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فعالیت های  از  مجموعه ای  یادگیری،  رویکردهای 
مطالعه  هنگام  در  را  آنها  فراگیران،  که  هستند  ذهنی 
دریافت،  در  مؤثرتری  به طور  بتوانند  تا  می برند  به کار 
استفاده  آنها  از  اطالعات،  یادآوری  سازمان دهی یا 
کنند. این رویکردهای یادگیری به شرطی مطلوب تلقی 
می شوند که به تغییر یا تبدیل مثبت منجر شوند؛ یعنی 
دانش آموز بتواند با تجزیه و تحلیل، رابطۀ بین مفاهیم، 
درک نسبت و ارتباط اجزاء هر چیز با یکدیگر و با کل، به 
نتیجه ای جدید و نو دست یابد. دسته بندی رویکردها به 
مطالعه و یادگیری، در دو نوع سطحی و عمیق، در آغاز 
 )1981( )Marton & Saljo( از سوی مرتون و سالجو
مطرح شد. برای رسیدن به این دو رویکرد، این محققان 
به دنبال آن بودند که معنا و مفهوم یادگیری را مشخص 
با  یادگیری  بخش  پنج  در  پاسخ ها  بدین خاطر،  کنند؛ 
 عناوین »افزایش دانش«، »حفظ کردن«،»کسب حقایق 
با  تفسیری  روند  »یک  و  معنی«  »انتزاع  روش ها«،  یا 
در  شدند.  دسته بندی  واقعیت«  از  درست  درک  هدف 
پیدا شد که آن  نیز  پژوهش ، دسته ششمی  این  ادامۀ 
شخصی  نفع  انگیزۀ  با  آگاهانه  »روندی  مشخصۀ  با  را 
در جهت به دست آوردن هماهنگی یا تغییر در جامعه« 

معرفی نمودند)بیگز، 2019(. 

تنها  افراد  آن،  در  که  است  رویکردی  سطحی،  رویکرد 
از  ترس  و  هستند  تحصیلی  دورۀ  پایان رساندن  فکر  به 
شکست و مردودی دارند و قصد آنها نیز تنها حفظ کردن 
مطالبی است که گمان می کنند در موقع ارزشیابی، نیاز 
به دانستن آنها دارند؛ در نقطۀ مقابل، رویکرد یادگیری 
عمیق به شیوه ای اطالق می شود که در آن، کشش درونی، 
وا می دارد؛ زمانی که  به درک و فهم موضوعات  را  فرد 
یادگیرنده کوشش می کند که معنای این کشش را دریابد 
و آن را با دانسته ها و تجربیات پیشین خویش پیوند دهد. 
مطالعۀ  خود  مطالعات  در  بیگز،  مانند  محققانی،  بعدها 
مرتون و سالجو را پی گرفته و مطرح کردند که برخی از 
دانش آموزان از رویکردهای سطحی تمرین و به حافظه 
سپردن در یادگیری استفاده می کنند؛ در حالی که گروهی 
از دانش آموزان از رویکرد عمیق مطالعه استفاده می کنند. 
لئونارد و سواپ )Leonard & Swap( ) 2004( رویکرد 

 )Deep Smarts(عمیق به مطالعه را هوش های عمیق
که  می دانند  بی تجربه  مغزی  توانایی  را  آن  و  می نامند 
همیشه کمک کننده هستند. هوش های عمیق می توانند 
تصویر کامل و واضحی از مسائل خاصی را بینند که مردم 
طبقه بندی  در  نیستند.  مسائل  آن  دیدن  به  قادر  دیگر 
بلوم، این رویکرد مطالعه و یادگیری، در باالترین سطح 
حیطۀ شناختی قرار دارد که بلوم آنها را در طبقه بندی 
قدیمی تر، »ارزشیابی«)Evaluation(، و در طبقه بندی 
تجدیدنظر، »آفریدن« )Create( می نامد)ویگوتسکی و 

کول، 2018(.
سطح  ارتقاء  حسب  بر  را  یادگیری  که  دانش آموزانی   
نظر می گیرند،  معلومات در  یا حفظ کردن  دانش  کّمی 
احتمال اندکی وجود دارد که از رویکرد عمیق مطالعه 
انتزاع  را  یادگیری  که  دانش آموزانی  اما  کنند؛  استفاده 
معنی یا فرآیند تفسیر معنی با هدف فهم واقعیت تلقی 
که  را  مطالعه  عمیق  رویکرد  زیاد،  به احتمال  می کنند، 
هدف اکثر معلمان است، دنبال می کنند. دانش آموزانی 
که ماهیت ارزیابی وکسب نمرۀ باال را مشوق یادگیری 
می دانند، به احتمال بسیار، رویکرد سطحی مطالعه را بر 
می گزینند. دانش آموزان برای مطالعۀ درس های خود، از 
روش های مختلفی استفاده می کنند و این روش ها تحت 

