
اكبر عبداللهی )نويسنده مسئول(
استاد یار آموزش زبان فرانسه، دانشگاه تهران
Email: akbar. abdollahi @ ut. ac.ir
آسيه خواجه علی
 دانشجوي دكتراي زبان فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس
Email: a. khajehali@ ut. ac.ir

نقش ارزشیابي در بهبود 
ــوزش زبان اثربخشي آم

مقدمه
ارزشــیابی زبان آموزان در کالس زبان یکی از مسائل مهم در 
آموزش و یادگیری زبان خارجی است و موضوعی بسیار گسترده 
و پراهمیــت در این حوزه به حســاب می آید. به این منظور در 
این مقالــه و مقاالت آتی بــه این موضوع خواهیــم پرداخت. 
به طــور معمول معلمان زبــان در دوره هــای تربیت مدرس با 
موضوع ارزشیابی و شیوه های گوناگون آن آشنا می شوند. یکی 
از روش های رایج ارزشــیابی در مدارس و دانشگاه ها ارزشیابی 
پایان نیم ســال اســت که براساس شــیوة نمره دهی1 بنا شده 
است؛ شیوه اي كه تنها به نمره یا دریافت مدرک مورد نظر ختم 
می شــود. در این روش از پیشــرفت زبان آموزان در طول دورة 
یادگیری چشم پوشی می شــود و پیشرفت و توانایی های زبانی 
آن ها تنها در یک روز و براساس یک امتحان مورد ارزشیابی قرار 

می گیرد. عالوه بر این شیوه، شیوه های دیگری نیز برای ارزشیابی 
پیشرفت و توانایی زبانی زبان آموزان وجود دارد كه به آن ها نشان 
می دهد تالش ها و توانایی هایشــان در یادگیری و پیشرفت شان 
در فراگیری زبان قابل احترام و با ارزش است. بنابراین بسیاری 
از متخصصان در حوزة آموزش زبان بر این باورند که می بایست 
یادگیری زبان آموزان را براســاس روش های گوناگون دیگر، نه 
فقط بر مبنای سیســتم نمره دهی، مورد ارزشیابی قرار داد. در 
مقالة پیش  رو به بررســی تعدادی از شیوه های ارزشیابی که در 

بهبود اثر بخشی آموزش زبان نقش دارند می پردازیم. 

كليدواژهها:آموزش زبان خارجی، ارزشیابی، پیشرفت زبانی، 
سیستم نمره دهی
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1.دوحوزةاصلیارزشيابیدرکالسزبان
هنگامی که ســخن از ارزشــیابی به میان می آید می بایست 
دو حوزة اصلــی را از هم تفکیک کرد که عبارتند از: بررســی 
آموخته هــای زبان آمــوزان در کالس، یا ارزشــیابی نهایی2، و 
ارزشــیابی هایی که به منظور به دست آوردن اطالعات3 از میزان 
پیشــرفت زبان آموزان صورت می پذیرد و هدف آن بهبود شیوة 
تدریس و اتخاذ رویکردهای مؤثرتر یاددهی- یادگیری توســط 
معلم و زبان آموزان اســت. در ادامه به توضیح موارد ذکر شــده 

می پردازیم.

éبررسیآموختههایزبانآموزان
به منظور بررســی آموخته های زبان آمــوزان در کالس زبان 
و به دســت آوردن ارزشیابی نهایی می بایســت استاندارد هایی 
را مد نظــر قرار داد که عبارتند از: دســتور زبان، واژگان زبانی، 
سیستم آوایی و عناصر فرهنگی و ارتباطی. بنابراین معلم زبان 
تولیدات کتبی و شفاهی زبان آموزان را براساس میزان انطباقشان 
با اســتاندارد های زبانی )دستور زبان، واژگان و ...( مورد بررسی 
قرار می دهد. در طول دورة فراگیری زبان، ســعی معلم زبان بر 
این است که زبان آموزان استانداردهای زبانی را براساس سطح 
زبانی شان فراگیرند و تا آنجایی که ممکن است این استانداردها 

