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آنيتا الداغي

چكيده
امروزه در دنيا روشهاي سنجش و ارزشيابي از آموختههاي زبانآموزان به صورت علمي مدون و نظاممند درآمده
است كه غالبا در كتابهايي با عناوين سنجش و ارزشيابي و يا اندازهگيري ،در زيرمجموعهي علوم تربيتي و آموزش
و پرورش قرار گرفته است .اينك جاي خالي اين دانش در دستگاههاي آموزشي ايران به ويژه در بخش آموزش زبان
فارسي به غير فارسي زبانان بسيار حس ميشود .ما براي اندازه گيري پيشرفت تحصيلي نيازمند ارزشيابي هستيم؛ در
اين فصل ابتدا به معرفي هدفهاي آموزشي با توجه به طبقهبندي ششگانهي بلوم از اهداف شناختي ،با رويكرد به
آموزش فارسي براي غير فارسي زبانان ميپردازيم؛ سپس آزمونها را بر مبناي روشهاي سنجش ،زمان اجرا و
اهدف آن و انواع سئواالت طبقهبندي ميكنيم؛ در خالل بحث نيز به صورت فشرده شيوههاي تطبيق اين نظريات را
براي آزمون هاي زبان فارسي به غير فارسي زبانان پيشنهاد ميكنيم.
كليد واژه  :آزمون  ،ارزشيابي  ،سنجش ،هدف  ،آموزش ،زبان
آزمون ،سنجش ،ارزيابي سه واژه ي كاربردي و شناخته شده در علوم تربيتي ،روانشناسي و آموزش و پرورش و به
معني اندازه گيري هستند .هر كجا كه آموزشي باشد ،به اندازهگيري نيز نياز خواهد بود .اندازهگيري در حقيقت،
برآورد و «تبديل صفات مورد اندازهگيري به كميت و نشان دادن آنها به صورت اعداد است» (سيف.)19 :1375 ،
اندازهگيري شامل حيطهي وسيعي از مفاهيم مي شود .اما در امر آموزش ،انواع خاصي از اندازهگيري مورد نظر است
كه «آزمون» مهمترين آنهاست.
انواع آزمون
آزمونها به دو دستهي كلي تقسيم ميشوند:
 -1آزمونهاي توانايي ،كه شامل دو بخش :الف) هوش؛ ب) پيشرفت تحصيلي ميشود.
 -2آزمون هاي شخصيت ،كه به انواع عالقه ،منش ،سازگاري ،مزاج و نگرش تقسيمبندي ميشود (ر.ك :همان.)18 :
در اينجا منظور ما از آزمون ،تنها آزمونهاي نوع اول ،يعني اندازهگيري توانايي در شاخهي پيشرفت تحصيلي
ميباشد .چنان كه مشاهده ميشود ،مفهوم آزمون از مفهوم اندازهگيري محدودتر است .هر چيزي كه داراي كميت
باشد ،قابل اندازه گيري است و براي هر كميتي واحد خاص اندازهگيري مربوط به آن به كاربرده ميشود .اما «آزمون»
عموماً به مجموعهاي از سئواالت گفته ميشود كه براي ارائه به يك يا چند دانشآموز ،در شرايط خاصي طراحي
شده است .آزمون محركي است كه به آن پاسخ داده ميشود( .لطف آبادي 37 :1375 ،و .)36
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آزمونها تنها به امتحانات كتبي محدود نميشود ،بلكه آزمونهاي شفاهي نظير مصاحبه ،مشاهده را نيز شامل ميشود.
ثراندايك و هيگن مفاهيم اندازهگيري و ارزشيابي را به شرح زير با هم مقايسه كردهاند :اصطالح «ارزشيابي» به
طريقي كه ما آن را در اين جا به كار بردهايم ،به مفهوم اندازه گيري بسيار نزديك است ،اما ارزشيابي از جهاتي
جامعتر از اندازهگيري است ،زيرا ارزشيابي قضاوتهاي غيررسمي وذهني را درباره پيشرفت زبانآموز شامل
مي شود .در حقيقت ،ارزشيابي نوعي داوري ارزشي يا قضاوت در مورد پيشرفت تحصيلي است كه هر چند ميتواند
برآيند آزمونها باشد ،اما مستقيماً برآمده از آنها نيست ( سيف.)21 :1375 ،
امروزه اندازه گيري پيشرفت تحصيلي به صورت عملي ،جامع و مدون درآمده است و تمامي رشتهها براي همهي
سطوح خود از آن ميتوانند بهره مند گردند با وجود اين در امر آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان به اين
دست آوردها ،كمتر توجه شده است .در اين فصل سعي داريم به شيوههاي آزمونسازي و بررسي انواع آزمونها از
نظر شكل ساخت و كاربرد آن ها نگاهي كوتاه بيفكنيم و در پايان راهكارهايي در طراحي آزمون زبان فارسي براي
غير فارسي زبانان ارائه دهيم.
تعيين هدف در ساخت آزمون
اولين گام براي اندازهگيري پيشرفت تحصيلي (آزمونسازي) تعيين هدف است .با تعيين هدف ميتوان سطح توقع
در هر درس را سنجيد .اهداف به دو دستهي هدفهاي كلي و هدفهاي جزئي تقسيم ميشوند .هدفهاي كلي
همان اهداف دورهاي است كه برآيند كل دورهي آموزشي را تشكيل ميدهد و ميتوان گفت طرح درس دورهاي يا
ساالنه را مي سازد .اهداف جزئي در حقيقت ،تقسيم مباحث اصلي هر درس به واحدهاي فرعيتر است كه در طول
دوره به ترتيب تدريس ميشود و خود ميتواند به اهداف ريزتر و جزئيتري تقسيم شود.
