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 يهـا  طير محـ  معلمـان د يريپـذ   تيفت و مسئول  كين  يمحور تضم  -  استاندارد يابي ارزش يهدف اصل 

ـ  پرسشنامه خودارز ران بهي نقاط اي معلم شاغل به خدمت در اقص385ن منظور،   يبد .  است يآموزش  يابي
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.  ميدار داشتيهران و حومه تهران دس در تين معلمان به هنگام تدر    ي نفر از ا   32مختلف مصاحبه شد و با      
 سطح بزرگـسال شـاغل در   يسيج پژوهش حاضر نشان دهنده نقاط ضعف و قوت معلمان زبان انگل        ينتا

، يفرهنگـ   ني و رشد زبان، مهارت ب     يريند فراگ ي فرا كف زبان و در   ي توص ة در پنج مولف   يبخش خصوص 
ج ينتـا .  اسـت يا الس، و مهـارت حرفـه  كـ ت يري، و مديريارگك ، بهريزي  برنامه، مهارت يابيمهارت ارز 

ان معلمـان   يـ زان ، استادان، و مرب    ير گذاران ، برنامه   استي س ي برا ي مهم ياربردهاك يپژوهش حاضر دارا  
  . استيسي آموزش زبان انگلةدر رشت
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  مقدمه
 و آموزش زبان    ياستگذاري در س  يا  ر و قابل مالحظه   يت چشمگ ي اهم يشه دار ي هم يابيارزش

 به عنـوان زبـان دوم، شـامل         يسي است و به ا بعاد و وجوه گوناگون آموزش زبان انگل           يسيانگل
نز، يامكـ سون و يويد(  مرتبط است ي برنامه درسي معلمان، روش آموزش و طراح   يا رشد حرفه 

 ي داور يابيه هدف ارزش  ك معتقدند   يابيژه ارزش يت و يد بر اهم  كيبا تا ) 2004(لو و دپن    ). 2007
ه كـ ن باورنـد    يها برا  آن.  است ي گوناگون آموزش  يها  برنامه يها ياستكها و    ارزش ها،   يستگيشا

  .  استيت آموزشيفكيشرفت و بهبود ي در پي، ابزار مهميابيارزش
 يه داراكـ  اسـت  يا نهي زمي آموزش يابي از ابعاد ارزش   يكي معلمان به عنوان     يابيگرچه، ارزش 

د شـمار   يـ گو يم) 2000(ترسون  ي در سراسر جهان است، پ     ي آموزش ة در سامان  يا  ندهيت فزا ياهم
ـ ك معلمان يابي به موضوع ارزش   ي از پژوهشگران آموزش   يمك اران كگـر دسـت انـدر   يش از ديه ب

  .اند  دارند، پرداختهيالس و برنامه درسك را در ي نقش اصليآموزش
 عنـوان زبـان دوم،    ، بـه يسيـ  معلمان در آموزش زبـان انگل  يابي ارزش يات موضوع يور ادب مر

ر يـ  نظ يشتر بـه موضـوعات    يـ ، پژوهـشگران ب   يابي ارزشـ  يها ه در پژوهش  كن است   ي ا ةنشاندهند
ـ     (  زبان معلمـان     يي توانا يابيارزش ( يابي ارزشـ  يهـا   نظـام  ي، طراحـ  )2010،  يحمـدان، غفـار، ل

. انـد  پرداختـه ) 2007نوف، ياسـت (يسي معلمان  زبان انگليابي ارزشةويف شي،  توص )2007افمن،ك
، ي زبـان خـارج    يريادگيـ  يهـا  طي معلمان در محـ    يابي ارزش يها نه پژوهش ين، درزم يافزون بر ا  

 در  يسيـ شور زبـان انگل   يـ  و آمـوزش معلمـان گو      يارك هم يابيپژوهندگان بطور عمده به ارزش    
 معلمـان   ي مهـارت زبـان    يابي، ارزشـ  )2005نز،  كيدي و ر  يلكي( ي زبان خارج  يريادگي يطهايمح

ر يـ و(ي معلمان زبان خارج   يا ت حرفه ي صالح يابي، ارزش ) 2005،  يم و فالو  يونك (يزبان خارج 
 يابي، ارزشــ) 2007ائود، يــ و يمــورف (يابين ارزشــي نــوي روشــهاي، طراحــ)1994و رابــرت، 

( ي معلمان زبان خـارج يابيش ارزةوي شيابي، و ارز)2007ن ، كا ( ي معلمان زبان خارج   يارامدك
  . اند پرداخته) 2007سون، يوي؛ د2007، يبردن و ترود

 ةدهنـد  ران نـشان  يـ  ا يسيس زبان انگل  يات تدر ي معلمان در ادب   يابي ارزش يها  پژوهش يبررس
 در بخـش    يسيـ  معلمـان زبـان انگل     يابيوه ارزش ي ش ةشتر دربار ي ب يرانيه پژوهندگان ا  كن است   يا

 يديـ نو. انـد  به پژوهش پرداخته ) 2013،  ياستوارنماغ  ؛2011ر ، زدانمهي و يبركا( يخصوص
 ي طراحـ  ي را در بخـش دولتـ      ي معلمان زبان خـارج    يابي ارزش يمدل و استانداردها  ) 2013(ا  ين

ت ي صــالحياســتانداردها) 2016 (ي، و موســويي، بابــاييگــر، عطــاي دياز ســو. رده اســتكــ
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 2يسـاز  يبـوم )  ,2003TESOL(ي اسـتانداردها  را با اسـتفاده از يسيمعلمان زبان انگل1يا حرفه
رد كاركـ  شـاخص    63 از   3ردكاركـ  شـاخص    38ه  كـ انـد     ردهكـ ان  ياران ب ك و هم  ييعطا. اند ردهك

اي معلمان زبان خارجي، مناسب ارزشـيابي    در پنج زمينة صالحيت حرفه (TESOL)پيشنهادي
  . ستران اي آموزش زبان اي بخش خصوص4 شاغل به خدمتيسيمعلمان زبان انگل

نـد  ك    يد و استدالل م   كي تا يابي در مطالعات ارزش   يطيط مح يت شرا يبر اهم ) 2007(نوف  ياست
 در يابي و تناسب نظـام ارزشـ  يرا طراحيست زي نياسي و سيط اجتماع ي جدا از مح   يابيه ارزش ك

 آمـوزش و    يخي تـار  يبررسـ . ر شـده قـرار دارد     كر عوامل ذ  ين شده تحت تاث   ييجهت اهداف تع  
ـ  كـ دهـد     يران نشان م  ي در ا  ي خارج  زبان يريادگي ، 1357 در سـال       يش از انقـالب اسـالم     يه پ

ت يس شـدند و مـسئول     يران تاسـ  يـ  بـزرگ ا   ي از شهرها  يادي در تعداد ز   ي خصوص يها موسسه
 ). 2015قاگـل زاده،  آ و يداور( ران را عهـده دار شـدند    ي در ا  يسيتوسعه و گسترش زبان انگل    

 يسيـ شور زبـان انگل يـ  زبان خود گويها                                در آموزشگاه  يسيشتر معلمان زبان انگل   يدر آن زمان، ب   
 يه عل كهرچند، همانطور   ). 2013،  يتابك و   ينيت الحس كنزا(ردندك ي م يران زندگ يه در ا  كبودند  

