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ABSTRACT 
In today's educational world, assessment is not used as an instrument for assessing 
students' learning at the end of a course, but as an instrument used for orienting teaching 
and learning during a course. Self-assessment is an assessment technique that 
encourages students to reflect on their learning, develop practical learning strategies, 
and discover ways of compensating their learning problems. This study focuses on the 
social representations of the implementation of self-assessment in masters’ level French 
Language-Teaching seminars to investigate whether it promotes improvements in 
students’ learning and skills. Two groups of master’s students,, each composed of 12 
students were selected. The first group (the control group) was assessed by the 
instructor, whereas in the second group (the experimental group), students were 
responsible for assessing their learning. Students’ overall performance in the two 
seminars was compared and analyzed at the end of each semester, along with a 
questionnaire distributed among the experimental group students to examine whether 
self-assessment enhanced students’ learning, helped develop self-reflection and critical 
thinking regarding their learning and learning strategies. Results indicated 
improvements in the experimental group students’ performance, made students more 
responsible about their learning, improved self-regulation and made them more 
independent and autonomous in their educational career. 
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 مقدمه .1
زبان استفاده از  اساتیدیکی از مهم ترین دغدغه های 

 در راستای دستیابیشیوه های یاددهی مفید و مؤثر در کالس 

زمان ر ه مرواست، امری که باهداف یادگیری دوره  به

ماید و مستقل نبه یادگیرندگان مادام العمر دانشجویان را مبدل 

رت های و به آن ها امکان استفاده کاربردی از دانش و مها

در میان مولفه های مختلف تدریس ، ارزیابی به خود بدهد. 

  (Porcher)(86، ص 2004)پورشر  عنوان کلید یادگیری

توجه ویژه ای را از جانب محققان و مدرسین می طلبد چرا 

اهداف، راهبرد ها و رویکرد منعکس کننده ابی نه تنها یکه ارز

، بلکه بیانگر میزان و استهای یاددهی و یادگیری کالس 

نابراین، . بمی باشدنحوه یادگیری و پیشرفت دانشجویان نیز 

باید به طور مداوم اثربخشی و کاربردی بودن شیوه  اساتید

بزاری رده و آن ها را به سمت اهای ارزیابی خود را بررسی ک

 هدایت نمایند. جویانگیری دانشبرای جهت دهی یاد

در "معتقدند    (.Carless et al)کارلس و همکارن

ساتید پررنگ تر از نقش اانشجویان باید تقش دفرایند ارزیابی، 

(. عالوه بر این، ارزیابی ابزاری برای 396 ص ،2006) "باشد

ی از یادگیری نیست، بلکه ابزاری برای پایان دهی به مقطع

 پیشبرد و جهت دهی تدریس و یادگیری می باشد که باید در

یادگیری مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه ، در  دورهطول 

سالهای اخیر، محققان شاهد تمایل روزافزون اساتید به 

ی ارزیاب"هستند چرا که برخالف  "ارزیابی برای یادگیری"

 "ارزیابی برای یادگیری"در بسیاری از زمینه ها،  "یادگیری

ارد د اهدافی فراتر از تعیین سطح یا میزان یادگیری دانشجویان

یادگیری خود را با  میزان و نحوه کمک می کند تاو به آنها 

نمایند.  تنظیمبه معیارهای از پیش تعیین شده بررسی و  توجه

برای یادگیری، خودارزیابی  در میان ابزار گوناگون ارزیابی

مد است که دانشجویان را قادر می سازد در رآروشی کا

ی ری خود را شناساییادگیری خود تأمل کنند، شکافهای یادگی

و بررسی نمایند، و سعی کنند راهکارهایی برای جبران 

هریسون و مشکالت یادگیری خود پیدا کنند. به گفته 

خود ارزیابی یک "، (Harrison et al) (2015)همکاران 

(. یادگیری 76)ص  "روش یادگیری پایدار و مادام العمر است

اید یکی از مهمترین اهداف آموزشی باشد چرا مادام العمر ب

که یادگیری مستقل و خودمحور را در دانشجویان تقویت می 

و مکان خاص تنها در یک زمان  یادگیری مادام العمر  .کند

اتفاق نمی افتد بلکه هنگامی که  )مانند کالس درس(

دانشجویان تکنیک های یادگیری و ارزیابی کارآمد را در خود 

ایند، می توانند در هر زمان و در هر مکان از آنها تقویت نم

برای توسعه، تقویت و بهبود دانش ، مهارت ها و عملکرد 

 نمایند. خود استفاده

ا نسبتدر سالهای اخیر، خودارزیابی به روش ارزیابی 

در سطوح مختلف  های مختلف آموزشی رشتهدر ای گسترده 

 پاپانتیمو و داراتبدیل شده است ) آموزشی/آموزش عالی

،2018(Papanthymou and Darra)   ، 2015 لوگان 

(Logan)   ، 2013 ،آلیشا و دولماسی(Alishah and 

Dolmacy)  ، 2016 ،،مک کویت(McKevit)   ، لو و

 Li)2016 ، لی و چن،  (.Lew et al)2010  ،همکاران

and Chen)  خودارزیایی به عنوان ابزاری نیز (. در ایران

د محققان و اساتی رو به رشدبرای یادگیری کارآمد مورد توجه 

 2012 ،یبیرجندی و حدید، 2015عالمی، قرار گرفته است )

(. 2018 ،زاده شیرازیفتحی و ،  2010 ،بیرجندی و سیاری، 

 Boud, Lawson)(2013بود، السون و تامسون ) گفتۀبه

 )and Thompson  ز ا بخش قابل توجهیخودارزیابی باید

(، زیرا این امر 1آموزش عالی باشد ) ص آموزشی در اهداف 

و آگاه به یادگیری خود فعال  های را به یادگیرندهجویان دانش

تبدیل کرده و آنها را قادر می سازد در مورد نتایج یادگیری، 

ند یادگیری خود تأمل کنند سبک های یادگیری و فرای

بنابراین، مربیان باید روشهای  .Topping)( )2003،گ)تاپین

صحیح و کارآمد اجرایی سازی، کابردی سازی و نهادینه 

، نقش سازی خودارزیابی را در کالسهای خود بکار گرفته

در روند یادگیری  کلیدیبه عنوان مهره ای محوری دانشجو 

از خودارزیابی در کالس  توضیح داده، و ویبه  را و ارزیابی

 نمایند. بصورت عملی استفاده

یکی از کاربردی ترین بافت های آموزشی در آموزش 

عالی ایران که می توان در آن از خودارزیابی استفاده کرد، 
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آموزش زبان است چرا که  رشته سمینارهای کارشناسی ارشد

ده، ینآ استاید و مربیاندانشجویان در این سمینار ها به عنوان 

با راهکارها و رویکردهای صحیح و کاربردی آموزش زبان 

باید روش های خود تنظیمی،   آن هاآشنا می شوند. 

تامل و بررسی نحوه یادگیری را درخود تقویت ، خودارزیابی

کرده و رویکردی نقادانه به نحوه تدریس خود داشته باشند تا 

آینده خود بتوانند به صورت مداوم عملکرد علمی  حرفهدر 

و اجرایی و نقاط قوت و ضعف  خود را مورد ارزیابی قرار 

دهند و درصدد رفع ایرادات اجرایی و تقویت نقاط قوت خود 

 باشند. 

بازنمود های اجتماعی هدف این مطالعه، بررسی 

بکارگیری خودارزیابی بعنوان روشی برای  دستاوردهای

مناسب به یادگیری دانشجویان، ارتقاِء سطح  جهت بخشی

و شکل  ،هدف سنجی ، هدف گذاری واستقالل در یادگیری

شته ر گیری تفکر تقادانه درمیان دانشجویان کارشناسی ارشد

می باشد. آنچه در این تحقیق مورد بحث  آموزش زبان فرانسه

ویان دانشجپیشرفت علمی ، تنها و بررسی قرار خواهد گرفت

ط توس موردی که، نیست استفاده از خود ارزیابی بواسطه

و  تاس قرار گرفته مطالعهمورد در گذشته محققان بسیاری 

 ) 2012تینن آلو)تبدیل به امری بدیهی شده است 

(Alaoutinen ،2017توابیه(Thawabieh)   ،اندوی 

2017 (Ndoye)   2017الگادال (Elgadal)   کوئستا مدینا

 ) Duque Mican and Cuesta)7201و دوک میکان 

 Medina) در این مطالعه به میزان و نحوه تقویت و ارتقاء .

