
چکیده
به عنوان معلم زبان، توانمندســازی دانش آمــوزان در زمینه های متفاوت، یکی از هدف های اصلی من اســت. به ویژه پرورش 
دانش آموزی که بتواند نیازهای آموزشــی خود را برآورده کند، یکی از مهم ترین هدف های هر معلمی است. مهارت خواندن و 
درک مطلب در همة زمینه ها و جنبه های آموزش یا حتی زندگی، نقش مهمی دارد. خواندن و درک مطلب هدایت شــده و یا 
ساختارمند بخش مهمی از یادگیری این مهارت محسوب می شود. یکی از دالیل انتخاب آموزش مهارت خواندن و درک مطلب 
به صورت هدایت شــده، این است که می توان سطوح متفاوتی از متن را برای زبان آموزان مبتدی و در گروه های همگن در نظر 
گرفت. زبان آموزان یاد می گیرند چگونه ایدة اصلی متن را بفهمند، سؤال های استنباطی را پاسخ دهند، و معنی کلمه های جدید 
را درک کنند. دانش خواندن و درک مطلب باید شــامل تجربیات معتبــر ادبیاتی همراه با آموزش راهبردهای عملی خواندن 
باشد. بدین معنا که در آموزش هدایت شده برای کسب مهارت خواندن، از انواع متن های غیرداستانی و داستانی استفاده شود. 
ارزشــیابی بخشی جدایی ناپذیر از آموزش است که برای اطالع رســانی در آموزش، به صورت حضوری یا مجازی و از راه دور از 
آن اســتفاده می شود. اولین قدم در اجرای دســتورالعمل خوب خواندن، تعیین عملکرد پایة دانش آموزان است. دانش آموزان 
با ســابقه ها و مهارت های متنوعی وارد کالس می شــوند. برخی از آن ها ممکن است نیاز ویژه ای به بررسی مهارت های اساسی 
خواندن داشته باشند. در حالی که دانش آموزان دیگر ممکن است بر محتوایی که معلم قصد پوشش آن ها را دارد، تسلط داشته 
باشــند. با توجه به این سطوح متفاوت طراحی دســتورالعمل تدریس برای تأمین نیازهای فردی هر دانش آموز ضروری است. 
نیازهــای فردی را می توان با ارزیابی اولیه و مداوم خواندن تعیین کرد. این ارزیابی ها اطالعات الزم را برای تدریس درس های 
مناسب و بهبود آموزش برای همة دانش آموزان در اختیار معلمان قرار می دهد. در این مقاله، سه نوع متفاوت از ارزیابی خواندن 
هدایت شدة مجازی، شامل ارزیابی کلمات پرکاربرد، ارزیابی خود کلمه، و ارزیابی کلی مهارت خواندن مورد بحث قرار می گیرد. 
هر یک از آن ها همراه با نحوة استفاده از آن ها برای ارزیابی توانایی ها و مهارت های خواندن دانش آموزان به طور مجازی، توضیح 

داده شده است.
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این مهم ترین دلیلی اســت که مرا بر آن داشت، در مقالة حاضر 
به این موضوع بپردازم و چند راهکار و روش برای ارزیابی مهارت 
خواندن دانش آموزان و داشــتن یک دستورالعمل کاماًل واضح 

برای خواندن و درک مطلب هدایت شده ارائه دهم.

مهارتخواندنودرکمطلبهدایتشده:یک
راهکارعملیبرایارزیابیمجازی

پرسش نخســتی که در ذهنم شکل گرفت این بود که چه نوع 
ارزشــیابی می تواند برای آموزش مجازی مؤثر و مفید باشــد. 
از آنجا که من دو دانشــجوی جوان کره ای داشــتم که مهارت 
خواندن آن ها پایین تر از ســطح قابل قبول بود، تصمیم گرفتم 
تجربیات و دانسته های خود را به کار گیرم و از سه نوع متفاوت 
ارزیابی، یعنی »ارزیابی تســلط دیداری روی واژه ها«، »ارزیابی 
دانش واژگانی« و »ارزیابی کلی مهارت خواندن« استفاده کنم.