 ي پس از انقالب اسـالم     يسي زبان انگل  يريادگيند،  آموزش و     ك يخاطر نشان م  )  2002 (يبركا
،  و ي شدن ، مدرن سـاز ي،  جهان ي حال، سه دهه پس از انقالب اسالم       نيبا ا . ده گرفته شد  يناد

 يسيـ ، مقاومت و مخالفت نسبت به زبـان انگل      يياهشگراكوه  ي بر ش  ي به فناور  ي دسترس يتقاضا
 يهـا          و گـسترش آموزشـگاه     يسيـ  زبان انگل  يريادگيره شد و منجر به رشد روند آموزش و          يچ

  ).2005 ، ياضير(  شد يسي زبان انگليخصوص
هاي موجود در بخش دولتي، نظيرعدم توانـايي كـافي و يـا قابـل قبـول                  افزون براين، كاستي  

كاظمي و  ( ، روش تدريس معلمان زبان      )2011؛ حداد و يميني،     2003گالبستون،  (زباني معلمان   
هـاي   و رقابت در صحنه) 2009دهمرده، ( ، ضعف يادگيرندگان زبان در مكالمه       )2013سليماني،  

اي جهت ثبت نام شمار بـسياري از        ه داليل قابل قبول و قانع كنند     ) 2000يارمحمدي،  ( لملليا بين
از بخش خصوصي بـه عنـوان     ) 2010(حياتي و مشهدي    . يادگيرندگان در بخش خصوصي است    

نويسند كه بخش خصوصي حامي بخش دولتـي در   بدنه دوم آموزش زبان در ايران ياد كرده ومي      
  .كند  كشور است و  نقصان بخش دولتي را جبران ميبرآورده كردن نيازهاي

__________________________________________________________________ 
1. Professional competence 
2. Localization 
3. Performance indicator 
4. In-service EFL teachers 
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 و آمـوزش زبـان   يريادگي در يشگاهآموز زبانها و معلمان                          آموزشگاه ينظر به نقش به سزا    
ت ي صـالح  ي اسـتانداردها  يسـاز  ي و بوم  يران، پژوهشگران حاضر پس از طراح     ي در ا  يسيانگل
ن گـروه از  يـ ، ا)2016اران، كـ سنده و هميـ نو(هـا                                در آموزشـگاه يسيمعلمان زبان انگل  اي    هحرف

 يل اصـل  يـ  از دال  يكـي ه  كـ نند  ك ياستدالل م ) 1994(ر و رابرت    يو.  ردندك يابيمعلمان را ارزش  
ن، انتـشار  يبنابرا.   استي از مخاطبان از نظام آموزشيشتري شمار ب يريگ   بهره ي آموزش يابيارزش

ران ي مـد  ي بـرا  ي در بخـش خـصوص     يسي معلمان زبان انگل   يا ت حرفه يح صال ةاطالعات دربار 
 جهت رشد   يان معلمان ارزشمند و رهنمود معتبر     ي موسسات، و مرب   يران آموزش يموسسات، مد 

  .  استيشگاهآموز زبانمعلمان اي  هحرف
ر قابـل   يـ ده و غ  يـ چي معلمـان پ   يابيت ارزشـ  يـ ه ماه كـ باور دارد   ) 2004(ن  ين، تا يافزون برا 

 خواسـت   يار واقعـ  كط  يدر مح  2يريپذ  تيو مسئول 1تيفكين  يه ؛ تضم  ك است، هرچند    ينيب  شيپ
ن اسـتدالل  ين همچنـ  يتـا .  معلمـان هـستند    ةارشناسـان ك و   يا  ه خواهان توان حرفه   ك است   يآنان

ان، و يـ ارفرماكرنـدگان،  يادگيه كـ ارنـد  ك  مـشغول بـه  يطـ يه معلمـان زبـان دوم در مح     كند  ك يم
از . ن معلمـان دارنـد  يـ  ايا ت حرفـه ياز به ضمانت صالحيت نيفكين ي استاندارد وتضم يها اداره

 معلمان  ييا  ت حرفه يه صالح كل بازگفته، پژوهشگران حاضر را بر آن داشت         ي دال ين رو تمام  يا
 رشـد   يهـا  يستگيـ ننـد، تـا با    ك يابيران را ارزش  ي زبان ا  يها  سطح بزرگسال شاغل در آموزشگاه    

  .نندك يي شناسايمعلمان زبان را در بخش خصوص

   پژوهشيها پرسش
 يهـا   سـطح بزرگـسال شـاغل در آموزشـگاه        يسيـ رد معلمان زبان انگل   كاركتا چه اندازه    . 1

  ن معلمان است؟ي ايا ت حرفهي صالحيفكي ي استانداردهاةدهند ، نشانيخصوص
 يهـا   سـطح بزرگـسال شـاغل در آموزشـگاه        يسيـ رد معلمان زبان انگل   كاركتا چه اندازه    . 2

 و رشـد    يريـ نـد فراگ  ي فرا كف زبـان و در    ي مهارت توص  يفكي ياستانداردها ياي، گو يخصوص
  ن معلمان است؟يزبان ا
 يهـا   سـطح بزرگـسال شـاغل در آموزشـگاه       يسيـ رد معلمان زبان انگل   كارك تا چه اندازه     .3

  ند؟ينما ين معلمان را مي اين فرهنگي مهارت بيفكي ي، استانداردهايخصوص

__________________________________________________________________ 
1. Quality assurance 

2. Accountability  
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 يهـا    سـطح بزرگـسال  شـاغل در آموزشـگاه          يسيزبان انگل رد معلمان   كارك تا چه اندازه     .4
  ن معلمان است؟ي ايابي مهارت ارزيفكي ي، نشانگر استانداردهايخصوص

 يهـا   سـطح بزرگـسال شـاغل در آموزشـگاه        يسيـ رد معلمان زبان انگل   كاركتا چه اندازه    . 5
ن معلمـان   يالس ا كت  يري، و مد  يريارگك ، به يزي مهارت برنامه ر   يفكي ي، استانداردها يخصوص

  دهد؟ يرا نشان م
 يهـا   سـطح بزرگـسال شـاغل در آموزشـگاه        يسيـ رد معلمان زبان انگل   كاركتا چه اندازه    . 6

  ن معلمان است؟ي ايا  مهارت حرفهيفكي ي استانداردهاةدهند ، نشانيخصوص

   ي آمارةجامع
 زبـان   يهـا   ه شـامل آموزشـگاه    كـ ران وجـود دارد     ي در ا  يچهارنوع آموزشگاه زبان خصوص   

ـ ة زبـان دارنـد  يهـا   وزارت اموزش و پـرورش، آموزشـگاه       ة پروان ةرنددا  وزارت علـوم،  ة پروان
 وابسته  يها  ، و آموزشگاه   يا  و حرفه  ي پروانه فن  ة زبان دارند  يها ، آموزشگاه يقات و فناور  يتحق

هـا محـدود بـه       ن سـازمان  يـ متاسفانه، اطالعات ا  . ران است ي در ا  ي بزرگ و دولت   يها به دانشگاه 
 تعداد معلمان شاغل به     ة دربار يقيها اطالعات دق   هاست و آن     ن آموزشگاه ي ا يها يژگيوتعداد و   

ـ  ة آموزشـگاه دارنـد    101از  .  ندارند ي خصوص يها خدمت در آموزشگاه    وزارت علـوم ،     ة پروان
اند،  ندهكران پرايها در سراسر ا  آنية آموزشگاه  در تهران قرار دارد و بق        60 ،   يقات و فناور  يتحق