مثال :درس دستور زبان فارسي براي غير فارسي زبانان.
هدف كلي :شناخت اجزاء جمالت فارسي.

اهداف جزئي :شناخت اسم ،فعل ،صفت ،قيود و … جايگاه قرار گرفتن هر يك در جمله .هدف جزئيتر براي فعل:

شناخت بن ماضي و مضارع و ساخت زمان از آنها.
چنان كه ميبينيد ،با تعيين اهداف هر دوره ي آموزشي و نيز اهداف جزيي و ريز هر واحد درسي عالوه بر تنظيم يك
«طرح درس» دقيق و منسجم ،مي توان ديدگاهي روشن و دقيق از آن چه كه بايد در پايان دوره يا پايان هر قسمت
درسي ،اندازهگيري شود ،به دست آورد.
طبقهبندي اهداف آموزشي
بلوم هدفهاي آموزشي را در سه حيطه ي شناختي ،عاطفي و رواني حركتي طبقهبندي ميكند .آموزش زبان بيشتر از
هر حيطهاي به حيطهي شناختي مربوط مي شود .بنابراين در اين بخش ما فقط به معرفي حيطهي شناختي پرداخته و
طبقهبندي ششگانه ي بلوم را با توجه به اهداف آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان معرفي ميكنيم.
طبقهبندي بلوم
 -1دانش
دانش كه گاه آن را «يادآوري و بازشناسي» نيز گفتهاند (خوي نژاد )58 :1372 ،بازيابي دانش مناسب از حافظهي دراز
مدت و يادآوري آموخته هايي مانند مفاهيم ،اصطالحات لغات و قواعد جزئي تا كلي را شامل ميشود .رفتارهاي زير
در درس آموزش زبان فارسي در قلمرو دانش قرار ميگيرند.
زبانآموز ميتواند:
 -حروف الفبايي را كه آموزش ديده است در يك روزنامه يا كتاب درسي پيدا كند.
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 لغات جديدي را كه آموخته است حفظ بيان كند. ساختار جملههاي زبان فارسي (جملههاي چند جزئي) را ذكر كند. بخشهاي مختلف يك شكل (مثال بدن انسان) را نامگذاري كند. يك شعر فارسي را كه حفظ كرده است ،از بر بخواند.وقتي كه هدف آموزش حفظ مطالب آموزش داده شده به همان صورت اوليه از سوي زبانآموز است ،طبقهي معرف
اين فرآيند به يادآوردن (يادآوري) نام دارد؛ «يادآوري» مستلزم يافتن اطالعات از حافظهي درازمدت است .اين طبقه
از دو خرده طبقه ي بازشناسي و بازخواني تشكيل يافته است (سيف 69 :1384 ،و .)68
 -2ادراك
ادراك يا فهميدن عبارت است از درك و فر اگيري مفاهيم مستتر در يك مطلب .در اين طبقه ،از زبانآموز خواسته
مي شود عالوه بر حفظ و يادآوري مطالب ،آنها را بفهمد .به عنوان مثال زبانآموز ميتواند.
 مفهوم كلمات انتزاعي مانند :عبادت ،عدالت ،راستي و  ...را بفهمد و به زبان خود توضيح دهد. معناي شعر فارسي را در چند سطر خالصه بنويسيد. ساختار زبان فارسي را بشناسد و بتواند تفاوت جمالت چند جزئي را بگويد. متني را كه خوانده است خالصه كند. با لغات تدريس شده جمالت معنادار بنويسيد.اين مرحله گامي فراتر از يادآوري سادهي مطلب است و پايينترين سطح فهميدن به شمار ميرود .وقتي گفته
ميشود «زبانآموزان ميفهمند» كه بتوانند از مواد شفاهي ،كتبي يا تصويري ،كسب معني كنند .فهميدن زماني صورت
ميپذيرد كه زبانآموز بتواند بين دانش تازه و دانشهاي قبلي خود ارتباط برقرار كند (سيف.)69 :1384 ،
مرحلهي فهميدن شامل شش خرده طبقهي ( )1تفسير كردن )2( ،مثال آوردن )3( ،طبقهبندي كردن )4( ،خالصه
كردن )5( ،استنباط كردن )6( ،مقايسه كردن مي باشد .افعالي نظير آن چه برشمرديم ،يادگيري در سطح ادراك
راتوصيف ميكنند (ر.ك :همان 71 ،و  70و 69؛ لطفآبادي.)89 :1375 ،
 -3كاربرد
كاربرد يا به كار بستن ،توانايي استفاده از مطالب آموخته شده در وضعيتهاي جديد و مشخص است .اصطالح
معمول آموزشي براي اين طبقه «حل مسئله» است .حل يك تمرين دستوري كه مشابه آن در كالس انجام شده است،
ادراك است اما به كار بستن روش انجام اين تمرين براي نوشتن جمالت دستوري جديد كاربرد است.