صرف نظر از اینکه ارزیابی به صورت حضوری یا مجازی برگزار 

مقدمه
تقریبًا پس از گذشــت یک ســال، و تجربة وضعیتی جدید با 
همه گیــری بیماری »کوویــد ۱۹«، ما معلمــان زبان، همانند 
دیگر گروه های مردم در سراســر جهان، حتی شــاید بیشتر از 
آن ها، به شــدت تحت تأثیر این شرایط غیرمنتظره و ناخواسته 
قرار گرفته ایم. در این دوران، اگر نه همه بلکه بیشــتر معلمان 
درگیر آموزش مجازی شــده اند و تصویر درستی از اینکه آینده 
چه خواهد شد یا این وضعیت تا چه زمانی طول خواهد کشید، 
ندارند. شرایط هرچه باشد، همة ما به خوبی از این واقعیت آگاه 
هســتیم که باید بتوانیم به شیوه ای زبان آموزان خود را ارزیابی 

کنیم؛ تک تک، از راه دور و به صورت مجازی.
ارزیابی خوانــدن هدایت شــده، به ویژه بــرای معلماني که 
بــه زبان آموزان مبتــدی آموزش می دهنــد، آن هم به صورت 
ارزیابــی مجازی، بســیار مهم اســت )Pressley, 2006(؛ آن 
هم در شــرایطی که صحبت از ارزیابی مجازی باشــد. در این 
مقاله کوشــیده ام تجربة شــخصی خود را در این زمینه با شما 
به اشــتراک بگذارم و نشان دهم چگونه مهارت ها و توانایی های 

خواندن دانش آموزانم را به طور مجازی ارزیابی می کنم.
این روزها کار با سیســتم های مدیریت یادگیری و برخی از 
محیط هایی که برای ما چندان آشــنا نیستند، نوعی اضطراب و 
حس نگرانی را برای من و برخی از همکارانم ایجاد کرده است. 

Abstract
As a language teacher, one of my definitive goals is to empower my students in many ways. 
Specifically, I want them to become lifelong learners and to fulfill their final educational goals. 
Reading is woven into all fields and facets of education or even life. Guided reading is a vital part 
of developing this skill. I am interested in guided reading learning and assessment because it is 
an opportunity to provide young learners with different levels of passages even in homogeneous 
groups. They learn how to comprehend the main idea, ask inferential questions and decoding new 
words and fluency. Literacy should include authentic literature experiences along with teaching 
practical reading strategies. This means using a variety of nonfiction and fiction text selections. 
Assessment is an integral part of education used to inform instruction, either in-person or virtually 
and remotely. The first step in implementing good reading instruction is to determine student baseline 
performance. Students enter the classroom with diverse backgrounds and skills in literacy. Some 
students may enter the classroom with special needs that require review of basic skills in reading, 
while other students may have mastered the content a teacher intends to cover. Due to these 
various student levels, it is necessary to design literacy instruction to meet the individual needs of 
each student. Individual needs can be determined by initial and ongoing reading assessments. 
These assessments provide teachers with the information needed to develop appropriate lessons 
and improve instruction for all students. In this paper, three different types of virtual guided reading 
assessment, namely a sight word assessment, a word knowledge assessment, and an overall 
reading inventory assessment were discussed. Each of them is explained along with the way they 
were employed to assess students’ reading abilities and skills virtually.