وتر، يامپكر زبان، ي نظي علم ةنيت در سه زم   ي مجوز فعال  يها دارا  ن آموزشگاه ي ا يه، تمام كهرچند  
گر ي آموزشگاه د  41 آموزشگاه از    16 آموزشگاه تهران و     60 آموزشگاه از    10فقط  . نديوحسابدار

  .  زباننديها السك يها دارا استان
 واحـد از  2261 ه فقـط كـ رده اسـت  ك مجوز صادرياريوزارت آموزش و پرورش تعداد بس   

هـا                                ن آموزشـگاه يـ  از ا يبرخـ . انـد  ن وزارت در تهران واقع شـده      ي ا ة پروان ي دارا يها                                  آموزشگاه
ز جهـاد   كـ مرا. انـد   شـعبه  يـك  يگر فقط دارا  ي د ياند و برخ    شعبه يران دارا ي ا يگر شهرها يدرد

 ينـدگ كبـا توجـه بـه پرا      .  شور اسـت  كـ بـان در سراسـر      ز ز ك شعبه مر  42 يز دارا ي ن يدانشگاه
 به اطالعات راجع به تعداد معلمان شاغل به خدمت، و           يها، عدم دسترس   ها ، انواع آن     آموزشگاه

در . ر نبـود  يپـذ  انكـ  پژوهـشگران  ام    ي برا ي تصادف يريگ  مسافت؛ استفاده از روش نمونه     يدور
 و  1ير احتمـال  ي غ يريگ  نمونه ةوي ش يبرمبناها و معلمان شاغل به خدمت        جه، انتخاب موسسه  ينت

__________________________________________________________________ 
1. Purposive sampling 
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 انتخاب معلمان و موسسات در نظر ير براي زيرهايمتغ.  انجام شد1يا                                                   هي سهم يريگ از راه نمونه  
  . گرفته شد

 هانوع مجوز آموزشگاه -
 ك تـ  يهـا   بـزرگ بـا شـعب مختلـف و موسـسه           يها موسسه: وسعت و شهرت موسسه    -

   يا هشعب
 ورود ة به لحاظ مسافت و اجـاز  ي دسترس يها بر مبنا   موسسه:  زبان ةان و منطقه موسس   ك م -

  .اند به پژوهشگران انتخاب شده
 يهـا                                              شاغل در آموزشگاه   يسي معلم زبان انگل   385نندگان در پژوهش    كت  ك، شر يلكبه طور 

 و  يشـناخت  تيـ ح داده شـد و اطالعـات جمع       يا توضـ  هـ   انتخـاب آن   ةويه شـ  ك بودند   يخصوص
 معلـم   25ن از   يهمچنـ .    نشان داده شده اسـت      2 و   1 يها  آنان در جدول   يياي جغراف يندگكپرا

 تهـران و    يها   معلم شاغل در آموزشگاه    32ران مصاحبه شد و     ي در نقاط مختلف ا    يسيزبان انگل 
، يارشناسـ ك ك مـدر يها دارا فر آن ن10 معلم مصاحبه شده، 25از . اطراف تهران مشاهده شدند   

 نفـر   5 يليرشته تحص .   بودند يترك د ي نفر دانشجو  2 ارشد، و    يارشناسك ك مدر ي نفر دارا  13
 نفـر   2،    ي نفـر زبانـشناس    2،  يسيـ  نفرآموزش زبان انگل   11 زبان،   ياز مصاحبه شوندگان مترجم   

ه در تهـران و اطـراف   كـ  ي معلمـ 32از .  بـود يسيـ ر زبان انگلي نفر غ5، و  يسيات زبان انگل  يادب
 ك مـدر  ي نفـر دارا   14،  يارشناسـ ك ك مدر ي نفر دارا  14س مشاهده شدند،    ين تدر يتهران درح 

 زبان،  يها مترجم   نفر از آن   6 يلي تحص ةرشت.  بودند يترك د ي نفر دانشجو  2 ارشد، و    يارشناسك
 يسيـ ن انگلرزبـا ي نفـر غ 8، و ي نفر زبانشناس3،  يسيات زبان انگل  ي نفر ادب  7 نفر آموزش زبان،     8

  .بود

  شناختي شركت كنندگان در پژوهش  اطالعات جمعيت. 1جدول 
 ميزان تجربه كاري  سن  جنسيت  رشته تحصيلي   سطح تحصيالت 
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49,3% 26,2% 20% 0,3% 4,2% 23,1% 16,1% 32% 7% 21,8% 37,9% 62,1% 31,4% 60,3% 8,3% 43,1% 34,8% 13,8% 8,3% 

__________________________________________________________________ 
1. Quota sampling 
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  پراكندگي جغرافيايي شركت كنندگان در پژوهش. 2جدول 

هاي  درصد داده  بسامد  مكان
  تبرمع

درصد فراواني 
  تجمعي

  3/67  3/67  262  شمال، جنوب، شرق، غرب و حومه: تهران
  1/75  8/7  30  رشت :  شمال ايران

  2/79  1/4  16  خوزستان، بهبهان، بوشهر، گناوه:  جنوب ايران
  9/91  7/12  49  ايالم، سنندج، و كرمانشاه:  غرب ايران
  100  1/8  31  قائن : شرق ايران

  100  100  385    تعداد كل 

  ابزار پژوهش 
 يسيـ  معلمـان زبـان انگل     يا ت حرفـه  ي سنجش صالح  ةن ابزار پژوهش حاضر، پرسشنام    ياول

 معلمان زبان يا ت حرفهي شده صالحي بومي استانداردهايه بر مبناكبود  ها                                             شاغل در آموزشگاه  
ده شده اسـت  يز  سنجي و اعتبار آن نيي و روا شدهيها طراح  سطح بزرگسال آموزشگاه   يسيانگل

ه كـ  بـود    912/0ن پرسـشنامه  يـ  ا يرونبـاخ آلفـا بـرا     كب  يضـر ).   2016اران ،   كـ  و هم  ييعطا(
 ة مـشاهد ةاهين ابـزار پـژوهش سـ      يدومـ .  ن پرسـشنامه اسـت    يـ  قابل قبـول ا    يياي پا ةدهند نشان

 از  73/0 ياپـا ك يستگه با وجـود همبـ     ك بود   يسيالس درس زبان انگل   ك معلمان در    يها تيفعال
قـه  ي دق90 مدت   الس به كه هر   ك است   يادآوريسته  يبا. برد  ي بهره م  ي مطلوب يابيثبات درون ارز  

 معلمان  يابي ارزش ي برا 1مند  مه نظام يان بر اساس اهداف پژوهش،  مصاحبه ن       يدر پا . مشاهده شد 
ت ي صـالح  يردها اسـتاندا  يز بر مبنا  ي مشاهده ن  ةاهي مصاحبه و س   ي اساس يمحورها. برگزار شد 

، مهـارت   2 و رشـد زبـان     يريـ  فراگ كف زبـان و در    ي شامل توص  يسي معلمان زبان انگل   يا  حرفه
ت يري و مـد يريارگكـ  ، بهريزي  برنامه و مهارت 5يابي، مهارت ارز  4يا ، مهارت حرفه  3يفرهنگ  نيب
  .بود 6السك

