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 چکیده

دهد. براِي آگاه باشد و تواناییِ خود را در آن نشانآموز باید از آن نوشتن یکی از چهار توانمنديِ زبانی است که یک زبان

هایی باشند که هم ها، باید دارايِ چه ویژگیگیرند. این آزمونآموزان میهايِ گوناگونی از زبانگیريِ این توانایی، آزموناندازه

ها، گیريِ آن نوشتن برآیند و هم اندازهآموزان و آموزگارانِ زبان از آن خشنود و خُرسند باشند، هم از توانِ سنجشِ تواناییِزبان

ها را، گیريِ آنيِ اندازهایم و شیوهکردهانشاءنویسی) بررسی»(نوشتارآزاد«هایی با نامِ آزموندادگرانه باشد. در این پژوهش، نمونه

ان، برايِ آزمونِ نوشتن به کار که در برخی مرکزهايِ آموزشِ زب» نوشتارآزاد«دهد؛ آزمونِ میهايِ ما نشانایم. بررسیسنجیده

آموزان و آموزگارانِ زبان دستی برخوردار نیست و همین نابهینگی، سببِ ناخشنودي زبانارزشیابیِ بهینه و یکشود، از میگرفته

آزمون و بودنِ هايِ آزمونی، در ذهنیها، یکسوگراییِ آزمون از گوناگونیِ مادهشناسیِ این آزمونآسیب تریناست. بزرگشده

هايِ آزمونی در ارزیابی است و همچنین ناپذیرمنديِ استادان هايِ چنین مادهبودنِ آن است و به دنبالِ آن، توانفرساییِ پاسخمادهتک

 هايِ هايِ ارزیابی است که نابرابرينامهگراییِ آموزگاران در رفتارمندي به شیوهتر سلیقههايِ ارزشگذاري و از همه پررنگاز سنجه

   هايِ آزمونِ نوشتارآزد به دنبال دارد.سنجشیِ فراوانی در ارزیابی

   آزمونِ نوشتن، نوشتارآزاد، نگارش، انشاء، ارزشیابی ها:کلیدواژه         

  

  مقدمه. 1

دستوري ها و الگوهايِ دهند: یکی برايِ تثبیت واژهمینوشتن یکی از چهار توانمنديِ زبانی است که آن را به دو منظور آموزش

حسینی) برايِ سنجشِ این 93گیرند و دیگر برايِ ایجادِ ارتباط.(ضیاءیادمی» گفتن«و » خواندن«، »شنیدن«آموزان از راهِ که زبان

هايِ گیرند. آزمونِ نوشتن نسبت به آزمونمی» نوشتن«آموزان، آزمونِ يِ آموزشی، از زباناندازه یادگیري، در پایانِ یک چرخه

برند که نوشتن میهایی بهرهروي، از مادههمینر و ناهمگون است. از آنجا که در نگارش، تکیه بر نوشتن است بهتدیگر، سخت

 66،91هايِ آزمونی را (سیفدانیم، مادههايِ بازپاسخی که نیاز به نوشتن دارند. چنانچه میدهند؛ یعنی، مادهمیرا توانبخشی

پاسخ هايِ بسته)) و مادهSubjectiveهايِ بازپاسخ(ذهنی(اند: مادهکردهبندي) در دو گروه دسته22،75جعفرپور

، »نادرستـدرست«يِ هایی از گونه)، مادهSelective Responseگُزین(پاسخ یا پاسخهايِ بسته)). مادهObjective(عینی(

ها، تنها یک پاسخ درست ندارد. در این مادهها، هیچ نقشی دهیِ آنهستند که ارزیاب در ارزش» ايچندگزینه«و » جورکردنی«

ساز)، هايِ بازپاسخ(پاسخمندند. مادهبهره» ايچندگزینه«يِ پاسخ و از گونهيِ بستهاز ماده» خواندن«و » شنیدن«هايِ آزموناست. 

 2»پاسخاندك«اند: ها خود دوگونهپاسخهستند. افزون» 1پاسخافزون«و » پرکردنی«، »پاسخکوته«يِ از گونه هاییماده

)Restricted Response (پاسخگسترده«) و«Extended Res.تواند درست هايِ بازپاسخ، بیش از یک پاسخ می). در ماده

هایی(به هایی که از چنین مادهروي، آزموندارد. به همینها، داوريِ شخصی و ذِهنیِ ارزیاب دخالتباشد. در ارزشیابیِ این ماده

هايِ ارزیابی بسیاري هستند. مرکزهايِ بینی هستند زیرا دارايِ لغزشگیرند، بسیار نیازمندِ ژرفمیپاسخ) بهرهویژه افزون

ها، تنها از کنند ولی برخی مرکزمیگیريهايِ بازپاسخ در آزمون بهرهآموزشِ زبان، براي سنجشِ تواناییِ نوشتن، از بیشترِ ماده
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است،  شده) شناختهFree Writing»(نوشتارآزاد«از نوعِ انشاییِ آن که به » گستردهپاسخ« يِيِ آن، یعنی تنها مادهیک ماده

تصویر است که يِ از چند است: پرسشِ نخست فراهمهشده گسترده از دو پرسش ساختهيِ پاسخبرند. این مادهمیبهره

يِ یکپارچه و یکدست بنویسند. پرسشِ درونیِ آن، یک نوشتهآموزان باید از رویدادهايِ يِ چند رویداد است. زباندربرگیرنده

هايِ آن شناسیآزمونی و آسیبيِ هايِ این مادهآزموندوم، انشاء یک موضوع است. در این پژوهش، به بررسیِ ارزیابیِ نمونه

  پردازیم.می

  

  هايِ دیدگاهی پژوهشپایگاه. 2

  آزمون نوشتارآزاد 1ـ2

داوريِ شخصی  يِ آن،که در ارزشیابیِ ماده» گستردهپاسخ«)، آزمونی است Composition Writingانشاءنویسی(آزمونِ نوشتارآزاد یا 

هايِ تواند درست باشد. از این رو، ارزیابانِ گوناگون، ارزشیابیآزمون، بیش از یک پاسخ میدارد. در این مادهو ذِهنیِ ارزیاب دخالت

گیريِ سختی برخوردار هستند. از اندازه ها) به همین روي، این آزمون22،75هایی دارند.(جعفرپورهماد هايِ چنینگوناگونی از پاسخ

ها، سبب گذاريِ آنثباتیِ نمرهدهد، بستگی دارد. بیمی ها نمرهخواند و به آنها را میها، به کسی که پاسخگیريبخشِ بزرگی از اندازه

  ) 233،91هایی باشند.(سیفمخالفِ چنین آزموننظران است که بسیاري از صاحبشده

آموزانی که با ) یعنی، زبان178برند؛(جعفرپورهایی با بسندگیِ متوسط به باال و پیشرفته به کار میآزمونِ نوشتارآزاد برايِ آزمودنی

رود اینچنین الگويِ ه، انتظارنمیساختارهايِ دستوري، تجزیه و تحلیل و گسترشِ یک موضوع، آشنا و نسبتاً آگاه هستند. بر همین پای

شود زیرا آزمونِ نوشتارآزاد، نیاز به آموزانِ پایه با این گستردگی به کار گرفتهاي(به ویژه بخشِ انشاء یک موضوع)، برايِ زبانآزمونی

اورند که آزمونِ نوشتارآزاد هایی که بر این بشده دارد و برخالفِ دیدگاهدر موضوعِ داده» پرورشِ فکر و اندیشه«و » دانشِ موضوعی«

نویسی ندارد و آفرینشگريِ نوشتارآزاد، )، چیزي کمتر از مقاله178) است(جعفرپورEssay Writing»(نویسیمقاله«تر از ايِ پایینمرتبه

پِیستِ سخنانِ دیگران  کپیها و اي از آن، گردآوريِ دادهدانیم، بخشِ عمدهمینویسی چنانچه نویسی است. مقالهمراتب بیشتر از مقالهبه

گیري و تجزیه و تحلیلِ آن برايِ نتیجه» دانشِ موضوعی«آمده است ولی نوشتارآزاد، از برنویسیِ یک هايِ به دستگیريِ از دادهو نتیجه

  هايِ علمی و ذهنیِ آزمودنی است.دادنِ آن با توجه به دانستهبا کمکِ فکر و اندیشه و گسترش

  

  موضوعی:نگارش و دانشِ 2ـ2

يِ خوب(یعنی انشاءنویسی)، نیازمندِ داشتنِ آگاهی از دانشِ موضوعیِ آن است. دانشِ موضوعی، چنانچه گفتیم، نوشتنِ یک نوشته

اي نیز برايِ نوشتن به دست نخواهدآمد. يِ یک موضوع، و تا زمانی که این آگاهی به دست نیاید، مایهیعنی داشتنِ آگاهی درباره

 آموزان) بر این باورند که موضوع انشاء(نگارش) را باید در آغاز، میانِ زبان96ص 85)(نقل از ضیاءحسینی1987و زامِل( )1985مارتین(

گیري از گفتارها و سخنانیِ که آموزي با بهرهيِ نیازمندي را برايِ نوشتن به دست بیاورند. آنگاه هر زبانبه گفتگو گذاشت تا مایه

دهد. بر همین پایه، الزم است هر آزمونی، مینویسد و بدین سان، توانِ نگارشیِ خود را نشانء خود را میاست، انشادر کالس شنیده

هايِ رو به دور باشد. در همین راستا باید گفت که پرسشهايِ پیشباشد تا آزمون از لغزشنیازهايِ آزمونیِ خود را گذراندهپیش

يِ آموزان از آن آگاه و بر دانشِ موضوعیِ آن، مایههایی باشند که زبان تصویرها و موضوعيِ، باید دربرگیرنده»نوشتارآزاد«آزمونیِ 

  باشند. نوشتن داشته

  

  ارزیابیِ خطاهايِ نگارشی 3ـ2

کرد آموزان، چه چیز را باید تصحیحهايِ زبانشوند. یعنی، در نوشتهمیبررسی» نوشتن«شود که در میخطاهاي نگارشی به خطاهایی گفته

شناسایی و تصحیحِ آن، به میزانِ زیادي «کند که می) خطا را یک مفهومِ نسبی تعریف1992داد؟ کالوِه(و چگونه باید این کار را انجام

بستگی دارد به عقیده و قضاوتِ استاد در موردِ آنچه هر یک از شاگردان واقعاً قادر هستند در مقایسه با اهلِ یک زبان بنویسند.(کمالِ 

-شوند و ممکنهايِ متعدد تکرارمیشوند که مرتباً و در بافتکند خطاهایی تصحیحمی). وي توصیه46وب یا هدفِ موردِنظر)(صمطل

تصحیح «، »تصحیحِ کامل«) نیز، چهارگونه روشِ تصحیح به نامِ 1986»(راب و دیگران«شوند. آموزان جا بیفتد و عادتاست در ذهنِ زبان

اند.(کورنر، نقل از مترجمان اعطارشرقی و علیخانی کردهبررسی» برشماريِ خطاها«و » رنگیيِ شدهکدگزاري تصحیحِ«، »شدهکدگزاري