، استقالل در یادگیری تنظیمی آگاهی و خودهای خودمهارت 

بواسطه و تفکر نقادانه پیرامون میزان و نحوه یادگیری 

شته رکارشناسی ارشد  یبکارگیری خود ارزیابی در سمینارها

خواهیم پرداخت تا دستاوردهای این روش آموزش زبان 

ارزیابی را در تعلیم و تربیت مربیان و اساتید آینده بررسی 

یر زپرسش اصلی این مطالعه به شرح  ،. در این راستاییمنما

می باشد:  بکارگیری خودارزیابی در سمینارهای کارشناسی 

بازنمودهای  جایگاه و آموزش فرانسه چهرشته ارشد 

در امر  علمی هایاجتماعی درمیان دانشجویان و چه دستاورد

ت مهار و تقویت یادگیری و ارتقاء تفکر تقادانه، خود تنظیمی

ه ه خواهد داشت؟ با توجمربیان و اساتید آینده بهمرااستقالل 

 مطرح می شود:به پرسش ذکر شده، فرضیه زیر 

دانشجویان را قادر می سازد ، باوجود اینکه خودارزیابی

ین ا ،تا اهداف مشخصی برای یادگیری خود تعیین کرده

ی افرایند یادگیری  نند واهداف را بصورت مستمر دنبال ک

یان مدرنمایند، بر اهداف خود در زمانی مناسب تدوین مبتنی 

دانشجویان رشته آموزش زبان فرانسه امری ناشناخته اما مورد 

مسئولیت بخش مهمی از هدف سازی و تایید است چراکه 

ر استقالل دخود تنظیمی و میگذارد و  آنهایادگیری را بعهده 

  .یادگیری را در آن ها پرورش می دهد

برای مطالعه دستاوردهای کاربردی استفاده از 

خودارزیابی در رشد و تقویت مهارت های تعلیم  تربیت 

مربیان و اساتید آینده در رشته آموزش زبان فرانسه در بافت 

دانشگاهی ایران ابتدا باید بازنمودهای اجتماعی این روش 

ارزیابی مورد بررسی قرارگیرد. بدین منظور در این پژوهش 

دا به بررسی پیشینه پژوهشی دستاوردهای خودارزیابی در ابت

آموزش پرداخته و سپس تعریفی علمی از واژه های ارزیابی 

و خودارزیابی، و نیز فواید علمی و عملی بکارگیری 

خودارزیابی در بافت دانشگاهی ارائه خواهیم داد. در بخش 

بعدی روش و ابزار پژوهش عنوان خواهند شد و سپس به 

و بررسی نتایج اتخاذ شده پیرامون بازنمودهای  اعالم

اجتماعی، نظرات، پیشنهادات، و انتقادات دانشجویان از 

 بکارگیری این روش آموزش و ارزیابی خواهیم پرداخت.   

 پیشینه تحقیق .2

تأثیرات خودارزیابی در آموزش عالی به طور کلی و / 

راسر در س یا در زمینه های یادگیری زبان توسط محققان متعدد

 وسطکیفی ت یجهان مورد بررسی قرار گرفته است. در تحقیق

بررسی چگونگی استفاده  "، با عنوان  (Hung)2009 هانگ

دانشجویان زبانهای خارجی از خودارزیابی برای نوشتن 

، نویسنده معتقد است استفاده از "الکترونیکی کارپوشه های

نمونه کارهای الکترونیکی باعث ارتقاء خودارزیابی در 

عملکرد زبانی زبان آموزان می شود و آن ها را در امر یادگیری 

 آنتال و کونزمستقل می کند. در مطالعه دیگری که توسط 
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(2011) (Antal and Konez)  ارائه سیستم "با عنوان

، "نظارت بر استفاده از آن توسط دانشجویان خودارزیابی و

نویسندگان دریافتند که خودارزیابی به دانشجویان در آماده 

. دانشجویان استفاده از ک می کندسازی امتحانات کم

خودارزیابی خود را مفید بیان کردند زیرا این امر به آنها در 

 یادگیری فردی کمک می کند.

بررسی "در تحقیق خود با عنوان  (Tai) (2012) تای 

د عنوان میکن "تجربیات دانش آموزان از مشارکت در ارزیابی

 و که خودارزیابی به دانشجویان کمک می کند تا یادگیری

خودتنظیمی را درخود تقویت کنند، امری که منجر به افزایش 

رس دو نتایج مشابهی توسط میشود.در آنها اعتماد به نفس 

(2013 )(Dures)  بررسی دریافت "در مطالعه ای با عنوان

 "و استفاده دانشجویان از خود ارزیابی و و همسال ارزیابی

در پژوهشی  (Gurbanov)( 2016گوربانوف )مشاهده شد. 

بررسی باورهای دانشجویان و اساتید در مورد نمره "با عنوان 

که اذعان داشت   "در خودارزیابی و همسال ارزیابی

بکارگیری خودارزیابی منجر به کاهش میزان اضطراب و 

افزایش مسئولیت پذیری در دانشجویان میشود. عالوه بر این 

ردی مالت کاربکمک می کند تا تأجویان ، خودارزیابی به دانش

خود داشته باشند، امری که درنهایت نحوه یادگیری  در مورد

منجر به موفقیت بیشترآنها در فرایند یادگیری میشود. پژوهش 

با عنوان  .Sharma et al)( (2016) شارما و همکاران

 "لیبر عملکرد تحصی بررسی تاثیر خودارزیابی دانشجویان"

، به بررسی برداشت دانشجویان و اساتید از خودارزیابی به 

عنوان ابزاری برای کمک به یادگیری، ایجاد انگیزه در 

دانشجویان و درنهایت پیشرفت عملکرد تحصیلی در 

  عالمیمطالعه ای توسط در ایران نیز  دانشجویان می پردازد.

بررسی خود ارزیابی و خود نمره دهی "عنوان با  (2015)

به بررسی روابط متقابل  "EFLعملکرد نوشتاری دانشجویان

بین نمره دهی اساتید، نمره دهی و خودارزیابی دانشجویان و 

پرداخت. همچنین  تاثیر آن  بر مهارت نوشتاری زبان آموزان

 یگیردیا تقویت"با عنوان  تحقیق فتحی و شیرازی زاده 

 و سنجیدخو تاثیر  سیربر:  زانموآ نیایرا نباز تنظیمیدخو

 هـک داد نشان" نباز دوم رشنگا در رتمها در سنجی لهمسا

 یگیرداـی انمیز یشافزا بر مثبتی تاثیر سنجیدوـخ

 ته. شدا دانشجویان زبان در ایرانتنظیمی دوـخ

باوجود مطالعات فراوان پیرامون استفاده از خودارزیابی 

زبان در بافت های گوناگون، بکارگیری در آموزش 

آموزش کارشناسی ارشد رشته خودارزیابی در سمینارهای 

زبان فرانسه در ایران به ندرت مورد بررسی قرار گرفته است 

زیرا اکثر محققان عالقمند به استفاده از خود ارزیابی ، از آن 

بعنوان ابزاری برای تسهیل فرایند یادگیری زبان و نه لزوما 

ند تعلیم و تربیت مربیان زبان استفاده می کنند. استفاده از رو

این روش ارزیابی در سطوح باالتر آموزش عالی کشور، بدلیل 

تعلیم و تربیت معلمانی با رویکرد بروز، کاربردی و انتقادی 

تنظیمی و خودآگاهی امری مهم و شایان به ارزیابی، خود

فاده گوناگون استپژوهش به بررسی ابعاد این  توجه است. لذا

 ابی در بهبود روند تعلیم و تریبتیارزو  از این ابزار آموزشی

 مربیان آینده زبان فرانسه در ایران خواهد پرداخت.  اساتید و

 چارچوب نظری .3

 و خودارزیابی ارزیابی

یکی از برجسته ترین عناصر ساختاری  ارزیابی آموزشی

در  2016، کین و گریفینآموزش و پرورش است ) و نظری

 Keane and Griffin)(130، ص  2018  پاپانتیمو و دارا

in Papanthymou and Darra) . مدرسان و اساتید 

خود به بررسی ادغام و تدریس  آموزش عالی  در مطالعات 

تفاده صرف از شیوه های ارزیابی کارآمد و خالق و عدم اس

، لوگان) ارزیابی تاکید دارندی معمولی روش ها ا و تست ه

 برای نشانیکه ارزیابی صرفا  چرا   (Logan)(1ص  ،2015

پایان یادگیری و یا نمره ای بیانگر میزان یادگیری در پایان 

نمی باشد، بلکه بخشی الینفک از فرآیند آموزشی یک دوره 

ست که باید در متن یادگیری قرار گیرد و روند ایادگیری  

یادگیری براساس آن جهت یابی شده و جلو رود. تعاریف 

متعددی از ارزیابی توسط محققان ارائه شده است که در این 

 آنجلوپردازیم:  بخش به بررسی چند مورد آن می

(Angelo)  :ارزیابی را بشرح زیر تعریف می کند 
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فرایندی مداوم با هدف افزایش و بهبود یادگیری 