__________________________________________________________________ 
1. Semi-structured interview 
2. Describing language and understanding language acquisition and development process 
3. Intercultural skill 
4. Professionalism Skill 
5. Assessment skill 
6. Planning, implementing, and managing instruction 
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 ج پژوهش ينتا
 نـشان داده شـده      1ر جدول   ها ، د    شده از راه پرسشنامه    ي جمع آور  يها   داده يفيج توص ينتا
ت ي  صـالح ة و نمـر 1 در هـر مولفـه  يسي معلمان زبان انگل ةار نمر ين و انحراف مع   يانگيم.  است
 معلمـان زبـان     يا ت حرفـه  ي صـالح  ةنمـر .   نشان داده شده اسـت     3 معلمان در جدول     يا  حرفه

 بـه سـواالت   و پاسـخ ) 5 تا 1 ةنمر(  خود يابيها در ارز ه آن ك يا نهي با جمع ارزش گز    يسيانگل
ل كـ ا نمـره    يـ هـا و      از مولفه  يك معلم در هر     ةهرچه نمر .   ردند،  محاسبه شده است    كانتخاب  

 يبرا.  او باالتر استيا ت حرفهي صالحيلكا  به طوريو    معلم در آن مولفهييباالتر باشد، توانا
 يـي ا  حرفهتيرده به لحاظ صالحكسب ك را 171 ةه نمر ك ي از معلم  243ل  ك ةمثال، معلم با نمر   

  .تر است يقو

  آمار توصيفي نتايج خودارزيابي معلمان زبان انگيسي. 3جدول 

  مولفه
تعداد 
  پرسشها

  ميانگين  حداكثر  حداقل
انحراف 

  معيار
توصيف زبان و درك فراگيري و

 رشد زبان
18  32  90  66,638  10,3944  

كارگيري،  به ريزي، مهارت  برنامه  
 و مديريت كالس

13  21  65  47,7057  8,5181  

  5,5623  24,4491  35  7  7 مهارت ارزيابي
  3,7161  12,9115  20  4  4 مهارت بين فرهنگي

  5,400  21,7917  35  7  7 اي مهارت حرفه
 27,69664 171,5144  238  85  49 نمرة كل معلمان زبان

   و رشد زبانيري فراگكف زبان و دريتوص: 1 ةمولف
 يريـ  فراگ كف زبان و در   ينه توص يامه در زم  دو و پاسخ معلمان به پرسشن     -ياكج آزمون   ينتا

ان يـ دهد تفاوت م    مي   نشان  4ه جدول   كهمانطور  .  گزارش شده است   4و رشد زبان در جدول      
، 4،8، 3رد كاركــ يهــا  شاخــصهيبــسامد مــشاهده شــده و مــورد انتظــار در ســطح صــفر بــرا

__________________________________________________________________ 
1. component 
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دهـد   ير نشان مـ    آما يدر واقع، بررس  .    در وجه مثبت معنادار است      18 و   11،12،13،15،16،17
. ردنـد ك يابيرد خود را مثبت ارز    كاركر  ي ز يها ننده در پژوهش در شاخصه    كت  كه معلمان شر  ك

  .........ها  ه آنك معتقدند يمعلمان شاغل در موسسات خصوص
 خـود   ي سنجش ساختار دسـتور    ي را برا  ي موثر ي راهبردها يسيرندگان زبان انگل  يادگي به. 3

  .آموزند ي مي و نوشتاريدر زبان گفتار
 و اسـتفاده از لغـات در        يريـ  فراگ ي بـرا  ي موثر ي راهبردها يسيرندگان زبان انگل  يادگي به. 4

  .آموزند ي مي و نوشتاريزبان گفتار
  .نندك يصورت پرسش و پاسخ برگزار م  خود را بهيالسهاك.  11
  .نندك  ي فراهم مي و توسعه مهارت زبانينشك  همي براييها ان فرصتي دانشجويبرا.  12
 ي اجتمـاع  يت، سـطح اقتـصاد    ي مانند سن ، سطح سـواد، شخـص        ي فرد يها  به تفاوت .  13

  .نندك ي توجه ميالسك يها تيرندگان در فعاليادگي
، و پرسـش آشـنا      يبـردار   ادداشتيرار،  ك مانند ت  يريادگي يرندگان را با راهبردها   يادگي.  14

  .نندك يم
  .نندك يآموزان ارائه م از زباني متناسب با ن2ي و فرد1ني خاص و معيبازخوردها. 16
 ييرار و بـازگو   كر ت ي نظ يت زبان يش ، و حما   ي، نما يات بدن ك ، حر  يريانات تصو كاز ام . 17

  . نندك يرندگان استفاده ميادگي ك به دركمك يبرا
گـران   يالمات با د  كت  در م   ك مشار يآموزان برا   و دونفره زبان   ي گروه يارهاك از   ياپيپ.  18

  .نندك ياستفاده م
ا يـ  مثبـت و يهـا   در وجـه پاسـخ  يدهد تفاوت معنادار ي  نشان م4گر ، جدول    ي د يز سو ا

 14و  1،2،5،6،7،9،10رد  كاركـ  يهـا   در شاخـصه   يسيـ  معلمان زبـان انگل    يابي در خود ارز   يمنف
 از معلمان   يميه ن ك است   ين معن ين امر بد  يدهد ا  ي  نشان م   4ه جدول     كهمانطور  . وجود ندارد 

 يابيـ  ارز يگر خود را منفـ    يم د يادشده خود را مثبت و ن     يرد  كارك يها صه در شاخ  يسيزبان انگل 
  :رد عبارتند ازكارك يها ن شاخصهيا.  ردندك

ش ي افـزا  ي را برا  يسي زبان انگل  3يشناس   نظام واج  يريادگي يرندگان راهبردها يادگي من به . 1
  .دهم ياد مي يمهارت زبان

__________________________________________________________________ 
1. Focused feedback 

2. Individual feedback 

3. Phonology 
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ش دانـش   ي افـزا  ي خـود را بـرا     1 واژه دهم دانش سـاخت    يرندگان آموزش م  يادگي  من به . 2
  .رنديار بگك   بهيسيلغات انگل

اربرد كـ ط بر يه چگونه مح  كابند  ينم تا در  ك ي م كمكرندگان  يادگيمن با استفاده از مثال به       . 5
  . گذارد ير مي تاثي و گفتاريالم نوشتاركو نوع 
 و يقطـه گـذار  ر نيـ نظ (ي نگارشـ يگذار ه از نشانه  كدهم   يرندگان آموزش م  يادگيمن به   . 6

  .نندكصورت مناسب استفاده    به) اماك
  .نندك يابيدهم تا نگارش خود را ارز يرندگان آموزش ميادگيمن به . 7
هـا را پـشتيباني    خوانم تا در يادگيري زبان، آن من براي يادگيرندگان، متون مختلف را مي  . 9

  .كنم
 .نمك يبانيها را پشت زبان، آن يريادگيدهم تا در  يلم نشان ميرندگان فيادگيمن به .  10
  از دانـش سـاخت  يسيـ شتر معلمان زبـان انگل يه بكدهد  يمشاهده نشان م ج مصاحبه وينتا

 معلـم  32 معلم از 12. نندك يالس درس استفاده نمكخود در 2ياربردشناسك، و  يشناس  واژه، واج 
. دادند  يا آموزش م   ر يشناس   واج يانكات دستان، مثال و روش پل     كمشاهده شده با استفاده از حر     

ز بـه   يـ ه ن يـ ردنـد و بق   كن ارتبـاط ارائـه ن     يـ  در ا  يحيچ توضـ  ي معلم ه  25 معلم از    7در مصاحبه   
ار يـ  تـاب معلـم   ك ارائـه شـده در       يها ه از روش  كردند و اذعان داشتند     كادشده اشاره   ي يروشها