آزمونِ «باشند تا » آموزشِ نوشتن«رسد بیشتر برايِ )  البته این برداشت از خطاهايِ نگارشی و تصحیحِ آن، به نظر می108ص 91
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هايِ او، تصحیحِ مستقیم(یعنی ارزیابیِ جزء به جزء نوشتار)، عوارضِ نامطلوبی به وهش) و پژ1984»(سِمک«زیرا، به باورِ ». نوشتن

ها هرگز نخواهند توانست آنگونه که باید درست بنویسند.( کورنر، نقل از اعطارشرقی انگیزد که آنگذارد و این حس را بر میجاي می

ک آزمون مرسوم است این است که  در ارزیابیِ آزمونِ نوشتن(نگارش)، ) ولی امروزه آنچه در ارزیابیِ پایانیِ ی108ص 91و علیخانی

). در Analytical»(گذاريِ تحلیلینمره«)، و دیگري روشِ Global»(گذاريِ کلی/سراسرينمره«برند: یکی روِش میاز دو روش بهره

» ضعیف«و » متوسط«، »خوب«، »عالی«و یا » مردود«یا » قبول«کند و نظرِ کلی به صورتِ میيِ نخست، ارزیاب، انشاء را مطالعهشیوه

يِ اجزايِ گیرهايِ که در برگیرنده، ارزیاب از اندازه»گذاريِ تحلیلینمره«شود ولی در میدهد. در این شیوه، ارزیابی سریع انجاممیارائه

، 75/179انشاء، به دو ارزیاب نیاز است.(جعفرپور برد. این روش بسیار زمانگیر است و دستِ کم برايِ هرمیيِ نوشتار است، بهرهسازنده

هايِ هايِ وابسته به هنجار است و روش تحلیلی، برايِ آزمون) بر این باور است که روشِ کلی، مناسبِ آزمون1991»(گی) «91/236سیف

دانند.(نقل ري را ترکیبِ دو روش میگذايِ نمره) بهترین شیوه1990»(ویرسما و جورس«تر است. برخی نیز مانندِ وابسته به مالك مناسب

  )236-7صص  91از سیف

  

  هاي نوشتارآزادآموزهایی براي آزمون 4ـ2

شود. ها دقتسازي و ارزیابیِ آنسري اصول هستند که باید در آمادههايِ دیگر، نیازمند یکهايِ نوشتارآزاد نسبت به آزمونآزمون

مانند. بهره نمیآموزان و هم ارزیابان از آن بیهايِ ارزیابی خواهدشد که هم زباننارسایینکردن به این مسائل، سببِ مشکالت و توجه

  ) 237، 91ـ سیف183، 85شویم.(جعفرپور ها آشنامیدر زیر با شماري از این نیازمندي

ها، آموزان زیاد باشد، ارزیابیِ این مادهانسنجند ولی اگر شمارِ زبآموز را میتر توانِ نوشتاريِ زبانهايِ ذهنی نسبت به عینی، دقیقـ ماده

  بسیار دشوارخواهدبود و به ارزیابانِ فراوانی نیازمند است.

اي که برايِ نوشتن مناسب است، يِ زندگیهاي روزانهباشند. باید از موقعیتهايِ نگارش باید محتواهايِ گوناگون داشتهـ موضوع

  انتزاعی باید پرهیزشود. موضوع انشاء باید هدفمند باشد. هايِکرد. از موضوعاستفاده

  هاي گُنگ و چند پهلو پرهیزکرد. باشند. باید از موضوعشونده، باید از موضوعِ انشاء، برداشتِ یکسانی داشتهـ آزمونگر و آزمون

  ها دشوار خواهدبود.يِ آنیسهآموزان یکسان باشد. در غیرِ این صورت، مقايِ زبانهايِ انشاء باید برايِ همهـ موضوع

هايِ یک موضوعِ انشاء باشد. نگارشِ بلند برايِ دهد که رواتر و پایاتر از یافتههایی ارائهتواند یافتهدر نوشتارآزاد می ـ دو موضوعِ کوتاه

نیز، یک موضوعِ یکسان برايِ همه  دهد وهايِ نوشتاري را نشانيِ تواناییکننده است. یک موضوع هم، شاید نتواند همهآموز خستهزبان

  است جالب نباشد.ممکن

شود. انشاء اول نباید بر گزاريها نمرهاست، باید هر موضوع جدا از دیگر موضوعـ اگر بیش از یک موضوع، برايِ  ارزیابی داده شده

  رويِ انشاءِ دوم تاثیر بگذارد.

  نمره داد.ـ هر انشاء را باید بدون توجه به نویسنده و ملیتِ آن 

  بودن قرارگیرد.خطگذاريِ یک انشاء نباید تحتِ تاثیرِ تمیزي و خوشـ نمره

هایی گیرد، بستگی دارد. اگر داشتنِ آگاهیمیگذاري(کلی/تحلیلی) به هدفِ انشاء و موقعیتی که در آن آزمون انجامي نمرهـ گزینشِ شیوه

  تر خواهدبود.شمار باشد، روشِ کلی مناسبها بیاگر شمارِ آزمودنی تشخیصی موردِ نیاز باشد، روشِ تحلیلی بهتر است ولی

گیرد و ارزیابان نیز باید با آمادگیِ کامل و آرامشِ خیال، به این امر بپردازند. ـ ارزیابیِ آزمونِ نوشتارآزاد باید در یک محیطِ آرام انجام

  گذارد.هر زمان که ارزیاب احساسِ خستگی کرد، باید ارزیابی را کنار ب

  

  هاي آزمونِ خوب:ویژگی 5ـ2

 »بودنعملی«ـ Reliability (3»(پایایی«ـ 2) Validity»(روایی«ـ 1اند: بردهبرايِ یک آزمونِ استاندارد، دستِ کم چهار ویژگی نام

)Practicality (4  ارتباط«ـ)»Relevance(که تنها آنچه را ، مهمترین ویژگیِ یک آزمونِ خوب است. آزمونی روایی دارد . روایی

ـ روایی 1هايِ زیر است: گیري است. روایی، داراي گونهخواهیم بسنجد نه چیزِ دیگر. روایی به معنايِ راستگوییِ ابزارِ اندازهکه می

ـ روایی related Val-Criterion (4.اي(مالکی)(سنجه« ـ روایی3)  Content Val.»(محتوایی«ـ روایی 2  )Face Val.»(ظاهري«

کند. هر چهار ویژگی، مکملِ نمیها به تنهایی، رواییِ آزمون را تضمینیک از این گونه). وجود هیچ.Construct Val» (ايهساز«

يِ گیري که به وسیلههايِ یک آزمون در تکرارِ آن است؛ یعنی، تعیینِ خطايِ اندازه، به معنیِ درستی و همسانیِ نتیجهپایایییکدیگرند. 
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-به انجام بودن،عملیيِ آزمودنی، تا چه اندازه تحتِ تاثیرِ عواملِ نامربوط و تصادفی قابل نوسان است. کرد نمرهتوان مشخصآن می

ي اجراي آزمون، و طول آزمون اشاره هايِ به دست آمده، هزینهپذیريِ آزمون با امکانات موجود، آسانیِ برگزاري و سادگیِ تفسیرِ نتیجه

دارد. اگر ارزشیابیِ اشاره» رواییِ محتوا«ارتباط به  شود.سنجد و هدفِ موردِ نظرِ آزمون، مربوط مینچه آزمون میبه انطباق آارتباط دارد. 

ـ 1ها تأییدکند، آزمون دارايِ ارتباط است. ارتباط سه بعد دارد: يِ محتوايِ مادهيِ آزمون را دربارهکنندههايِ تهیهداور، داوري

هایی است يِ مادههنگامی که آزمون دربرگیرنده ).Fairnessبودن(ـ دادگرانه3  )Specificityبودن(صیـ اختصا2)  Balanceتوازن(

دارد. چنانچه آزمونِ متوازنی را به  توازنگفت که آزمون توانهايِ رفتاري هستند، میهايِ مهمِ هدفيِ جنبههايِ الزمِ همهکه نمونه

را هم  بودناختصاصیدادن بگیرد، آن آزمون ویژگیِ يِ شانسیِ پاسخيِ در حدِ نمرهو تنها نمرهآزمودنیِ ناآگاه از محتوايِ آن بدهیم 

  )83ص 85هم خواهدبود.(جعفرپور دادگرانهداراست. اگر آزمون دقیقاً با مطالبِ آموزشی، سازگارباشد، 

  

  روش پژوهش. 3

هايِ گوناگون است که در مرکزِ آموزش از آزمونِ نگارش در سالهايِ چندین استاد اي از ارزیابیبرداريرو، نمونهپژوهشِ پیشِ

يِ نامهيِ شیوهبر پایه» تحلیلی«و » کلی«ها، از هر دو روشِ است. در بررسیِ ارزیابیالمللی قزوین انجام شدهزبان فارسی دانشگاه بین

   است.مندي شدهارزیابیِ خودِ مرکز، بهره

  

  هاي پژوهشنمونه 1ـ3

مرکز آموزشِ زبان فارسیِ قزوین «آموزي در يِ زباندر گروهِ پایه 98تا  96هاي آزمونِ نگارش در سال برگه 200پژوهش در این 

گیري در جهتِ و نتیجه نگارش برايِ ارزیابیشده، ده نمونههايِ بررسیاست. از این نمونهموردِ بررسی قرارگرفته» المللیدانشگاه بین

متوسط «و » بسیارخوب«هايِ آموزِ دیگر نیز، در دو گروهِ پایه با درجهزبان 40هايِ نگارشِ ایم. همچنین نمرهدههاي ویژه برگزیهدف

  انگارد. ، سست میهايِ آن راآزماییِ چنین آزمونی و ارزیابیایم که راستیهایی رسیدهایم. در این مقایسه، به نتیجهکردهمقایسه» به باال

  

  شدهبرگزیدههايِ نمونه 2ـ3

است. در این پژوهش، از هر دو » انشاء موضوع«و » توصیفِ تصویر«يِ دو پرسش دانیم آزمونِ نوشتارآزاد دربرگیرندهچنانچه می

ترمِ گروهِ هايِ میانآزمون»ِ توصیفِ تصویر«يِ پرسشِ هايِ نخست، دربرگیرندهاست. نمونهبرداري و ارزیابی شدهپرسش نمونه

شده، دو آموزي دارند. در مرکزِ بررسیيِ زبانپایه 6تا  3ها است که از ترم بسیاري از مرکزدر حکمِ آزمونِ پایانپایه است که 

ترمِ گروهِ پایه، پس از ده هفته آموز بیشتر ندارد. یکی گروه پایه(عمومی) و دیگري گروهِ پیشرفته(تکمیلی). آزمونِ میانگروه زبان

هايِ دیگر، و الگويِ ارزیابی ها بیشتر از آن جهت اهمیت دارد که این ارزیابی، پایه. انتخابِ این نمونهگیردمیآموزي انجامزبان

آموزي يِ زبانترمِ گروهِ پایههايِ پایانيِ آزمونهايِ دیگرِ پژوهش، دربرگیرندهآموزان و هم برايِ ارزیابان است. نمونههم برايِ زبان

  ین آزمون عرب و چینی هستند. هايِ زبانی در املیت است.