مهدیاکبری

رویکرد سطحی
رویکردی است که در آن

افراد تنها به فکر پایان رساندن 
دورة تحصیلی هستند و ترس از 

شکست و مردودی دارند  

رویکردها به مطالعه و یادگیری
در دانش آموزان دبیرستانی

انسانهامشترک برایهمۀ یادگیری اصول
متفاوت انسانها در آن ماهیت و است
نیست.یکیازایناصولیادگیری،رویکردها
بهمطالعهویادگیریاستکهبهسهرویکرد
سطحی،عمیقوراهبردیتقسیممیشودو
همهمیتواننـدازآناستفادهکنند،وتنـها
تفاوتوجود آنها کاربرد و درمیزانتسلط
دارد.مهـمترینمســألهدرروانشناسـی
بر آموزشی، نظام که است این تحصیلی
تأکید یادگیری و مطالعه سطحی رویکرد
میکندوبهرویکردعمیقوراهبردی،کمتر
توجهمیکند.بایدتوجهداشتکهآنگروه
ازدانشآموزانکهخودرابهرویکردعمیقو
راهـبـردیعـادتمیدهنـد،عمیقتـرین
دانشآموختگانهستند.روانشناسانمدرسه
برایایندانشآموزانازاستعارۀ»هوشهای
عمیق«استفادهمیکنند.دراینمقاله،این
سهرویکـردبهمطالعهویادگیـری،معرفـی

میشود.
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هدف اصلی رویکردهای مطالعه، کسب موفقیت تحصیلی است 
و برای این منظور، افراد آمادگی دارند که از هر ابزاری برای رسیدن به 
هدف خود استفاده کنند. عوامل مؤثر بر رویکردهای مطالعه در محیط 

دانش آموز محور، به دو دستة عوامل »ترغیب کننده« و »دلسرد کننده« تقسیم 
می شود. اگر دانش آموزان در یک محیط یادگیری دانش آموزمحور تالش کنند 
که از رویکرد مطالعة خاص استفاده کنند، ممکن است که سن و شخصیت آنها 

به عنوان یک عامل دلسردکننده، مانع استفاده از این رویکرد شود 

فرهنگ  دروس،  محتواء  نظیر:  مختلفی  عوامل  تأثیر 
یادگیری، خودپنداره  از  استادان، درک  از  رشته، درک 
و جّو کالس شکل می گیرند. شیوه ای که به کمک آن، 
مواد درسی در کالس درس آموزش داده می شود، ممکن 
است که سبب تسهیل روند یادگیری در یک دانشجو و 
دیگر شود؛  دانشجوی  یادگیری  روند  در  مشکل آفرینی 
البته رویکردهای یادگیری، تنها عامل و مالک یادگیری 
تأثیر  تحت  رویکردها  این  بلکه  نیستند،  آموزان  دانش 
مؤلفۀ  سه  با  و  هستند  یادگیری   - یاددهی  نظام  کل 

اهداف، یاددهی و ارزشیابِی آن ارتباط زیادی دارند. 
نام  با  را  رویکرد  از  دیگری  نوع   )1979( رامسِدن 
در  فراگیر  اصلی  انگیزۀ  نمود.  پیشنهاد  »راهبردی« 
یادگیری،  و  مطالعه  به  راهبردی  رویکرد  از  استفاده 
به پایان رسانیدن دورۀ تحصیلی با باالترین نمره و برتری 
در رقابت است. رویکرد راهبردی نیز بر عوامل زمینه ای 
محیط  به  را  رویکرد  انتخاب  و  دارد  تأکید  موقعیتی  و 
و زمینه وابسته می کند)رامسِدن، 2003(. دانش آموزان 
سطحی  رویکرد  از  متوسطه،  اول  سال  در  عموماً 
با چالش هایی در  بعد  استفاده می کنند و در سال های 
یادگیری  و  یاددهی  فعالیت های  یادگیری،  محیط های 
مواجه می شوند که در پاسخ به این چالش ها، تغییرات و 
تحوالت در رویکرد مطالعه شکل می گیرد. این رویکرد 
و تحوالت، منجر به استفادۀ بیشتر از رویکردهای عمیق 
راهبردهای  از  استفاده  در  تغییر  می شود.  راهبردی  و 
یادگیری جدید، یک تغییر مفهومی است؛ بدین معنی 
جدید  رویکردهای  با  هم زمان  قدیمی  رویکردهای  که 
بهتر در  نتیجۀ  با  اینکه یک رویکرد  تا  رقابت می کنند 
یک  از  بعد  و  می یابد  غلبه  دیگر  رویکرد  بر  یادگیری، 
دورۀ طوالنی عملکرد و ایجاد نتایج مثبت، کنار گذاشته 
می شود. دانش آموزان پایۀ دوازدهم تمایلی زیادی دارند 
نمرۀ  و  مطالعه،  عمیق  رویکرد  در  باالتری  نمرۀ  که 
بلوغ  کنند.  کسب  مطالعه  سطحی  رویکرد  در  کمتری 
نمرۀ  که  هستند  عواملی  زندگی،   تجارب  و  دانش آموز 
افزایش می دهد)رامسِدن،  را  رویکرد عمیق و راهبردی 
2003(. در جدول شمارۀ 1، ویژگی ها، مقاصد و راهبرد 
اصلی استفاده از رویکردهای مختلف مطالعه و یادگیری، 