ن يه ازا الس مشاهده شد  ك 32 معلم از    25 دانش ساخت واژه،     ياربركبه لحاظ   . نندك ياستفاده م 
 .ردندك يس لغات استفاده نميدانش خود در تدر

در مـصاحبه   . دادنـد   ي لغات را آموزش م    ينديآ مترادف، متضاد، و باهم   )  20(شتر معلمان   يب
ردند و  ك از دانش ساخت واژه ارائه       يحي صح يها ف و مثال  ي معلم، تعر  25 معلم از    15ز فقط   ين
  .نمودند ي را ارائه مي نادرستيحات پژوهشگر پاسخهاي با وجود توضيگران حتيد

 معلـم در    32 معلـم از     26ه  كدهد    يدارها نشان م  ي د ةجي، نت ياربرد شناس كدر رابطه با دانش     
 يهـا  طي گونـاگون در محـ     يهـا  اربرد واژه كـ ردنـد، و بـه      ك ي گفت وگو م   يالس به زبان رسم   ك

تـاب، بـه   ك در يتاربردشـناخ ك ةتك معلم به علت وجود ن     6 نداشتند و تنها     يا  چ اشاره يمختلف ه 
 نداشـتند و پـس      يي آشنا ياربردشناسكشترمعلمان با لغت    يز ب يدر مصاحبه ن  . ن بحث پرداختند  يا

ال مختلف سالم و    كر اش ير نظ كرالذيثك ساده، ملموس، و   يها ننده به مثال  ك حات مصاحبه ياز توض 
  ي شناسـ اربردكـ تـه  ك ني دارايتاب درسـ كردند و اذعان داشتند چناچه ك ي اشاره مياحوال پرس 

__________________________________________________________________ 
1. Morphology 
2. Pragmatics 
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 را در رابطـه بـا       يقـ ي قابل قبول و دق    يها ف و مثال  ي نفر تعر  3نند و تنها    ك يباشد، به آن اشاره م    
  . ارانه دادندياربردشناسك

  نتايج آزمون كاي دو توصيف زبان و درك فراگيري و رشد زبان در خود ارزيابي معلمان. 4جدول 

 هاي منفي پاسخ هاي مثبت پاسخ
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20/0 640/1 5/12 53% 5/192 203 5/12 47% 5/192 178 1 

959/0 003/0 5/0  9/%49 5/192 191 5/0- 1/%50 5/192 190 2 

000 70/22 5/46 4/62 5/192 237 5/46- 6/37 5/192 144 3 

000 27/58 5/74 7/69 5/192 265 5/74- 3/30 5/192 116 4 
001/0 27/58 5/23 7/55 5/192 223 5/32- 3/44 5/192 158 5 

036/0 412/4 5/20- 4/44 5/192 170 5/20 6/55 5/192 211 6 

073/0 21/3 5/17- 5/45 5/192 173 5/17 6/54 5/192 208 7 

000 428/38 5/60 66 5/192 251 5/60- 34 5/192 130 8  
573/0 318/0 5/5 3/51 5/192 196 5/5- 7/48 5/192 185 9  
756/0 094/0 3 8/50 5/192 195 3- 2/49 5/192 189 10  

000 84/33 57 9/64 5/192 249 57- 1/35 5/192 135 11  
000 6/74 42/92 6/74 5/192 286 94- 4/25 5/192 98 12  
000 510/52 71 3/69 5/192 264 71- 7/30 5/192 121 13  
083/0 010/3 17- 2/46 5/192 176 17 8/53 5/192 209 14  

000 51/17 41 4/61 5/192 234 41- 6/38 5/192 151 15  
000 26/224 5/46 62 5/192 239 5/46 38 5/192 146 16  
000 344/173 129 4/84 5/192 322 129- 6/15 5/192 63 17  
000 260/119 5/106 3/78 5/192 299 5/107- 7/21 5/192 85 18  

ا و فعـال    ي پو ي زبان نقش  يها ه معلم كدهد    يها نشان م    دارها و مصاحبه  يجه د ي، نت يلكبه طور 
 از روش پرسـش و      يسيـ معلمـان زبـان انگل    .  زبان دارنـد   1ي و ارتباط  يت اجتماع يدربخش ماه 

__________________________________________________________________ 
1. Social and communicative nature of language  
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نند ك ي استفاده م  ييرار و بازگو  كر ت ي نظ ي زبان يباني، و پشت  ينشك ، هم يار دونفره و گروه   كپاسخ،  
هـا و   ن، مصاحبهيهمچن.  نندكت ك شريسيالمه به زبان انگل   كرندگان اجازه دهند در م    يادگيتا به   

ـ يمناسب بـرا  و  مختلفيها وهي از شيسي معلمان زبان انگلةه همكدهد  يدارها نشان ميد  ة ارائ
  .نندك يرندگان استفاده ميادگيالم كح يبازخورد و تصح

  الس كت يري مد، ويريارگك ، بهريزي  برنامهمهارت:  دوةمولف
 يان بسامد مشاهده شده و مورد انتظار در سطح صفر برا          يدهد تفاوت م    ي  نشان م   5جدول  

 يدر واقـع، بررسـ    .  در وجه مثبت معنـادار اسـت       31، و   23،24،25،26،28رد  كارك يها شاخصه
الس كـ ت يريد، و مـ يريگ                     ارك ، به ريزي   برنامه  مهارتشان در  يابي معلمان در ارز   يها تر پاسخ   قيدق

ر خـود را  يـ رد زكاركـ  يهـا  ننده در پژوهش نسبت به شاخصهك تكه معلمان شركدهد  ينشان م 
  .........ها  ه آنك باوردارند يمعلمان شاغل به خدمت در موسسات خصوص. ردندك يابيمثبت ارز

  . نندك ي ميده  تحقق اهداف آموزش زبان سازماني و آموزش را برايريادگي. 19
  .نندك ي مريزي  برنامهرندگانيادگي يريادگين اهداف ي تامي را براها السك. 20
 يهـا  ها استفاده از مهـارت     ه در آن  كنند  ك يم م ي تنظ ي را طور  يها و مطالب درس    تيفعال. 23

  .دار با هم ادغام شونديخواندن، گفتار، نوشتار، و شن
 ياده از راهبردهـا    خـود را بـا اسـتف       يدارينند تا مهارت شـن    ك ي م كمكرندگان  يادگيبه  . 24

  .نندكت ي تقويداريشن
 ينند تا مهـارت خوانـدن خـود را بـا اسـتفاده از راهبردهـا               ك ي م كمكرندگان  يادگيبه  . 25

  . نندكت يم تقوي مفاهكخواندن و در
 ي خـود را بـا اسـتفاده از راهبردهـا        ينند تا مهـارت گفتـار     ك ي م كمكرندگان  يادگيبه   . 26

  .نندكت ي تقويگفتار
  .ندي آشناي چهار مهارت زبانياددهي ي گوناگون براي زبانيها تيرها و فعالاكبا .  28
 ي زبـان  يهـا  با راهبردها و فنون مختلف جهت آموزش دستور، لغت، تلفظ، و مهـارت            .  31

  .نديآشنا
 در يسيـ  معلمان زبـان انگل يابيدو در خود ارز-ياكج آزمون يه نتاكدهد   ي نشان م  5جدول  

دهـد در پاسـخ      ي نشان م  5ه جدول   كهمانطور  . ستي معنادار ن  30 و29،22رد  كارك يها شاخصه
ت يري و مـد   ريـزي    برنامـه  در1محور-رندهيادگي يه از الگو  ك از معلمان گفتند     51%،  22به سوال   