Keywords: reading instruction, guided reading comprehension, virtual learning, virtual assessment, 
reading skills 

صرفنظرازاینکهارزیابیبهصورت
حضورییامجازیبرگزارشود،نکتهایکه
بایدبهآنتوجهداشت،هدفارزیابیاست
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می شود، نکته ای که باید به آن توجه داشت، هدف ارزیابی است. 
به همین دلیل، در آغاز روند آموزش الزم اســت از زبان آموزان 
یک ارزیابی کلی داشــته باشــیم تا متوجه شــویم، معیارهای 
آموزشی ما چیســت، از کجا باید کار را آغاز کنیم و خط پایان 
کجاست تا بتوانیم به درستی سطح دانش خواندن و درک مطلب 
زبان آموز خود را ارزیابی کنیم و بفهمیم در کجای این مســیر 
قــرار دارند. چنین روش ارزیابی برای ما مشــخص می کند که 
دانش آموزان ما هنوز روی چه واژه هایی تســلط پیدا نکرده اند و 
چه چیزی را باید در روش آموزشــی خود بیاوریم. این روش به 
مــا می گوید کدام واژه ها را زبان آموزان ما به طور کامل می دانند 
و کدام واژه ها هنوز برای آن ها ناآشــنا هستند. سپس می توانیم 
از این اطالعات هنگام آموزش مهــارت خواندن و درک مطلب 
 Brown, 2010; Palmer & Holt,( هدایت شده استفاده کنیم

.)2012; Tucker & Morris, 2011

ارزیابیتسلطدیداریرویواژهها
اکنون قصد دارم به شما نشان دهم که چگونه تسلط دیداری 
زبان آموز بر واژه ها را بررســی کنید. پلتفرمی که من اســتفاده 
کــردم، »Skyroom« بود، اما پلتفرم هــای دیگری نیز مانند 
و  »Zoom»، «Adobe Connect»، «Google Meet« 
»Microsoft Teams« هستند که در آن ها می توانید صفحه را 

به اشتراک بگذارید و با زبان آموز تعامل داشته باشید.
کاری که من با این زبان آموزان انجام دادم، به اشتراک گذاری 
اســالیدهای آموزشــی و نمایش آن ها روی صفحــه بود. همة 
شرکت کننده ها صدا و تصویر خود را به اشتراک گذاشته بودند. 
بــه زبان آموزان دربارة روشــی که آن ها را مــورد ارزیابی قرار 
می دادم، توضیحاتی دادم. توضیح روش ارزیابی بسیار مهم است.

هنگام به اشــتراک گذاری صفحه از زبان آمــوز بخواهید که 
واژه هایی را که می بیند، بیان کند. پیش از آغاز کار فهرســتی 
از واژه هایــی که می خواهید به ایــن روش آموزش دهید، تهیه 
کنید. واژه هایی را که زبان آموزان به آن ها اشــاره می کنند، در 
فهرســت خود مشخص سازید و مطمئن شــوید این کار باعث 
پرت شدن حواس آن ها نمی شود. ارزیابی تسلط دیداری واژگان 

بسیار سریع و آسان انجام می شود.
من به طــور معمول 30 واژه را برای هر یــک از زبان آموزان 
در کمتــر از 30 دقیقه ارزیابی می کنم. با این روش درمی یابیم 
که زبان آموزان روی چه واژه هایی تســلط دارند و کدام یک را با 
تأخیر بیان می کنند.  در نتیجه متوجه می شویم چه موضوع هایی 
را باید در آینده به آموزش خود بیفزاییم. از دیدگاه خودم، برای 
زبان آموزان مبتدی، ارزیابی تسلط دیداری و اطالعاتی که از آن 
به دســت می آوریم، به ما می گوید کــه باید روی چه واژه هایی 

بیشتر کار کنیم.
تاکنون پژوهش های زیادی روی تأثیر تسلط دیداری واژه ها 
;Carvalho, Areal, & Silva, 2011( انجــام گرفتــه اســت 