به عنوان مثال در اين مرحله زبانآموز ميتواند كارهاي زير را انجام دهد:
 از دانش زباني خود براي برقراري ارتباط با اهل زبان استفاده كند. در نوشتن يك متن ساده و روان به فارسي بدون اشكال عمل كند. ميتواند هر اسمي را در جايگاه مفعول در جمله درست به كار برد. ترتيب يك نمايشنامهي كوتاه را به زبان فارسي بدهد.اين مرحله در حقيقت يك گام مهم در فراگيري زبان است ،چرا كه زبانآموز بايد بتواند معلوماتي را كه در سطح
دانش فراگرفته و فهميده است ،در عرصه هاي عملي به كار برد و و از تمام خالقيت و توان خود در به كار بستن
قواعد و اصول آموخته شده استفاده نمايد .اين مرحله شامل دو خرده طبقهي «اجرا كردن» و «انجام دادن» است.
افعال مورد استفاده براي بيان نتايج خاص يادگيري اين مرحله عبارتند از« :تغيير ميدهد ،نشان ميدهد ،استفاده
ميكند ،مهارت به خرج ميدهد ،كشف ميكند ،حل ميكند و ( ...لطف آبادي.)89 :1375 ،
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 -4تحليل
تحليل به معناي توانايي تقسيم مطالب كلي به اجزاء تشكيل دهندهي آن و بيان روابط بين قسمتهاي مختلف يك
مطلب و شناخت اصول حاكم بر ساخت آن مطلب است .به عنوان مثال زبانآموز در اين طبقه ميتواند:
 جمالت فارسي را از نظر دستوري تجزيه كند و اشكاالت آن را برشمارد. اشتباهات دوستانش را در مكالمات كالسي تشخيص بدهد و درست آن را گوشزد كند. علت نادرستي جمالت را در انشاي خود و دوستانش بيان كند. يك داستان فارسي را براساس نتايج اخالقي آن تحليل كند. واژگاني را كه تلفظ و يا رسمالخط مشترك دارند بشناسد و صورت صحيح آنها را با ذكر دليل به كار برد.در اين مقوله ،نتايج يادگيري بيانگر سطح فكري عالي تر از فهميدن و كاربرد است ،زيرا مستلزم فهميدن محتوا و
شكل ساختاري مطلب است .تحليل به سه خرده طبقهي «متمايزكردن»« ،سازمان دادن» و «نسبت دادن» تقسيم
ميشود( .شريفي و كيامنش29 :1373 ،؛ سيف .)49 :1384 ،افعالي همچون :تفكيك ميكند ،فرض ميدارد ،تميز
دهد ،تعيين وضعيت ميكند ،خالصه ميكند ،انتخاب ميكند و  ...اين مرحله را به خوبي توصيف ميكند (لطف
آبادي.)90 :1375 ،
 -5تركيب
تركيب يا آفرين ندگي به معناي توانايي آميختن اجزا به منظور آفرينش يك شكل جديد و خالقانه از معلومات است.
زبان آموز در اين مرحله ميتواند به وسيله ي دانش زباني خود دست به خلق و آفرينش صورتهاي زباني پيشرفته
بزند.
به عنوان مثال زبانآموز ميتواند:
 يك متن ادبي با استفاده از آرايههاي بديعي بنويسيد. ميتواند شعر فارسي بگويد. ميتواند يك سخنراني سازمان يافته را ارائه كند. طراحي جديد براي تدريس فارسي به غير فارسي زبانان پيشنهاد كند. در يكي از زمينههاي مورد عالقه يك تحقيق به فارسي تاليف كند.در اين مرحله ،زبانآموز ،اشراف كاملي به همه ي مباحث تدريس شده دارد و قادر است با كاربرد آنها صورتهاي
جديدي را بيافريند و از زبان آموخته شده استفادهي خالقانه بكند« .توليد»« ،طرح ريزي» و «پديد آوردن» سه مبحث
عمدهي آفرينش است.
افعالي كه اين وضعيت را توصيف ميكنند عبارتند از :طبقهبندي ميكند ،تركيب ميكند ،به وجود ميآورد ،نقشه
ميكشد ،نظم نو ميدهد ،بيان ميكند ،مينويسد و ( ...لطف آبادي90 :1375 ،؛ سيف.)76 :1384 ،
 -6ارزشيابي
توانايي قضاوت و تعيين سطح ارزشمندي يك مطلب را ارزشيابي ميگويند .در اين مرحله ،زبانآموز در حيطهي
شناختي خود به جايگاهي ميرسد كه مي تواند آثار خود و ديگران را مورد قضاوت قرار دهد و درستي يا نادرستي و
يا محاسن و عيوب آن را بيان كند .ارزشيابي از نظر بلوم پيچيده ترين سطح توانايي عقلي است .در اين سطح
زبانآموز ميتواند به انجام امور زير توانا شود:
 او ميتواند دربارهي كتاب هاي فارسي كه براي غير فارسي زبانان نوشته شده است ،اظهار نظر كند. -ميتواند كتابهاي ادبيات فارسي را ردهبندي كند.