خالصه شده است.

و  یادگیری  متفاوت  رویکرد  نوع  سه   )2019( بیگز 
مطالعه را معرفی کرده است:

یادگیریعمیق:فهم مواد اساسی.
یادگیریسطحی:به حافظه سپردن جزئیات.

یادگیریراهبردی:برانگیختگی به وسیلۀ سنجش.
هدف اصلی رویکردهای مطالعه، کسب موفقیت تحصیلی 
است و برای این منظور، افراد آمادگی دارند که از هر 
ابزاری برای رسیدن به هدف خود استفاده کنند. عوامل 
مؤثر بر رویکردهای مطالعه در محیط دانش آموز محور، 
»دلسرد کننده«  و  »ترغیب کننده«  عوامل  دستۀ  دو  به 
تقسیم می شود. اگر دانش آموزان در یک محیط یادگیری 
دانش آموزمحور تالش کنند که از رویکرد مطالعۀ خاص 
آنها  شخصیت  و  سن  که  است  ممکن  کنند،  استفاده 

این  از  به عنوان یک عامل دلسردکننده، مانع استفاده 
مفاهیم  تشریح  با  یادگیری،  رویکردهای  شود.  رویکرد 
به جزء  به صورت جزء  راهبردها،  و  انگیزش  اکتسابی، 
در  موقعیتی  تقاضاهای  به  دانش آموزان  پاسخ های  در 
نیز  برخی  می شود.  تعیین  متنوع  یادگیری  بافت های 
رویکردهای  رابطۀ  ویژگی های جنسیتی،  کردن  وارد  با 
مطالعه و پیامدهای یادگیری را مطالعه کرده اند. برخی 
از مطالعات نشان می دهد که نمرۀ دانش آموزان دختر در 
رویکرد عمیق مطالعه و انگیزش، بیشتر از مردان بوده 
پسر،   دانش آموزان  رویکرد سطحی  از  استفاده  و  است، 
بیشتر از دانش آموزان دختر است)لیم و سنکو، 2022(.

رویکرد سطحی مطالعه، مانع اصلی استفادۀ دانش آموزان 
از رویکرد عمیق مطالعه در آینده است؛ ضمن آنکه عدم 
تسلط دانش آموزان در به کاربستن مهارت ها ، روش های 

مطالعه و استفاده از رویکردهای مطالعه و شیوۀ درست 
درس خواندن، مشکالت بی شماری را به وجود می  آورد. 
دانش آموزان در رویکرد سطحی مطالعه، تنها به فکر به 
اتمام رساندن دورۀ تحصیلی خود هستند و ترس زیادی 
از شکست خوردن و مردودی دارند و به خاطر همین 
همچنین  می کنند.  استفاده  سطحی  رویکرد  از  ترس، 
گمان  که  است  مطالبی  حفظ کردن  تنها  آنها  قصد 
می کنند در موقع ارزشیابی به آن مطالب نیاز بسیاری 
دارند. بیگز نیز دریافت که فراگیران بین سنین 18 تا 
40 سال، کمتر از رویکردهای مطالعۀ سطحی استفاده 

می کنند)مرتون و سالجو، 1976(. 
رویکرد  از  اول  سال  در  تجربه  کسب  با  دانش آموزان 
کسب  و  زمان  مرور  به  و  می کنند  استفاده  سطحی 