__________________________________________________________________ 
1. Learner-centered  
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محور -رندهيادگي يالسهاك يه از الگو  كها معتقدند     آن 49%ه  ك ينند، در حال  ك يالس استفاده م  ك
ه كـ دهد    ي نشان م  29 پاسخ معلمان به سوال      ين بررس يهمچن. نندك يس خود استفاده نم   يدر تدر 

ه يكـ ننـد، در حال   ك يس خـود اسـتفاده نمـ      ي در تدر  يه از فناور  كن باورند   ي از معلمان برا   %5/46
هـا بـه سـوال      پاسخيبررس. نندك يس خود استفاده مي در تدريه از فناورك اظهار داشتند    %5/53

 آمـوزش  يانات موجود در آن بـرا  كنترنت و ام  ي از ا   از معلمان زبان   7/45%ه  كدهد    ي نشان م  30
 آمـوزش   ينترنت بـرا  يه از ا  كها گفتند     از آن  3/54%ه  ك ينند، در حال  ك ي استفاده نم  يسيزبان انگل 

 .نندك               يزبان استفاده م

دو مهارت برنامه ريزي، به كارگيري، و مديريت كالس در خود ارزيابي -نتايج آزمون كاي. 5جدول 
  معلمان 
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001/0 042/12 34 6/58 5/192 226 34- 4/41 5/192 158 19 

000 01/23 47 3/62 5/192 239 47- 7/37 5/192 145 20 

001/0 34/11 33 6/58 5/192 225 33- 4/41 5/192 159 21 

759/0 094/0 3 49 5/192 189 3 51 5/192 195 22 

000 260/36 59 2/65 5/192 251 59- 8/34 5/192 133 23 

000 51/55 63 4/69 5/192 265 63- 6/30 5/192 119 24 

000 34/41 63 5/66 5/192 255 63- 5/33 5/192 129 25 

000 33/47 67/5 5/67 5/192 260 5/67- 5/32 5/192 125 26  
878/0 023/0 5/1 5/50 5/192 194 5/1- 5/49 5/192 191 27  

000 4/15 5/38 2/60 5/192 231 5/38- 8/39 5/192 154 28  
169/0 894/1 5/13 7/53 5/192 206 5/13- 5/46 5/192 179 29  
139/0 184/2 5/14 3/54 5/192 207 5/14- 7/45 5/192 178 30  

000 636/28 5/52 6/63 5/192 245 5/52- 4/36 5/192 140 31  
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 در تحقـق    ي سـع  ي متنوع از خوب تا عـال      يها  تيفكيه معلمان با    كدهد    يمشاهدات نشان م  
س يدر تدر .  محور دارند -رندهيادگي يها السك يرندگان و برگزار  يادگياهداف آموزش زبان و     

 شـده اسـت،   يابيـ ف تا متوسـط ارز يس معلمان از ضعيت تدر يفكي ،   1 زبان يافتي در يها رتمها
با توجـه  . ردندك يس نميدار را تدري خواندن و شنيها، راهبردها  س مهارت يرا معلمان در تدر   يز

شرفت مهـارت  ي در پي مختلف سعيها وهيشتر با استفاده از شيها ب ، معلم2يدي تول يها به مهارت 
 هر چـه    يريادگي ي مختلف برا  يها تيف و فعال  يالكنظر به ارائه ت   . رندگان داشتند يگادي يگفتار

باره از خود نـشان      ن  ي در ا  ياركگونه ابت  چيتاب بوده و ه   ك بند به ي پا ي آموزشگاه يها شتر، معلم يب
ـ     .  شـدند  يابيـ ف ارز ينه ضع ين زم ين، در ا  يدادند، بنابرا   ينم  از معلمـان    يشتريـ م ب يبـه عـالوه، ن

ه يردند و بقك يس خود استفاده نمينترنت در تدريل و ا يانه، موبا ير را ي نظ يشده از فناور  مشاهده  
  .  شدنديابيف ارزيبا وجود استفاده، متوسط و ضع

شتر مـصاحبه شـوندگان در   يـ ه بكـ دهـد                 يج مصاحبه نشان مـ    يج پرسشنامه، نتا  يبرخالف نتا 
.  نـشدند  يابيالس مثبت ارز  كت  يري، و مد  يريارگك ، به ريزي   برنامه رد مهارت ك عمل يها شاخصه

 بـه   ي درسـ  يزيـ  و اصول برنامه ر    يح مبان ي نفر آنها قادر به توض     17 معلم مصاحبه شونده     25از  
 نفر از مـصاحبه شـوندگان       11 درس،   يريادگين اهداف   ييدر تع . ق و درست نبودند   يصورت دق 

 نفر از انهـا  9نند، ك يبعت متاب متاك و موضوعات دروس يها فقط از محتو ه آنكاذعان داشتند   
 يحات درستي نفر توض5نند و ك ين م ييرندگان تع يادگياز  ي را با توجه به ن     يه اهداف درس  كگفتند  

 نفر از مـصاحبه شـوندگان   13محور، -رندهيادگيالس ك يها يژگيبا توجه به و   .  ردندكرا ارائه ن  
رنـدگان،  يادگياز  ير ن ي نظ ييها يژگيها به و    نفر از آن   12ردند و فقط    ك را ارائه ن   ي درست يها پاسخ

 . ردندكاشاره  3ردن دروسك يرندگان، و شخصيادگيالس توسط كنترل مباحث ك

  يابيمهارت ارز: 3 ةمولف
 38، و 33،34،35رد كاركـ  يهـا  دو در شاخصه-ياكج آزمون   يه نتا كدهد   ي نشان م  6جدول  
 از  ياديه درصد ز  كدهند   يم مشاهده شده نشان     ي بسامدها يبررس.   معنادار است  يدر وجه منف  

 يابيـ  خود را در مهارت ارز     يي توانا ي در بخش خصوص   يسيمعلمان شاغل به خدمت زبان انگل     
  ...ها قادر به  ه آنكن معلمان  معتقدند يا. ردندك يابيف ارزشيضع

__________________________________________________________________ 
1. Receptive skill 

2. Productive skill 
3. Personalization 
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دار يه شامل مهارت خوانـدن، نوشـتار ،گفتـار ، و شـن            ك افراد   ي زبان يها  مهارت يابيارز. 33
  .ستندياست ن
  .ستندي شامل دستور، لغت، و تلفظ ني زباني اجزايابيارز.  34
  .ستندي خود ني و نوشتداريدات گفتارينترل تولك يرندگان برايادگي به كمك. 35
  . ستندي ني جهت سنجش مهارت زبان1مرجع-ك ماليها استفاده از آزمون. 36

  مان دو مهارت ارزيابي در خود ارزيابي معل-نتايج آزمون كاي. 6جدول 

 هاي منفي پاسخ هاي مثبت پاسخ
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445/0 584/0 5/7- 5/48 5/192 185 5/7 5/51 5/192 200 32 

000 094/21 45 4/61 5/192 237 45- 6/38 5/192 147 33 

000 574/20 5/44 5/61 5/192 237 5/44- 5/38 5/192 148 34 

000 86/30 5/54 4/64 5/192 247 5/54- 6/35 5/192 138 35 

646/0 210/0 5/13- 51 5/192 197 5/135 49 5/192 188 36 

6/46 4/53 5/13- 6/46 5/192 179 5/13 4/53 5/192 206 37 

000 556/35 8/54 8/34 5/192 134 5/58 2/65 5/192 251 38 

ها به سـنجش و        در آموزشگاه  يسيه بطور عمده معلمان زبان انگل     كدهد    يمشاهدات نشان م  
هـا   الس، معلـم كـ  4الس مـشاهده شـده فقـط در       كـ  32از  . پردازنـد  يرندگان نمـ  يادگي يابيارز

