
ارزشيابي اثربخش 
توانش هاي زباني در كالس

مقدمه
در مقاله پيشــين )شــماره 1 پاييز 98( از اهميت ارزشيابي 
سخن گفتيم و به بررسي دو روش و سه عملكرد مهم ارزشيابي 
در حــوزة آموزش و يادگيري زبان خارجــي پرداختيم. در اين 
مقالــه، با توجه به گســتردگي و اهميت موضوع مي كوشــيم 
تا به بررســي چگونگي ارزشــيابي اثربخش توانش هاي زباني1 

زبان آموزان بپردازيم.
ارزشيابي يكي از جنبه هاي غيرقابل چشم پوشي در ساختار 
كالس زبــان اســت. دو مفهوم »ارزشــيابي« و »پيشــرفت« 
زبان آمــوزان تصويــري از توانايي ها و مهارت هــاي زباني را كه 
معلم زبان بايد از آن ها انتظار داشــته باشــد ترســيم مي كند. 

درك مفهوم ارزشــيابي همان درك صحيح و دقيق ارزشــيابي 
جنبه هاي مختلف مهارت هاي زباني شفاهي و كتبي زبان آموزان 
و نيز توانايي هايي مانند توانايي هاي واژگاني، دســتوري، آوايي، 
ارتباطي، منظورشناختي و تعاملي است. بدين منظور مي بايست 
به زمان، شيوه و نحوة ارزشيابي هريك از مهارت ها و توانايي ها 
توجه نمود. با توجه به اهميت ارزشــيابي در چارچوب مشترك 
اروپايي زبان هــا2، در بخش اول مقالــه نگاهي مختصر خواهيم 
داشــت به تعريف و اهميت ارزشــيابي در چارچوب مشــترك 
اروپايي زبان ها؛ و پس از آن ارزشــيابي مهارت ها و توانايي هاي 

زباني را مورد بررسي قرار خواهيم داد.
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۱. چارچوب مشــترك اروپایي زبان ها و ارزشيابي 
زبان آموزان

چارچوب مشترك اروپايي زبان ها به منظور ايجاد معيارهايي 
مشــترك براي همة زبان ها و همة زبان آموزان جهت دستيابي 
و تعييــن مراحل مختلف آموزش زبــان خارجي به وجود آمده 
اســت. اين چارچوب به ما اجازه مي دهد تا اهداف آموزشــي را 
به دقت مشــخص نماييم و لذا ما را به سمت كسب توانايي هاي 
مورد نظر در هر ســطح زباني هدايت مي كنــد. اين چارچوب 
با تعريف شش سطح زباني مشــخص براي همة زبان ها امكان 
تعيين معيارها و توانايي هاي مشــخص زباني و ارزشــيابي اين 
توانايي ها را فراهم ساخته است. ديگر كاربرد چارچوب مشترك 
اروپايي زبان ها در حوزة ارزشــيابي براي انجام ارزشيابي پاياني، 
ارزشــيابي در طول دوره و ارزشيابي به منظور اعطاي گواهي به 
زبان آموزان است كه در مقالة پيشين به آن اشاره شد. چارچوب 
مشــترك اروپايي زبان ها همچنين جنبه ها و توانايي هاي كيفي 
استفاده از زبان را توصيف مي كند و با تعيين معيارهايي امكان 
ارزشــيابي ميزان تســلط به هر يك از اين توانايي هاي زباني را 
فراهم مي آورد. بنابراين، زبان آموزان، معلمان زبان و ممتحنين 
و مصححيــن آزمون هاي زبان مي توانند از چارچوب مشــترك 
اروپايي زبان ها به منظور پيشبرد اهداف يادگيري و ياددهي بهره 

گيرند.

2. ارزشيابي توانایي هاي زباني
ارتباط زباني در سه مرحله محقق مي شود كه عبارت است از: 
دريافت3، توليد4 و تعامل زباني5. هريك از اين مراحل خود شامل 
اجزايي است كه قابل ارزشــيابي هستند. اين اجزا توانايي هاي 
زباني هســتند كه زبان آموز براي دريافت و توليد ارتباط زباني 
و نيز به منظور تعامل زباني در موقعيت زباني مشخص از آن ها 
بهره مي گيرد. در اين بخش به بيان و توضيح توانايي هاي زباني 
به جهت لحاظ كردن و ارزشيابي آن ها در ارزشيابي زبان آموزان 

مي پردازيم.
 توانايي واژگاني: توانايي واژگاني شامل قابليت استفاده از موارد 

زير است:
1. عباراتي كه ساختار ثابت دارند مانند: »سالم، حال شما چطور 

است؟«،
2. اصطالحات و ضرب المثل ها مانند: »وقت گل ني«،

3. واژگاني مانند: اسم، صفت، فعل و قيد،
4. عناصر دستوري مانند: حرف اضافه، ضمير، حرف ربط و ... .
 توانايي دســتوري: عبارت اســت از قابليت ساختن جمالت 
براساس قوانين دستوري كه ساختار زبان را تعيين مي كنند.