دانشجویان. این فرایند شامل بیان صریح و عمومی 

انتظارات از دانشجویان، تعیین معیارهای متناسب و 

استانداردهای باال برای کیفیت یادگیری ، جمع آوری 

تفسیر شواهد برای تعیین  منظم و تجزیه، تحلیل و

چگونگی عملکرد مطابق با انتظارات و استانداردها، و 

استفاده از اطالعات حاصل برای دسته بندی، توضیح و 

 .(7، ص 1995) بهبود عملکرد است

 

  :  (Airasian)سیانآپیتر ایرعالوه بر این ، به گفته 

 

و تفسیر اطالعات برای ، فرایند جمع آوری، ترکیب

ای ارزیابی، به معن تصمیم گیری ارزیابی نامیده می شود

واقعی آن، شامل طیف گسترده ای از اطالعاتی ست که 

 از میزان یادگیریدر طول تدریس خود  و اساتید مربیان

دانشجویان جمع آوری میکنند، اطالعاتی که به آنها 

تورالعمل های آموزشی و ارزشیابی کمک می کند تا دس

 (.9-8، ص  2001)را اجرایی کنند مناسب 

 

فرایند ارزیابی اتخاذ شده توسط اساتید بیانگر نقش 

ارزیابی در کالس بعنوان فعالیتی برای یادگیری و درجهت 

یکی از کارآمدترین  می باشد. دائمی پیشبرد یادگیری 

 دستیابی بهروشهای ارزیابی که توسط مدرسان برای 

 ،مورد استفاده روزافزون استمعیارهای فوق در آموزش عالی 

را ملزم می سازد تا ابتدا جویان خودارزیابی است که دانش

به  ابییدست سیر را تعیین کنند، خوداهداف مطلوب یادگیری 

محک زنند و نقاط ضعف  به مرور در طول ترماین اهداف را 

و قوت خود را در مورد میزان یادگیری، روند یادگیری و 

 روش های اتخاذ شده برای بهبود یادگیری مورد بررسی

 قراردهند.

 

هدف اصلی آموزش    (Sadler)(1989)سادلر  بگفته

بخشی از ارزیابی دانش و مهارت به  واگذاری عالی باید 

جویان باشد تا ارزیابی از فرایندی مربی محور به فرایندی دانش

(. 120 ص) مشترک میان مربی و دانشجو تبدیل شود

کیفیت جویان روشی است که در آن دانش ارزیابیخود

یادگیری خود را ارزیابی کرده و میزان دستیابی به نتایج 

ندازه ا از پیش تعیین شدهیادگیری خود را بر اساس معیارهای 

ت اس یابزار یادگیری ارزشمندخودارزیابی گیری می کنند. 

میزان یادگیری را اندازه  از طریق آن می توان که نه تنهاچرا

رآیند ف دررا ترغیب می کند تا  گیری کرد، بلکه دانشجویان

خشی از بو مسئولیت  فعال داشته باشهیادگیری خود شرکت 

را می توان ارزیابی خود. را به عهده بگیرندیادگیری خود 

یم در تصم مشارکت  دانشجویان"بصورت زیر تعریف کرد: 

 فبود و فالشیک) "یادگیری خودگیری در مورد دستاوردهای 

شناسایی "و   (Boud and Flachikov) (529، ص 9891

 ادگیری، و تطبیق اینموردنیاز برای یاستانداردها و معیارهای 

ص ، 1995، بود)"معیارها با روند و میزان یادگیری دانشجو

4)(Boud)   . برای دانشجویان این امکان را ارزیابی خود

 فراهم می آورد تا:

  اهداف یادگیری خود را تعیین کرده و دستیابی به آنها

 را در طی فرایند یادگیری نظارت نمایند

  درک بهتری از اهداف یادگیری و معیارهای موفقیت

 فردی خود داشته باشند

  از معیارهای موفقیت کالس برای قضاوت درمورد آنچه

 آموخته اند و آ نچه هنوز باید یاد بگیرند استفاده نمایند

  تامل فردی بر کاربردی ترین راهبرد های یادگیری  و

 روند یادگیری موفقیت آمیز خود داشته باشند

 فرایند یادگیری مادام العمر را در خود پرورش دهند 

  استقالل دانشجو، توانایی های فردی و تعامل

 فراشناختی را درخود پرورش دهند

  درک بهتری از مطالب آموخته شده داشته و بر نحوه

 افزایش کیفیت یادگیری خود تامل نمایند

 اضطراب درمورد یادگیری را کاهش دهند 

 د، )رای خود را تقویت نمایند پیشرفت فکری و عملی

، 2008)لنگان و همکاران   (Wride), (6ص  2017

  (Langan et al) (180-179ص 

 

جویان در طریق شیوه های خودارزیابی کارآمد، دانشاز 

ی خود را تعیین میادگیری اهداف ابتدای یادگیری بخشی از 
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کنند و به همین دلیل برای دستیابی به آنها انگیزه بیشتری 

یادگیری خود تأمل جویان پیرامون دارند. در مرحله بعد، دانش

میزان موفقیت خود در  ،مربیاستاد/می کنند و تحت نظر 

. نمایندمی  دستیابی به معیارهای یادگیری را تعیین

در خودتنظیمی را و توانش ی یادگیرمیزان خودارزیابی 

را ترغیب می کند جویان گسترش می دهد، دانشدانشجویان 

و کارآمدی  از استادان و همساالن خود کمک بگیرند، خود

 ند، درمورد یادگیری خودافزایش دهدر خود را خودتنظیمی 

دیدگاه انتقادی نسبت به کار خود پذیر باشند و مسئولیت 

 (1ص ، 2018 دارا پاپانتیمو و)ایجاد کنند 

 (Papanthymou and Darra). تقویت  این امر منجر به

جویان را به شرکت در فرایند یادگیری یادگیری می شود، دانش

آموزشی کاربردی یب می کند، معیارهای رغت با کیفیتای 

تعریف می کند، و بر دستیابی به برای دانشجویان و مربیان 

 خودارزیابی بدینسان کند.می تأکید جویان فردی دانشاهداف 

باعث یادگیری هدفمند تر و پویاتر میشود چرا که دانشجویان 

خود مجری و محور ارزیابی می شوند و از این طریق قضاوت 

و بررسی کارشناسانه تر، دقیق تر و کاربردی تری از میزان و 

لنگان و به گفته نحوه یادگیری خود انجام می دهند.  

، خودارزیابی    (Langan et al)(179، ص  2008 همکاران

فرایند  یادگیری و پرورشپیشرفت  بدلیل نقش پر رنگی که در

که آن را  امری حائز اهمیت است،دارد،  العمر یادگیری مادام

ی می آموزش عال درتبدیل به ابزاری برای ارزیابی عملی مفید 

ابتدا ویان جؤثر، دانشدستیابی به روند خودارزیابی م کند. برای

  (Wride) (3ص  ،2017 راید،) باید با مفهوم خودارزیابی

بی زیاخود ارآشنا شوند.  اهداف و فرایندهای مناسب آنو 

ند در رو مداوم باید هدفمند و منظم باشد و تأثیر آن با تأمل

ن ای کنترل شود.جویان توسط مربیان و دانش، و نتایج آن

ارزیابی مکمل و بخش پویایی از فرایند یادگیری است که 

ر دو هاساتید و دانشجویان  درکنار یادگیری اتفاق می افتد. 