دهد  يز نشان ميج مصاحبه نينتا. دادند يش مي را نما3اني همتايابيو ارز 2يابي خود ارزيها روش
 آزمـون،   يوه طراحـ  يهـا، و شـ      نفر انواع آزمون، اهـداف آن      6مصاحبه شونده فقط     نفر   25ه از ك

ننـدگان در  ك                             تكگر شريردند و دكح ي تشريان را به خوب   ي همتا يابي و ارز  يابي خودارز يها روش
  .  زبان بودنديابي و محدود ارزيي دانش جزيمصاحبه دارا

__________________________________________________________________ 
1. Criterion-referenced 

2. Self-assessment 
3. Peer assessment  
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   ين فرهنگيمهارت ب: 4مولفه 
 يان بسامد مشاهده شده و مورد انتظار در سطح صفر برا          يدهد تفاوت م   ي  نشان م   7جدول  

 يهــا  از معلــمياديــ معنــادار اســت درصـد ز ي در وجـه منفــ 42 و 39رد كاركــ يهــا شاخـصه 
  ...ها ه آنكننده در پژوهش معتقدند ك تكشر

  .نندك ي نمكمك 1يفرهنگ نيسب سواد بك يرندگان را برايادگي.  39
 درسـت  يريـ گ ميميها در تـص   آنيساز  آمادهي براير انتقادك تفيرندگان را با مبان يادگي .42
 . نندك ي آشنا نمي فرهنگيا رد هنجارهاي جذب و ةنيدر زم

 ي مثبت ومنفـ يها  در وجه پاسخيه تفاوت معنادار كدهد    ي نشان م  7گر، جدول   ي د ياز سو 
در پاسـخ  .  وجود ندارد 41 و   40رد  كارك يها  در شاخصه  يسي معلمان زبان انگل   يابيدر خود ارز  

ان دو  يـ  م ي فرهنگـ  يها رندگان را با تفاوت   يادگيه  كردند  كان  ياز معلمان ب  %  1/52،  40به سوال   
 سـوال    ن منوال، در پاسخ بـه     يبه هم .  دادند ين سوال پاسخ منف   يبه ا % 9/47نند و   ك يزبان آشنا م  

نند، در  ك ير م ك دو زبان را ذ    يان فرهنگ ي م يها ها و تفاوت   ه  شباهت  كردند  كاعالم  %  9/47،  41
  .  دادندين سوال پاسخ منفيبه ا%  55ه ك يحال

  دو مهارت بين فرهنگي در خود ارزيابي معلمان - نتايج آزمون كاي. 7جدول 

 زبـان  يريادگيـ  يالسـها ك در يفرهنگ نيه بطورعمده مسائل بكدهد  يدارها نشان ميجه د ينت
 14 معلـم مـصاحبه شـونده،        25عالوه، از    به. شود يده گرفته م  ي ناد ي در بخش خصوص   يخارج
 يتاب درسـ ك هكنينند، مگر اك ي توجه نميس به مسائل فرهنگيها در تدر ه آن كان گفتند   يمعلم ب 

__________________________________________________________________ 
1. Intercultural literacy  
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000 556/27 5/51 6/36 5/192 144 5/51 4/63 5/192 244 39 

445/0 584/0 5/18- 1/52 5/192 200 5/18 9/47 5/192 185 40 

059/0 556/3 5/73- 45 5/192 211 5/73 55 5/192 211 41 

000 127/56 5/128- 9/30 5/192 119 5/128 1/69 5/192 266 42  
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رندگان مونث  يادگيرندگان به خصوص    يادگيه  ك نفر اظهار داشتند     3 باشد،   ي فرهنگ ةتك ن يحاو
 سـوق   ي سـمت فرهنـگ اسـالم       هـا را بـه     ننـد و آن   ك ي آگاه مـ   ي فرهنگ يها را نسبت به تفاوت   

 كه منجـر بـه شـو   كـ نند ك ي را بازگو مي نفر اذعان داشتند آن دسته از مسائل فرهنگ  5دهند،    يم
ه مـسائل   كـ  نفـر گفتنـد      3شـود ، و      يشور را دارند م   ك كه قصد تر  ك يرندگانيادگي در   يهنگفر

  . دهند يرندگان انتقال ميادگي به ير انتقادك را به همراه قدرت تفيفرهنگ

 يا توان حرفه: 5 ةمولف
 يهـا   در شاخـصه يدو از نظـر آمـار  -ياكج آزمون   يدهد نتا  ي نشان م  8ه جدول   كهمانطور  

شتر معلمـان در  يـ ه بكـ دهنـد   يج نشان مـ ينتا.  معنا دار است45،44 ،49 ،47،  43 رد شماره كارك
شتر معلمـان اذعـان   يدر واقع، ب. ردندك يابي ارزيرد خود را منف كارك 49، و   47،  43 يها شاخصه
  ه كداشتند 
  .ستندي نير تلسي نظيسي زبان انگلي علميها عضو انجمن. 43
  .نندك ي خود استفاده نميس عمليرا در تدر ين مقاالت پژوهشي آخريها افتهي.  47
  .نندك يت نمكشور شركران و خارج از ي در اي علميها نفرانسكدر . 49

رد خـود را    كاركـ شتر معلمان   يه ب كن است   يانگر ا يدو  نما  -ياكج آزمون   يگر، نتا ي د ياز سو 
شتر يـ بدهـد   ي نـشان مـ  8ه جدول كهمانطور .  ردندك يابي  مثبت ارز45 و  44  يها در شاخصه 

  ..ها  ه آنكنند ك يان ميمعلمان ب
 ريـزي    برنامـه  قـشان، ي موجـود و عال    يازهـا ي خود بـا توجـه بـه ن        يشرفت شغل ي پ يبرا. 44

  .نندك يم
 ياركـ  هميسيـ س زبـان انگل يشان در تـدر يـ ها ييشرفت توانـا يـ  پيگر معلمان برا يبا د . 45

  .نندك يم
ه كـ دهـد   ي خود، نـشان مـ  يا حرفهج مصاحبه در ارتباط با اهداف معلمان در رشد توان    ينتا

لتس، دلتا، و سلتا هـستند و  ي مانند آ كيافت مدار يشتر خواستار در  ي ب يمعلمان در بخش خصوص   
 آمـوزش زبـان     يهـا دروس دانـشگاه     ل در دانشگاه ندارند و به نظر آن       ي به ادامه تحص   يا  عالقه

.  اسـت ي و نظرير عمليران غي در ايسي زبان انگل  ينارهايها و سم   نفرانسكن  ي و همچن  يسيانگل
 موجـود در    يوتـاه آموزشـ   ك يها لمي و ف  ي آموزش يها ي د ي و يه د كردند  كان  يها ب  ن آن يشتريب
ه كـ دهد   يج مصاحبه نشان م   يبه عالوه، نتا  .  بهتر است  يرعملي غ يها  ارگاهكنترنت به مراتب از     يا
 نفـر   25 نفر از    3  دارند، اما،  فقط    ييس زبان دوم  آشنا    ي مختلف تدر  يها شتر معلمان با روش   يب