 توانايي معناشناختي6 : قابليت توليد معنا با رعايت ساختارهاي 
درست زباني. اين توانايي شامل دو بخش مي شود كه عبارت 
است از توليد ساختار زباني و توليد معنا كه هر دو در كنار هم 
باعث ايجاد ارتباط زباني صحيح مي شــود. در رويكرد سنتي 

آموزش زبان، معلم در ابتدا ســاختار زبان را آموزش مي دهد 
و توجه او به ساختار زبان معطوف است و معنا در درجة دوم 
قرار مي گيرد. با ظهور ســطح آستانه7 اهميت در وهلة اول بر 
رويكرد مفهومي8 و عملگرايي9 در ارتباط زباني است و ساختار 

واژگاني و دستوري در درجة دوم اهميت قرار مي گيرد.
 توانايي آوايــي: توانايي آوايي، توانايي دريافت، تشــخيص و 
تمايز آواهــاي زباني به منظور توليد آواهاي درســت زباني 
است. توانايي آوايي همچنين ويژگي هاي آوايي چون: آواهاي 
خيشــومي10، صامت11، مصــّوت12 و لبــي13 و ويژگي هاي 

زبرزنجيري14 همچون: تأكيد، ريتم و لحن را دربرمي گيرد.
 توانايي اماليي: توانايي اماليي شامل توانايي شناخت و توليد 
انواع مختلف نوشــتار )خط شكسته، چاپي، حروف كوچك و 
بزرگ( و رعايت امالي درســت كلمات و نشانه ها و همچنين 

رعايت نشانه گذاري صحيح در جمالت مي شود.
 توانايي جامعه شــناختي زبان15: جامعه شناســي زبان عوامل 
فرهنگيـ  اجتماعي مورد اهميت در استفاده از زبان مقصد را 
مورد مطالعه قرار مي دهد. اين توانايي شامل اين موارد مي شود: 
نشــانگرهاي ارتباطي اجتماعي، مانند سالم و احوال پرسي، 
شيوه هاي خطاب قرار دادن ديگران در محيط هاي متفاوت و 
...، رفتارهاي مؤدبانه و نامؤدبانه، شناخت و توانايي استفاده از 
اصطالحات روزمره در اجتماع، ايجاد تمايز در روابط متفاوت 

اجتماعي مانند: روابط اداري، رسمي، خانوادگي، دوستانه.
 توانايــي منظورشــناختي16: توانايي منظورشــناختي يعني 
به كارگيري زبان در حوزة عمل. اين حوزه توانايي گفت وگو17 
را دربرمي گيرد و توانايي تشكيل جمالت به صورت همگون و 

مطابق با شرايط ارتباطي را شامل مي شود.

۳. ارزشيابي مهارت هاي زباني
در ابتــدا بايد ذكــر كرد كه مهارت هاي زباني شــامل چهار 
مهارت درك مفهوم شنيداري18، درك مفهوم نوشتاري19، بيان 
كتبي20 و بيان شفاهي21 است. در اين بخش ارزشيابي هريك از 

اين مهارت ها را مورد مطالعه قرار مي دهيم.

الف. ارزشيابي درك شنيداري
يكي از مهم ترين داليل اهميت دادن به درك مفهوم شفاهي 
و كتبي و ارزشــيابي آن ها در كالس زبان اين اســت كه امروزه 
تحقيقات نشــان مي دهند كه قسمت بزرگي از محفوظات ما در 
حين يادگيري زبان خارجي به شكل نامحسوس، با تكرار و با درك 
مفاهيم كتبي و شــفاهي از طريق خوانــدن متون و گوش دادن 
به منابع صوتي و تصويري شــكل مي گيرد. در رويكرد ارتباطي 
نمي توان ســطح زباني زبان آموزان را تنها براساس توانايي درك 
آنچه معلم سر كالس مي گويد مشخص نمود. يك آزمون واقعي 
به منظور تشخيص و ارزشيابي سطح درك شنيداري زبان آموز، 
بايد جنبه هاي مختلف گفت وگو به زبان مقصد را در برگيرد؛ مانند 
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خوانش تعريف شود. خواندن متن ممكن است براي زبان آموزان 
ســخت به نظر آيد و آن ها را در درك مفهوم متن دچار مشكل 
كند. اين مشكل با انتخاب متون مناسب و منطبق با سطح زباني 
آن ها و نيز با دقت و توجه معلم در طرح ســؤاالت مناســب با 
سطح زبان آموزان برطرف مي گردد. در اين قسمت پروژه هايي را 