هداف ا به طور جدی در فرایند یادگیری به منظور دستیابی به

 ایند.مشارکت و همکاری می نمآموزشی مشترک 

 روش تحقیق .4

سمینار کارشناسی ارشد رشته  چهاراین مطالعه در 

دانشگاه تهران در دو نیم سال  آموزش زبان فرانسه در 

انتخاب این انجام شد.  1398-1397سالهای تحصیلی در 

بافت برای مطالعه فوق بدلیل فراهم آوردن فضایی برای 

نیز  و پرورش توانایی تعیین و پیشبرد اهداف درسی فردی

 دانشجویانبررسی و بهبود میزان و نحوه یادگیری درمیان 

وه . عالدرنظر گرفته شدکارشناسی ارشد آموزش عالی ایران 

دانشجویان کارشناسی ارشد در کلیه رشته ها بر این، 

بخصوص رشته های آموزشی که با هدف تربیت 

توانایی های الزم باید  مربیان/اساتید آینده طراحی شد اند،

پیش  ،یادگیری خود شناسایی زمینه های اصلی مشکالت ایبر

ل ها حاین راه  بکارگیری مفیدو  ،بینی راه حل های ممکن

را درخود پرورش داده و  برای دستیابی به نتایج کارآمد

 گیرند، امری که از طریقیادگیری خود را به دست  مسئولیت

امکان پذیر ودارزیابی برای جهت دهی فرایند یادگیری خ

. همچنین، از آنجایی که دانشجویان کارشناسی ارشد است

موظفند در پایان دوره کارشناسی ارشد خود یک پایان نامه 

تحقیقاتی جامع تهیه کنند، مسئولیت پذیری و استقالل در 

یادگیری از جمله مهارت هایی است که باید در طول 

 شود. کارشناسی ارشد در آنها پرورش داده

نده در این مطالعه متشکل از دو دانشجویان شرکت کن

ساله بودند، اما میانگین سنی  45تا  23گروه دانشجویان 

بود.  سال 23 شاهدو در گروه  25در گروه کنترل جویان دانش

دانشجوی پسر  1دانشجوی دختر و  11شامل  گروه کنترل

این مطالعه .  دانشجوی دختر بود 12شامل  شاهدبوده و گروه 

ر دتوصیفی و تجربی بود، در طی دو ترم که عمدتاً از نوع 

 انجام شد. دانشگاه تهران 

هرکالس بصورت همزمان به دو گروه تدریس می شد 

که یک گروه گروه شاهد و یک گروه گروه کنترل نامگذاری 

آموزش کارشناسی ارشد رشته در ترم اول در سمینار شد. 

هر  ، از"یادگیری زبان واصول آموزش "زبان فرانسه با عنوان 

خواسته شد که در پایان هر جلسه  شاهددو گروه کنترل و 

بنویسند. این خالصه ها ای از مباحث تدریس شده  خالصه

 ارزیابی شد. در پایان و جمع آوری استادبه طور مرتب توسط 
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ان پایامتحان  یک عملکرد کلی دانشجویان از طریق، ترم اول

ان ارزیابی شد. برای مقایسه و یک پروژه نهایی یکس ترم

عملکردهای اولیه هر دو گروه ، نمرات نهایی آنها محاسبه و 

شد. این مقایسه جنبه علمی خاصی نداشته و صرفا  مقایسه

 برای بررسی یکسان بودن حدودی سطح دو گروه بود.

تهیه و تنظیم مطالب "در ترم دوم در سمیناری با عنوان 

ه های هفتگی ادامه داد خالصه، گروه کنترل به نوشتن "درسی

در  شاهددانشجویان گروه اما توسط استاد ارزیابی شد.  و

، نارسمیوضوع و اهداف عمومی ، با درنظر گرفتن مابتدای ترم

کرده و درطول ترم خود را تعیین  فردی یادگیری اهداف

ر پایان ه همچنین، در. تالش کردند به این اهداف دست یابند

وه شاهد بجای نوشتن خالصه درس، ، دانشجویان گرجلسه

میزان و نحوه یادگیری فردی خود ارزیابی تی درمورد سؤاالبه 

در این سؤاالت ، که به زبان فرانسوی نوشته شده . پاسخ دادند

 ند:نمای بود، از آنها خواسته شد تا پیرامون مطالب زیر تأمل

 اهداف  اصلی درس .1

نکات مهم درس آنطور که دانشجو آن را  .2

 ردهدرک ک

بخش هایی از درس که به خوبی توسط  .3

دانشجو درک شده و مباحثی که در فهم آنها 

 مشکل دارد

 ارزیابی فردی میزان یادگیری مطالب جدید .4

ارزیابی فردی میزان مشارکت در مباحث و  .5

 فعالیت های کالسی

 مباحثی که به دستیابی اهداف اولیه منجر شد .6

 

 پاسخ دادهجویان این سؤاالت خودارزیابی توسط دانش

تنها انجام/عدم انجام  استادتحویل داده شد.  استادشد و به 

آن را بررسی نموده و بررسی محتوا را به صورت کامل  کامل

بدین معنا که عدم درک صحیح مطلبی توسط  به دانشجو سپرد

به جز خودارزیابی دانشجو منجر به کسر نمره از وی نمیشد. 

دو سمینار، یعنی ، سایر مؤلفه های هر و خالصه درس

، پروژه نهایی و ارزیابی نهایی در سرفصل و محتوای آموزشی

ن این امکا محقق که بهامری هردو کالس کامال یکسان بودند، 

را می داد تا تأثیر فرایند خودارزیابی را در یادگیری، عملکرد 

 . نمایدو پیشرفت دانشجویان بررسی و تحلیل 

خواسته شد شاهد گروه در پایان ترم دوم، از دانشجویان 

خود و تجربه در مورد برداشت  به پرسشنامه ایکه 

ارزیابی پاسخ دهند. این پرسشنامه، که به صورت خوداز

بررسی  بخش بعدی این مقالهناشناس جمع آوری شد، در 

تا بازنمودهای اجتماعی این رویکرد ارزیابی درمیان  می شود

رد. ررسی قرار گیدانشجویان رشته آموزش زبان فرانسه مورد ب

این تحقیق از نوع توصیفی، تجربی و تحلیلی است که در آن 

شرح، مقایسه و  شاهدداده های مربوط به دو گروه کنترل و 

بحث شده است تا بررسی شود که آیا می توان از خود ارزیابی 

ینده تربیت مربیان و اساتید آیک روش ارزیابی موثر در بعنوان 

ن در تدوی آن هاو کمک به ی و عملی علمبرای بهبود عملکرد 

 ر استفاده نمود.استراتژی های یادگیری مادام العم

 گیری و بحث و بررسینتیجه .5
با توجه به اهداف این مقاله که شامل بازنمودهای 

اجتتماعی دستاوردهای خودارزیابی در بهبود یادگیری، 

 پرورش استقالل در یادگیری و نگاهی نقادانه به راهکارهای

فردی یادگیری از منظر دانشجویان می باشد، در این بخش به 

در پایان ترم دوم درمیان دانشجویان  که پرسشنامه ایبررسی 

دانشجوی ترم دو رشته آموزش  12)متشکل از  شاهدگروه 

خواهیم پرداخت. این پرسشنامه توزیع شد زبان فرانسه( 

ل سوادر قسمت اول، دانشجویان به سه : شامل دو بخش بود

تشریحی پیرامون نظرات خود در مورد خودارزیابی پاسخ 

جمله بودکه دانشجویان باید  24دادند. بخش دوم متشکل از 

براساس میزان هماهنگی و همخوانی  4تا  1به آنها امتیازی از 

 بود. جمالت با  دانشجویان

در این بخش، ابتدا به بررسی سه سوال تشریحی 

گزینه ای را مورد بحث و پرداخته و سپس سواالت چهار

 داد. بررسی قرار خواهیم

 

: آیا خودارزیابی بجای ارزیابی عادی 1سؤال شماره 

ستاد به یادگیری مهارت های های هفتگی توسط ا خالصه

ه کمک شایانی کرد؟ ب عملی شما بعنوان مربی/استاد آینده



 

 

292 

 