رویکرد  از  دوازدهم،  و  یازدهم  پایه های  در  تجربیات 
استفاده  یادگیری  و  مطالعه  به  راهبردی  و  عمیق 
بر  دهم،  پایۀ  در  رشته ها  همۀ  درسی  برنامۀ  می کنند. 
برنامۀ  و  است  استوار  اولیه  مقدمات  و  اصول  آموزش 
درسی سال های بعد نیز بر پایۀ همین اصول و مقدمات، 
پودمان های پیچیده تر را در نظر می گیرد. برنامۀ درسی 
امکان  دانش آموزان  به  دوازدهم  و  یازدهم  پایه های 
تقویت درک عمیق تر مواد درسی را می دهد؛ ضمن آنکه 
برنامۀ درسی سال آخر نیز بر تجارب عملی، طراحی و 
تحلیل تجربی استوار است و دانش آموزان در این سال 
در تالش هستند که بیشتر درک کرده و آن تجارب را به 
کار بگیرند؛ همچنان که رشد، بلوغ و تحول دانش آموزان 
و تجارب زندگی  دانشجویی، نیز  عوامل مهمی هستند 

که نمرۀ رویکرد عمیق و راهبردی را افزایش می دهند.
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تعریف معلولیت
اساس  بر  و  ندارد  وجود  معلولیت  از  یکسانی  تعریف 
مطالعه ای که گروه واشنگتن1 داشته و مجموعۀ گسترده ای 
از سؤاالت را برای خانوارها به منظور بررسی و سرشماری 
که  فردی  هر  است،  کرده  ارسال  معلولیت  دارای  افراد 
رفتن،  راه  )دیدن، شنیدن،  اصلی  در حوزۀ  عملکردهای 
شناخت، مراقبت از خود و ارتباط با دیگران( دچار ناتوانی 
باشد، به عنوان یک انسان ناتوان )معلول( شناخته می شود؛ 
البته الزم به یادآوری است که تا حدود نیم قرن گذشته، 
معلولیت صرفاً جنبه فردی داشت و بار ناتوانی معلول نیز 
بر عهدۀ خود شخص یا خانواده اش بود؛ اما از سال 1980 
به بعد، معلولیت جنبۀ اجتماعي پیدا کرد. در این دیدگاه، 
فرد معلول، از توانمندي حضور در اجتماع برخوردار است 
و این جوامع هستند که تعیین مي کنند معلولیت تا چه 
اندازه اهمیت دارد و بر این اساس در جهت رفع مشکل فرد 
معلول هزینه مي کنند. امروزه اگر یک فرد معلول نتواند 
وارد جامعه شود، صرفاً معلولیت این فرد، دلیل عدم توان 
ورود وی به جامعه نیست، بلکه جامعه اي که معلول در 
آن زندگي مي کند، نتوانسته است امکانات الزم را براي 
حضور این فرد در جامعه فراهم کند تا جامعه بتواند از 
توانمندي هاي وی استفاده کند. تعبیر کلي این گفته آن 
است که جنبۀ فردي معلولیت، تبدیل به جنبۀ اجتماعي 

شده است ) گروه واشنگتن، 2016(.
از هر پنج نفر  ارزیابی سازمان جهانی یونسکو،  براساس 
جمعیت جهان، یک نفر دچار معلولیت است و 90 درصد 
بچه های معلول در کشورهای در حال توسعه نیز به مدرسه 
نمی روند. برآورد سازمان ملل متحد از آمار معلوالن این 
است که بر اساس بررسی های تخمینی ، 500 میلیون نفر 
معلول در جهان زندگی می کنند و این رقم همه ساله رو به 
افزایش است. بنا بر آمار، حدود 12 درصد از جمعیت ایران 
را معلـوالن تشکیل می دهند که از این میـزان، در حـدود

دو میلیون نفر دارای معلولیت شدید هستند و 6/5 میلیون 
نفر دیگر نیز معلول کم توان هستند ) یونسکو، 2018(.

ضمناً یکی از اهداف توسعۀ پایدار یونسکو2 ) هدف 4( ، 
»آموزش فراگیر و با کیفیت برای همه« است. معلوالن نیز 
از جمله گروه های جمعیتی هستند که در مقایسه با سایر 
افراد جامعه، محرومیت تحصیلی بیشتری دارند. همچنین 
مفاد عهدنامۀ3 سازمان ملل متحد در مورد حقوق افراد 

1- WG( the Washington Group on Disability Statistics)
2- SDG
3- UN Convention

منظور  به  را  راهکارهایی  معلولیت )سال 2006(،  دارای 
استفاده معلوالن از روش های آموزش آزاد و از راه دور، از 