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 ميتواند درباره ي درستي يا نادرستي سخنراني دوستانش (از نظر زباني) قضاوت كند. ميتواند امالي ساير زبانآموزان و خودش را نمرهگذاري و تصحيح نمايد. دربارهي شيوههاي تدريس استاد انتقاد و اظهار نظر نمايد.در اين مرحله زبانآموز ميتواند خود به تعيين معيار دست بزند .نتايج اين حوزه عاليترين سطح در سلسله مراتب
شناختي است ،زيرا شامل عناصر كليهي مقولههاي ديگر به اضافهي قضاوت ارزشي مبتني بر معيارهايي است ،زيرا
شامل عناصر كليهي مقولههاي ديگر به اضافه ي قضاوت ارزشي مبتني بر معيارهايي است كه به روشني تعريف شده
است (وايرزما59 :1372 ،؛ شريفي .) 30 :1373 ،ارزشيابي شامل وارسي كردن يا همان آزمودن و نقد و داوري كردن
ميشود .اين كه آيا يك كار ،يك محصول يا يك طرح در اجزاي خود همخواني و تقارن دارد؟ به وسيلهي وارسي
كردن و آزمودن مشخص مي شود؛ و اين كه آيا همان كار يا محصول يا طرح با معيارها و استانداردهاي پيشبيني
شده همخواني دارد؟ با داوري كردن و نقد آن آشكار ميگردد (سيف 75 :1384 ،و .)74افعال گوناگوني نظير:
ارزيابي ميكند ،مقايسه ميكند ،نتيجهگيري ميكند ،نقد ميكند ،تلخيص ميكند ،بيان ميكند و  ...اين مرحله را شرح
ميدهند ( لطف آبادي.)91 :1375 ،
با توجه به آن چه گفته شد ،نه تنها در آزمونها ،بلكه در طرح درس ،روشهاي تدريس ،هدفها و استانداردهاي
تدريس بايد اين طبقه بندي شناختي اعمال شود .روند تدريس زماني كاربردي وپذيرفتني است كه زبانآموز (در هر
درسي و در هر سطحي) از مرحلهي دانش به كاربرد ،تحليل ،آفرينش و ارزشيابي برسد .در آزمونها نيز بايد همهي
اين سطوح سنجيده شود .آزموني كه همهي سئو االت آن در سطح دانش طرح شود ،تنها محفوظات زبانآموزان را
ميسنجد و آزموني كه همه ي سواالتش در سطح قضاوت باشد ،تنها براي زبان آموزان باهوش طراحي شده است.
بنابراين نگه داشتن حدود در طرح سئواالت آزمون بسيار مهم و قابل توجه است و به نسبت هر درس ،تفاوت
ميكند .تعداد سواالت و بارم آن ها به نسبت در سطوح اوليه زيادتر و در سطوح باال كمتر است .مثال در يك امتحان
 20نمرهاي  5نمره به دانش  5نمره به فهميدن يا درك 4 ،نمره به كاربرد 3 ،نمره به تحليل 2 ،نمره به تركيب و 1
نمره به قضاوت اختصاص مييابد .اين ارزشگذاري در دروس كاربردي يا تحليلي متفاوت ميشود و در سطوح باال
مانند مقاطع عالي دانشگاهي گاه بيشترين نمره را به ارزشيابي و تحليل اختصاص ميدهند.
هدفهاي آموزشي و طرح سواالت
يك آزمون خوب هرگز تصادفي به وجود نمي آيد .معلمان براي ايجاد يك آزمون استاندارد بايد ابتدا هدفهاي
آموزشي و سپس محتواي مورد نياز براي سنجش را مشخص كنند و بودجهبندي را متناسب با هدف ،محتوا و
اهميت هر بخش از درس تعيين كنند .هنگامي كه معلمان هدفهاي ويژهي آموزشي را مورد استفاده قرار ميدهند،
محتواي آزمون كامالً واضح ميشود؛ در اين حال رفتارهاي مطلوب زبانآموزان مستقيماً از هدفها به صورت
سواالت آزمون در ميآيد (وايرزماف .)68 :1374
هدفها ميتوانند براساس نوع ادراكي كه الزم دارند ،طبقهبندي شوند .طبقهبندي بلوم بهترين روش در طبقهبندي
آموزشي است و به معلم كمك ميكند تا سطح سواالت را تعيين كند .در واقع ميتوان هنگام طرح هر سوال،
محتواي آن را با اهداف مورد سنجش در طبقهبندي ششگانه ي بلوم محك زد .بعد از تكميل بعدهاي محتوا و هدف،
آزمون ساز بايد تعيين كند كه سواالت آزمون خود را به چه صورتي در ميان هدفها و عنوانهاي درس توزيع
نمايد ،يعني تعداد سواالتي را كه هر يك از موضوعهاي درسي و هر دسته از هدفها اختصاص خواهد داشت،
تعيين كند و اين تعداد را يا به صورت تعداد واقعي سواالت  ،يا به صورت درصد ،در خانههاي جدول وارد نمايد.