ش
پژوه

های زبان
شناختی در زبان

های خارجی، دوره 
10

، شمار
ه 

2 ،
تابستان

 
1399

صفحه 
، از 

284
 

تا 
299

 

 چه علت؟

 خیر بله

84% 16% 

 شرکت کننده گان مطرح شده توسط دالیل

 تامل بیشتریکرد تا به من کمک 
روی آموخته ها، نقاط مثبت و نقاط 

 منفی یادگیری خود داشته باشم

ن و بدومن در یادگیری مستقل به 
 حضور استاد کمک کرد

راهکارهای یادگیری متناسب با 
سبک یادگیری من را در من 

 دادافزایش 

د بهتر برای آزمون پایان شباعث 
 شومترم آماده 

از  ارزیابی دقیقیخودارزیابی 
 نیست توانایی های من

توانایی خودارزیابی صحیح را 
 ندارم

 برداشت کلی دانشجویان از استفاده از خودارزیابی :1جدول 

 

ه در کجویانی با توجه به پاسخ های فوق، بیشتر دانش

ده از استفا توافق نظر دارند کهاین تحقیق شرکت کرده اند 

خودارزیابی به آنها کمک کرد تا نسبت به یادگیری خود توجه 

داشته باشند، نقاط ضعف/قوت ی نقادانه تر هجدی تر و نگا

 پیش از خود را شناسایی کنند  و در یادگیری خود مستقل تر

شوند. این یافته ها بیانگر آن است که دانشجویان تحصیالت 

 به طور کلی از فرصتی رشته آموزش زبان فرانسهتکمیلی 

ر باعث زیرا این ام استقبال میکنندبرای ارزیابی یادگیری خود 

یادگیری خود را کنترل   میزان و نحوهمی شود آنها بتوانند 

ایی ه را تبدیل به یادگیرنده جویان . خود ارزیابی  دانشنمایند

مستقل از حضور مداوم استاد کرده و به مرور آنها را به 

از نی درهمه حال کهمی کند  تبدیل مادام العمریادگیرندهایی 

در کنار خود ندارد تا به آنها در استاد به بازخورد یا حضور 

ا توجه ب، تنظیم و دستیابی اهدافشان کمک کند. این مشاهدات

 انیدانشجو در این مطالعهبه این واقعیت که شرکت کنندگان 

کارشناسی ارشد هستند که یا در طول دوره کارشناسی ارشد 

ان زبخود تدریس  اتمام درسخود تدریس می کنند یا بعد از 

این واقعیت  بهآنها ، حائز اهمیت است. درا آغاز خواهند کر

 یرویکردشکل گیری آگاه هستند که خودارزیابی باعث 

به آنها در  ، امری که درنهایت نقادانه در یادگیری می شود

 یابزارها و استراتژی هاشناخت  یادگیری  مستقل، پرورش

یادگیری و یاددهی، و جهت دهی صحیح یادگیری و یاددهی 

 ند.ک کمک میبا توجه به خصوصیات و شرایط زبان آموزان 

 

های خود در انتهای : ارزیابی دانش و مهارت2سوال شماره 

 ؟هارتی را بیشتر و بهتر کسب کنیدجلسه موجب شد چه م هر

 مهارت درصد

58%  
آموختم چگونه مطالب و مهارت های یادگرفته در 

 کالس ها را دسته بندی و مرتب نمایم

26%  
آموختم چگونه نقاط ضعف و قدرت خود را در هر 

  درس و کالس شناسایی نمایم 

16%  
آموختم چگونه یادگیری خود را با اهداف درسی 

 تنظیم نمایمفردی خود 

 : پرورش یادگیری با استفاده از خودارزیابی2جدول شماره 
 

، خودارزیابی در مرحله اول به آنها جویانبه گفته دانش

طبقه بندی مفاهیم مهم کمک می ازطریق  در بهبود یادگیری

امری که آن را به ابزاری برای پیشبرد و بهبود یادگیری، ، دکن

 یزان یادگیری تبدیل میکند.و نه تنها ابزاری برای سنجش م

دسته بندی محتوای آموزشی یکی از مهارت های کلیدی 

دانشجویان و اساتید آینده است چرا که به اساتید آینده کمک 

می کند محتوای سرفصل های کالسی را بسته به شرایط 

تدریس دسته بندی کرده طرح درس های الزم را برای آن ها 

 وبندی دانش  دستهقه بندی و اگر طبآماده نمایند. بعالوه، 

 ی برای افرایشراهبردن عنوامهارت های دانشجویان را ب

یادگیری در نظر بگیریم، می توان نتیجه گرفت که در کنار 

کمک ن جویایادگیری، خود ارزیابی به دانشمیزان پیشرفت در 

دوین ت برای خودمی کند تا استراتژی های یادگیری مفیدی 

 ،ی یادگیری فکر و تامل کنندین راه هاکنند، در مورد مؤثرتر

تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ی نقادانه برای و استراتژی های

نمایند، امری که باعث بهبود آگاهی آن ها تدوین  خودضعف 

 از روند و نتایج یادگیری خود می شود.

 

برای ارزیابی صحیح دانش و  شما: آیا 3سوال شماره 

 مهارت های خود نیاز به آموزش خاصی دارید؟ 

 خیر بله

75% 25% 
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 : آموزش نحوه خودارزیابی3جدول شماره 

معتقدند که ابتدا دانشجویان  %75باتوجه به نتایج فوق، 

برای ارزیابی دانش و مهارت های خود آموزش های باید 

 اینالزم را دیده و سپس یادگیری خود را ارزیابی نمایند. 

را در بخش  21به سوال جویان پاسخ دانش ، با استناد بهنتایج

اظهار داشتند که این جویان دانش %75، که در آن دوم ارزیابی

ا ت است که از آنها خواسته شده است یکالس اولین کالس

ن، به . بنابرای، قابل توجه استیادگیری خود را ارزیابی کنند

طور کلی می توان نتیجه گرفت که بر اساس داده های فوق، 

وره دبیشتر دانشجویان شرکت کننده در این تحقیق، که 

 ایرانهفت دانشگاه / پنج شهر در کارشناسی خود را در

دانشگاه، گذرانده اند، درطول دوره تحصیل خود در مدرسه و 

و فرصتی برای ارزیابی فردی آموخته های خود نداشته 

ه به با توج آشنایی الزم با نحوه صحیح خودارزیابی را ندارند.

اینکه خودارزیابی یکی از مؤثرترین راهبردهای یادگیری و 

 انگربیارزیابی در سراسر جهان است ، این نتایج اگرچه لزوماً 

در ایران نیست ، اما به کل دانشجویان آموزش عالی تجارب 

ت به صور میتواندنظر می رسد نشان می دهد که خودارزیابی 

اجرا شود. عالوه بر این،  در آموزش عالیجدی ترامری 

و حرفه ای نحوه دانشجویان باید به صورت رسمی 

 خود رادانش و مهارت های آموزش ببینند تا  خودارزیابی را

 کنند. ارزیابی

 بخش دوم پرسشنامه

در بخش دوم پرسشنامه، از دانشجویان خواسته شد تا 

)با توجه به مقیاس زیر( به جمالتی  4و  1نمره ای بین 

درمورد تاثیرات خودارزیابی بر میزان و نحوه یادگیری خود 

و برداشت شخصی آن ها از این نوع رویکرد ارزیابی 

 اختصاص دهند: 

 کامال موافق هستم .1

 موافق هستم .2

 مخالف هستم .3

 مخالف هستم کامال .4

 

از آنجایی که در پرسشنامه هایی با فرمت لیکرت که از 

گزینه متشکل شده، دانشجویان ممکن است گزینه  5یا  3

میانی  یا خنثی را انتخاب  نمایند، و ما می خواستیم نظرات 

منفی یا مثبت دانشجویان را  جمع آوری کنیم، از پرسشنامه 

ای اجتماعی استفاده از گزینه ای برای بررسی بازنموده  4ای 

خودارزیابی در سمینار کارشناسی ارشد استفاده کردیم. 