را در بیان کتبی و شفاهی خود به درستی به کار برند.
  در ســال هــای 1960پيرون و دیگر پژوهشــگران حوزة 
آموزش سیســتم نمره دهی را ابداع کردند. طبق نظر ایشــان 
سیستم نمره دهی می تواند به بیان کتبی یا شفاهی زبان آموزان 
نمره ای دقیق بدهد به گونه اي كه نشان دهندة ارزش واقعی آن 
باشد. در اینجا این سؤال به ذهن خطور می کند که اگر می توان 
به بیان کتبی یا شــفاهی زبان آموزان نمره ای دقیق داد چرا در 
برخی موارد شاهد اختالف نمره بین چند مصحح هستیم؟ كه 
در پاســخ باید گفت راه حلی که می توان برای کاهش خطا در 
نمره دهی ارائه داد این اســت که در وهلة اول، ارزشــیابی بیان 
کتبی و شــفاهی زبان آموزان براســاس چارت ارزشیابی4 انجام 
شود. چارت ارزشیابی استاندارد های زبانی در هر سطح زبانی را 
شامل می شود. دومین راه حل برای کاهش خطا در  نمره دهی، 
با استفاده از چارت ارزشیابی، ارزیابي مجدد توسط دو یا سه نفر 
اســت. این شیوه می تواند برای ارزیابي تولید کتبی زبان آموزان 
به کار برده شود. با وجود این، باید دانست كه سیستم  نمره دهی 

برای ارزشــیابی ها و امتحاناتی که شامل سؤاالت چند گزینه ای 
یا سؤاالتی با جواب های مشخص اســت ابزاری دقیق به شمار 
مي رود، اما برای ارزشــیابی عملکرد زبان آموزان در بیان کتبی 
و شــفاهی به عنوان ابزاری برای تخمین زدن براساس معیارها 
و اســتانداردهای زبانی  کاربرد ندارد. باید به این نکته نیز اشاره 
کرد که در برخی مواقــع نمره می تواند تأثیر مثبت یا منفی بر 
زبان آموز بگذارد و نشان دهندة تمامی تالش ها و فعالیت های او 
در کالس زبان نباشد. بدین منظور بهتر است که نمره همراه با 
توضیحات و گزارشی باشــد در مورد پیشرفت فردی و گروهی 
زبان آمــوزان و فعالیت هایی که هــر دانش آموز در کالس انجام 

داده است.   

éارزشيابیبهمنظوربهدستآوردناطالعات
برای اینکه ارزشیابی بتواند نقشي در بهبود عملکرد آموزشی 
ایفا كند باید نقش  آگاهی بخش و اطالع رســان داشــته باشد. 
اطالعاتی که معلم از طریق نمرة امتحان حاصل می کند بسیار 
جزئي و ناچیز است به گونه ای که این اطالعات نمی تواند آگاهي 
دقیقي را به منظور بهبود عملکرد آموزشی در اختیار معلم قرار 
دهد. بنابراین معلم به ارزشیابی دقیق تری برای به دست آوردن 
اطالعات دقیق و کاربردی تر نیاز دارد. در کالس زبان، معلم بعد 
از تحقق برنامة آموزشــی مورد نظر که اهداف آموزشی خاصی 
را دنبال می کند، بر عملکــرد زبان آموزان در انجام فعالیت های 
کالســی مرتبط با برنامة آموزشی نظارت می کند. هدف از این 
نظارت، ارزشیابی میزان یادگیری محتوای درس و تحقق اهداف 
آموزشــی مشخص شده توسط زبان آموزان است. به این منظور، 
نقش معلم زبان در طي فرایند آموزشی در کالس زبان، رساندن 
زبان آمــوز از وضعیت و نقطة اولیــه )الف( به نقطة مورد نظر در 
برنامه و اهداف آموزشــی )ب( است. در این راستا برای تعیین 
برنامة آموزشــی و محتوای درس می بایست سطح زبانی اولیة 
زبان آموز را مورد ارزشیابی قرار داد. بعد از مشخص شدن سطح 
زبانی اولیه و شــروع فرایند آموزشــی، جهت اطــالع از میزان 
یادگیری در حین فرایند آموزشی، ارزشیابی های متناوبی توسط 
معلم زبان انجام می شــود. این ارزشــیابی ها می توانند در قالب 
تمرین هــا و فعالیت های متفاوت زبانی، اعم از فردی یا گروهی، 
انجام شوند. در آخر نیز، ارزشیابی نهایی در پایان دورة آموزشی 
برای اطالع از آنچه که زبان آموزان فراگرفته یا که فرانگرفته اند 

انجام می شود. 