  

  بارم ارزیابیِ آزمونِ نگارش  3ـ3

گیرند: یکی آزمونِ همزمانی(تکوینی) و دیگري می) بهرهTest»(آزمون«) و یک Quiz»(آزمونک«برايِ ارزشیابیِ آزمونِ نوشتن، از یک 

هايِ کوچکِ کالسی است که زیر ها و آزمونک) آزمونِ همزمانی، همان تکلیف6، 75آزمونِ درزمانی(مجموعی/پایانی) است.(جعفرپور

آزمونِ  نمره دارد. 15نمره دارد و آزمونِ درزمانی، آزمونِ اصلیِ پایانیِ ترم است که  5شود و میارزشگذاري» يِ کالسینمره«پوششِ 

درصد  25نمره برابر با  5شود و میتر و با آرامش و به دور از هرگونه فشارِ روانی، ارزشگذاريبینکالسی، آزمونی با نگاهی باریک

هايِ این آزمون نیز تر از آزمونِ اصلی و پایانی است و این در شرایطی است که سنجهدارد. این آزمون برخالفِ تصورِ بسیاري، دقیق

پنج و يِ پنجهادانند. نمرهمی» آموزکمک به زبان«و آن را نوعی » دلخواهی«يِ را نمره 25/0گردد. بیشترِ استادان این  تعریف و روشن

اي هم ندارد و سببِ يِ ناهمسان، دلیلی بر این ادعاست و هیچ ارزشِ شناختینفره 20ـ15یا چهارپنج(از پنج)، برايِ یک کالسِ 

نمره  5که این نزدیک است و ما بر آن پایبندیم این است » آزمون«شود. روشی که به آمدنِ اعتبارِ ارزشگذاريِ آزموِن اصلی نیز میپایین

آموز از یادگیريِ زبان است. ). توانایی، توان و آگاهیِ زبان1آیی() و کالس5/1)، کوشایی(5/2شود: توانایی(بر این سه پایه ارزشگذاري

 25/0شدنِ آییِ او نیز، احترام به خود و دیگران و آمدوشدِ کالسی است. پس از روشنکوشایی، کوششِ او برايِ یادگیري است و کالس
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شده در مرکزِ هاي دادهاي از بارمماند که آن در آزمونِ پایانی به دست خواهدآمد. دو بارم زیر، نمونهدیگر می 75/0يِ نگارش، نمره

  کنند:آموزشِ زبان فارسی هستند که ارزیابان باید از آن پیروي

  دوم: نمونه                                                                                        یکم نمونه

بخش دوم(انشاء یک موضوع):                                                                           بخش اول(توصیف تصویر):                 

  بخش دوم(انشاء یک موضوع):                                               بخش اول(توصیف تصویر):              

نمره                            5  ←دستور:                                                   نمره                     3  ←دستور: 

  نمره 3  ←دستور:                                                                نمره        2  ←دستور: 

              نمره     5/3  ←واژگانی:  دایره                                                     نمره      5/1  ←واژگانی:  دایره

  نمره 3  ←واژگان:                                                          نمره             2  ←واژگان: 

نمره                   1  ←انسجام معنایی:                                                    نمره       5/0  ←انسجام معنایی: 

  نمره 5/1  ←محتوا:                                                              نمره      75/0 ←محتوا: 

                   نمره           5/0  ←ظاهر متن:                                                         0 ← کاهشی): امالیی(نمرهغلط

  نمره 2  ←امالء:                                                        نمره                1  ←امالء: 

                                 0 ← کاهشی): امالیی(نمرهغلط                                                     0 ← کاهشی): کسريِ خطوط(نمره

  نمره 5/0  ← گذاري:نشانه                                                      نمره     25/0 ←گذاري: نشانه

                                        0 ← کاهشی): کسريِ خطوط(نمره                                                                      5  ←کل:  نمره

  10  ←کل:  نمره                                                                      6  ←کل:  نمره

  0 ← ي کاهشی):ارتباط نوشته با موضوع(نمره                                                

  10  ←ي کل: نمره                                          

  ↑ارزیابی آزمون نگارش نامهبرگرفته از شیوه                                           ↑ 98آزمونی  برگرفته از برگه

  

  آزمون نوشتارآزاد؛ توصیفِ تصویر و انشاء یک موضوع 4ـ3

يِ یک توصیفِ تصویر، نوشتنِ داستانی کوتاه برايِ رویداهايِ چند تصویرِ وابسته به هم است و انشاء یک موضوع نیز، نوشتن درباره

باشد. در ساخته شده» نتیجه«و » تنه«، »درآمدپیش«از سه بخشِ ي او يِ نویسهآموز باید پیکرهموضوع است. در هر دو پرسش، زبان

آموز حقِ نویسی زبانکند. ولی در موضوعبیند باید توصیفآموز حقِ انتخاب ندارد. او تنها تصویري را که میتوصیفِ تصویر، زبان

يِ آن بنویسد. مقدارِ نوشتن نیز، در کند و دربارهانتخاب دارد. یعنی از پرسشی که دو تا سه موضوع دارد، او آزاد است یکی را انتخاب

آموز موظف به انجامِ آن شود و زبانمیهر دو آزادنویسه، از سويِ آزمونگر با توجه به رویدادهايِ تصویر و شرحِ موضوع مشخص

» موضوع«و » تصویر«مون از دو بخشِ نمره دارد ولی در آزمونِ پایانی، آز 10ترم، آزمونِ نگارش تنها تصویر است و است. در آزمونِ میان

  ساختارهايِ زیر هستند: هايِ این دو بخش، از نمونهنمره دارد. پرسش 10نمره و موضوع  5است. تصویر ساخته شده

  نمره)  5ي آن(در پنج خط) بنویسید.(کنید و یک داستانِ کوتاه دربارههايِ زیر نگاهـ به تصویر1

  نمره) 10خط) بنویسید.( 10کم يِ آن(دستِکنید و دربارهتخابـ یکی از دو موضوع زیر را ان2

  

  ي ارزیابی آزمونِ نوشتارآزادنامهشیوه  5ـ3
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اي برايِ خطاهايِ نگارشی و آمارگیري است که ارزیابان در ارزیابیِ آزمون نامه، شیوه»نوشتارآزاد«يِ ارزیابیِ آزمونِ نامهشیوه

است و در دسترسِ ارزیابان مند شدهنامه از سويِ گروهِ آموزشِ زبانِ فارسی، فراهم و پذیرهکنند. این شیوهباید از آن پیروي

  بینیم:نامه در زیر میاي از این شیوهاست. فشرده

  تکلیف اول(توصیفِ تصویر):

  

  شود.میيِ این تکلیف کمخط دارد، در برابرِ هر یک خط کمتر، یک نمره از کلِ نمره 5يِ که کمتر از ـ نوشته1

دهد. از این رو، در چنین شرایطی میاست را کوتا و رسا پاسخشدهو یا چهار خط، آنچه که از او خواسته 5گاهی دانشجو در  ←

  شود.رعایت» شرط انصاف«

  شود.می نمره از آزمونِ او کم 4باشد، دهنده تنها یک خطِ کامل نوشتهـ اگر آزمون2

  شود.نمیاي دادهیک خط، نمرهيِ سفید یا کمتر از ـ به برگه3

  واژه بجز حروفِ ربط و اضافه دارد.  12نوشته حدوداً ها، نباید بزرگ باشد. یک خطيِ واژهـ اندازه4

  

  تکلیف دوم(انشاء یک موضوع):

  

  شود.میيِ این تکلیف کمخط دارد، در برابرِ هر یک خط کمتر، یک نمره از کلِ نمره 10يِ که کمتر از ـ نوشته1

شرط «دهد. از این رو، در چنین شرایطی میاست را کوتا و رسا پاسخشدهخط، آنچه که از او خواسته 8و یا  9گاهی دانشجو در  ←

  شود.رعایت» انصاف

  شود.نمیاي دادهيِ سفید یا کمتر از دو خط، نمرهـ به برگه2

  واژه بجز حروفِ ربط و اضافه دارد. 12 نوشته حدوداًها، نباید بزرگ باشد. یک خطيِ واژهـ اندازه3

  

  

  هايِ ارزیابی:شرح نکته

  

  نمره کم شود. 5/0هر غلطِ دستوري دستور: 

يِ نادرست از هايِ دستوري از این شمار است: تطابقِ نادرستِ فعل با فاعل،  کاربردِ نادرستِ زمانِ افعال، استفادهـ غلط

  هايِ اضافه، آرایشِ جمله،....فترکیبِ وصفی و اضافی، کاربردِ نادرستِ حر

 شود.کم می 25/0شده ارتباطی ندارد یا از نظرِ معنایی در جایگاهِ درستی نیست، يِ نوشتهاي که با متن و جملهکاربردِ نادرست از واژهواژگان: 

  نمره کم شود. 1واژگانی است، هايِ تکراري که نشان از فقرِ از واژه و عبارت نمره کم شود. 5/0ها، بودنِ جملهدر صورتِ ساده

نمره کم  2نشود، نمره کم شود و اگر این ارتباط تا آخر حفظ 4اگر نوشته با موضوع ارتباطی نداشت،  ارتباط نوشته با موضوع:

  شود.

  »...درنتیجه«، »پس«، »بنابرابن«، »ولی«، »اما«کردن از عواملِ انسجام مانندِ استفادهانسجام معنایی: 

  ؟)،...»(سئوالعالمت«، »(.)نقطه«هایی مانند: گذاريها و کاربردِ نشانهبودنِ متن و جداکردنِ پاراگرافمرتبظاهرِ متن: 

هاي غیرِموثر مانندِ نقطه، دندانه، کم شود. غلط 25/0امالیی موثر در معنی نمره. هر غلط 2يِ کاهشی تا سطح نمرهامالیی: غلط

  نیستند.چندان مهم » گ«و » ك«و یا تفاوتِ 

  

  

  نمره):10)(97ترم ـ بهارآزمون نگارش عمومی(میان 6ـ3

  کلمه باشد. 8ي آن بنویسید. هر خط باید حداقل خط درباره 8کنید و یک داستانِ کوتاه در به تصویر زیر نگاه
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  ارزیابی بخش نگارش:
  دستور

  نمره 4

  ي واژگانیدایره

  نمره 4

  انسجامِ معنایی 

  نمره 2

  کلِ نمره

  نمره 10

          ي دانشجو:نمره

  

  چند یادآوري پیش از ارزیابیِ آزمون: 7ــ 3
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نگردد که ارزیابِ آن کیست. کردیم؛ یکی اینکه، روشنبرداري از خودِ نوشته، ما آن را به دو دلیل بازنویسیـ به جايِ کپی1

  گردد.دستنوشته بهتر ارزیابیدوم اینکه، 

ي نامهيِ شیوهتوان شمرد. بر پایهها را مینوشتهـ هر خطِ چاپی برابر با یک خطِ دستنوشته نیست. با شمارِ واژگان، خط2

  شوند. هايِ پیوند و اضافه شمردهآنکه واژهواژه است بی 12ارزیابیِ آزمون، هر خط حدوداً 

  ایم.دادهنشان اارا، با نشانگرِ هايِ واژگانی خوردگیـ خط3

است و در سمتِ چپ، آنچه هايِ آن آورده شدهنویسیکردنِ نادرستآموز با نشانيِ زباننوشتهـ در سمتِ راست، دست4