 پاسخهای دانشجویان در جدول زیر مشاهده می شود

 

  مولفه 1 2 3 4

16% 8% 25% 50% 

خودارزیابی به من کمک میکند تا بهتر 
به اهداف یادگیری فردی خود دست 

 یابم

1 

8% 25% 58% 8% 

میکند تا خودارزیابی به من کمک 
قضاوت بهتری از آموخته های خود 

 قبل از آزمون/ارزیابی داشته باشم

2 

0% 16% 41% 41% 

خودارزیابی به من کمک میکند تا 
درک بهتری از نقاط ضعف و قوت 
خود در مفاهیم تدریس شده داشته 

 باشم

3 

0% 25% 50% 25% 

خودارزیابی به من کمک میکند بهتر 
کز روی آن تمرآنچه را که باید بیشتر 

کنم را تعریف و تعیین نمایم 
)مفاهیمی که به درستی یا کامل یاد 

 نگرفته ام(

4 

8% 8% 41% 41% 

خودارزیابی به من کمک میکند چشم 
انداز کلی تری درمورد آنچه قرار 

 است یادبگیرم داشته باشم

5 

8% 8% 33% 58% 

خودارزیابی به من کمک میکند تا 
 شناساییبهترین روش یادگیری را 
 کرده و درخود پرورش دهم

6 

8% 8% 50% 33% 

خودارزیابی به من کمک میکند تا 
دانش و مهارت های خود را بهتر 

 سامان ده 

7 

8% 16% 33% 41% 

خودارزیابی به من کمک میکند تا 
درک بهتری از نقاظ ضعف خود 
پیرامون موثر ترین راهبردها و 

 عادتهای یادگیری داشته باشم

8 

8% 8% 41% 41% 

خودارزیابی به من کمک میکند تا 
رویکردی بازتابنده  انتقادی نسبت به 
سبک و راهبردهای یادگیری خود 

 ایجاد کنم

9 

0% 8% 66% 25% 
خودارزیابی به من کمک میکند تا به 

 شیوه ای عملی تر یادبگیرم
10 

خودارزیابی به من کمک میکند تا  16% 58% 16% 8% 11 
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مهارت را بهتر روند یادگیری دانش و 
 درک کنم

16% 16% 50% 16% 
خودارزیابی به من کمک میکند تا 

 زمان خود را بهتر مدیریت کنم
12 

8% 8% 33% 50% 

خودارزیابی به من کمک میکند تا 
درمورد یادگیری خود مسئولیت 

 پذیری بیشتری داشته باشم

13 

8% 16% 41% 33% 
خودارزیابی به من کمک میکند در 

 خود مستقل تر باشمیادگیری 
14 

8% 16% 50% 25% 

خودارزیابی به من کمک می کند تا از 
مفاهیم و عناصری که درکالس 
یادگرفته ام بصورت عملی تری 

  استفاده کنم

15 

16% 8% 16% 58% 

خودارزیابی برای من نسبتا دشوار بود 
چراکه نمیدانستم چگونه باید دانش و 

 مهارتهای خود را ارزیابی کنم

16 

8% 16% 58% 16% 
من در ابتدای ترم اهداف مشخصی 

 برای یادگیری خود تعیین کردم
17 

0% 8% 75% 16% 

درصد  80من معتقدم به بیشتر از 
اهداف تعیین شده در ابتدای ترم 

 دست یافتم

18 

8% 8% 66% 16% 

من می توانم نقاط ضعف و قوت 
خود را با توجه به موضوع و مفاهیم 

تعیین نمایم  تدریس شده در کالس
)آنچه خوب یادگرفتم و آنچه خوب 

 یاد نگرفتم(

19 

33% 41% 16% 8% 
خودارزیابی،  بجایترجیح میدهم 

 توسط استاد ارزیابی شوم
20 

25% 41% 25% 8% 

معتقدم کامال قادر به ارزیابی میزان 
یادگیری و دانش و مهارت خود 
هستم و نیازی به ارزیابی توسط استاد 

 ندارم

21 

8% 16% 41% 33% 

خودارزیابی باعث می شود در 
یادگیری خود و در انتخاب مناسب 
ترین رویکرد و روش یادگیری خود 

 اعتماد به نفس بیشتری داشته باشم

22 

16% 0% 8% 75% 
این اولین باری است که یادگیری 

 خود را ارزیابی کردم
23 

 24 من دانشجوایی کمالگرا هستم 50% 16% 33% 0%

 : دریافت دانشجویان از خودارزیابی4شماره جدول 

 

را به عنوان  2و  1 پاسخهایبراساس جدول فوق ، اگر 

، گیریمدرنظر بنگرش مثبت دانشجویان نسبت به خودارزیابی 

شاهد  شرکت کنندگان درمیان پاسخهای درمجموع 

 بکارگیری رضایتمندی عمومی و بازنمودی مثبت درمورد

کارشناسی ارشد رشته آموزش  هایخودارزیابی در سمینار

 ، بهره گیری. منظور از گرایش مثبتهستیمزبان فرانسه 

یادگیری ارزیابی به عنوان ابزاری برای خوداز دانشجویان 

دانش و مهارت های علمی/عملی  عملی تر کاربردی تر و

دستیابی (، 15، 10، 5، 2)سؤاالت بعنوان مربیان/اساتید آینده 

(، 18، 1،17خود )سؤاالت ی درسی و حرفه ا اهدافبه 

قوت  نقاط ضعف ویادگیری و تعیین و میزان ارزیابی کیفیت 

(، 8،19، 4، 3)سؤاالت خود بعنوان دانشجو و مربی/استاد آینده

، 13، 12تر شدن یادگیری )سؤاالت  نهمستقل تر و مسئوال

 6)سؤاالت   فرآیند یادگیری خودتنظیمی در پرورش(، و 14

 می باشد.  (24،  22،  11،  9،  7، 

به خودارزیابی به عنوان  نگاهیبه طور دقیق تر، با 

جویان در راستای یادگیری دانشبرای کمک به رویکردی 

دانشجویان  ٪62(، 15و  10، 5، 2عملی تر و مفیدتر )سؤاالت 

ط توسکه )در مقایسه با ارزیابی  کردند( تصدیق 2)سوال 

میزان دارزیابی به آنها کمک می کند تا خو استاد(

به گفته ند. نعیین کبهتر ترا  خوددانش/مهارت های 

دانشجویان، وقتی خود آنها مسئول تعیین میزان یادگیری خود 

می شوند، در مفاهیم یادگرفته شده بیشتر تامل میکنند، امری 

های  و مهارت گیرندببه شیوه عملی تر یاد که باعث می شود 

. (٪92: 10)سؤال  موثرتری در خود پرورش دهند یادگیری

فید م "انکاربر"کمک می کند تا  دانشجویانخود ارزیابی به 

تری برای استفاده از مباحث یادگرفته شده در کالس باشند، 

استفاده ای دانش و مهارتهای آموخته شده  بدین معنا که از

ائز ح بکنند، امری که در پرورش مربیان/اساتید آیندهتر  عملی

، آنها به طور دقیق .(٪75: 15)سؤال اهمیت ویژه است 

وضعیت یادگیری خود را تحلیل کرده و  د و هدفمندروشمن

 ؛ ٪82: 3خود را تعیین می کنند )سؤال  قوتنقاط ضعف و 

 بر عالوه(. ٪82: 19 سؤال و ٪74: 8 سؤال ؛ ٪75: 4 سؤال

و ( ٪74: 17 سؤال) تعیین در دانشجویان به خودارزیابی این،

تجزیه و تحلیل ( و نیز ٪75: 1)سؤال دستیابی به اهداف فردی 

در طول ترم کمک آموخته ها و روشهای یادگیری اتخاذ شده 

، امری که منجر به خودتنظیمی آن ها شده و آن ها را می کند
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ان . با توجه به پاسخ شرکت کنندگدر یادگیری مستقل می کند