متناسب با سطح زبان آموزان تعريف مي كنيم:
 پــروژة كاربردي و عملــي: در اين پروژه هــدف از خوانش 
متن انجام يا تصميم گيري براي انجام يك كار عملي اســت. 
به عنوان مثال، خواندن دستور آشپزي براي تهية غذا، خواندن 
دســتورالعمل كاركرد يك وسيله، خواندن خالصة فيلم هاي 
مختلف براي انتخاب فيلم يا خواندن خالصه اي از كتاب براي 

خريد آن.
 پــروژة معناشــناختي: در اين پروژه هــدف از خوانش فهم 
اطالعات متن به منظور بيان نظر و ابراز انديشه هايي مرتبط 
با متن اســت. اين خوانش معمواًل همراه با بيان نظر، تقدير، 
نقد و يا نوشــتن گزارش يا خالصه اي از متن است به منظور 
تبادل برداشت ها و نظرات و احساسات در يك گفت وگو. اين 
پروژه نوعي خوانش اســت كه هــدف آن انجام يك فعاليت 

ارتباطي است.
 پــروژة يادگيري: هدف از اين پــروژه خوانش متن به منظور 
يادگيري ساختار متن اســت. به عنوان مثال: سرمقاله، طنز، 
اســتدالل منطقي و غيره. اين نوع خوانش به خواننده اجازه 
مي دهد تا بتواند با نمونه هايي از ســاختارهاي متفاوت متن 

آشنا شود.

مكالمات روزمره، رسانه ها، كنفرانس، سينما، مجالت و كتب علمي 
و ادبي. انتخاب هريك از موارد ذكر شــده بايد مبتني بر اهداف 
آموزشي مورد نظر باشد. ويژگي ارزشيابي درك مفهوم شفاهي اين 
است كه قابل بازگشت نيست، به اين معنا كه زبان آموز نمي تواند 
بــه عقب باز گردد و مانند يك متن آن را چند بار بازخواني كند. 
اين ويژگي خاص درك مفهوم شفاهي، زبان آموز را وادار مي كند 
تا از توانايي تشــخيص و تميز دادن آواهــا، لهجه ها، مكث ها و 
كلمات براي درك مفهوم يك فايل شــنيداري استفاده نمايد. به 
منظور ارزشــيابي زبان آموزان در درك مفهوم شــنيداري، آن ها 
نيازمند آماده ســازي و انجام تمرين هاي متعدد و گوش كردن به 
فايل هاي شنيداري مختلف هستند. معيارهاي انتخاب فايل هاي 
شنيداري تنها مربوط به تحقق اهداف زباني نيست بلكه آموزش 
نكات فرهنگي و آشنايي با موقعيت هاي متفاوت ارتباطي نيز در 
انتخاب فايل ها مهم هســتند. به منظور ارزشيابي زبان آموزان در 
درك شنيداري، كار را با سؤاالتي كه مربوط به درك كلي22 فايل 
صوتي هستند شــروع مي كنيم و به تدريج وارد درك جزئيات23 
مي شويم. سؤاالت مطرح شده بايد واضح، منطبق با فايل صوتي و 

مطابق با سطح زباني زبان آموزان باشد.

ب. ارزشيابي درك نوشتاري
همان گونه كه در درك مفهوم شــنيداري توضيح داده شد، 
خواندن متون و گوش كردن به منابع شــنيداري كمك بسيار 
بزرگي به زبان آموزان در توسعة محفوظات و درك موقعيت هاي 
متفــاوت ارتباطــي مي كنــد. دادن تمرين هاي متفــاوت به 
زبان آموزان در درك مفهوم متن، آن ها را وامي دارد تا به دفعات 
متن را براي يافتن پاســخ سؤاالت مطالعه نمايند. بدين صورت 
زبان آموزان، بدون توجه به ســاختار متن، زبان را مي آموزند و 
مفاهيم را درك مي كنند و از اين طريق به ساختار جمالت پي 
مي برند. در ارزشيابي درك مفهوم نوشتاري بهتر است ارزشيابي، 
با در نظر گرفتن ســطح زباني زبان آموزان، به شكل پروژه هاي 
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ج. ارزشيابي بيان شفاهي
در ارزشــيابي بيان شفاهي بايد به اين نكته توجه داشت كه 
زبان آموز يا در موقعيت ارتباطي واقعي24 ارزشيابي مي شود يا در 
موقعيت آموزشي به طوري كه مخاطب آن معلم زبان است. در 
موقعيت ارتباطي واقعي زبان آموز در شــرايط واقعي و در مقابل 
مخاطب مســلط به زبان مبدأ قرار مي گيــرد و هدف برقراري 
ارتباط اســت. اما در ارزشيابي كالســي مخاطب، معلم است و 
هدف، آموزش زبان اســت. براي ارزشيابي زبان آموز مي بايست 
شــرايطي را فراهم كرد كه زبان آموز بتوانــد تبادل كالم انجام 
دهــد. بدين منظور بايد تا آنجا كه ممكن اســت موقعيت هاي 
ارتباطي شبيه ســازي شده ايجاد كرد و آن ها را بيشتر و بيشتر 
به موقعيت هــاي ارتباطي واقعي نزديك كــرد. به عنوان مثال 
ايفاي نقش در يك مكالمه يا ايجاد گروه هاي دو يا ســه نفره از 
زبان آموزان و تعيين موضوع گفت وگو به منظور ارزشيابي توانايي 

