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 مقدمه: بررسی اجمالی ارزیابی برای تدریس

 دن داگالس

، آمریکادانشگاه دولتی آیووا  
 

استفاده از ارزیابی کالسی به منظور پیشبرد آموزش و یادگیری، مساله بسیار مهمی در فعالیت های آموزش زبان است. فعالیت 

را دریابند و مکالماتی را طراحی کنند تا بتوانند به  های ارزیابی معنادار به زبان آموزان کمک می کند تا کیفیت کار آکادمیک

طور مستقل در بازخورد نیز دخیل باشند. این مقدمه، ابعادی را در ارزیابی به منظور تدریس مورد بخث قرار می دهد؛ همچنین، 

. مقاله حاضر همچنین رویکردهای متفاوتی که بسیاری از آن ها الزاما دربرگیرنده آزمون نیستند، مورد بحث قرار می گیرند

سواد ارزیابی و عناصر دانش و فعالیت های ارزیابی را مورد بحث قرار می دهد که معلمان زبان باید از آن ها آگاه باشند تا 

 بتوانند از آن ها در برنامه ریزی های کالسی شان استفاده کنند. در نهایت، پنج مقاله در حوزه مسائل خاص، معرفی می شوند. 

 

یادگیری در آموزش زبان برای یارزیاب  

نتونی گرین آ  

، انگلستاندانشگاه بدفوردشایر  
 

ن می پردازد. در در آموزش زبا  (AfL) مقاله حاضر به توصیف عالقه روزافزون درباره رویکردهای ارزیابی برای یادگیری

شواهدی بر آثار  خته می شود و سپسداردر پیشبرد آموزش عمومی پ AfLاین مقاله، پس از توضیح واژه، به بیان ریشه های 

ی و ارزیاب ر گیریآن در نتایج یادگیری بیان می شود. همچنین، مقاله حاضر تعدادی از چالش های موجود در تحقیق، به کا

AfL ر قرا ورد بحثمرا  در محیط های آموزش و یادگیری زبان را بیان داشته و چگونگی تاثیر آتی آن در زمینه آموزش زبان

 د. می ده

 

 فهم ارزیابی بعنوان یادگیری در کالس مهارت  نوشتار: مورد پوتفولیو

 ریکی لم

هنگ کنگ ،دانشگاه بپتیست  
 

در رویکردهای آموزش زبان می پردازد. بدین  (AfL)ارزیابی در یادگیری بر مقاله حاضر، بر توصیف عالقه روز افزون 

س منشا آن در پیشرفت های آموزش عمومی مورد بررسی قرار داده در ابتدا، این واژه توضیح داده می شود و سپ صورت که

می شود و سپس شواهدی بر آثار آن در نتایج یادگیری، مد نظر قرار داده می شود.این مقاله همچنین بعضی از چالش های 

دارد و تاثیر احتمالی در زمینه آموزش و یادگیری زبان را بیان می  AfLموجود در تحقیق، به کار گیری و ارزیابی ابتکارات 

آن را در زمینه مطالعاتی ما در آینده مورد بررسی قرار می دهد.  در پاسخ به اصالحات کلی ارزیابی، این مقوله در یادگیری در 

در  (AaL)زمینه های مختلف آموزشی، به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. ولی، استفاده از ارزیابی به عنوان یادگیری 
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گیری زبان به طور عموم و در نوشتار زبان دوم به طور اخص، از محبوبیت کمتری برخوردار است. بدین سبب، این مقاله در یاد

را توصیف کند، ارزشهای آموزشی آن را در کالس های نوشتار زبان دوم، مورد بحث قرار  AfLبا  Aalنظر دارد تا ارتباط 

در سیاست ها و برنامه درسی موجود، اعمال شود. این مقاله، سه نتیجه سازنده  AaLدهد و سپس پیشنهاداتی را ارائه دهد تا 

ارائه می دهد. سپس چشم انداز های جدیدی را بر تحقیق در این زمینه  AaLدارد. در ابتدا، به صاحب نظران، توصیفی صریح از 

تار زبان دوم، قابل اعتماد است. و سوم به طور نظری، صحیح و از لحاظ آموزشی در کالس های نوش AaLاضافه می کند که 

به عنوان یک مهارت مورد نیاز در قرن بیستم برای یادگیری مادام العمر، مد نظر قرار داده می شود. این مقاله به  AaLاینکه 

اف بیان می دارد و همچنین اهد AfLرا در ارتباط با  AaLپنج بخش تقسیم شده است. بخش اول، منشا، ویژگی ها و اهداف 

را با استفاده از تئوری های ارزیابی تکوینی و یادگیری خود  AaLموجود در مقاله را بیان می کند. بخش دوم، پایه های نظری 

جوش مورد بحث قرار می دهد و بر روی معناداری بازخورد درونی در یادگیر ی نوشتار، تاکید دارد. قسمت سوم، روند های 

یم تغییرات الگویی از مقیاس بزرگ به ارزیابی های شخصی، به نمایش می گذارد. بخش مختلف ارزیابی نوشتاری را با ترس