  ایم.آموز بوده، نوشتهدر ذهنِ زبان

  شود.استاد بهتر نمایان آموز و ارزیابیِایم تا میزانِ تسلطِ زباندادهشده به درصد نشانهايِ دادهـ نمره5

  هايِ به کاررفته، هیچ نشانی از نام ارزیاب ندارند.ـ نام ارزیاب پوشیده است و واج6

  است.کار رفته به» جمله«به جاي » گفتار«يِ ـ در این ارزیابی، واژه7

  

  يِ آزمون؛ پیشکارِ ارزیابانپاسخنامه 8ــ 3

باشد. این رو داشتهاي از آن پیشِهايِ آن آزمون، آگاه و نمونهاز پاسخِ پرسشهر ارزیاب پیش از ارزیابیِ هر آزمونی، باید 

» پاسخکوتاه«يِ هادر نمونه» بازپاسخ«هايِ کامالً روشن و برايِ آزمون»  پاسخبسته«هايِ دانیم برايِ آزموننامه چنانچه میپاسخ

اي برايِ ارزیابان بسیار نیازمند است و نامهکردنِ پاسخفراهم ناروشن است. ولی با این روي،» پاسخگسترده«روشن و در نیمه

هايِ اي ندارند و آزمون را با سنجهنامهداریم، ارزیابان چنین پاسخبخشی از ارزیابی است. در این آزمون، تا جایی که ما آگاهی

ها و انشاء وشن نیست که توصیفِ تصویرهاي نادرست است زیرا ريِ بسیاري از ارزیابیسنجند که این سرچشمهذهنیِ خود می

دهند؟ اگر میاست مهم است یا آنچه رویدادهايِ یک تصویر نشانآموز نوشتهشود؛ آنچه زبانمییک موضوع، چگونه ارزیابی

تصویر و  اش سنجید و اگر نه، باید ما خودشدهيِ گفتارهايِ نوشتهآموز را باید بر پایهآموز مهم است، پس زبانبرداشتِ زبان

پایه، توصیفِ ي پرسش و ارزیابی بگذاریم. بر همیندهیم و اندازشِ گفتارها و واژگان را پیشمایهموضوع را توصیف و شرح

  باشد:اي داشتهتواند چنین نوشتهترم میتصویرِ آزمونِ میان

   واژهاي   هاواژه     شمار گفتارها:                          گوش هايِ بازيالگو : توصیفِ تصویر موضوع: بچه

  پیوندي

  و اضافه 

یرون از خانه داشتندبازي   کردند.   میدر یک روزِ زمستانی، پسر و دختري ب

  رفته، هوا سرد و برفی شد.رفته

  ها گفت:                                                    مادرشان از خانه بیرون آمد و به آن

یایید خانه. بچه« »                                                                                                        .است سرمابخوریدهوا سرد است ممکنها! ب

  .                  دادندکردن ادامهو به بازينکردند ها به حرفِ مادرشان گوشبچه

  ها خانه رفتند.                      کردند. پس از مدتی، آنمینان بازيها در زیرِ برف همچآن

  .                                بودندگویا سرماخوردهکم حالشان بد شد و بیمار شدند. ولی کم

باند.   آن بسیار نگران شد ومادرشان    ها را در تختخواب خوا

  کرد.                                                  میها بسیار مراقبتاو در طولِ شب، از آن

   . زودي خوب شوندهایش بهکرد که بچهاو دعامی

                  .يِ کارهایشان نیستندکنند و مراقبِ نتیجهبردن فکرمیها تنها به لذتها اینجوري هستند. آنبچه

  یک    ←

  یک    ←

  دو    ←

  سه    ←

  دو    ←

  دو    ←

  سه    ←

  دو    ←

  یک    ←

  یک    ←

  سه     ←

←11      

←6      

←9      

←8      

←9      

←12      

←10      

←10      

←8      

←7      

←13      

←3      

←1      

←4      

←0      

←3      

←4      

←1      

←4      

←4      

←2      

←3      

واژگانِ     29هاي پیوندي و اضافه:  شمار واژه    103ها:  شمار کلِ واژه         6نابایا:  15بایا:    21شمار گفتارها: 

       10نوشته:  شمار خط    74اصلی:  

واژه نیازمندیم.  80گفتار و  15کم ترین زبان، دستِاي الگو بگیریم، برايِ توصیفِ این تصویر به سادهاگر چنین نوشته

  است نابایا و دیگرگفتارها بایا هستند. ها خط کشیده شدهگفتارهايِ که زیرِ آن

  هايِ ارزیابی آزمون نوشتارآزادنمونه 9ــ 3

  کردیم و آن را است ولی از صدها نمونه، تنها به چند نمونه بسندههايِ فراوانی بررسی شدهدر ارزیابیِ این پژوهش، نمونه

  ایم:زیر بررسیدههايِ ها را با نگاهایم. نمونهمان درخور دانستهبرايِ ارزیابی



 45   /   نوشتن؛ ارزیابی آزمون نوشتارآزادآزمون 

  ـ ارزیابی چند استاد از یک آزمونِ یکسان1

  ـ ارزیابی یک استاد از یک آزمونِ یکسان با چند نگاهِ ناهمسان2

  کننده)ـ ارزیابی دو استاد از یک آزمونِ یکسان(در جایگاهِ ارزیاب و تجدیدنظر3

  هايِ بیشترهايِ بیشتر با نمونهـ ارزیابی4

  هاهاي آنآموز در مقایسه با میانگینِ دیگر نمرهگارش دو گروهِ زبانهايِ نـ ارزیابی نمره5

  

  هاي ناهمسان):ارزیابی چند استاد از یک آزمونِ یکسان(با نگاه 1ـ9ـ 3

هايِ یکسانی هايِ یکسان و یا تقریباً یکسانی دارند ولی بر پایهایم که نمرهدر این بخش، سه نمونه ارزیابی از یک آزمون آورده 

يِ ارزیابیِ آزمون نامهشیوه«اند و به مندنشدهي یکسانی براي ارزیابی بهرههااند. به سخنِ دیگر، ارزیابان از سنجهنشدهارزیابی

  اند. اند، رفتارنکردهکه پایبند به آن بوده» نگارش

  است.گرفته واژه ایراد 4ارزیاب تنها از   زبان ارزیابیِ ارزیاب:عرب )ـ1محمد(عمومی1ـ1ـ9ـ3نمونه

  .......←هاي فعالی هستند. ولی کمی لجباز هستند. در یک        محمد و خواهرش مینا بچه

   .......←روز زمستانی از خانه بیرون رفتند و فوتبال بازي کردند. چند دقیقه بعد، برف    

  نکردند.ها بازي را متوقفاما آن←مادرشان            دادند. بعد چند وقت نکردند و ادامهتوقفآمد اما آنها بازي را 

  ها فریادزد...مادرشان بر آن←باشه، اآلن          «تا داخل خانه بروند. آنها به مادرشان گفتند: آنها فریاد زد  به

  .......←اما واقعا دستور مادرشان اطاعت نکردند و بازي را ادامه دادند.           ». آییممی

  شود.                                   آب و هوا بدتر و سردتر می ←ها سرما         و سردتر شد. به همین دلیل بچه زشتر نیم ساعت، آب و هوابعد 

  .......←خوردند و مریض شدند. مادرشان بسیار نگران بود و در طولِ شب                  

  ها بود.مادرشان... در طولِ شب مراقبِ آن ←          هایش به زودي بهبود بیابند.       و آرزو داشت که بچه .آنها بود مراقبت

  .......←     کنند.               بردن کار میها همیشه اینجوري هستند. فقط براي لذتبچه

         )90/0( 9ي کل: نمره       )100/0( 2انسجام:       )50/87/0( 5/3واژگان:       )50/87/0( 5/3دستور:  ←  AILMارزیاب:

     +107 شمارِ واژگان: +  19شمار گفتارها:    9نوشته: ها:  شمارِ خطداده

يِ يِ آموزشی دارد. این نمونهزبان است. استادِ ارزیابِ او نیز، یک آقا و چندین سال پیشینهآموزِ ما در این نگارش، یک عربزبان

آموز بسیار هايِ زباناست. لغزشآموز، تصویر را بسیار خوب و رسا توصیف کردهاست. زبانیک توصیفِ خوب از یک تصویر 

هایی لغزشبینیم، هر چهار لغزش از نمونهبا توجه به آنچه که می ناچیز و وابسته به همان چهار واژه در همان چهار گفتار است.

که بسیار ناچیز تاثیرداد. از دیدِ گویشورانِ زبان، این تاثیرنداد و یا ایندهی گرفت و در نمرهها را نادیدهتوان آنهستند که می

رو، با توجه به نادرست خواند. از این 100/0ها را توان آنواژگان، شاید کمی ناکاربردي باشند ولی از نگاهِ دانشِ واژگانی، نمی

آموزِ ما، به باال داد. از دیدِ ارزیاب، زبان 5/9و یا اینکه  10 آموز رايِ زبانتوان با چشمپوشی، نمرهآموز، مینوآموزبودنِ زبان

است که از دیدِ ما درست نیست و پخش کرده» واژگان«و » دستور«کاهشِ توانایی را، میان  10/0است. ارزیاب گرفته 9يِ نمره

يِ دستورزبان، از نمره 13/0است. کاهشِ اشتهاي ندآموز هیچ لغزشِ دستوريگردد. زبانها برمیيِ آن به واژگان و کاربردِ آنهمه

دانیم. حال، نهیم و ارزیابیِ او را بسیار ریزبینانه میمیيِ نُهِ این ارزیابی، ارجهمه، به نمرهدیدگاهِ ما، خطايِ ارزیاب است. با این

آموزانِ دوم و هایی هستند؟ آیا زبانه ارزیابیهايِ دوم و سوم چگونآموز را با ارزیابیِ او الگو بگیریم، ارزیابیاگر توانِ این زبان

ارزش هستند؟ اگر نیستند، پس ها با این ارزیابی، همهايِ آنآموز دارايِ یک توانِ زبانی هستند؟ آیا ارزیابیسوم، با این زبان

  نمره هستند؟چگونه هم

  است.ارزیاب تنها به هفت واژه ایراد گرفتهزبان         ارزیابیِ ارزیاب: ) ـ عرب4: علی(عمومی2ـ1ـ9ـ3ي نمونه

   است:آموز بودهآنچه که در ذهنِ زبان                                                آموز:نگارش زبان

  کنند.میاحمد و خواهرش در حیاطِ خانه با توپ بازي ←       / کننداحمد و خواهرش در حیاط خانه با توپ بازي می

  بارد.میشود چون برفهوا خیلی سرد می ←                       / باردمیچون برف  استهوا خیلی سرد 

  کند.                                  میها صحبتمادرشان با آن ←                       کند         صحبت می باآنهامادرشان 

  گوید) که (باید) به خانه برگردند.دهد(و میها پیشنهادمیو به آن ←                     بربگرندبه آنها باید به خانه پیشنهاد داد و 
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  چون هوا سرد است و برايِ سالمتی (خیلی) بد است. ←      گذارداثر میبدن خیلی  سالمتو براي   چون هوا سرد 

  ..نکردند.ولی به حرفِ مادرشان گوش ←                              نکنیدگوشولی به حرف مادرشان 