ارتباطي آن ها.
ارزشــيابي صحيح بيان شــفاهي زبان آموزان تنها محدود به 
يافتن خطاهاي آن ها در صحبت كردن نيست. بلكه مي بايست 
جنبه هاي مثبت و صحيح بيان شــفاهي آن هــا را نيز در نظر 
گرفت. ممكن اســت يك زبان آموز در بيان شفاهي خود دچار 
خطاهاي دستوري شود ولي بتواند از كلمات متنوع استفاده كند 
و آن ها را به شــكل خالقانه در كنار هم قرار داده و در جمالت 
به كار ببرد و يا تلفظ بســيار خوبي داشــته باشد. بنابراين نبايد 
تنها خطاهاي دســتوري را مورد توجه قرار داد و از موارد مثبت 
چشم پوشي كرد. براي ارزشيابي بيان شفاهي مي بايست هريك 
از توانايي هاي زباني را كه در بخش دوم به آن ها اشاره شد، مورد 

توجه و ارزشيابي قرار داد.

د. ارزشيابي بيان كتبي
در ارزشيابي بيان كتبي، خواسته معلم از زبان آموزان اين است 
كه براساس موضوع داده شده متني قابل فهم بنويسند به طوري 
كه اجزاي متن با هم هماهنگ باشند. موضوعي كه به زبان آموز 
داده مي شود مي بايســت در حوزة رويكرد ارتباطي و متناسب 
با ســطح زباني او باشــد. به عنوان مثال: نامة تشكر )دوستانه يا 
رسمي(، شرحي از يك تجربة شــخصي، خالصه نويسي، مقاله 
بــراي مجله و غيره. براي ارزشــيابي بيان كتبــي زبان آموزان 
مي بايست تمام توانايي هاي زباني را مد نظر قرار داد و از هيچ يك 
از آن ها چشم پوشــي نكرد )همان طور كه در قسمت ارزشيابي 
بيان شــفاهي ذكر شــد(. بهترين راهكار براي ارزشيابي بيان 
كتبي و شفاهي زبان آموزان كه در برگيرندة تمامي توانايي هاي 
زباني آن ها باشد، درست كردن چارت ارزشيابي25 است. چارت 
ارزشيابي جدولي اســت كه شــامل تمامي توانايي هاي زباني 
مي شود و به هريك از توانايي ها نمره اي اختصاص مي دهد )بنا 
به اهميت و اهداف كالس زبان و نظر معلم(. بنابراين ارزشيابي 

براساس چارت ارزشيابي بسيار دقيق تر و درست تر خواهد بود.

نتيجه گيري
در اين مقاله ســعي كرديم تعريفي از توانش ها و مهارت هاي 
زباني ارائه كنيم و ارزشــيابي آن ها را مورد بررســي قرار دهيم. 
طبــق چارچــوب مشــترك اروپايي زبان ها همــة توانايي ها و 
مهارت هــاي زبان حائز اهميت هســتند و هيچ يك نســبت به 
ديگري برتري ندارند. بنابراين در ارزشيابي نيز بايد مورد توجه 
و اهميت قرار گيرند. يكي ديگر از نكاتي كه در اين مقاله به آن 
اشاره شد اهميت رويكرد ارتباطي و ايجاد موقعيت هاي ارتباطي 
شبيه سازي شده براي ارزشــيابي اثربخش زبان آموزان است. با 
توجه به گســتردگي مبحث ارزشيابي، در مقالة آتي مي كوشيم 
تا ارزشــيابي سطوح مختلف زباني را نيز مورد مطالعه و بررسي 

قرار دهيم.

پي نوشت ها
1. Compétences langagières
2. Cadre Européen commun de référence pour les langues
3. Réception
4. Production
5. Interaction
6. Sémantique
7. Niveau seuil
8. Notionnel
9. Fonctionnel
10. Nasalité
11. Occlusion
12. Sonorité
13. Labialité
14. Prosodie
15. Sociolinguistique
16. Pragmatique
17. Discours
18. Compréhension orale
19. Compréhension écrite
20. Production écrite
21. Production orale
22. Compréhension globale
23. Compréhension détaillée
24. Situation de communication authentique
25. Grille d'évaluation
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