چهارم، ارزیابی پورتفولیوی نوشتاری را به عنوان یک مورد، مورد مطالعه قرار داده و توصیف، کاربرد، ویژگی ها و مثال هایی 

 AaLاستفاده از ارزیابی پورتفولیو به منظور ترویج را بیان می دارد. همچنین، به مواردی که در زمان  AaLاز به کار گیری 

رخ می دهد، اشاره می کند. بخش نهایی مقاله، این امر را که آیا اهداف مقاله برآورده شده اند یا خیر، مورد بررسی دوباره قرار 

ارائه  Aalو  AfL(، AoLمی دهد و پیشنهاداتی را جهت پیشرفت آموزش و یادگیری نوشتار با استفاده از ارزیابی آموزشی )

 می دهد.   

 

ا مداخله در ارزیابی گروهی پویا توسعه مهارت شنیداری زبان آموزان :تعامل ی  

 محمد احمدی صفا

 شیما بهشتی

، ایراندانشگاه بوعلی سینا  
 

تعاملی و  یپویا گروهی ارزیابی  به بررسی اثرات روشهای ویگوتسکی فرهنگی -مطالعه حاضربا بهره گیری از نظریه اجتماعی

 گواهدو گروه  قالبزبان آموز سطح متوسط در 90به این منظور مهارت شنیداری زبان آموزان می پردازد.ارتقاء مداخله محور بر 

از نسخه ی زبانی شرکت کنندگان  مهارتهمگون دانش و  از سطح تقریبی به منظور اطمینان  .کنترل قرار گرفتندو یک گروه 

استفاده شد واز بخش مهارت شنیداری آن به عنوان پیش آزمون و پس آزمون بهره گرفته  نیوروتافل ج آزمونخالصه شده 

جلسه  13 در طولهر گروه اصلی به پنج زیرگروه چهار نفره و دو زیر گروه پنج نفره تقسیم شدند.شرکت کنندگان شد.

مشارکت واز رویکردهای تعاملی برای  ودهنمگروه ها مشارکت زیراول، محقق در در فعالیت کالسی  گواهآموزشی، در گروه 

هنگام مشارکت  به دوم،محققوه گواه .در گرنموددرک مطلب شنیداری استفاده  مربوط به فعالیت های انجامو کمک به افراد در

ز  مجموعه از پیش تعیین شده ای  ارویکرد مداخله محور ارزیابی پویا، درمدل ساندویچ ر مبنای گروه ها، ب زیر در فعالیت

گروه مورد استفاده قرار داد.اما روند ارزیابی فعالیتها درافراد گروه ارائه را به هنگام تعامل با صریح  وبازخوردهای ضمنی 
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.بر اجتناب گردیدروش های تعاملی و مداخله محور ارزیابی پویا  از بکار گیری وبود سنتی و  ارزیابی غیرپویای همان ، کنترل

تعقیبی توکی ،  آزمونو سویه ،تحلیل واریانس یکگروهیتک آزمونهای آماری از قبیل آزمون تی  اساس نتایج حاصل از

مهارت شنیداری زبان آموزان سطح متوسط شناخته شد.  به عالوه،با  ارتقاءپویای تعاملی موترترین روش در  گروهی ارزیابی

 کنترل می نمودیرپویای مورد استفاده در گروه پویای مداخله محور موثرتر از روش غ گروهی وجود آنکه روش ارزیابی

ی گروهی یافته های مطالعه حاضرحاکی از برتری الگوهای تعاملی ارزیابی پویا .ی بین این دو روش مشاهده نشدتفاوت معنادار

معلم و یکسویه از رویکردهای  با فاصله گرفتن متخصصان امر آموزش زبان و معلمان  به طور کلی کهبوده و بیانگر آنست 

مهارت شنیداری به طور خاص و مطلوبتر بوده یت های آموزشی لفعا، کارکردهای به نفع رویکردهای تعاملی و مشارکتی محور

  توسعه  یافته و تقویت می گردد.  زبان آموزان

 

  زبان انگلیسی مبتدی و باتجربه معلمانیابی مهارت گفتاری: بررسی دانش و عملکرد شسواد ارز

دینضیاء تاج ال  

، ایراندانشگاه تربیت مدرس  

 مینو عالمی

 هستی یاسایی

، ایراندانشگاه آزاد واحد تهران غرب  
 

رای پر کردن این بیابی مهارت گفتاری شده است. شتوجه کمی به سواد ارز ,یابیشمطالعات بسیار در مورد سواد ارز ه رغمب

-جمعرای ب. ته استپرداخزبان انگلیسی مبتدی و باتجربه  معلمانیابی مهارت گفتاری شبررسی سواد ارز تحقیق به، این خالء

. میل کردنداریو را تکمبتدی و باتجربه سه سن معلمعمل، ابتدا بیست و شش  درمعلمان یابی شوری اطالعات در مورد سواد ارزآ