ند تا پایان ترم توانستتقدند که معدانشجویان  ٪91، 8به سؤال 

 دست یابند.اهداف تعیین شده در روز اول کالس  به اکثر

 شخصاً مسئول رسیدن به اهداف اولیه خود بودندجویان دانش

)این اهداف در راستای اهداف جامع سمینار تدوین شده 

انه واقع بینتا اهداف کرد نه تنها به آنها کمک  امر . اینبودند(

، اهداف کلی کالس تعیین نمایندر چارچوب د و عملی ای

ن در مفاهیم گوناگو نسبت به دلیل یادگیری شدبلکه باعث 

حوه نسمینار، استفاده های عملی مباحث کالسی و نیز میزان و 

 دقیق تر شوند.در طول ترم  خودپیشرفت 

را جمع جویان دانشفردی اهداف  استاددر ابتدای ترم، 

یم تنظمحتوای کالس را به گونه ای نموده و یادداشت  وآوری 

جویان در محتوای دانشتوسط که اهداف تعیین شده  نمود 

 اتاز آنها خواست  درسی گنجانده شوند. درطول ترم، استاد

و در پایان  کردهخود نظارت  فردیبه طور مداوم بر اهداف 

تا چه میزان موفق به دستیابی به هر درس بررسی کنند که 

این فرآیند به دانشجویان کمک کرد تا در . خود بودند اهداف 

اشند و بدستیابی به اهداف خود مسئولیت بیشتری داشته 

ن . اییادگیری خود را از طریق خودتنظیمی بهبود بخشند

که در آن از  ،24 زمانی قابل توجه است که در سوالمشاهده 

دانشجویان خواسته شد که مشخص کنند که آیا در یادگیری 

 کمال عنوان به را خود ٪66 ،ا هستند یا خیرخود کمال گر

 ، امری که حائز اهمیت است چراکهکردند معرفی گرایی

یابی دستتوجه خاصی به تعیین هدف و گرا  دانشجویان کمال

 دارند. به هدف موفقیت آمیز

معتقد دانشجویان  ٪66با توجه به نتایج پرسشنامه، 

یریت زمان عث می شود آنها در مدباارزیابی خودبودند که 

باشند  ستاداموفق تر باشند زیرا مجبور نیستند منتظر ارزیابی 

و می توانند یادگیری خود را بعد از کالس طبق سؤاالت 

ن، . عالوه بر اینمایندبررسی و ارزیابی  خودارزیابی هفتگی

میزان و نحوه  ارزیابی که داشتند اذعان آموزان دانش 85٪

نها آفردی ف اهدابه  دستیابینیز میزان و نحوه یادگیری و 

پذیری درقبال یادگیری خود مسئولیت افزایش حس باعث 

بجای تکیه بر نظارت و ارزیابی استاد، ( زیرا 13)سؤال  میشود

یابی برای دستیادگیری  به تنظیم میزان و روشهایخود مجبور 

همچنین، نتایج بدست آمده  به اهداف فردی خود هستند. 

دانشجویان معتقد هستند خود  ٪74 حاکی از آن است که

 ارزیابی سبب افزایش میزان استقالل در یادگیری میشود

 شترمسئولیت پذیری بی ،(، که در کنار آگاهی بیشتر14)سؤال 

 و آنها را به یادگیرندگان کارآمدتر و خودتنظیمی موفق تر،

 دونب اندازه گیری میزان و کیفیت یادگیری خود مستقل تر در

 کند. مستقیم مربی تبدیل میکمک  حضور یا

خودارزیابی در  بکارگیریکی از اصلی ترین دالیل ی

مک به کارشناسی ارشد ک در مقطع سمینار آموزش زبان

بازتابنده و انتقادی و رویکردی در ایجاد نگرش جویان دانش

ود، ب خود از طریق خودتنظیمینسبت به یادگیری و عملکرد 

زیرا معلمان آینده زبان باید به طور مداوم تدریس خود را 

علمی و اجرایی خود را با توجه به عملکرد  کرده وارزیابی 

شرایط و خصوصیات هر زمان/مکان تنظیم نمایند. با وجود 

ته خواسجویان دانش اینکه در تمامیت سوالهای پرسشنامه، از

 کرده و بخصوصل ر مورد یادگیری خود تأمبه نوعی دتا  شد

نقش و جایگاه فردی خود در شناخت و ارزیابی فرایند 

شش سؤال  در یادگیری را مورد بررسی هفتگی قرار دهند،

به نقش ارزیابی در پرورش نگرش خودانتقادی بطور ویژه 

معتقد بودند که خودارزیابی به دانشجویان  ٪91 پرداخته شد.

ی فردیادگیری  هایروشدرک بهتری از آنها کمک می کند تا 

خود داشته باشند و خودتنظیمی را درخود پرورش دهند 

برای ساماندهی  ابزاری را ارزیابی خود ٪83( و 6)سؤال 

بنابراین خود ارزیابی  عنوان نمودند.دانش و مهارت های خود 

کمک کرد تا در شناخت و تقویت راهبردهای جویان به دانش

ت تازه آموخته برای مؤثر یادگیری و سازماندهی مؤثر اطالعا

رسی آماده سازی محتوای ددستیابی و استفاده بیشتر آن هنگام 

جویانی که در این دانش ٪74. عالوه بر این،موفق تر باشند

از طریق خودارزیابی، که مطالعه شرکت کردند اذعان داشتند 

 هزمینبلکه در  موفق تر خواهند بود،  نه تنها در یادگیری

و مسئولیت پذیری و اسی  یادگیری فرآیندهای اسارزیابی 

د )سؤال تأمل کننخودتنظیمی نیز میتوانند جدی تر و عمیق تر 

 کاربردییادگیری  پرونده"در ایجاد یک به آنها  . این امر(11
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کمک نموده و منجر به شناخت و انتخاب راهبردهای  "فردی

یادگیری موثر و کاربردی و نیز افزایش اعتماد بنفس در 

 (.%74: 22)سوال میان آنها شدیادگیری در

معتقد بودند که اگرچه دانشجویان  ٪74، 16در سؤال 

اربردی کدر بهبود یادگیری و تدوین استراتژیهای  خودارزیابی

حیح ابتدا روشهای ص الزم است اساتید، اما بودهمفید  یادگیری

جویان را به دانشدانش و مهارت و کارآمد ارزیابی یادگیری 

 ارزیابی به قادر کامالً که معتقدند آنها از ٪66آموزش دهند. 

 4  و 3 مقیاس درصد مجموع=  ٪66) نیستند خود یادگیری

بر لزوم آموزش قبل از اجرای خودارزیابی در ( و21در سوال 

اولین  که. در نتیجه، به نظر می رسد کردندآموزش عالی تأکید 

دانشجویانی که در این مطالعه شرکت  خودارزیابی تجربه

نگرشها و ظرفیتهای منجر به ایجاد  ،(٪83: 23)سوال ردند ک

ابل قانتقادی / تحلیلی خودارزیابی، خودبازبینی و تفکر 

توجهی درمیان آن ها شده اما این امر اگر همراه با آموزش 

نحوه صحیح خودارزیابی باشد، موفقیت آن را دوچندان 

ل مستق کارآمدتر وخواهد کرد و دانشجویان را در این فرایند 

تر خواهد نمود، امری که قطعا باعث افزایش صحت و درستی 

 خوداریابی خواهد شد.

این مطالعه قدم اول برای بررسی بازنمودهای اجتماعی 

بکارگیری خودارزیابی در سمینارهای کارشناسی ارشد رشته 

آموزش زبان فرانسه بوده و نتایج آن بعنوان قدم اول، بیشتر 

از بکارگیری علمی و اصولی خودارزیابی، بیانگر نظرات و 

کر الزم به ذدریافت های دانشجویان از این ابزار ارزیابی بود. 

است که خودارزیابی دانشجویان در این سمینار همراه با 

ارزیابی عملی استاد از عملکرد دانشجویان بود، به نحوی که 

هر هفته دانشجویان بجای نوشتن خالصه درس، عملکرد و 

میزان یادگیری خود را ارزیابی نمودند و درکنار آن، استاد از 

یری آن ها را مورد ارزیابی طریق پروژه های عملی، میزان یادگ

قرار داده و نتایج ارزیابی خود را با ارزیابی دانشجویان، برای 

تعیین صحت ارزیابی فردی دانشجویان مقایسه می کرد. نتایج 

این مقایسه که باید درطول چندین ترم مورد بررسی قرار گیرد 

در مطالعات آتی مورد بحث قرار خواهد گرفت. همچنین، با 

این که در این مطالعه تنها دریافت و نظرات توجه به 

داشجویان نسبت به بکارگیری خودارزیابی مورد بررسی بود، 

دانشجویان ابتدای امر آموزش های مورد نیاز برای 

خودارزیابی را ندیدند تا توانایی ها و نظرات ابتدایی آن ها 

برای این نوع ارزیابی مورد سنجش قرار گیرد. درواقع این 

بررسی و شناخت اولیه تعامل دانشجویان با فرایند  مطالعه

خودارزیابی در آموزش عالی ایران بعنوان ابزاری برای 

پرورش مهارت های خودتنظیمی، تفکر نقادانه و استقالل 

فردی در پرورش مهارت بعنوان ابزاری مهم برای تعلیم و 

 تربیت مربیان و اساتید آینده بود. در مطالعات آتی، در ابتدای

امر دانشجویان نسبت به این ابزار آموزشی اطالعات علمی و 

عملی الزم را دریافت خواهند کرد تا بتوانند ارزیابی اصولی 

 تر و صحیح تری از خود داشته باشند. 