براي تعيين درصد سوالهايي كه به بخشهاي مختلف محتوا و هدفهاي گوناگون آموزشي تعلق ميگيرند ،دو نكته
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را بايد در نظر گرفت .يكي توجه به اهميت مطلب درسي و هدفهاي آن وديگر مقدار زماني كه صرف آموزش آن
مطلب و اهداف آن شده است .بعد از انجام كارهاي باال ،يعني تهيهي طرح آزمون و مشخص كردن تعداد سواالتي
كه براي هر بخش و هر دسته از هدفها بايد نوشته شود ،گام بعدي تعيين نوع سواالت آزمون است (سيف:1375 ،
.)60
مالكهاي تعيين نمره براي هر سوال
ارزش نمرهاي كه براي هر سوال اختصاص مييابد بستگي به مالكهاي زير دارد:
 اهميت نسبي هر يك از مطالب تدريس شده؛ حجم يا تعداد صفحات كتاب درسي كه به مطالب اختصاص داده شده است؛ ميزان وقتي كه در تدريس هر يك از مطالب صرف شده است؛ تركيبي از مالكهاي باال.تعداد كل پرسشهاي آزمون نيز با توجه به عواملي مانند نوع پرسشها (عيني يا انشايي) ،سن و پايهي تحصيلي
زبان آموزان ،هدف انجام امتحان و باالخره مقدار وقتي كه براي امتحان در نظر گرفته شده است ،تعيين ميشود
(شريفي و كيامنش.)64 :1373 ،
طبقهبندي آزمونها بر اساس روشهاي سنجش
روشهاي سنجش برحسب اين كه آزمونها با مالك ها و معيارهاي از پيش تعيين شده مورد قضاوت و ارزشيابي
قرار گيرند و يا با مقايسهي عملكرد خود زبانآموزان؛ به دو دستهي آزمونهاي «مالك مرجع» يا مالكي و آزمونهاي
«هنجار مرجع» يا هنجاري تقسيم ميشوند (سيف87-88 :1384 ،؛ وايرزما.)39 :1374 ،
آزمونهاي مالك مرجع
در آزمونهاي مالك مرجع ،يك معيار استاندارد و غالباً كشوري يا بينالمللي براي آزمونسازي وجود دارد و (بر
فرض مثال) تعيين ميشود كه اگر كسي مثال به  %70از سواالت آزمون ،پاسخ صحيح بدهد و در درس نمرهي قبولي
آورده است .در آزمون هايي كه معيار مشخصي براي ارزشيابي وجود دارد ،سطح قبولي استاندارد بوده و عالوه بر
عملكرد زبانآموزان تالش معلم و مدرسه را نيز ميتوان ارزيابي كرد (در بعضي از كشورها براساس آمار قبولي
آزمونهاي مالك مرجع ،مدارس و معلمان را هم رتبهبندي ميكنند).
آزمونهاي هنجار مرجع
در آزمون هاي هنجار مرجع ،سواالت در سطح كالس طراحي مي شود و ارزش آن تنها در ارزيابي زبانآموزان است و
نمرات تنها در سطح همان كالس سنجيده مي شود .مثال اگر باالترين نمره از آن كسي باشد كه  %50سواالت را پاسخ
داده است ،مابقي زبانآموزان با او سنجيده مي شود .مثال اگر باالترين نمره از آن كسي باشد كه  %50سواالت را پاسخ
داده است ،مابقي زبانآموزان با او سنجيده ميشوند و هر كس كه به نمرهي باالتر كالس نزديكتر باشد ،نمرهي
قبولي را به دست آورده است .وقتي در درس رياضي يك زبانآموز رتبهي اول  17ميآورد ،نمرههاي  14 ،15و 13
هم نمرات خيلي خوبي محسوب ميشوند.
دربارهي مرجع آزمونهاي زبان فارسي
در حال حاضر در كشور ما آزمونهاي مالك مرجع براي آموزش زبان ف ارسي به غير فارسي زبانان وجود ندارد ،تا
كنون آزمونها همه كالسي و نتايج آن با زبانآموزان همان كالس و همان سطح سنجيده ميشده است ،نتايج هم تنها
براي معلم و گاه مدرسهي مورد نظر دستهبندي و نتيجه گيري شده است .اما ضرورت برگزاري آزمونها معيار در
سراسر كشور براي آموزش زبان فارسي ،چيزي نيست كه بر كسي پوشيده باشد .با ايجاد آزمونهاي معيار در سطح
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كشور ميتوان ميان بخش هاي مختلف آموزش زبان فارسي به هماهنگي بيشتري رسيد همچنين براي اعطاي مدرك
معتبر زبان فارسي به زبانآموزان ،معيارهاي علمي و استاندارد را در نظر گرفت.
دستهبندي روشهاي سنجش با توجه به زمان اجرا و هدف
نوع ديگر دستهبندي آزمونها برحسب زمان اجرا و هدف استفادهي آن آزمون است .آزمونها بر اين اساس به چهار
دسته تقسيم مي شوند :ورودي ،تكويني ،تشخيصي ،تراكمي .هر يك از اينها در جايگاه خود ارزش و اهميت
فوقالعادهاي دارند والزم است كه در هر دورهي آموزشي حداقل يك بار و در برخي موارد بيشتر از يك بار اجرا
شوند .در اينجا معرفي مختصري از هر يك ارائه ميدهيم.
سنجش ورودي
سنجش ورودي يا آغازين براي معلم اهميت فراواني دارد چرا كه ميتواند سطح كالس و دانشجويان خود را تعيين
كند و براي تدريس يك دورهي كارياش برنامهريزي كند .اين نوع سنجش به دو منظور يعني براي پاسخدادن به دو
پرسش زير مورد استفاده قرار ميگيرد:
 -1آيا يادگيرندگان بر دانشها و مهارتهاي پيشنياز درس تازه از قبل مسلطاند؟
 -2يادگيرندگان چه مقدار از هدفها و محتواي درس تازه را قبالً ياد گرفتهاند؟ (سيف.)88 :1384 ،
زمان اجراي ارزشيابي ورودي معموال ابتداي سال تحصيلي يا آغاز هر برنامه ي آموزشي جديد است ،به ويژه هنگامي
كه پايههاي قبلي درس مورد نظر در كالس پايينتر و يا در همان كالس توسط معلم ديگري تدريس شده باشد.
سنجش تكويني
نوع دوم ،سنجش تكويني يا مرحله اي است .در سنجش تكويني همراه با فعاليت دانشجويان در طي دوره ،آزمونهاي
دقيق كه حاوي اهداف جزئي آموزش در همان واحد درسي است ،تهيه مي شود و براساس نتايج آن معلوم ميگردد
كه يادگيرندگان كدام يك از هدفهاي آموزشي را ياد گرفتهاند و در كدامها ضعيف هستند ،تا معلم پيش از پرداختن
به واحد جديد درسي بخش قبلي را رفع اشكال و يا دوباره تدريس كند.