  دادند. بازي دوباره ادامهو در حیاط به برف ←                       .کنندادامه باز میو در حیاط روي برف 

  شوند.خیلی خسته و مریض می در شب، احمد و خواهرش ←      / خسته و مریض هستنددر شب احمد و خواهرش خیلی 

  رود.ها باال میدماي بدنِ آن ←                                     شودمیگرم بدن آنها باال  

  شوندمیکِشَند و خیلی ناراحتها رويِ تختِ خواب درازمیآن ←                هستندو خیلی ناراحت   آنها روي تخت خواب

  دادند.میباید به حرفِ مادرشان گوشزیرا(چون)  ←                      گوش بدهندچون باید به حرف مادرشان 

  ماندند.باید وقتی که هوا سرد است در خانه می ←                 بمانندهوا سرد است در خانه   باید در وقتی 

  ها خیلی نگران است.من مطمئن هستم که مادرشان برايِ آن ←.     هستم مادرشان خیلی نگران براي فرزندانش  مطمانمن 

     )90/0( 9کلِ نمره:       )100/0( 2انسجام:       )75/93/0( 75/3واژگان:         )25/81/0( 25/3دستور:  ←  XILSارزیاب:

      11گفتارهاي نادرست:      +94 شمارِ واژگان: +  15شمار گفتارها:    7نوشته: ها:  شمارِ خطداده

يِ آموزشی دارد. آنچه ما از سال پیشینه 5استادِ ارزیابِ او، استادِ خانم و بیش از زبان است. يِ آزمونِ دومِ ما نیز، یک عربنمونه

يِ دستوري هم، درمانده آموز بسیار ناتوان است و در نوشتنِ یک گفتارِ سادهیابیم، این است که این زبانآموز درمیيِ این زباننوشته

چهار گفتارِ دستوري بیشتر ندارد و دیگرگفتارهاي او نادرست هستند. با این او، سه يِگفتارِ نوشته 15است. با توجه به دریافتِ ما، از 

يِ يِ نوشتهاست ولی ناتوانیِ او در دستورزبان، همهکردهاست و انسجامِ معنایی را هم، خوب دنبالآموز تصویرها را فهمیدهحال، زبان

گفتارِ نادرست چگونه  73/0با  90/0است. این آموز بخشیدهبه این زبان 90/0توانِ با  9يِ است. ارزیابِ آزمون، نمرهخام گردانیده او را

توانِ دستوري دارد.  82/0آموز از دیدِ ارزیاب، نزدیک به يِ نخست است؟ زباناست؟ این نوشته چگونه همسنگِ نمونهبه دست آمده

گاهِ ما، ارزیابیِ این آزمون، تهی از بارِ ارزشی است و در سنجش با این توانِ دستوري در کدام گفتارِ دستوريِ او نمایان است؟ از دید

است.  50/0يِ چنین آزمونی کمتر از آزمونِ نخست و خودِ نوشته، بسیار پایین است و اگر گفتارِ خودش را ترازِ سنجش بگیریم، نمره

  است.  30/0وز، کمتر از آماین توان هم بیشتر در واژگان و پیوستگیِ معنایی است. توانِ دستوريِ زبان

  است.واژه ایراد گرفته 5ارزیاب تنها به  زبان     ارزیابیِ ارزیاب:) ـ چینی7: جوها لی(عمومی3ـ1ـ9ـ3ي نمونه

   است:آموز بودهآنچه که در ذهنِ زبان                                                    آموز:نگارش زبان

  کردند.میپسر و دختري در هوايِ خوب والیبال بازي ←    بازي کردند اا  اایک پسر و یک دختر در هواي خوب والیبال 

  (یک دفعه) هوا برفی شد. ←                                             اا. واي هوا برف بارید

  »ها! بیایید خانهبچه«ها گفت: مادرشان به آن ←    اا اا اا اا اا اا. خانه اي آنها بیایندکه آنها باید به  گفتد مادرتان

  کنند.خواستند بیرونِ خانه دوباره بازيها میولی آن ←      کندبازي  آنها ايخوانهخواهند بیرون آنها می واي اا اا اا اا

                 .دادندادامه ،کردنزیرِ برف، بیرون خانه دوباره به بازيها بنابراین آن ←   والیبال بازي کردند آنها ايخانهبیرون  هواي برفپس آنها در 

  شدند... ها مریضسپس آن ←                                      اا.  درد کردندبعد از آن آنها 

  خواب درازکشیدند.و رويِ تختِ ←                         استراحت کردندپس آنها روي تخت خواب 

 75/8ي کل: نمره       )100/0( 2انسجام:       )50/87/0( 5/3واژگان:       )25/81/0( 25/3دستور:  ←  XIGBارزیاب:

)50/87/0(         

      6گفتارهاي نادرست:      +48 شمارِ واژگان: +  7شمار گفتارها:    5نوشته: ها:  شمارِ خطداده

  يِ آموزشی دارد. زبان است. استادِ ارزیابِ او نیز، استادِ خانم و بیش از چندین سال پیشینهيِ آزمونِ سومِ ما، یک چینینمونه

است. با توجه به آنچه که ما از ذهنِ  90/0دارد . تواناییِ او به زبانِ فارسی نزدیک به   75/8يِ آموزِ چینیِ ما، نمرهاز دیدِ ارزیاب، زبان

دهیِ آن داریم اگر نمرهيِ بسیار سستی برخوردار است و یقینبگیریم، این ارزیابی از درجهاین را الگوایم و اگر کردهآموز دریافتزبان

در توانِ خود ببیند. حال،  3يِ بیشتر ازآموز نیز، نمرهرود خودِ زباننمیشده، واگذارکنیم، گمانآموز با گفتارهايِ ویرایشرا به خودِ زبان

آموز(به جز داند. در این نوشته، کدام گفتارِ زبانمی 90/0آموز را است که توانِ زبانهايِ ارزیابی بهره بردهارزیابِ ما از کدامِ سنجه

کم آموز جدا از این، بنا بر این بوده که دستِدستورزبان دارد؟ این زبان 82/0آموز، توانایی پایانی)، دستوري و فارسی است که این زبان

کم  واژه برايِ ارزیابی 32واژه نباشد که هست و  80است. بنا بر این بوده، کلِ نوشته کمتر از خط نوشته 5و  خط بنویسد که ننوشته 8
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است که است. بنا بودههايِ نگارشی را در گفتارها به کار ببندد که چندان به کار نگرفتهگذارياست که نشانهآموز آموختهدارد. این زبان

دهیم. آموز نمرهخوردگی است، ما باید به چه چیزِ این زبانخط 14خوردگی باشد که نیست و دارايِ گونه خطيِ او به دور از هر نوشته

  تواناییِ زبانی دارد.  10/0آموز کمتر از از نگاهِ ما، این زبان

  

  هاي ناهمسان):ارزیابی یک استاد از یک آزمونِ یکسان(با نگاه 2ــ9ــ3

است. ها را ارزیابی کردهایم که برخالفِ سه آزمون پیشین، یک استاد آناز یک آزمون آورده در این بخش، سه نمونه ارزیابی

دارد یا اینکه ارزیابیِ ها سرچشمههايِ ارزیابیِ استادان از گوناگونیِ دیدگاهی آنخواهیم ببینیم نابسامانیدر این ارزیابی، می

  یک استاد خود نیز سرشار از نابسامانی است.

زبان                                                                                                          ) ـ عرب1: محمد(عمومی1ـ2ـ9ـ3 ينمونه

هاي فعالی هستند. ولی کمی لجباز هستند. در یک روز زمستانی از خانه بیرون رفتند و فوتبال بازي محمد و خواهرش مینا بچه

تا داخل آنها فریاد زد  بهمادرشان دادند. بعد چند وقت نکردند و ادامهتوقفند. چند دقیقه بعد، برف آمد اما آنها بازي را کرد

اما واقعا دستور مادرشان اطاعت نکردند و بازي را ادامه دادند. بعد نیم ». آییمباشه، اآلن می«خانه بروند. آنها به مادرشان گفتند: 

ها سرما خوردند و مریض شدند. مادرشان بسیار نگران بود و در طولِ و سردتر شد. به همین دلیل بچه زشترساعت، آب و هوا 

بردن کار ها همیشه اینجوري هستند. فقط براي لذتهایش به زودي بهبود بیابند. بچهآنها بود. و آرزو داشت که بچه مراقبتشب 

  کنند.می

         )90/0( 9ي کل: نمره       )100/0( 2انسجام:       )50/87/0( 5/3واژگان:       )50/87/0( 5/3دستور:  ←  AILMارزیاب:

     +107 شمارِ واژگان: +  19شمار گفتارها:    9نوشته: ها:  شمارِ خطداده

  کنیم:میاین نمونه، همان آزمونِ نخستین است. اکنون آن را با دو آزمونِ زیر از همین ارزیاب، بررسی

  است.واژه ایراد گرفته 8ارزیاب تنها به  زبان                      ارزیابیِ ارزیاب:: عرب2ـ2ـ9ـ3ي نمونه

   است:آموز بودهآنچه که در ذهنِ زبان                                                  آموز:نگارش زبان

  کنند.مییک برادر و خواهر بیرون خانه بازي ←کنند.                  بیرون خانه بازي می ازیک برادر و خواهر 

  آیدشود و برف میهوا پس از مدتی سرد می ←                                  آید. شود و برف میهوا سرد می

  رود.بیرون میمادرشان از خانه  ←                                      رودمادرشان از خارج خانه می

  »بروید داخلِ خانه تا بیمار نشوید.«گوید: ها میو به آن ←»     !بشوندروند تا بیمار نمی به داخل خانه می«  گفتو به آنها 

  دهند.نمیمانند و به حرفِ مادرشان گوشها میبچه ←       دهندنمیمادرشان گوش  کالمو  کنندها ماندن بازي میبچه

                 کنند.میشوند و در رختخواب استراحتدر نتیجه هر دو مریض می ←             مانندو در خواب میشوند مریض میاو  هر بالنتیجهو 

         )65/0( 5/6ي کل: نمره       )50/0( 1انسجام:       )75/0( 3واژگان:       )50/62/0( 5/2دستور:  ←  AILMارزیاب:

     6گفتارهاي نادرست:    +47 شمارِ واژگان: +  10شمار گفتارها:    5نوشته: خطها:  شمارِ داده

واژه) کم دارد. از  33است. یعنی، سه خط برايِ ارزیابی(برابر با خط نوشته 5، کمتر از واژنوشته 47يِ آموزِ ما بر پایهزبان

گفتار کم دارد. از این  5گفتار است. یعنی، دستِ کم  10نیز، اي دارد. شمارِ گفتارهايِ او نوشتهنمره کاهشِ خط 3رو، این

 25/0از آنچه هم که نوشته، نادرست است.  50/0درست بیشتر ندارد. یعنی بیش از گفتار درست و نیمه 5ـ4گفتار نیز،  10

 او در نظر گرفت. ولیِ ارزیابیِ توانِ زبانی برايِ 40/0برابر با  4اي بیش از توان نمرهرو، نمیيِ کاهشی هم دارد. از ایننمره