 نتیجه گیری .6

 ایرهخودارزیابی در سمینااستفاده از در این تحقیق ، 

و پرورش  زبان فرانسه رشته آموزشکارشناسی ارشد 

یادگیری  وبه منظور بهبود عملکرد  مربی/استاد زبان

جویان کارشناسی ارشد مورد بحث و بررسی قرارگرفت. دانش

ه آگاهی بیشتری نسبت ببه دانشجویان کمک کرد تا این امر 

بدست آورده خود  فردیراهبردهای یادگیری میزان، نحوه و 

و نیز  و در فرایند یادگیری و ارزیابی مهارت های خود

ر و ت، مسئولیت پذیردستیابی به اهداف یادگیری فردی خود

ن امکان ایارزیابی به دانشجویان  فرایند خود مستقل تر شوند.

بر  ،تعیین کنند برای خوداهداف یادگیری مشخصی  را داد تا

،  اشندداشته ب فردی اهداف در طول ترم نظارتدستیابی به این 

فته اند یاد گر ورت کاربردیمباحثی را بصتعیین کنند که چه 

به میزان یادگیری مورد نیاز و مطلوب هنوز مباحثی چه در و 

دست نیافته اند، و از کدام راهبردها برای یادگیری استفاده 

ود خپیشرفت فردی ی علمی و از محتوا یدرک بهترکنند تا 

ین ابرای پرداختن به این موضوع ، سؤال اصلی  داشته باشند. 

 :  بکارگیری خودارزیابیمطرح کردیم به شرح زیر راتحقیق 

آموزش فرانسه چه رشته در سمینارهای کارشناسی ارشد 

جایگاه و بازنمودهای اجتماعی درمیان دانشجویان و چه 

در امر یادگیری و ارتقاء تفکر تقادانه،  علمی هایدستاورد
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نده مربیان و اساتید آیخود تنظیمی، و تقویت مهارت استقالل 

 ه خواهد داشت؟رابهم

 ود:مطرح می شبا توجه به پرسش ذکر شده، فرضیه زیر  

دانشجویان را قادر می سازد ، باوجود اینکه خودارزیابی

ین ا ،تا اهداف مشخصی برای یادگیری خود تعیین کرده

ی افرایند یادگیری  نند واهداف را بصورت مستمر دنبال ک

یان مدرنمایند، مبتنی بر اهداف خود در زمانی مناسب تدوین 

دانشجویان رشته آموزش زبان فرانسه امری ناشناخته اما مورد 

مسئولیت بخش مهمی از هدف سازی و تایید است چراکه 

ر استقالل دخود تنظیمی و میگذارد و  آنهایادگیری را بعهده 

  .یادگیری را در آن ها پرورش می دهد

انگر بیتحقیق فرضیه  رویارویی داده های این مطالعه با

بصورت رایج در دوره های  خودارزیابی آن است که

کارشناسی رشته زبان فرانسه و سمینارهای کارشناسی ارشد 

رشته آموزش زبان فرانسه مورد استفاده قرار نمی گیرد اما 

بازخوردی نسبتا مثبت درمیان دانشجویان مورد مطالعه دارد 

 ایهشیوه چرا که به آن ها در شناخت، بکارگیری و ارزیابی 

 اهدشگروه جویان دانشگیری کمک میکند می شود. مؤثر یاد

قاط ن برای شناخت و بررسیارزیابی خود را به عنوان فعالیتی 

 معرفی کردند که آنها را قادر به انتخابضعف و قوت خود را 

مؤثرترین راهبردهای یادگیری برای جبران نقاط ضعف خود 

ضیه فراین مطالعه ه های . بنابراین به نظر می رسد دادمی کند

. بکارگیری خودارزیابی در کنار دنمی کن تصدیقرا ارائه شده 

 می تواند ارزیابی اساتید و مربیانمتداول  سایر روش های

و پرورش مربیان/استاید آینده ایفا کند در آموزش نقش مهمی 

دانش و مهارت های خود کاربران کارآمدتر  مبدل بهآنها را  و

به است که  یخود ارزیابی ابزار کارآمد، نماید. بعالوه

به عبارت جویان چگونه یادگیری را آموزش میدهد. دانش

ری و نحوه یادگی یادگیری میزانبر  جویان با تامل، دانشردیگ

برای یادگیری خود فکر می  کاربردیدر مورد اهداف  خود،

 ، کنترل عملکرد و رسیدنخودارزیابیکنند و از طریق فرایند 

قضاوت می کنند، امری که منجر به استفاده خود را به هدف 

 می شود.  "ارزیابی برای یادگیری"از 

این مطالعه درطول دو ترم انجام شد. بررسی طوالنی تر 

از ادغام خودارزیابی بعنوان روشی برای بهبود یادگیری و 

بهبود نحوه یادگیری درمیان دانشجویان رشته آموزش زبان 

حقیق را عمیق تر و کاربردی تر نماید. می تواند نتایج این ت

همچنین، در این مطالعه ما تنها به نظرات دانشجویان درمورد 

خودارزیابی اکتفا کردیم. در مطالعات آتی نظرات مربیان و 

اساتید پیرامون بکارگیری خودارزیابی در تعلیم و تربیت 

دانشجویان رشته آموزش زبان فرانسه در ایران نیز مورد 

رار خواهد گرفت تا تصویر کامل تری از این فرایند بررسی ق

 ارائه داده شود.

درکنار آموزش نحوه به طور خاص، در مطالعات بعدی ، 

صحیح خودارزیابی و شرکت دادن فعاالنه دانشجویان در 

ر ارزیابی د انواع روش هایستفاده از و نیز ا ،فرآیند ارزیابی

 ای اجرای صحیح وبر مورد نیازباید زیرساختهایی  ،کالس ها

در ایران مورد مطالعه و مؤثر خودارزیابی در آموزش عالی 

بررسی قرار گرفته، و پس از آسیب شناسی، در کالس های 

ه یافتکارشناسی ارشد  رشته آموزش زبان ها نهادینه شود.  

سمینارهای دوره  بیانگر کلیههای این مطالعه، اگرچه 

رشته های علوم تربیتی/آموزشی کارشناسی ارشد 

ود موجدانشگاههای ایران نیست، به نظر می رسد تحقیقات 

ه عنوان خود ارزیابی نه تنها ب استفاده ازات مثبت در زمینه تاثیر

 به عنوان ابزار یادگیری و توسعه میزانیک ابزار ارزیابی، بلکه 

 خود ،تأیید می کند. بنابراینو نحوه یادگیری دانشجویان را 

ارزیابی برای "ارزیابی باید در میان ابزارهای مختلف 

ویان جمورد استفاده قرار گیرد تا به طور فعال دانش "یادگیری

. در عین حال، نمایددر فرایند یادگیری و ارزیابی درگیر را 

ی ماگر یکپارچه و به طور صحیح استفاده شود، خودارزیابی 

ابزار یادگیری  اهمیت استفاده از ارزیابی به عنوان تواند

ی ن برای تعیین و دستیابجویاطراحی شده برای کمک به دانش

 ناختشادگیری، تأمل در روند یادگیری، مورد نظر یبه نتایج 

های مؤثر  راهکاردهای انتخاب وفردی   قوتنقاط ضعف و 

. و خالء های یادگیری را نشان دهدبرای جبران مشکالت 

از  "یشهر رمانآ" یدایشاین روش ارزیابی میتواند منجر به پ

شود، امری که  مادام العمرو مسئول، مستقل، های یادگیرنده 

  .ثمره و نتیجه نهایی آموزش عالی در ایران باشدشایسته است 
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