سنجش تكويني در امر آموزش زبان بسيار مهم است ،چرا كه زبان خارجي ،دانشي فرار است و اگر پياپي از سطح
محفوظات و تواناييهاي دانشجويان آزمون به عمل نيايد ،نميتوان از موفقيت در تدريس مطمئن شد .سنجش
تكويني حتماً به صورت امتحان كتبي نيست؛ بلكه شامل پرسشهاي شفاهي ،تكاليف كالسي ،كارهاي گروهي و ...
نيز ميشود.
سنجش تشخيصي
نوع ديگر سنجش كه آن نيز در جريان آموزش انجام ميگيرد ،سنجش تشخيصي نام دارد ،علت اين نامگذاري آن
است كه اين سنجش با هدف تشخيص مشكالت ياديگري زبانآموزان به كار ميرود .سنجش تشخيصي زماني مورد
استفاده قرار مي گيرد كه معلم با مشكالت مبرم و مكرري در يك يا چند زبانآموز رو به رو شود كه با روشهاي
اصالحي معمول سنجش تكويني قابل رفع شدن نباشند .در اين حال ،اجراي يك آزمون تشخيصي به منظور يافتن
ريشههاي مشكل ضروري است (سيف.)89 :1384 ،
سنجش تراكمي
سنجش تراكمي يا ارزشيابي پاياني ،در پايان هر دوره و از مجموع آموختههاي زبانآموزان صورت ميگيرد.
گوليكسون ميگويد :سنجش تراكمي نوعي ارزشيابي است كه هدف آن ارائهي نتايج مربوط به ارزش يا توفيق
عملكرد زبانآموزان است (ر.ك :همان.)90 ،
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هدف سنجش تراكمي هم نمره دادن و اتخاذ تصميمهاي مختلف (ارتقاي زبانآموزان به كالس باالتر ،دادن امتيازهاي
تحصيلي ،اعزام به دورههاي عاليتر تحصيلي ،اعطاي بورس تحصيلي و غيره) و هم تعيين اثربخشي طرح آموزشي و
هدف هاي معلم و ميزان توفيق او در پياده كردن مراحل مختلف طرح آموزش است (همان.)90 ،
دستهبندي آزمونها بر مبناي نوع سواالت
آزمونها به جهت نوع سواالت آنها به سه دسته ي عيني يا گزيده پاسخ و انشايي يا ساخته پاسخ و آزمونهاي كوتاه
پاسخ تقسيم ميشوند .در سواالت عيني نمره گذاري مستقل از نظر و قضاوت شخصي تصحيح كننده انجام ميگيرد.
به عبارت ديگر هر گاه به يك آزمون از انواع پرسش هاي عيني ،توسط افراد مختلف كه صالحيت يكساني دارند،
نمره داده شود همهي آنها به آن نمرهي مساوي خواهند داد.
يكي ديگر از ويژگيهاي پرسش هاي عيني اين است كه آزمايش شونده پاسخ پرسشها را تهيه نميكند ،بلكه پاسخ
درست هر پرسش هنگام نوشتن آن توسط نويسندهي پرسش تعيين مي شود ،وظيفه آزمايش شونده آن است كه پاسخ
درست هر پرسش را از ميان گزينههاي سوال پيدا كند (ر.ك :همان.)170 ،
برخالف بسياري از انواع پرسشهاي عيني در پرسشهاي انشايي ،امتحان شونده به جاي بازشناسي پاسخهاي
درست از ميان پاسخ هاي احتمالي ،بايد اطالعات را به يادآورد ،آنها رامنظم كند ،سازمان بخشد و بيان كند.
زبانآموزان در پاسخ دادن به سواالت انشايي تا حد زيادي آزادي عمل دارند .سوالهاي انشايي را ميتوان براي
اندازهگيري برآيندههاي پيچيده تر يادگيري ،مانند تركيب ياآفرينندگي ،ارزشيابي ،تنظيم فكر ،سازمان دادن ،تلفيق
كردن وبسط دادن مطالب به كار برد (ر.ك :همان.)89 ،
دستهي سوم ،آزمونهاي كوتاه پاسخ نام دارند .منظور از آزمون كوتاه پاسخ ،مجموعهاي سوال مختصر است كه غالباً
براي سنجش هدفهاي آموزشي سطح پايين طرح ميشوند .سوالهاي آزمونهاي كوتاه پاسخ از آزمون شونده
ميخواهند تا كلمه  ،عبارت ،جمله ،عدد يا عالمتي را در پاسخ به يك سوال يا تكميل يك جمله بنويسند.
آزمونهاي عيني
در آزمون هاي عيني ،پاسخ هر سوال از قبل توسط طراح سوال مشخص شده است وسليقه يا نظر شخصي مصحح
هيچ تاثيري در تغيير پاسخ ندارد .آزمونهاي عيني را در مجموع به سه دستهي صحيح – غلط ،جور كردني و چند
گزينهاي تقسيم ميكنند .اين تقسيم بندي يك تقسيم صوري است و از نظر خاصيت و كيفيت ،هر سه نوع آزمون

يكي هستند .آزمون صحيح – غلط در واقع نوعي آزمون چند گزينهاي است ،كه تعداد گزينهها به جاي چهار ياپنج
انتخاب به دو انتخاب محدود ميشود .به ويژه كه غالبا ميتوان شكل سواالت صحيح -غلط را به صورت سواالت
چند گزينهاي تغيير داد.