نظر دسترسی به اطالعات و آموزش، ارائه می دهد.
در بین داوطلبان آزمون های سراسری، برخی از متقاضیان 
معلولیت های  دارای  که  هستند  نیز  دانشگاه  به  ورود 
کم  نابینایی،  شامل  معلولیت ها  این  هستند.  مختلفی 
بینایی، ناشنوایي، کم شنوایی، معلولیت جسمي حرکتي، 
آسیب گفتار و زبان، تکاملي رشد)اتیسم( و اعصاب و روان 
است. به همین خاطر، استاندارد سازی اجراء آزمون برای 
این قشر، مدت هاست  انتخاب رشتۀ  و  داوطلبان معلول 
عنوان  به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  مّدنظر  که 
بدین  است؛  بوده  سراسری  آزمون های  برگزاری  متولی 
تحقیقات سازمان سنجش  مرکز  منظور، دو مطالعه در 
انجام شده است: نخستین بار در سال 1385، در حوزۀ 
مصاحبه هاي  تهران،  شهر  در  معلوالن  آزمون  برگزاری 
کیفي با داوطلبان معلول و خانوادها یشان با عنوان »بررسي 
مشکالت معلولین شهر تهران در آزمون سراسري« انجام 
شد. این بررسی نشان داد که معلوالن، خواستار در نظر 
گرفتن مواردی از جمله: بریل شدن سؤاالت، بزرگ چاپ 
کردن سؤاالت، اطالع رسانی متفاوت به معلوالن، مانند 
چاپ پیک سنجش با خط بریل و مشاورۀ ویژه برای این 
گروه از داوطلبان ، بوده اند )مقیمی و همکاران، 1385(. 
در مطالعۀ دیگر که در سال 1388 انجام شد نیز عوامل 
تلفیقی کّمی و  با روش  انتخاب رشتۀ معلوالن  بر  مؤثر 
کیفی )پرسشنامه و مصاحبه( مورد مطالعه قرار گرفت و 
نتایج آن نشان داد که مالک های در نظر گرفتن توانایي و 
استعداد معلوالن، سهولت رفت وآمد از شهر محل زندگی 
معلوالن به شهر محل تحصیل، امکانات خاص دانشگاه 
براي معلوالن، عالقۀ آنها به رشتۀ تحصیلی، دشواري رشته 

با توجه به نوع معلولیت، امکان خدمت به سایر معلوالن، 
امکان ادامۀ تحصیل، و در نظر گرفتن هزینۀ تحصیل در 
رشته، بیشترین اهمیت را در انتخاب رشتۀ معلوالن داشته 

است) قلخانباز و همکاران، 1388(.
گرچه سازمان سنجش آموزش کشور، تمهیداتي را براي 
سهولت در امتحان دادن این داوطلبان در نظر گرفته است، 
ولي هنوز هم بحث برابري و رعایت عدالت در برگزاري 
ابهام است. گفتنی  براي داوطلبان معلول داراي  آزمون، 
را  امکاناتی  آزمون سراسری  متولیان  هر چند  که  است 
برای  آزمون  این  اجراء  شرایط  سازی  بهینه  راستای  در 
داوطلبان دارای معلولیت، لحاظ کرده اند، اما بهتر است 
که طی مطالعه ای، مشکالت معلوالن به صورت عینی تری 
بررسی شده و راهکارهای الزم برای برطرف ساختن موانع 
و مشکالت مورد نظر، تبیین و اجرایی شود. در آزمون 
سراسری سال 1402) نوبت اول، دی ماه 1401(، حدود 
900 هزار نفر ثبت نام کرده اند که از این تعداد، حدود 
2000 نفر از داوطلبان، افراد معلول هستند. لزوم توجه به 
این متقاضیان با شرایط ویژه، این ایجاب را برای سازمان 
راستای  در  را  تسهیالتی  تا  می آورد  وجود  به  سنجش 
اجراء مطلوب آزمون و بهبود کاربری دفترچه های آزمون 
برای این افراد در نظر بگیرد. همچنین با توجه به نتایج 
انتخاب  برای  راهکارهایی  می توان  انجام شده،  مطالعات 
رشته، به داوطلبان معلول بیان کرد، و آن اینکه: داوطلبان 
معلول می توانند مالحظاتی را که داوطلبان مشابه آنها در 
خود  رشتۀ  انتخاب  در  کرده اند،  بیان  گذشته  سال های 
لحاظ کنند و توانایي و استعداد خودشان را در انتخاب 
رشته، مّدنظر داشته باشند، ضمناً سهولت رفت وآمد بین 
مسیر خانه تا دانشگاه، نکتۀ مهمی است که باید به آن از 
سوی داوطلبان معلول توجه شود. همچنین عالقه به رشتۀ 
تحصیلی، از مهم ترین نکاتی است که این افراد می بایست 

در انتخاب رشتۀ خود در نظر داشته باشند.