ارزشیابی نهایی جهت اطالع 
از موارد فراگرفته شده و موارد 

فراگرفته نشده

ارزشیابی های متناوب در حین 
فرایند آموزشی به منظور بهبود 

فرایند آموزشی

ارزشیابی اولیه جهت دریافت 
اطالعات از سطح زبانی زبان آموز 
قبل از شروع دورة آموزش زبان

فرایند های آموزشی + فرایندهای وضعیت نهایی
وضعیت اولیه و واقعی زبان آموزیادگیری
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۲.سهعملکردمهمارزشيابی
براســاس نظر الندشیر )19٨4(، این سه عملکرد که به آن ها 
خواهیم پرداخت، ابزار ارزشــیابی آموزشی به حساب می آیند و 
می توان آن ها را براســاس زمانی که در فرایند آموزشــی ظهور 
می کنند تقســیم بندی کرد: قبــل از دوره، در طول دوره و بعد 
از دورة آمــوزش. در این بخش به میــزان تأثیر هر یک از این 
عملکرد ها در دو حوزة اصلی ارزشیابی که در ابتدای مقاله از آن 

سخن گفتیم می پردازیم. 

éپيشبينی۵
این مرحله از ارزشیابی در راهنمایی و جهت دادن به زبان آموز 

مؤثر است. این عملکرد ارزشیابی در جست وجوی شناخت سطح 
واقعی زبان آموزان جدید است که هم به زبان آموز و هم به معلم 
برای شــناخت این ســطح کمک می کند. با کمک آزمون های 
مشخصی که به این منظور طراحی شده  می توان سطح توانایی 
زبانی را، که زبان آموز می تواند در طی دورة آموزشی به آن دست 

محتوای و آموزشی برنامة تعيين برای
اولية زبانی سطح میبايست درسی
داد. قرار ارزشيابی مورد را زبانآموز
بعدازمشخصشدنسطحزبانیاوليهو
از اطالع آموزشی،جهت فرايند شروع
ميزانيادگيریدرحينفرايندآموزشی،
ارزشيابیهایمتناوبیتوسطمعلمزبان

انجاممیشود

یابد، پیش بینی کرد. روش های متفاوتی برای شناخت و بررسی 
ســطح واقعی زبان آموزان وجود دارد کــه عبارتند از: )1( خود 
ارزشیابی، که توسط خود زبان آموز انجام می شود. در این راستا 
چارچوب مشترک اروپایی زبان ها6 جدول خود ارزشیابی برای هر 
یک از مهارت های زبانی را پیشــنهاد داده است. )2( همچنین 
می توان از آزمون های تعیین ســطح استفاده کرد. این آزمون ها 
آزمون هایی استاندارد و درجه بندی شده بر مبنای سطوح زبانی 
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هســتند که می توانند اطالعات نســبتًا دقیقی از سطح زبانی 
زبان آمــوزان در هر مهارت زبانی را به طــور جداگانه در اختیار 
معلم و یا مؤسســة آموزشــی قرار دهند. گاهی می توان آزمون 
تعیین سطح را یک بار قبل از شروع دوره و یک بار بعد از اتمام 
دوره انجــام داد که به عنوان آزمون مقدماتی و آزمون نهایی در 
نظر گرفته می شوند. در این صورت دو عملکرد ارزشیابی شکل 

می گیرد: پیش بینی و دریافت اطالعات نهایی. 
مرحلة پیش بینی می تواند به عنوان ابزاری به کار رود که معلم 
زبان را در چگونگی پیشــبرد اهداف آموزشــی اش یاری  كند. 
شناخت وضعیت اولیه می تواند برای زبان آموز نیز مفید باشد. این 
شــناخت به او امکان می دهد تا بداند در کجای مسیر آموزشی 
قرار گرفته اســت و به او کمک می کند تا تالش و انگیزه اش را 
بــرای اتخاذ تصمیم هایی که در پیشــرفت او در یادگیری زبان 

خارجی مؤثر است به طور مستقل تقویت نماید. 