قاعده ي سواالت جور كردني نيز همين گونه است .برتري اين سواالت در اين است كه ميتوان از هر سه نوع آن در
يك امتحان استفاده كرد و يك پاسخ نامه تدارك ديد (سيف 87 :1375 ،تا  .)84اين سواالت ميتوانند از محتواي
حيطهي درس به طور دقيق نمونهگيري كنند.
روش طرح سواالت عيني
سواالت عيني بايد به طور واضح نوشته و خالي از ابهام باشد؛ عبارتبنديهاي زيركانه ممكن است آزمون شوندگان
را به اشتباه بيندازد .جمالت نبايد دقيقا همانند متن كتاب باشند؛ بلكه بايد برآمده از محتواي درس باشد .بايد از
اشارات كالمي كه تعيين كننده ي پاسخ هستند اجتناب شود .از عبارات :هرگز ،شايد ،همه و  ...كه به نوعي مفهوم
سوال را جهت مي دهند بايد پرهيز شود .سواالت نبايد تنها به مطالب حفظي محدود شود بلكه بايد سطوح باالتر
شناختي را نيز در نظر داشت .تعداد سوالهاي پاسخ درست بايد با تعداد سوالهاي پاسخ غلط برابر باشد .طول
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سواالت نيز بايد با هم برابر باشد .در اين نوع سواالت آزمون شونده نبايد بتواند پاسخ را ز روي سوال حدس بزند.
اين سواالت براي آزمون درك متن و درك مكالمه در آموزش زبان بسيار مفيد است.
سواالت چند گزينهاي
در سواالت چندگزينه اي آزمون شونده نبايد از طريق اشارات گرامري بتواند جواب درست را حدس بزند .طول
همهي گزينهها بايد با هم برابر باشد .گزينه هاي نادرست نبايد غير معقول باشند يا زود حدس زده شوند .واژههاي
كليدي در تنهي سوال نيز نبايد در گزينهها تكرار شوند .تنهي سوال بايد انديشههاي اصلي پرسش را مطرح كند و
هر پرسش تنها يك پاسخ درست داشته باشد .سواالت چند گزينهاي معموال از سه تا پنج گزينه تشكيل ميشوند كه
تعداد گزينه هاي هر سوال در يك امتحان بايد برابر باشد .معموال سواالت چهار گزينهاي رايجترند .گزينههايي نظير
همه ي موارد فوق ،يا هيچ يك از موارد ،بهتر است استفاده نشود .سواالت چند گزينهاي ميتوانند سطوح باالي
شناختي را بسنجند و پاسخهاي تشخيصي را فراهم آورند (پاسخ تشخيصي يعني گزينهها انواع اشتباهاتي را كه
زبانآموزان ممكن است در مراحل حل مسئله مرتكب شوند ،پيشبيني ميكند) .سواالت چند گزينهاي روش مناسبي
مناسبي براي آزمونهاي مختلف زبان فارسي است و ميتواند يك گونهي معيار به حساب آيد كه كارايي كاملي نيز
دارد و در آزمون هاي درك متن ،درك مفهوم لغت ،مترادف و متضادها ،ساختارهاي دستوري درست و  ...ميتوان از
اين نوع آزمون بهره جست.
سواالت جوركردني
در سواالت جوركردني ،دسته اي از اطالعات مربوط به هم در دو ستون كنار هم نوشته ميشوند .اين اطالعات
مي تواند شامل مسايل محتوايي گوناگون درس باشند كه آزمون شونده بايد پاسخهاي درست را در كنار هم بنويسد
يا به هم وصل كند .مثال:
انزلي
پايتخت ايران
بزرگترينشهر مذهبي ايران

بوشهر

بندري در كنار درياي خزر
مشهد
يك شهر جنوبي ايران

تهران

يك سوال جوركردني بايد داراي محتوايي متجانس از يك دانش يا يك مفهوم باشد؛ به طوري كه آزمون شونده
نتواند پ اسخ صحيح را بدون داشتن اطالعات كافي حدس بزند .مثال:
آمريكا
مخترع تلفن
رود ميسي سي پي

گراهام بل

در صورتي كه پاسخ ها از روي سواالت حدس زده شوند ،سواالت اشتباه بوده و بايد برگردانده شود ،همچنين تعداد
پرسشها و پاسخها نبايد مساوي باشند .بلكه بايد گزينه اي باشد كه بتواند بيش از دو بار تكرار شود .ميتوان پاسخها
را به صورت الفبايي مرتب كرد تا از تصادفي بودن ترتيب آنها جلوگيري به عمل آيد.
در كليه ي سواالت گزيده و پاسخ و عيني بايد تعداد سواالت زياد باشد .ميتوان هر سه نوع سوال را در يك آزمون
استفاده كرد ،همچنين ميتوان آزمون ها را در دو بخش عيني و انشايي يا كوتاه پاسخ داد .سواالت آزمونها بايد
مستقل از يكديگر باشند ،متن يك سوال نبايد پيش نياز پاسخ دادن به سواالت ديگر باشد .هيچ يك از گزينهها نبايد
سرنخي براي پاسخ درست باشد (وايرزما :1372 ،بخش .)3
سواالت ساخته پاسخ (انشايي)
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سواالت ساخته پاسخ مستلزم اين است كه زبانآموزان به جاي انتخاب پاسخ خود به تهيهي پاسخ بپردازند.