فاطمهقلخانباز

معلوالن در آزمون سراسری
گروهخاصونسبتًاگستردهايهرسالهدرآزمونسراسريشرکتميکنندکهباتوجهبهشرایطخاصشانمیبایستدراینآزمونمهم،مورد
توجهویژهباشند.اینانافراديبامعلولیتهايمختلفهستندکهدربسیاريازمواردبهآنهابهچشمافرادعادينگاهميشود.مهمترینوظیفۀ
جامعهدربرابرمعلوالن،پذیرشآنهابهعنوانانسانهاییاستکهميتواننددرروندتوسعۀجامعهمؤثرباشند.پذیرشاصلتقسیممساوی
فرصتهابهافرادمعلولجامعهوایجادتسهیالتيکهاینافرادنیزبتوانندشرایطبرابريبادیگراندراستفادهازفرصتهاوامکاناتداشته
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بر اساس نظر اکثر کارشناسان و متخصصان آزمون سازی 
ورودی  آزمون های  کارکرد  نبودِن  روانسنج ها، روشن  و 
اندازه گیری پیشرفت یا استعداد  به عنوان معیاری برای 
)Aptitude or achievement(، مشکل خاصی ایجاد 
نمي کند. آزمون های پیشرفت و آزمون های استعداد، نوعاً 
به عنوان »دو کران یک پیوستار« دیده می شوند و نمرات 
آن دسته از آزمون هاي ورودی که بر موضوعات آموزشي 
آزمون های  جهت گیری  با  متمرکزند،  خاص  دورۀ  یک 
پیشرفت تحصیلي ارتباط نزدیکی دارند؛ به عنوان مثال، 
کالس های  در  دانش آموزان  آنچه  با  سراسري  آزمون 
و  دارد  نزدیک تری  ارتباط  یادگرفته اند،  دبیرستان  دورۀ 
آزمون هاي  کران  به  نزدیک  را  آن  باید  دلیل  همین  به 
پیشرفت تحصیلي جاي داد؛ در حالی که نمرات حاصل 
تسلط  با  کمتری  ارتباط  آنها  مطالب  که  آزمون هایي  از 
آزمون های  پیوستار  نزدیک  دارند،  خاص  موضوعات  در 
بر  بیشتر  آنها  تأکید  و  قرار می گیرند  تحصیلي  استعداد 
مهارت های کالمی، ریاضی و استداللی است تا محتوای 
افراد  استعداد  آنها،  بنابراین،  خاص؛  آموزشی  دورۀ  یک 
مي کنند؛  اندازه گیري  باالتر  سطوح  در  تحصیل  براي  را 

به عنوان مثال، خرده آزمون هاي استعداد در آزمون هاي 
ورودي دکتری، از این گونه آزمون ها هستند؛ با این حال، 
نتایج بررسي هاي کارشناسان و متخصصان این حوزه در 
ارتباط با جایگاه واقعی آزمون هاي ورودي، هنوز قانع کننده 

نیست و نیازمند پژوهش و بررسي بیشتر است.
در آزمون هایی که مبتنی بر یک دورۀ آموزشی هستند 
تهیه  آموزشی  محتوای  و  متن  از  باید  سؤاالت  الزاماً  و 

که  است  پارامترهایی  از  یکی  سؤال،  دشواری  شوند، 
اما  باشد؛  باید  آزمون  تهیه کنندگان  مّدنظر  همیشه 
تحصیلی  استعداد  بر  مبتنی  بیشتر  که  آزمون هایی  در 
برخوردار  باالیی  اهمیت  از  سؤال  پیچیدگی  هستند، 

است.

دشواری سؤال در برابر پیچیدگی سؤال
دشواری سؤال به طور کلی به این معنی است که چه 
تعداد از افراد قادر خواهند بود که به یک سؤال پاسخ 
داد؛  خواهند  درست  پاسخ  آن  به  یا  و  بدهند  درست 

بنابراین، دو بخش را شامل می شود:
پیشازآزمون:این بخش که به آن »پیش بینی نظری« 
نیز می گویند، عبارت است از درصد دانش آموزانی که 
احتمال می رود به یک سؤال پاسخ درست بدهند. انجام 
این کار از طریق یک کمیته که متشکل از کارشناسان 
موضوعی هستند، صورت می گیرد تا مشخص کنند که 

سؤاالت بیش از حد دشوار یا آسان نیستند.
پسازآزمون:این بخش، شامل درصد دانش آموزانی 
می شود که پس از آزمون به طور واقعی پاسخ درست را 

