود را کنتورل کننوگ و در نهایوت در شورایط امتحوان
موفقتر عمل کننگ.
systematic desensitization

1
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یافت های این پژوه
آزمون پرچال

نشان داد ک دان آموزان روه آزمای

نسبت ب

روه وواه در

کنکور سراسوری و پوس آزموون خوود نتیجو بهتور رفتنوگ .آزموون زبوان

انگلیسووی کنکووور در ایووران فراینووگ پیچیووگهای اسووت و دان و آموووزان بایووگ ب و درسووتی از
اسووتراتژیهووای خووود اسووتفاده کننووگ .بنووابراین تووگریس و تلفیووق چنووین اسووتراتژیهووایی در
دبیرستانها همراه با درس زبان انگلیسی ضروری ب نظر میرسگ .اسوتراتژیهوای موورد نیواز
آزمون بایگ از محگودة تئوری و انتزاعی خارج شگه و در عوض ب صوور مفیوگ ،صوریح و
عملی تمرین شود .برنام های دانشگاههای تربیت معلم مویتوانوگ شورایوی را بورای معلموان
آتی فراهم کنگ تا در دورة آموزشی و سمینارهای مرتبط شرکت کننگ.
مشاهگة دان آموزان در زمان آزمون برای تشخیص نقا قو و ضعف آنهوا در زمینوة
استراتژیها بسیار مفیگ خواهگ بوود کو در نتیجو بو توگریس موؤ ر و مناسوب اسوتراتژیهوا
میانجامگ .از آنجایی ک در ده های اخیر بر توان

استراتژیک 1ب صور تئوری و عملوی

تثکیگ شگه است ،طراحان رشت ها و دروس و همچنین نویسنگ ان کتوب درسوی بایوگ بورای
دان

آموزان تمرینهای مناسب بورای بو کوار ورفتن اسوتراتژیهوا و بهتور شوگن تووان

استراتژیک طراحی کننگ.
ب طور کلی ،مشخص شوگ کو توگریس اسوتراتژیهوای فوو الو کر توث یر معنواداری بور
عملکرد دان آموزان دارد .آموز

چنین استراتژیهایی ب دان آموزان و انگیزه بخشیگن

برای ب کاربردن آنها ،دان آموزان را در جلسة امتحوان تشوویق مویکنوگ کو حوگسهوای
منوقی بزننگ ،عملکرد بهتری داشت باشنگ ،مسائل و مشکال خود را حول کننوگ و همچنوین
نگرانووی و اسووترس خووود را بکاهنووگ .بنووابراین موویتوووان نتیج و

رفووت ک و تووگریس چنووین

استراتژیهایی با برنامة منظم و منسوجم در طوول سوال تحصویلی بورای دانو آمووزان مفیوگ
خواهگ بود.
در این تحقیق پس از بر زاری دورة آموزشوی ،دانو آمووزان وروه آزموای
روه واه عمل کردنگ .این پژوه

بهتور از

را می توان در طرحوی منسوجم و بوا تمورین بیشوتر در

طول سال تحصیلی اجرا کرد .عالوه بر این در تحقیقهای بعگی میتووان ونو هوای دیگور
strategic competence

1
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. آزمون توبیق و یا آزمون های تشوریحی را بررسوی کورد،غلط-آزمون ملل آزمون درست
 چنوین تحقیقواتی مویتوانوگ راهنمواییهوای مفیوگ و سوازنگهای بورای تلفیوق، ب طور خالصو
.استراتژیهای مورد نیاز آزمون و در دروس مختلف فراهم نمایگ

 آ واهی فراشوناختی از، «ارتبوا میوان انگیوزه.)1389(  اله و فاطم تقویپوور،ستودهنما
.1  دورة. زبوان پژوهوی.»راهبردها و مهار شنیگاری زبانآموزان ایرانوی زبوان انگلیسوی
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Abstract
The results of high-stakes tests such as Iranian National University
Entrance Examination, i.e. Konkoor may play a significant role in the test
takers’ future life. Occasionally, despite the test takers' knowledge of the
language, some variables may hinder their performance (Rezaei, 2005).
Some of these variables are the methods used to measure the language
ability, and prior experience with the test, and individual characteristics.
Two reasons other than language proficiency that may be accountable for
systematic difference in language test performance are the processes and
strategies used by test takers in responding to test tasks and the
characteristics of the test takers (Bachman, 2000). In Iran, National
University Entrance Examination is the only criterion for Iranian students’
1

. (DOI): 10.22051/JLR.2018.2440
PhD. Student, Lecturer, Faculty Member of Payam Nour University
(corresponding author); f_takallou@ pnu.ac.ir
3
Assistant Professor, English Language Teaching Department, Faculty Member
of Payam Nour University; f_vahdani@ pnu.ac.ir
4
Associate Professor, English Language Teaching Department, Faculty
Member of Payam Nour University; jafari@pnu.ac.ir
5
Assistant Professor, English Language Teaching Department, Faculty Member
of Payam Nour University; arnemati@pnu.ac.ir
2

Journal of Language Research (Zabanpazhuhi)
VOL. 10, NO. 25, 2018
http://jlr.alzahra.ac.ir

admission into public universities; consequently, it has a crucial role in the
test takers’ future field of study and their prospective jobs. However,
unfortunately many students with high grade point averages are seen to
have weak performance in this exam. As Scruggs and Mastropieri (1995)
pointed out many students are poorly prepared for test-taking strategies
and that the lack of "test-wiseness" is often responsible for test scores
which do not accurately reflect students' knowledge. This paper reports on
a study which explored the effect of training test-taking strategies on
English language performance of Iranian high school students. To do so,
293 students participated in this study. First, participants responded to a
demographic questionnaire and Oxford Placement Test (OPT). After
reviewing the demographic questionnaires completed by the participants
and their performance on the OPT, 33 participants were excluded from the
data analysis due to taking part in a similar test-taking training course
and/or having extreme scores. Therefore, 260 participants were left for the
data analysis who were randomly divided into one experimental and one
control group. After taking their pretests, they participated in their
workshops during which the experimental group received test-taking
strategy package. After the treatment, both groups took their English
language posttests. At last, they took their Konkoor. The data were
analyzed using Paired samples t-test and Pearson Correlation Coefficient.
The findings of this study indicated that the experimental group
outperformed the control group. This study suggests that integrating such
strategies in the teaching curriculum could be valuable for all students.
Keywords: Test-taking Strategies, High-stakes Test, Training,
English Test