آزمون هاي انشايي به نسبت ميزان آزادي عمل آزمون شونده در پاسخ دادن به سواالت آزمون ،به دو دستهي آزمون
تشريحي گسترده پاسخ و آزمون تشريحي محدود پاسخ تقسيم ميشوند.
سواالت انشايي معموال تعداد كمتري نسبت به انواع پرسش هاي عيني دارند و آزمون دهنده عالوه بر پاسخ درست
ناگزير است به جواب خود شكلي منطقي و عاري از عيوب دستوري و نگارشي بدهد .نمرهگذاري و تصحيح اين
نوع سواالت بدون اشتباه نيست و نظر مصحح در آن بسيار تاثير دارد .به دليل تعداد كم سواالت نمونهگيري از محتوا
نيز به خوبي انجام نميشود.
اين نوع سوال بسيار مورد عالقهي معلمين مي باشد .اما در آموزش زبان كارايي كمي دارد و معلمان آموزش زبان از
آن استقبال نكردهاند .از سواالت انشايي ميتوان در بخش نويسندگي و تمرين فارسي نويسي به صورت موضوعي
استفاده كرد.
مثال :نظر شما درباره ي آداب ميهماني در ايران چيست؟ كه پاسخ ميتواند سنجشي از نظرهاي زبانآموز به اضافهي
مهارت او در فارسيآموزي باشد.
سواالت كوتاه پاسخ
نوع ديگر سواالت ،كوتاه پاسخ ناميده ميشود .اين نوع سواالت در حقيقت به سواالت عيني نزديكترند .سواالت
كوتاه پاسخ سه شكل :پرسشي ،تداعي كردني را شامل مي شوند .سواالت پرسشي سواالتي هستند كه پاسخهاي كوتاه
يك يا دو كلمهاي دارند و پاسخ آنها مشخص است و آزمون شونده بايد از پيش آنها را مطالعه كرده باشد تا بتواند
جواب بدهد.
مثال :پايتخت كشور شما كدام شهر است؟
پايتخت ايران كدام شهر است؟
نوع ديگر سواالت تداعي كردني است.
 -----پايتخت ايران است. -----بزرگترين شهر شمال غربي ايران است.مسجد جمكران در شهر  ------است.
اين نوع سواالت نبايد اشتباه برانگيز باشد و چيزهايي غير از سوال را به ذهن تداعي كند؛ بلكه بايد كامالً بدون ابهام
باشد؛ همچنين عين جمالت كتاب نباشد.
شكل ديگري از سواالت كوتاه پاسخ ،شكل كامل كردني آن است؛ در اين نوع بخشي از سوال به شكل يك يا چند
كلمه ي جا افتاده به آزمون دهنده عرضه شده ،از او خواسته مي شود تا لغت جاافتاده را بنويسيد .سواالت كوتاه پاسخ
براي مقاطع پايين تحصيلي و آموزش زبان بسيار بركاربردند.
 ---شاعر ايراني قرن چهارم سرايندهي كتاب شاهنامه است.سعدي دو كتا ب  -------و  -----را در قرن هفتم نوشت.
جمعبندي آزمونها با رويكرد به آموزش زبان فارسي براي غير فارسي زبانان
آشنايي با انواع روشهاي آزمون سازي الزمه ي هر نوع تدريسي است .مدرسان زبان اغلب در طرح سوال با
اشكاالتي از قبيل تداخل نوع سواالت ،تداخل معلومات ،بودجهبندي ناعادالنه و يا عيوب تصحيح مواجه ميشوند.
چنان كه ذكر شد در بخش آموزش زبان به ويژه زبان فارسي آزمونهاي عيني و اشنايي كوتاه پاسخ بسيار كارآمدترند

نظريه آزمون و ارزشيابي در آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان 77 /

و ميتوان حيطه ي وسيعي از اطالعات سطوح مختلف شناختي را با آنها سنجيد .هر چند از آزمونهاي انشايي با
پاسخ كامل و طوالني ميتوان در درس انشا و گفتگوهاي مكتوب استفاده كرد.
از همهي انواع آزمونها ميتوان در تدوين تكليف شب زبانآموزان بهره گرفت و تكليف شب را به عنوان نوع
سنجش تكويني (مرحلهاي) در پايان هر جلسهي درسي در نظر گرفت .ميتوان كارهاي زبان آموزان و آزمونهايشان
را در يك پوشهي كار نگهداري كرد تا با مقايسهي پيشرفت و عمل كرد آنها ارزشيابي بهتري از روند رشد
زبانآموز و نيز كار مدرس در اختيار داشت.
لزوم برگزاري آزمون هاي مالك مرجع در سطح مراكز و در كل كشور امري الزم و ضروري است كه بايد براي انجام
آن چارهاي انديشيد و برنامهريزي كرد و اين كار ميسر نميشود مگر با تشكيل يك شوراي عالي هدفگذاري و
برنامهريزي در امر آموزش زبان كه عملكرد همه ي مراكز آموزش زبان اعم از حوزه و دانشگاه و احتماالً ساير
بخشها را برنامه ريزي كند و براي اجراي آن از طريق همين آزمونها نظارت داشته باشد؛ همچنين مدارك سطوح
مختلف آموزش زبان فارسي را نيز تنها همين شورا صادر كند تا از اعتبار كشوري و بينالمللي برخوردار باشد.
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