éتشخيص
این مرحله از ارزشیابی که دومین عملکرد محسوب می شود 
در تمام طول دورة آموزشی انجام می شود. این عملکرد مدرس 
همانند عملكرد پزشــکی اســت که بعد از نخستین معاینات و 
تشخیص اولیة بیماری داروهای الزم را تجویز می نماید و بعد از 
مصرف داروها با معاینات بعدی تأثیر داروها و روش های درمانی 
را مورد بررسی قرار مي دهد تا در صورت نیاز روش های دیگری  
را بــرای درمان و ترمیم بعضی از اختــالالت به کار  گیرد. معلم 
زبان همانند پزشــک روش ها و محتوای آموزشــی را براساس 
سطح اولیه زبان آموز و با در نظر گرفتن نیازها و اهداف آموزشی 
خود تدوین مي كند. باید در نظر داشت که هر زبان آموز سرعت 
یادگیــری و روش های یادگیری خاص خــود را دارد. بنابراین 
معلم زبان، بدون ارزشــیابی تمام موارد مربوط به  هر زبان آموز، 
می بایست اهداف اصلی دورة آموزشی را مشخص و براساس آن 
پیشرفت زبان آموزان را در طول دوره، ارزشیابی کند. ارزشیابی 
زبان آموزان در طول دورة آموزشــی امکان بررسی آموخته های 
زبان آمــوزان را مرحله به مرحله  فراهم می کند و به معلم اجازه 
می دهــد تا در صــورت نیاز به عقب برگردد و موارد آموزشــی 

گفته شده را با زبان آموزان مرور نماید و تکنیک ها و راهبردهای 
آموزشی اش را بر اساس ارزشــیابی های انجام شده تغییر دهد. 
عملکرد تشخیصی٧ همچنین به زبان آموز این فرصت را می دهد 
تا بر روند یادگیری خود آگاه شود و برای بهبود ضعف ها تالش 

نماید.
 

éدريافتاطالعاتنهايی
دریافت اطالعات نهایی در پایان دورة آموزشی انجام می شود. 
این مرحله می تواند اطالعاتی را برای شروع یک دورة آموزشی 
جدیــد در اختیار معلم زبان قرار دهد که براســاس معیارها و 
اهداف آموزشــی انجام می شود. مرحلة پایانی می تواند به عنوان 
مرحلة ابتدایی برای شــروع دورة آموزشی بعدی در نظر گرفته 
شود. ارزشیابی نهایی٨ می تواند به صورت کّمی، بر اساس سیستم  
نمره دهی، و یا به شــکل کیفی، در قالب گزارشــی از عملکرد 
زبان آموزان، ارائه شود. همچنین ارزشیابی پایانی می تواند برای 

اعطای مدرک و گواهی آموزشی به زبان آموزان استفاده شود.
 

۳.نتيجهگيری
در این مقاله به اختصار از اهمیت ارزشــیابی در کالس زبان 
و نقش آن در بهبود اثر بخشــی آموزش زبان ســخن گفتیم و 
به بررســی دو روش و ســه عملکرد مهم ارزشــیابی در حوزة 
آموزش و یادگیری زبان خارجی پرداختیم. ارزشــیابی جزئی از 
اصلی ترین موارد آموزش و یادگیری زبان است که هم به معلم 
و هم به زبان آموز در پیشبرد اهدافشان کمک می کند. ارزشیابی 
موضوعی بسیار گسترده اســت و کوشش ما بر این است تا در 

مقاالت آتی به نکات دیگری در این حوزه بپردازیم.           

پينوشتها
1. Docimologie
2. Evaluation sommative
3. Evaluation formative
4. Grille d’évaluation
5. Pronostic
6. CEFR
7. Diagnostic
8. Inventaire
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