هايِ او اگر بگذریم توانِ دستوريِ يِ تواناییتوانِ زبانی دارد. از همه 65/0آموزِ ما دهد. زبانمیارزیابِ ما چیزِ دیگري نشان

 9به آن يِ نخست که همین ارزیاب است؟ آیا اختالفِ این نوشته با نوشتهآموز نمایان، در کدام گفتارِ این زبان63/0

  است؟نمره 5/2است، تنها داده

  است.واژه ایراد گرفته 8ارزیاب تنها به  زبان                ارزیابیِ ارزیاب:: عرب3ـ2ـ9ـ3ي نمونه

   است:آموز بودهآنچه که در ذهنِ زبان                                            آموز:نگارش زبان

  ........ ←                    تنها االنهکنار خانه  ااادختر و پسر در 

  کردند.میدختر و پسري در کنارِ خانه، داشتند فوتبال بازي ←کنند.                        فوتبال بازي می ااا بازي دارند

  ..خانه بیایید چون (هوا) خیلی سرد است.به «ها گفت: مادرشان به آن ←    چون خیلی سرد است پیاده بشویدگفت: به خانه  انهامادر 
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  »است مریض شویدو شما ممکن ←.                              باشیدو شما ممکن است مریض 

  دادند.کردن ادامهنکردند و به بازيها (حرفِ مادرشان را) گوشآن ←                 و ادامه داند فوتبال باز کنند. نشنیدند انها

  کردن، برف آمد.بعد از چند دقیقه از بازي ←.              امد بارفاز بازي کردن فوتبال  دقیقهاز بعد 

  کنند.بودند که درزیرِ برف بازي ها خیلی خوشحالآن ←.   کنندفوتبال بازي  بارفکه در  شدندخیلی خوشحال  انها

           ها بیمار شدندها به خانه برگشتند، آنوقتی که آن ←         انها بیماري بودندبه خانه برگشتند ،  انهاوقتی که 

  چون بیرونِ منزل (هوا) خیلی سرد بود. ←                                چون بیرون منزل خیلی سرد بود.

         )60/0( 6ي کل: نمره        )50/0( 1انسجام:        )50/62/0( 5/2واژگان:        )50/62/0( 5/2دستور:  ←  AILMارزیاب:

          9گفتارهاي نادرست:    +63 شمارِ واژگان: +  12شمار گفتارها:    6نوشته: ها:  شمارِ خطداده

نیست. یعنی دو نمره کاهشِ خط دارد. نوشته نیازمندِ  خط 6واژه، بیشتر از  63يِ آموز برپایهيِ زباننوشتهشمارِ خط

است. از این گفتارها نیز، بجز دوسه گفتار، همگی نادرست گفتار بیشتر ننوشته 12آموزِ ما زبانگفتار است ولی  15کم دستِ

توانِ دستوري و واژگانی دارد. پرسش این  63/0آموز نارساییِ گفتاري دارد. با این توصیف، این زبان 80/0هستند. یعنی 

   است؟توانِ دستوريِ او در کدام گفتارها نمایان 63/0است این 

  

  ارزیابی یک آزمون با دو استاد 3ــ9ــ3

است. يِ خود ناخرسند بوده و درخواستِ تجدیدنظر دادهآموز از نمرهپردازیم که زباندر این نمونه، به ارزیابیِ نگارشی می

و ارزیابِ دوم که در جایگاهِ تجدیدنظرکننده  يِ آموزشی و ارزیابی داردسال پیشینه 5بوده و بیش از  INKارزیابِ نخست خانمِ 

 بینیم:يِ خوبی دارد. اکنون ارزیابی را با هم میاست که او نیز پیشینهبوده ISYبوده، آقاي 

کلمه  10کم خط). هر خط باید دستِ 12تا  10يِ آن بنویسید(کنید و یک متن دربارهیکی از دو موضوعِ زیر را انتخاب پرسش:

  باشد.

  ترمزبان ـ پایان) ـ عرب4: ازهر(عمومی1ـ3ـ9ـ3ي نمونه

 10آموز:                                                                                                            موضوعِ برگزیده از سويِ زبان

  نمره

به نظر شما،  بهتر است براي یادگیري بهتر زبان فارسی چه  گیرید.شما االن در مرکز آموزش زبان، دارید زبانِ فارسی یاد می

  ها، استادها و آموزش زبان فارسی در مرکز زبان بنویسید.ي کتابکارهایی انجام شود؟ نظر خود را درباره

  گیرم. و هر روز درســ من االن دارم زبان فارسی یاد می1

  در امتحانات موفق باشم. زبانخواهم خوانم من میــ می2

  در امتحانات ان شاءاهللاــ فارسی خیلی شیرین و آسان است. 3

   خوبی را بگیرم. نمرهــ و امتحان سامفا موفق باشم و 4

  هاي زبان فارسیکتاب .روم. به دانشگاه خوبی و عالی می ازــ بعد 5

  گیریم.کتاب بیاموزیم یاد می يــ عالی هستند. در اولین روزها6

  ي ــ این کتاب براي دانشجویان خارجی و جدید7

  هاي خواندن، نگارش(دستور) و شنیدن کتاب ازــ است. بعد 8

  گیرند. استادها در مرکز زبان فارسی خیلی عالی، ــ یاد می9

  رفتار هستند. براي همین مرکز زبان فارسی و خوش یــ مهربان10

  .. وجود داردمرکزهاي در ایران ــ قزوین بهترین 11

    0): 10عدم ارتباط با موضوع: (از  ←  XINKارزیاب اول:

  )60/0نمره(یعنی   6اختالفِ ارزشیابی: تقریباً          75/5): 10کل: (از نمره ←  AISYتجدیدنظر:

» هايِ زبان فارسی...کتاب«يِ نظر استاد تجدیدنظرکننده: نوشته در آغاز، هیچ ارتباطی با موضوع ندارد ولی از خطِ پنجم، جمله

  تا پایانِ نوشته، با موضوع ارتباط دارد.

  يِ دو پرسش است:موضوعِ آزمون دربرگیرنده

  ارزیابی استاد تجدیدنظرکننده:

...........................................................................  

...........................................................................  

...........................................................................  

...........................................................................  

  يروزها

  يجدید
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  شود؟ ـ براي یادگیري بهتر زبان فارسی، باید چه کارهایی انجام1

  ها، استادها و آموزش زبان فارسی در مرکز زبان بنویسید.ي کتابـ نظر خود را درباره2

است. پرسشِ ارزیابان در برابرِ چنین آزمونی این است؛ این يِ موضوعِ دو پرسشی خود را، روشن نکردهمرزِ نمرهگیرنده، آزمون

نمره است؟ در این جا، ارزشدهیِ ارزیابان، دچارِ مشکل خواهدشد  5و بخشِ دوم نیز  5نمره دارد یا بخش نخستِ آن  10پرسش کالً 

است و هر اتفاقی که در ارزیابی » آزمونگر«ضعفِ ها و سردرگمی در آن، نقطهین باید و نبایدکه چه باید بکنند و چه نباید بکنند. ا

هايِ چندپرسشی يِ موضوعرسد، آگاهیِ چندانی دربارهنیز هست. در این آزمون، آزمونگر به نظر نمی» آزمونگر«پیش بیاید، دامنگیرِ 

بودنِ آن است. حال، اگر بنا بر دوبخشست که آزمونگر، تنها یک چیزِ کلی گفتهباشد. ظاهرِ امر این ايِ آن داشتهو بخشبنديِ نمره

شونده به پرسشِ اول پاسخ نمره است. آزمون 5نمره و پرسشِ دوم نیز،  5نمره، پرسشِ اول  10بگیریم. قاعده این باید باشد که از 

است. اگر اي دادهها پاسخِ نسبتاً سادهشونده به ریزپرسشمونيِ پرسشِ دوم، آزگیرد. دربارهاست پس نیمی از نمره هرگز نمینداده

يِ معیارهايِ ارزشیابی را در این نیمه، باید گنجاند. حال سخن این است؛ چرا از نمره را از همین پرسش بگیریم، پس همه 5بنايِ 

است. این تجدیدنظرکننده، این را از خطايِ ارزیاب دانستهاست؟ استادِ اي داده نشدهشونده نمرهدیدِ ارزیابِ نخست، به این آزمون

برايِ  5از  75/5يِ ساز است و نباید از آن گذشت. دوم اینکه آیا نمرهآموز بسیار سرنوشتنمره است که برايِ زبان 6خطا تقریباً 

پرسشی در نظر تجدیدنظرکننده پرسش را یک آموز، از سويِ خودِ استادِ تجدیدنظرکننده نیز، پذیرفتنی است؟ ظاهراً استادِاین زبان

گفتار مرتبط با موضوع،  7نوشته نیز، سرشار از لغزش است. یعنی از مجموع است که خالی از اشکال نیست ولی همین نیمگرفته

يِ ر پایهواژه است. یعنی، ب 50گفتار نیز کمتر از  7تنها یک گفتارِ آن درست است و دیگر گفتارها همه نادرست هستند. این 

اي با این ساختارهايِ نادرست سزاوارِ روي، چنین نمرهيِ دیگر برايِ ارزیابی کم دارد. از اینواژه 50يِ ارزشیابی، دستِ کم نامهشیوه

  آموز نیست. این زبان

  

  هاي بیشترارزیابی نمونه 4ــ9ــ3

يِ پایانی، يِ نخست، انشاء یک موضوع است و سه نمونهنمونهکنیم. میآموزِ چینی بررسیها، ارزشیابیِ چند زباندر این نمونه

 هايِ نخستین است:هايِ بیشتري از توصیفِ تصویرِ نمونهنمونه

 خط)10ها بگویید چقدر در زندگیِ شما مهم هستند.(ها تشکرکنید. به آنبرايِ پدر و مادرِ خود یک نامه بنویسید و از آن پرسش:

                                                                      97ـ98ترم تابستانزبان پایانـ چینیژائو : لی1ـ4ـ9ـ3ي نمونه

           است:آموز بودهآنچه که در ذهنِ زبان                                                 آموز:نگارش زبان

  خواهم برايِ شما یک نامه بنویسم.پدرم و مادرم! امروز می ←                 ، نویسیدیدامروز به شما یک نامه  پدر مادر

  .      کنممیبزنم. االن من در ایران زندگیخواهم با شما حرفمی ←کنم.            میمن در ایران زندگی   خواهم به شما حرف

  گیرم.در مرکز آموزشِ زبان فارسی، فارسی یادمی من ←.                   مرکز زبان فارسی یاد گرفتممن در ایران 

  هايِ مرکزِ زبان، خیلی خوب هستند.معلم ←                                  معلم مرکز زبان خیلی خوب

  خندند.ها میها در کالسِ درس با همکالسیآن ←.                  در درس کالس همیشه به هم کالسها خنده

                                            ها هم، خیلی خوب هستند.آب و هوايِ ایران خیلی خوب است و ایرانی ←.             ، ایرانی خیلی خوب  هوا ایرانی خیلی خوب آب

  .گیرممن در ایران فارسی یادمی ←                   یاد گرفتمزبان فارسی  برايمن در ایران 

  خواهم زبانِ فارسی را خوب بخوانم.االن من بچه ندارم. به همین خاطر، می ←   ،یاد کرفتم  خواهم زبان فارسی خوبمی نستاالن من بچه 