Ellis, Hughes, Weyers, & Riding, 2009(. این پژوهش ها 
از ســال های نخســت دهة 1950، زمانی که فهرست واژه های 
دیــداری برای آموزش و یادگیری معرفی شــد تاکنون صورت 
گرفته اند. باور اصلی این اســت که اگر زبان آموز بتواند در آغاز 
300 واژه را به صــورت دیــداری و خودکار متوجه شــود، قادر 
خواهد بود هر نوشته ای را در هر جایی، حدود 65 تا 70 درصد 
متوجه شــود. چرا که این واژه ها پراستفاده ترین واژه های زبان 
هســتند. به باور من این موضوع بسیار جالب و کاربردی است، 
زیرا اگر زبان آموز به محض دیدن واژه ای آن را بشناســد، دیگر 
الزم نیســت پیرامون آن فکر کنــد و می تواند بیش از نیمی از 

نوشته ای را که می خواند، بفهمد.

دانســتن چنین واژه هایی به زبان آموز کمک می کند، تسلط 
بهتری در روان خوانی به دســت آورد. چرا که دیگر الزم نیست 
روی مهارت آوایی )که ممکن است آن را داشته باشد یا نه( برای 
رمزگشایی واژه های ناشناخته و ناآشنا تکیه کند. از این رو باور 
دارم، ارزیابی تســلط دیداری زبان آموز روی واژه ها باید بخشی 
جدایی ناپذیر از هــر روش آموزش و ارزیابــی مهارت خواندن 
هدایت شــده باشد. ما آموزگاران باید بدانیم که دانش آموزانمان 
کدام واژه ها را می شناسند و کدام یک را نه. مارتین )2007( بر 
این باور است که تسلط دیداری بر واژه ها به دانش آموزان کمک 

می کند به روان خوانی دست یابند.

ارزیابیدانشواژگانی
اکنــون نــوع دوم ارزیابی را که همة ما بایــد به طور مجازی 
برای دانشــجویان خود به اجرا درآوریم، معرفی می کنم. روش 
ارزیابی دانش واژگانی، اساســًا یک ارزیابی آوایی اســت و به ما 
کمک می کند متوجه شــویم، کدام صداهــا برای دانش آموزان 
شناخته شده تر هســتند و کدام یک را کمتر می شناسند. برای 
اجرای ایــن روش ارزیابی از زبان آموزان بخواهید فهرســتی از 
واژه ها را به صورت فایل پــی دی اف تهیه کنند. اگر می خواهند 
 Google« آن را به صــورت برخــط انجام دهند، می تواننــد از
Sheet» برای تهیة آن استفاده کنند. من به طور معمول از آن ها 
می خواهم که واژه ها را بنویسند، چرا که بسیاری از آن ها نوجوان 
هســتند و نمی خواهم آن ها را با رونــد تایپ کردن درگیر کنم. 
بنابراین از آن ها می خواهم از یک کاغذ اســتفاده کنند و مانند 

روش نخست در مورد روش ارزیابی به آن ها آموزش می دهم.
به زبان آموز بگویید: هنگامی که شــما واژه ای را می خوانید، 

روشارزیابیدانشواژگانی،اساسًایکارزیابی
آواییاستوبهماکمکمیکندمتوجهشویم،
کدامصداهابرایدانشآموزانشناختهشدهتر

هستندوکدامیکراکمترمیشناسند
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باید آن را روی کاغذ بنویســد. چون پیش تر در مورد حرف های 
صدادار و بی صدا و حرف های کشــیده و کوتاه به آن ها آموزش 
داده بودم، اطمینان داشــتم که این آواها را می شناســند. الزم 
است هنگام خواندن به سرعت و لحن خود توجه کنید و اگر نیاز 
بود، واژه را تکرار کنید. همانند روش نخســت، در این روش نیز 
الزم است فهرستی از واژه های موردنظر خود داشته باشید. پس 
از پایان ارزیابی، از دانش آموزان بخواهید که از برگة خود عکس 
بگیرند و از طریق »واتس اپ« برای شما بفرستند. سپس مطمئن 
شوید که مهارت های آوایی زبان آموزان در سطح مناسب است یا 

به کار بیشتری نیاز دارد.