آگاهی

در آزمون هایی که مبتنی بر یک دورة 
آموزشی هستند و الزاماً سؤاالت باید 

از متن و محتوای آموزشی تهیه شوند، 
دشواری سؤال، یکی از پارامترهایی 
است که همیشه مّدنظر تهیه کنندگان 
آزمون باید باشد؛ اما در آزمون هایی 

که بیشتر مبتنی بر استعداد تحصیلی 
هستند، پیچیدگی سؤال از اهمیت 

باالیی برخوردار است

 سلیمانذوالفقارنسب

آزمون های پیشرفت تحصیلی
در برابر

آزمون های استعداد تحصیلی
یکيازنقدهاوسؤاالتيکههمیشهدربارۀآزمونهايوروديوجودداشتهاست،اینبودهکه

آیااینآزمونهايورودي،پیشرفتتحصیليویژهايرااندازهمیگیرندیااستعدادهایفکریوعقالنیراارزیابیمیکنند.
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انتخاب کرده اند. الزم به یادآوری است که اگر بیش از
70 درصد از آزمون شوندگان به یک سؤال پاسخ درست 
تا  بین 30  اگر  و  آسان می گویند،  آن سؤال  به  دهند، 
70 درصد آزمون شوندگان به آن پاسخ درست بدهند، 
آن سؤال متوسط خواهد بود و اگر کمتر از 30  درصد 
آزمون شوندگان به آن سؤال، پاسخ درست بدهند، به آن 

سؤال دشوار گفته می شود. 

پیچیدگی شناختی سؤال
به پیچیدگی  ایجاد می کند،  الزام فکری که یک سؤال 
سؤال مربوط است؛ یعنی چیزی در سؤال که دانش آموز 
را وادار می کند به یاد آورد، بفهمد، تحلیل کند و انجام 
دهد؛ به عبارتی پیچیدگی شناختی سؤال، به الزام های 
شناختی الزم برای پاسخ درست دادن به یک سؤال و 
اینکه برای رسیدن به پاسخ درست یک سؤال، چند گام 

باید برداشته شود، اشاره دارد.
برایتهیۀسؤاالتیکهبتوانندپیچیدگیشناختی
نظر بایددر بگیرند،دوعامل اندازه را داوطلبان

گرفتهشود:
1- برای انجام این کار، دانش آموز باید با مفاهیم اولیۀ 

تکلیف در دوران تحصیل آشنا شده باشد.
2- سؤاالتی که انتخاب می شوند، باید بر اساس تناسب 

پیچیدگی  اما  باشد،  دانش آموز  کالسی  سطح  با  سؤال 
تجربه  دانش آموز  که  ویژه ای  درسی  برنامۀ  از  سؤال، 
کرده است، مستقل باقی می ماند؛ به عبارت دیگر، این 

پیچیدگی، هیچ ارتباطی با برنامۀ درسی ندارد. 

رده بندی سؤال ها
با عناوین پیچیدگی کم، متوسط و باال

پیچیدگی کم )ممکن است دانش آموز را ملزم کند به 
اینکه سؤال را در یک گام حل کند(.

برداشتن  مستلزم  که  است  )ممکن  متوسط  پیچیدگی 
گام های چندگانه باشد(.

ترکیب  و  تحلیل  به  ملزم  را  )دانش آموز  باال  پیچیدگی 
اطالعات می کند(.

اطمینان  این  آزمون،  یک  سؤال های  پیچیدگی  سطوح 
دانش  ژرفای  به دست می دهد که سؤاالت می توانند  را 
و  سنجش  آزمون گیری،  برنامۀ  هر  در  را  یادگیرندگان 

ارزشیابی کنند.

تعیین سطوح پیچیدگي
سؤاالت آزموني که نیازمند فراخواني حقایقي هستند و 
مي توان آنها را حفظ کرد، نسبت به سؤاالتي که مستلزم 
شناختي،  لحاظ  از  پدیده هاست،  از  بعضي  توضیح 
پیچیدگي کمتري دارند. همچنین سؤاالتي که مي توان 
شناختي،  لحاظ  از  داد،  پاسخ  کار  یک  انجام  با  را  آنها 
انجام  مستلزم  که  سؤاالتي  تا  دارند  کمتري  پیچیدگي 
کارهاي  این  اگر  ویژه  به  هستند؛  چندگانه ای  کارهاي 
متفاوت، حتماً به طور هم زمان مورد توجه قرار گیرند. 