  به دانشگاهی خوب بروم. بعد از دانشگاه، کار خوب پیداکنم و پول دربیارم. ←  پول دارم،، بعد از کار خوب دارم ها خوب استبه دانشگاه

  يِ بزرگتري بخرید و خیلی چیزهاي دیگر نیز، بخریدکنم تا خانهو به شما کمک ←.    چیز خریدیدخیلی ، به شما خانه بزرگ خریدید 

  زیرا شما در زندگیِ من خیلی مهم هستید. ←                    ام خیلی خیلی مهم هستید.شما در زندگی ،چون

   60/0میزان تسلط:       6  ):10کل نمره(از  ←  XIGBارزیاب:

گفتار، تنها دو گفتارِ آن درست است و دیگرگفتارها، ساختاري نادرست  17گفتار است. از این  17این نوشته، رویهمرفته دارايِ 

دارد.  به ساختارهايِ دستوري توانایی 1/0آموز، کمتر از گفتار در نظر بگیریم. این زبان 17يِ ارزیابی را همین دارند. اگر پایه

ها، دو خط سازيِ خطتوانِ واژگانی او بد نیست و همبستگیِ معناییِ او نیز به همین روال است. در کلیتِ نوشته نیز، با سرهم

است. اینکه ارزیاب در این آزمون، چه داده 60/0با توانِ  6آموز نمره برايِ ارزیابی کم دارد. با این وجود، ارزیابِ ما به این زبان

  دادن را دریابد. يِ نمرهتواند این شیوهداند و میاست، تنها خودِ ارزیاب می در نظر گرفتههايِسنجه
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           است:آموز بودهآنچه که در ذهنِ زبانزبان                             ) ـ چینی7: (عمومی2ـ4ـ9ـ3ي نمونه

  .کنندمی نازي اشانخانه خیاطاحمد یک خواهر دارد. آنها همیشه در 

  کند.میشان بازياحمد یک خواهر دارد. او با خواهرش در حیاطِ خانه ←                                                                         

  شود.پس از مدتی، هوا سرد می ←                                           شودزمستان آمد هوا سرد می

  کنند.میبازياحمد و خواهرش همچنان در حیاط توپ ←کنند.                          می بازتوپ  خیاطاحمد و خواهرش در 

             روند.ها مدرسه نمیامروز آخر هفته است آن ←                             روند. ها مدرسه نمیآن  آخر  هفتهامروز 

  کردند، برف آمد.میزمانی که بازي ←                                        بارد می بارف کنندبازي  وقعی

  مادر از خانه بیرون رفت ←                                              کندخارج میاز خانه  مدر

  »آید بهتر است به خانه بیایید.ها! برف میبچه«گفت: ها و به آن ←            رسیدمیبارد. شما باید به خانه می بارفها او گفت: بچه

  شوید.چون هوا خیلی سرد است شما مریض می ←شوید                             می مرضشما    چون هوا خیلی سرد

         )75/57/0( 75/5ي کل: نمره     )75/0( 5/1انسجام:     )50/37/0( 5/1واژگان:      )75/93/0( 75/3دستور:  ←  XHMارزیاب:

    8 گفتارهاي نادرست:   +52 شمارِ واژگان: +  12شمار گفتارها:    5نوشته: ها:  شمارِ خطداده

چهار گفتار، دیگر گفتارها گفتار، بجز سه 12گفتار است. از این  12يِ خط دارد. نوشته هم، دارايِ نمره کاهشِ نمره 3تا  2این نوشته 

هم، لغزشِ گفتاري دارد. در کل هم، نوشته بسیار ساده و سست است و این هم کاهشِ  60/0هستند. یعنی بیش از همگی نادرست 

هايِ توانِ دستوري دارد(!) و این از شگفتی 94/0انگیزتر اینکه دارد و از همه شگفت 60/0آموز توانایی نمره دارد. با این حال، زبان

  هاست.فراپندارینِ این ارزیابی

           است:آموز بودهآنچه که در ذهنِ زبان                         زبان) ـ چینی4: کانگ بایی(عمومی3ـ4ـ9ـ3ي ونهنم

  کردند.میبرادر و خواهري در زمستان در میانِ برف والیبال بازي ←            بازیندوالیبال  ااااو خواهر در برف  بالدرزمستان 

  ها شد.مادر نگرانِ آن ←                                    محبتمادر و برادر و خواهر 

  کردن خیلی خوشحال بودند.بازيبرادر و خواهر از والیبال ←                  والیبال بازي خیلی خوشحالندبرادر و خواهر 

  خوابند.ها میشود آنشب که می ←آنها در خوابند                                               شن

                         35/0درصد کل:         5/3  ):10کل نمره(از  ←  XMBارزیاب:

آموز ارزانی توانِ نگارشی به این زبان 35/0گفتار دارد. هر چهار گفتارِ آن نیز نادرست است. وقتی ارزیابِ ما  4نوشته کمتر از 

است دستورش، واژگانش برايِ کدام توانِ زبانی گرفته 35/0آموز است، پرسشی که نیاز به پاسخش نیست، این است این زبانبخشیده

   است. 45/0اي از توانِ آموزِ زیر هم، نمونهو یا انسجامش؟ زبان

           است:آموز بودهآنچه که در ذهنِ زبان                            زبان) ـ چینی7دینگ(عمومی: می4ـ4ـ9ـ3ي نمونه

  کردم.میمن و سام در خارج از خانه بازي ←                             کنیدمیمن و سام در خارج بازي 

  آمد. هوا برايِ مدتی برفی شد.بعداً (مادرم) نیز  ←                       شودمینیز آمد. براي مدتی برف  بعد ند

  شود.برف بیشتر می ←شود                                             می بزرگتربرف 

  بعد از بازگشت(به خانه) سردمان شد. ←                                  شدمسرد  بهبعد از بازگشت 

          )45/0( 5/4ي کل: نمره        )50/0( 1انسجام:        )50/37/0( 5/1واژگان:        )50/0( 2دستور:  ←  XMBارزیاب:

گفتار برايِ ارزیابی  10واژه برابر با  58واژه است. یعنی،  80واژه از  22است. شمارِ واژگانِ آن نیز، گفتار نوشته 5گفتار،  15آموز از زبان

گیرد. حال از بیشتر نمی 5/3يِ آموز، نمرهرا مالكِ ارزیابی بگیریم، زبانکم دارد. انسجامِ نوشته هم، سست است. اگر همین کمبودها 

اي برايِ آن دو گفتارِ آنکه کاهشِ نمرهگفتار هم، سه گفتارِ آن نادرست و دو گفتارِ آن نیز، ناپخت و ناپسندیده است. یعنی بی 5این 

و  38/0، واژگانی  50/0با توانِ دستوري  5/4يِ بینیم نمرهچنانچه میگیرد ولی بیشتر نمی 75/1آموز ناپسند در نظر بگیریم، این زبان

  دستوري و انسجامیِ وي در کدام گفتارها نهفته است؟  50/0است. پرسش اینجاست توانِ گرفته 50/0انسجامِ 

 
  8و  7ارزیابی میانگین نگارش دو گروه عمومی  5ــ 9ــ 3

 97ـ96زبان(سطحِ پایه) در نیمسالِ نخستِ سال آموزانِ عربنگارشِ نوشتارآزادِ دو گروه از زبانيِ يِ ارزیابیِ نمرهدر این بخش، نتیجه

  بینیم:در همین مرکزِ آموزشِ زبانِ فارسی می
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، گروهی متوسط بودند. استادانِ هر دو گروه که نگارندگانِ 8، گروهی بسیار زرنگ و کوشا بودند ولی گروه عمومی 7گروهِ عمومی 

ها، يِ نگارشِ آندرآمد، نمرهپیش کنند. با اینمیبودند و گواهیهش نیز، در شمارِ همین استادان بودند این را به چشم دیدهاین پژو

شد که ارزیابانِ گروهِ ها، روشنو استادانِ هر دو گروه نشد و پس از بررسی 7آموزانِ گروه ي زبانآنچنان ناباورانه بود که پذیرفته

، استادانی بسیار آسانگیر مانندِ 8گیر و ارزیابانِ گروهِ عمومی بینیم، استادانی بسیار ریزبین و سختها میچنانچه در ریزنمره، 7عمومیِ 

ها در زیر هايِ آنها و مقایسه با میانگینِ دیگر درسهايِ درسِ نگارشِ هر دو گروه را با میانگینِ آنهايِ باال بودند. ریزنمرهنمونه

  :بینیممی

ـ  50/15ـ  16ـ  16ـ  16ـ  25/16ـ  50/16ـ  50/16ـ  50/17ـ  75/17ـ  18  : 7هايِ نگارش عمومی ریزنمره

  .    75/10ـ  11ـ  25/12ـ  75/12ـ  75/12ـ  50/13ـ  75/13ـ  75/13ـ  14ـ  25/14ـ  50/14ـ  15ـ  25/15

ـ  17ـ  5/17ـ  75/17ـ  18ـ  18ـ 18ـ  25/18ـ 75/18ـ  19ـ   19ـ  19ـ   20 : 8هايِ نگارش عمومی ریزنمره

             5/14ـ  16ـ  16ـ  5/16ـ  17

   76/14 ←نگارش  25/17 ←شنیدن   22/18←خواندن   34/19 ←گفتنآموز) :   زبان 23( 7میانگین گروه عمومی 

  66/17 ←نگارش  01/16 ←شنیدن   72/16←خواندن   58/16 ←گفتنآموز):    زبان 17( 8میانگین گروه عمومی 

  

  هاها و کاستیهايِ پژوهش؛ ویژگییافته 4

توان از فرایندِ آموزان، میها و نوشتارهايِ آموزشیِ زبانها و همچنین دادهشناسی و ارزشیابیهايِ نظري در آزمونيِ دیدگاهبر پایه

  ها را برشمرد:ها و کاستیآزمونِ نوشتارآزاد، این ویژگی

  

  آموزانيِ زبانها ویژهها و کاستیویژگی 1ـ 4

  پرسشِ نَخُست(توصیف تصویر) ارزیابیِ 1ـ1ـ 4

   ها:ویژگی

  اندازه بنویسند.بنویسند و چهدانند چگونه آغازکنند، چه وبیش میآموزان کمرو، زبانرویدادهايِ درونیِ این تصویرها محدود هستند، از اینـ 1

  کند. میبرد و جهتِ آن را روشنيِ نوشتن را باال میآموز روشن باشد)، انگیزهتوصیفِ یک رویداد(به شرطِ آنکه برايِ زبانـ 2

  نیست. خودِ تصویر گویايِ همه چیز است.» دانشِ موضوعی«ـ در توصیفِ این تصویرها، نیازِ آنچنانیِ به 3

   ها:کاستی

اي برايِ توصیفِ تصویر ها نه پیشینهرو، آننویسی ندارند. از اینآموزشی، چنین تصویرهایی برايِ گفتمانآموزان در نوشتارهايِ ـ زبان1

  اند. و نه آموزشی برايِ پیوندِ تصویرها دیده

آموزان به انسفید هستند. شناختِ دقیقی از رویدادهايِ درونِ آن، برايِ بسیاري از زبـ این تصویرها از آنجا که رنگی نیستند و سیاه2