 و سواالت ناریوهاس. از آنان به عمل آمد،  مصاحبه نیمه ساختاریافته آنان یابی مهارت گفتاریشجهت بررسی سواد ارز سپس،

بود که  انمعلم دانش پایهبررسی  تحقیقاین  هدف. شد طراحی( 2016)زو و براون   گانهمصاحبه هر دو براساس چارچوب شش

مل شده وهای کاها بود. تحلیل محتوای سنارییابی، محتوا/معیارها و روششدوم چارچوب ذکر شده و شامل مقاصد ارز ءجز

نها آانش ده عنوان بیابی تشخیصی شیابی تکوینی و ارزشمنجر به کشف ارز سازیروش خالصه اتجربه بمبتدی و با معلمانتوسط 

، ظواژگان، تلف ، روانی،در عمل از جمله دقتمعلمان را یابی شیابی شد. عالوه بر این، این تحلیل شش معیار ارزشاز اهداف ارز

، یگویتکی، از نقش باز ها استفاده معلمانی معلمان در عمل، یافتهیابشهای ارزشیوهمورد . در نشان دادتوا را و مح ارتباط

صلی ه سه دسته ا، بسازیخالصه با روشی داده های مصاحبه امحتو تحلیلدهد. و پاسخ را نشان میپرسش و  یداستان تصویر

های هیابی، دادشف ارزانش اهدا. عالوه بر دپایانییابی شیابی تشخیصی و ارزشیابی تکوینی، ارزشاهداف ارزیابی منجر شد: ارز

قش نی مانند یابشف ارزهای مختلدر مورد روش انیابی معلمان و باورهای آنشدر مورد معیارهای ارز هایج سناریوانتو مصاحبه 

 نشانها داده بود،توسط باتجربه ممبتدی و ثابت کرد. گرچه تفاوت بین باورهای معلمان  را های واقعیفعالیتو  گوییبازی، تک

ست که ااکی از آن ها حوجود دارد. یافته مهارت گفتاری دریابی معلمان باتجربه شبیشتری در سواد ارز انسجامکه  دهدمی

تحصیالت  وتدریس  که محصول تجارب دانشی خود در مورد مهارت گفتاری، پایهاز دانش بایستی  زبان انگلیسیمعلمان 

 آگاه شوند. ،است نانگذشته آ
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محور-ن دانش ارزشیابی زبان برای معلمان زبان انگلیسی با استفاده از رویکرد دادهطراحی آزمو  

 حسین فرهادی

، ترکیهدانشگاه یدی تپه  

 کبری توسلی

، ایراندانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج  
 

یک امر  آموزانگیری درست درباره پیشرفت زبانداشتن دانش ارزشیابی زبان جهت بکارگیری ارزشیابی مناسب و تصمیم

ابزاری  ای معلمان الزم است ازرود. همچنین، در راستای ارتقا دستاوردهای حرفهضروری برای معلمان زبان انگلیسی به شمار می

هت نی مناسب جگیری دانش ارزشیابی زبان آنها استفاده کرد. بدین منظور، تحقیق حاضر برای طراحی آزمومناسب برای اندازه

ک پرسشنامه از طریق ی معلمان زبان انگلیسی یابی زبان معلمان در چند مرحله انجام شد. در ابتدا، نیازهایگیری دانش ارزشاندازه

اوین مان با عنجی معلمعتبر شناسایی شد )فرهادی و توسلی، در دست چاپ(. در مرحله بعد، عناوین بدست آمده از طریق نیازسن

ده از دست آمبپوشانی محتوایی رعایت شود. سپس، براساس اطالعات موجود در کتابهای ارزشیابی مطابقت داده شد تا هم

زبان با  زشیابیمحور دانش ار-معلم زبان انگیسی و محتوای کتابهای رایج ارزشیابی زبان، یک آزمون سناریو 246نیازسنجی 

زمون ینکه آاپس از سواالت بسته در شش قسمت طراحی شد که تمرکز هر قسمت برروی یک حوزه اصلی ارزشیابی زبان بود. 

یسی پایلت معلم زبان انگل 50طراحی شده توسط متخصصین بررسی شد، این آزمون مورد بازنگری قرار گرفت و به کمک 

علم زبان م 164 گردید. پس از بازنگری مجدد براساس اطالعات بدست آمده در مرحله پایلت، آزمون نهایی شده و در میان

ا از سطح ، اکثر آنهها نشان داد که برخالف ادعاهای معلمان در مرحله نیازسنجیزیه تحلیل دادهانگلیسی توزیع گردید. نتایج تج

وه، روابط رند. بعالاال بببپایینی از دانش ارزشیابی زبان برخوردار بودند و تمایل داشتند که سطح دانش ارزشیابی زبان خود را 

د. ا بررسی شری آنهلی، میزان تحصیالت، محیط آموزشی، و تجربه کامابین دانش ارزشیابی زبان معلمان و جنسیت، رشته تحصی

 نتایج بیشتر این مطالعه ارائه شده و کاربردهای آن توضیح داده شده است. 

 