ارزیابیکلیمهارتخواندن
سومین روش ارزیابی که به آن خواهم پرداخت و آن را به صورت 
مجازی اجرا کرده ام، ارزیابی کلی مهارت خواندن اســت. برای 
اجرای عملی این نوع ارزیابی، متنی متناســب با ســطح دانش 
زبان آموزان به همراه تصویــر و عکس، برای درک بهتر مطلب، 
بــه آن ها بدهیــد. من پیش تر بــه زبان آموزان خــود در مورد 
چگونگی اســتفاده از تصویر برای پیش بینی موضوع یا نوشــته 
آموزش داده ام. صفحة خود را با آن ها به اشــتراک بگذارید. 10 
دقیقه فرصت دهید تا نوشته را بخوانند. سپس پرسش هایی در 
مورد متن مطرح کنیــد. زبان آموزان من به ترتیب و یک به یک 
به پرســش ها پاسخ می دهند. پرسش ها می توانند در مورد ایدة 
اصلی نوشــته و برخی از واژه ها یا عبارت های واژگانی باشند تا 
متوجه شوید که آیا زبان آموزان شما مفاهیم مشخصی از متن را 

درک کرده اند یا نه و به چه میزان متن را درک کرده اند.
پس از پایان این ارزیابی، متوجه شــدم که روان خوانی آن ها 
اگرچــه خوب نبود، اما کمی تغییر کرده بود. البته درک مطلب 
زبان آموزان در ســطح بسیار رضایت بخشــی بود. من به خوبی 
می دانســتم که دو دانش آموز نوجوان کره ای ام، هنگام خواندن 
به تصویرها توجه می کنند و برای درک مطلب به آن ها وابسته 
هستند. بنابراین، تصمیم گرفتم که آن ها را با یک نوشتة بدون 
تصویر نیز ارزیابی کنم. متوجه شــدم نه تنها روان خوانی خوبی 
ندارند، بلکه نمی توانند به پرسش های ارجاعی نیز پاسخ دهند. 

اما در مورد واژه های ناآشنا و تازه عملکرد خوبی داشتند.

نتیجهگیری
 Albirini, 2006; Karasavvidis,( پژوهشــگران  از  برخــی 
Van Schaik, Martin, & Vallance, 2012 ;2010( بــر این 
باورند که ارزیابی آنالین یا از راه دور اعتبار ندارد و برخی دیگر 
نیــز معتقدند که اعتبار آن ها به انــدازة ارزیابی چهره به چهره 
یا حضوری نیســت. ما معلمان زبان چه کار دیگری می توانیم 
انجام دهیم، اگر سراغ ارزیابی برخط نرویم؟ به باور من ارزیابی 
باید انجام شــود. مسئله داشتن نمره های معتبر برای ارزیابی یا 
اطالعات معتبر نیست و یا حتی اعتبار روند ارزیابی. ارزیابی باید 
انجام شود تا معلم بداند از کجا باید کار را آغاز کند و زبان آموز را 
در پایان به کجا می خواهد هدایت کند. این هدف ارزیابی است، 

نه تنها امروز بلکه هر زمان که آن را انجام می دهیم.
 در پایان باید خاطرنشان کرد که ما در وضعیتی غیرمنتظره و 
واقعًا ناخواسته هستیم. باید انعطاف پذیر باشیم و این نکته را در 
نظر بگیریم که هر کاری را می توان به صورت مجازی انجام داد. 
تنها باید از منظر مجازی به مســائل نگاه کنیم. اگرچه آموزش 
و ارزیابی برخط کار ســاده ای نیســت، اما انجام شدنی است. ما 
معلمان به طور ذاتی مشکل گشــا هســتیم. بنابراین می توانیم 
کارهای دشوار را به سرانجام برسانیم، و همان گونه که از راه دور 

آموزش می دهیم، ارزیابی را نیز انجام دهیم.
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