توانند آن را هم خوب است، بنابراین نمیآموزان وقتی ندانند در تصویر چه رویدادي پیش آمدهروي، زبانآید. از ایندَست نمی

  باشد. آموز نداشتهاست پیوندي با توانِ زبانکنند. این بدتوصیفی، ممکنتوصیف

است برداشتِ همسویی ینیِ یکسانی نیستند و از آن فراتر، با نگاهِ نویسنده ممکنبشده، دارايِ جهانآموزان از تصویرهايِ دادهـ زبان3

  است چیزي ننویسند و یا اینکه برداشتِ خود را بنویسند.رو، ممکننباشند. از ایننداشته

  

  ارزیابیِ پرسشِ دوم(انشاء موضوع): 2ـ1ـ 4

   ها:ویژگی

   آموز است.خواهند که یکی را به دلخواه برگزیند، کمکِ بزرگی برايِ زبانآموز میشود و از زبانمیاز آنجا که دوسه موضوع دادهـ 1

  گذارد. آموز را برايِ آفریدن و از خود نوشتن، بازمیـ انشايِ یک موضوع، دستِ زبان2

آموزان نسبت به همدیگر، در هايِ زبانرو، توانمندينیز هست از این» دانشِ موضوعی«آموز نیازمندِ ـ در انشايِ موضوع، زبان3

  شود.  میو سنجیده نوشتن بهتر نمایان

   ها:کاستی
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آموز بر هاست ولی تواناییِ دانشیِ زبانگونه آزمون ـ انتخاب یک موضوع از دو یا سه موضوع، اگرچه ویژگیِ خوبی برايِ این1

  ت.دهد و این در نوشتن بسیار تأثیرگذار اسنمیها را نشانیکی از موضوع

اي از خواهیم، فراهمهآموز میـ انشاء یک موضوع، چیزي فراتر از دانشِ دستوري و واژگانیِ زبان است. چیزي که ما از زبان2

است و چنین چیزي از توانِ گویشورانِ زبان هم، بجز شمارِ اندکی به دور » دانشِ نویسندگی«و » دانشِ موضوعی«، »دانشِ زبانی«

  خواهیم.آموزِ نوآموز میاز زباناست و ما این توان را، 

است چیزي آموزان با خودِ آزمونگر، مانندِ هم نیست. ممکنآموزان از یک موضوع و یا زبانبینی و دانشِ موضوعیِ زبانـ جهان3

آزمونگر آموزِ دیگر است، نباشد و یا اینکه چیزي که در ذهنِ باشد، همان چیزي که در ذهنِ زبان» آموززبان«که در ذهنِ یک 

و چگونگیِ شرحِ و توصیفِ آن، بسیار تاثیرگذار است. » نوشته«آموزان است و این بر است همان چیزي نباشد که در ذهنِ زبان

نرفته کند؟ خوابگاهتواند آن را با شهرِ خود مقایسهداند، چگونه میآموزد چیزي نمیآموزي که از شهري که در آن زبان میزبان

  کند؟با خانه توصیف چگونه خوابگاه را

  کننده و ناخوشایند است. آموز خستهنویس است) بسیار زمانبر و برايِ زبانهایی(که همراه با پیشـ پاسخ به چنین پرسش4

و » آرامشِ پیرامونی«، »جایگاه«، »زمان«است و این نیازمندِ » تراوشِ ذهنی«خواهیم، نوشتنِ یک آموزان میـ آنچه ما از زبان5

آموزان به یک شیوه شدنِ نسبیِ آن نیز، با روانِ زبانشود و فراهمنیست به خوبی فراهماست و این نیز ممکن» اندرونیحالِ «

  ها بسیار موثر است.سازگار نیست و این بر نوشتنِ آن

پردازند. از هايِ آن میههايِ نوشتن و گونهستند. این نوشتارها کمتر به توانمندي» دستورپایه«ـ نوشتارهايِ آموزشیِ ما بیشتر 6

آموز، نیازمندِ داشتنِ الگويِ آن و یا مانندِ آن در نوشتارهايِ آموزشی است و يِ خوب از یک زباناین رو، خواستنِ یک نوشته

  باشیم.اي هم، نباید داشتهاگر چنین چیزي نداریم، انتظارِ آنچنانی

  

  ي ارزیابانها ویژهها و کاستیویژگی 2ـ 4

  ارزیابیِ پرسشِ نَخُست و دوم(توصیف تصویر و انشاء موضوع) 1ـ 2ـ 4

   ها:ویژگی

کرد و آن را يِ گفتاري و واژگانیِ آن را روشنتوان کمینه و بیشنهرو، میـ رویدادهايِ درونیِ تصویرها محدود هستند، از این1

  الگويِ ارزیابی دانست. 

روي، وبیش مانندِ هم است. به همیننیست و همه چیز روشن و کم» موضوعیدانشِ «ـ در توصیفِ تصویرها، نیازِ آنچنانی به 2

  کنند.میسنجیآموزان را همبا گفتارها و واژگانِ یکسان روبروهستند و بهتر زبان ارزیابان با یک نوشته

   ها:کاستی

هايِ گوناگون دارند و آموزان برداشتنباشد، زبانآموزان یکسان ها برايِ زبانـ تصویرها اگر روشن نباشند و رویدادهايِ اندرونیِ آن1

  ها، اگر همسو با نگاهِ ارزیاب نباشد، تأثیرگذار است.این بر نوشتنِ آن

يِ ها، اگر همسو با نگاهِ ارزیابان نباشد، بر نمرهبینیآموزان، کارِ ارزیابان را مشکل خواهدساخت. این جهانهايِ زبانبینیـ جهان2

  گذارد.تأثیرمیآموزان زبان

نمره به چنین روشی  100/0است که » نوشتارآزاد«، یک آزمونِ »انشاء یک موضوع«و چه در » توصیفِ تصویر«ـ این آزمون چه در 3

  ضعفِ آن است.بودنِ آن، بزرگترین نقطهپرسشریزيِ این آزمون، تنها یک پرسش است. همین تکاست. یعنی در پیداده شده

کند. از نمیها را یک استاد ارزیابیيِ این آزموندارند. همهشوندگان) استادانِ زیادي شرکتها(بسته به آزمونن آزمونـ در ارزیابیِ ای4

هايِ کالسی، بسیار آموزان در گروهيِ زباندهیِ نمرهکنند و این، بر ارزشروي، این استادان مانندِ هم نیستند و یکسان هم رفتارنمیاین

  مؤثر است.

نظرِ گسترده است و نیازمندِ زمانِ بسیار برايِ ارزیابی است. از این رو، دقتتوصیف تصویر و انشاءِ یک موضوع، پرسشی پاسخـ 5

  شوند.دور می هايِ ارزیابیشود و از سنجهمیارزیابان در فرایندِ ارزیابی کاسته

هایی طِ امالیی یا دستوري و واژگانی همانند است و این روش، در نوشتهاي تحلیلی است و به گرفتنِ غلنامهيِ ارزیابی، شیوهنامهـ شیوه6

برابر، بسیار ها نیز، با توجه به گفتارهايِ ناهمگیريِ این نمرهنظر در اندازهبا گفتارهايِ ناهمسان و نابرابر اصالً پاسخگو نیست. دقت

  سخت است و پایبنديِ ارزیابان را به دنبال ندارد.
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  هايِ نگارشآزمونارزیابیِ نمونه بررسیِ  3ـ  4

  شده، هیچ نسبتی با واژگان و گفتارهاي نادرست ندارند.هايِ دادهـ نمره1

  آموز هم ندارد.شده و حتی گفتارهايِ خودِ زبانيِ کل، تناسبی با گفتارهايِ خواستهها و نمرهـ درصدِ ریزنمره2

  اند. يِ بهتري براي ارزیابی داشتهاند؛ یعنی، گفتارهايِ اندك، نتیجهترازو سنجیده شده ها، در یکـ فراوانیِ گفتارها نسبت به اندکیِ آن3

  اند. ، لغزش به شمار نیامده3درست ولی سست و یا بدپیوند با انسجام و جایگاهِ گفتاري و زمانِ دستوريِ نوشتهـ گفتارهايِ 4

  است.درستی نشان داده نشدهپرسش، بهيِ هايِ چندگانهدهیِ ارتباطِ نوشته با بخشـ نمره5

  است.ها در ارزیابی تأثیر داده نشدهنوشتهيِ کاهشیِ واژگان و خطـ نمره6

  هايِ گفتاري، هیچگاه کاهشِ نمره ندارند.گذاريـ نشانه7

  ندارد. يِ کاهشینویسیِ واژگان، نمرهـ نادرست8

  کاهشی ندارد.يِ نویسی، نمرهها و ناپاكنوشتهـ ناترازيِ خط9

  است.ـ ارزشِ نوشته در کلِ نوشته، چه مثبت و چه منفی، تاثیرِ نمره نداشته10

  

  برایند پژوهش و پیشنهادهايِ بهینگیِ آزمونِ نوشتن 5

برخوردار » تننوش«به دلیلِ آزادي در نوشتن و آفریدن و گسترانیدنِ گفتارها، از ویژگیِ باالیی برايِ تواناییِ » نوشتارآزاد«با آنکه آزمونِ 

نکردنِ یکسان هايِ ارزیابی و عملهايِ باال و نارساییسنجد ولی با توجه به یافتهتر میآموز را دقیقاست و بهتر از هر آزمونی، توانِ زبان

نگارندگان برايِ کشی دارد. بودن، نارسایی و حقيِ ارزیابی از سويِ استادان، بیش از اندازه در سنجشِ یکدست و دادگرانهنامهبه شیوه

 بازپاسخِ درخورِ نگارش باشد و با آنکه بر این هايِيِ مادهاي از همهدهند که فراهمهها، آزمونی پیشنهادمیبازداري از این نابسامانی

دانند. بودن مینهسنجد ولی پانزده نمره برايِ یک الگويِ پرسش به دور از دادگراها را میتر تواناییباورند که آزمونِ نوشتارآزاد، دقیق

آموزان و ارزیابان از آن هایی را که هم زبانآزمونهايِ آزمون، نمونهگیريِ تواناییِ نوشتاري در کتابهايِ اندازهيِ پرسشما بر پایه

هفت الگويِ خشنود و خرسند باشند و هم از توانِ سنجشِ تواناییِ نوشتن برآید و هم در ارزیابی کمتر دچارِ لغزش گردد، در پنج تا 

هايِ یکی از اي برايِ این دستیافت ندارد، تنها سرپرسشایم و از آنجا که این پژوهش، برگنوشتهآزمون در پژوهشی دیگر، فرارو نهاده

  شماریم:ها را در زیر بر میاین آزمون

  نمره)، 1»(گذاريِ یک نوشتهنشانه«ـ 4نمره)                     1»(نویسیدرست«ـ 1

  نمره)3»(ویرایشِ دستوري و معناییِ یک نوشته«ـ 5نمره)          5/2»(گفتارنویسیِ واژگانی«ـ 2

  نمره) 5نوشتارآزاد)(»(نوشتن یک توصیف و یا موضوع«ـ 6نمره)       5/2»(نویسیِ گفتاريدگرگون«ـ 3

  

  نوشتپی
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