بعضي از سؤاالت آزمون، کمتر پیچیده هستند؛ چون در 
مورد چیزهایي از داوطلبان پرسش می کنند که مجرد 
یا  را مشاهده  آنها  برعکس مي توان  و  نیستند  و ذهنی 
با  ارتباط  در  که  سؤاالتي  مثال،  عنوان  به  کرد؛  لمس 
خصیصه هاي فیزیکي هستند، این گونه اند؛ مثل اینکه از 

داوطلب آزمون سؤال شود: »چگونه میزها و صندلي ها 
پیچیدگي  بنابراین،  هستند؟«  متفاوت  یا  مشابه  هم  با 

کمتري دارند. 
ویژگي هاي  از  یکي  همان طور که پیش تر گفته شد، 
پیچیدگي شناختي آن است که این مقوله، با دشواري 
سؤاالت  از  بعضي  دارد.  کمي  ارتباط  آزمون  سؤاالت 
یک  تنها  دربرگیرندۀ  چون  دارند؛  کمتري  پیچیدگي 

پاسخگویي  ولي  نیستند،  انتزاعي  و  هستند  عمل 
اطالعات  با  چون  است؛  مشکل  بسیار  آنها  به  درست 
مبهمي سر وکار دارند؛ به عنوان مثال، اگر از داوطلب 
نام  را  آسیا  در  طوالني  رودخانۀ  »ده  شود:  پرسش 
دیگر،  طرف  از  است؛  دشوار  آن  به  پاسخ  ببرید.« 
اینکه  با  پیچیده،  شناختِي  تکالیف  از  بعضي  تکمیل 
انتزاعی هستند، اما بسیار آسان است؛ به عنوان مثال، 
اگر سؤال آزمون در مورد »پیدا کردن و خریدن یک 
باشد،  بزرگ«  آن الیِن  فروشي  خرده  یک  از  کتاب 
همین  و  مرحله  چند  نیازمند  فرآیند،  این  اگر  حتي 
باشد،   )Abstractions( انتزاعی  اندیشه هاي  طور 

پاسخ به آن، کار آساني است. 
-----------------------------------------
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آگاهی

الزام فکری که یک سؤال ایجاد می کند
به پیچیدگی سؤال مربوط است؛ 

پیچیدگی شناختی سؤال، به الزام های 
شناختی الزم برای پاسخ درست دادن 

به یک سؤال و اینکه برای رسیدن 
به پاسخ درست یک سؤال

چند گام باید برداشته شود، اشاره دارد

بعضي از سؤاالت آزمون، کمتر پیچیده 
هستند؛ چون در مورد چیزهایي از 

داوطلبان پرسش می کنند که مجرد و 
ذهنی نیستند و برعکس مي توان آنها 

را مشاهده یا لمس کرد؛ به عنوان مثال، 
سؤاالتي که در ارتباط با خصیصه هاي 

فیزیکي هستند، این گونه اند

گـرامـی  خـوانندگان  و  مخاطبـان  اطـالع  به  وسیله  بدیـن 
هفتـه نامـه پیـک سنـجش می رسـاند کــه ایـن هفته نـامه، آمـاده 
اعضـای  ارزشمـند  مقـاالت  و  پیشنهـادهــا  نظــرات،  دریافـت 
مراکز  و  مؤسسات  فعال  دانشجویان  و  پژوهشگران  علمی،  هیـأت 
دانشـگاهی در زمینـه های مطالـعه و برنامه ریزی، شیوه های مطالعه 
کنکور،  روان شناسی  اضطراب،  و  استرس  با  مقابله  راه های  مؤثر، 
زمینه های  دانشگاهی،  رشته های  معرفی  موفقیت،  در  مؤثر  عوامل 
اشتغال زایی و کارآفرینی و... که می تواند برای داوطلبان آزمون های 

سراسری ورود به دانشگاه ها مفید باشد، خواهد بود.
این هفته نامه، انتظار دارد با همکاری و همیاری این عزیزان، بتواند 
نقش  پیشگفته،  موضوعات  در  ارسالی  علمی  مطالب  از  استفاده  با 

خود را، که یاری رساندن مداوم به داوطلبان آزمون های سـراسـری 
در تمام ایـام سال است، به خوبی ایفا نماید.

شایسته است که مطالب ارسالی، برگرفته از پژوهش ها و جست و 
جوهای شخصی یا حاصل ترجمه آنها از منابع معتبر علمی باشد. 
ترجمه  یا  تدوین  یا  تألیف  مراجع  و  منابع  ذکر  که  است  بدیهی 

مقاالت، الزامی است.
ضمناً به اطالع می رساند که این نشریه، در حک و اصالح یا خالصه 
کردن مقاالت و جستارهای ارسالی در موضوعات یاد شده، و همین طور 

درج یا عدم درج آنها در نشریه، آزاد است.  
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peyk@sanjesh.org   
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