  . داشتندييمصاحبه شونده با اصول پسامتد آشنا
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  اي در خود ارزيابي معلمان دو مهارت حرفه-نتايج آزمون كاي.  8جدول 

 هاي منفي پاسخ هاي مثبت پاسخ
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000 556/171 5/128 8/16 5/192 64 5/128 2/83 5/192 321 43 

000 127/56 5/67 8/68 5/192 266 5/67- 2/31 5/192 119 44 

000 338/47 5/67 3/67 5/192 260 5/67- 7/32 5/192 125 45 

285./ 154/1 5/10 6/52 5/192 203 5/10 4/47 5/192 182 46 

000 574/20 5/44- 2/38 5/192 148 5/44 8/61 5/192 237 47  
007/0 226/7 5/26 8/56 5/192 219 5/26- 2/43 5/192 166 48  

000 556/171 5/128 8/16 5/192 64 5/128 2/83 5/192 321 49  

  بحث
سه بـا  يـ  را در مقايسيـ  زبـان انگل يهـا  ت معلمان شاغل آموزشگاهيفكيق حاضر،  يج تحق ينتا

( هـا      سـطح بزرگـسال آموزشـگاه      يسيـ  شده معلمان زبـان انگل     يساز ي بوم يفكي ينداردهااستا
ج به دست آمده از پرسشنامه      يسه نتا يبا مقا .  دهد ينشان م ) اران  در حال انتشار    كسنده و هم  ينو

 يا ت حرفـه  ي صالح ةن بخش دربار  ي محققان در ا   ها،   معلمان، مشاهدات، و مصاحبه    يابيخودارز
 يهـا  ن در بخـش   ي و همچنـ   يلـ ك به صـورت     ي شاغل در بخش خصوص    يسينگلمعلمان زبان ا  

، و يريارگك ، به ريزي   برنامه  و رشد زبان،  مهارت     يري فراگ كف زبان و در   يجداگانه، شامل توص  
  .نندك ي بحث ميا ، و مهارت حرفهين فرهنگي ، مهارت بيابيالس، مهارت ارزكت يريمد

ه هماننـد پـژوهش حاضـر،       كـ دهـد     ي نشان مـ    معلمان زبان دوم   يابي مطالعات ارزش  يبررس
؛ 2011،  يثمال-آل(  معلمان   يا ت حرفه ينه صالح يمحور در زم  - استاندارد يابي ارزش يها پژوهش

ر عربستان ، مصر، و     ي نظ ي زبان خارج  يريادگي يها  طيگر مح يدر د ) 2010،  يهمدان، غفار، و ل   
ز به صـورت جداگانـه   ي نيابيرزشقات اي از تحقيگر، تعدادي دياز سو.   انجام شده است يمالز
نز، يكديـ  و ر  يلـ كي ( ي تـوان زبـان    يابي شامل ارزشـ   ي معلمان زبان خارج   يها  از مهارت  يكيبه  

ن يو مهارت ب) 2015ولمن، كات و   يبز(  معلمان   يابي، مهارت ارز  )2005،  يويم و فل  ينك ؛   2005
  . اند پرداخته) 2006رو، كس(  معلمان زبان دوم يفرهنگ
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 عربـستان  يسيـ  معلمان زبـان انگل يات حرفه ي متناسب صالح  ياستانداردها)  2011(يالثمال
 يسي معلمان زبان انگل   يابي ارزش ي را برا  ي جامع يابي ارز يها رد و شاخصه  ك يي را شناسا  يسعود

 ي نقاط ضعف و قوت معلمـان زبـان خـارج          ي الثمال يابيج ارزش ينتا. ردك يسطح متوسط طراح  
 نـشان  ريـزي   برنامـه ت ويري، و مهارت مد   يابيشامل زبان، ارز  نه  ي را در سه زم    يعربستان سعود 

 در يسيـ ز نقـاط ضـعف و قـوت معلمـان زبـان انگل       ين منوال، پژوهش حاضر ن    يبه هم . دهد يم
ه معلمان سطح بزرگسال زبـان   كدهد   ي حاضر نشان م   ةمطالع.  دهدي را نشان م   يبخش خصوص 

، يابيـ  مهـارت ارز   يها   در مولفه  رد را ك عمل يها  از شاخصه  ي برخ ي در بخش خصوص   يسيانگل
 و  يا طـه مهـارت حرفـه     يها در ح   ه آن ك ينند، در حال  ك ي برآورده نم  ين فرهنگ يزبان، و مهارت ب   

  . ارآمد دانستكتوان  يالس را مكت يري و مديريارگك ، بهريزي  برنامهمهارت
 در  )2010(اران  كـ  حمـدان و هم    يابي ارزش ي پژوهش يها  افتهيج پژوهش حاضر،    يهمانند نتا 

، يا  حرفـه يهـا  يژگـ يالس، وكت يري مديها  نهيه معلمان زبان دوم در زم     كدهد   ي نشان م  يمالز
رابطه ) 2010(اران  كگر،  حمدان و هم    ي د ياز سو . ارآمدندكار  يس بس ي، و مهارت تدر   يارآمدك
ت معلمـان   يس و جنس  ي تدر يين توانا يالت معلمان و همچن   يس و سطح تحص   ي تدر ييان توانا يم

الت و  ير سـطح تحـص    يـ  نظ ييرهـا يه در مطالعه حاضر متغ    كهرچند.  العه قرار دادند  را مورد مط  
  . س معلمان مورد توجه قرار نگرفته استي تدرييها بر توانا ر آنيت و تاثيجنس

 معلمـان زبـان دوم اسـتدالل        يسيـ  مهارت زبـان انگل    يابيدر ارزش ) 2005(نر  يكدي و ر  يلكي
 مثال در   ي نشان داده شود، برا    يگري د يها د از راه  يوم با  معلمان زبان د   ي زبان ييه  توانا  كردند  ك

در . گـر معلمـان و در اجتمـاع مدرسـه    ي و در محـاورات بـا د  ي درسـ  ريزي   برنامه  و يساز آماده
ق مـشاهده، مـصاحبه، و پرسـشنامه        يـ  از طر  ي معلمان زبان خارج   ي زبان ييپژوهش حاضر توانا  

ت اسـتفاده از زبـان     يـ فكي، پـژوهش حاضـر      نيبنـابرا .  قرار گرفـت   يابي مورد ارزش  يابيخود ارز 
ر يامـل بـه تـصو     ك را به صـورت      يسي زبان انگل  يها   معلمان سطح بزرگسال آموزشگاه    يسيانگل

 معلمـان زبـان   يي بـه توانـا  ي زبانييه در پژوهش حاضر توانا    كر است   كالزم به ذ  .  ده است يشك
. شـود  ي اطالق مـ  يو محتو س زبان   ي و تدر  يشناخت ان اطالعات زبان  يجاد رابطه م  ي در ا  يسيانگل

 يي توانـا ي، داراي از معلمـان بخـش خـصوص      يمـ يه ن كـ دهـد    يج پژوهش حاضر نـشان مـ      ينتا
باشـند،   ي زبـان و اجـزا زبـان نمـ    يس چهار مهارت اصـل ي در تدري دانش زبانشناخت يريارگك به

 در . شـدند يابيـ سته ارزي و رشد زبان توانا و شايري فراگك از آنان در درياديه عده ز  ك يدرحال
 سـطح بزرگـسال      يه معلمان زبان خارج   كدهد   ي حاضر نشان م   يها  پژوهش يها افتهيقت،    يحق

 تعامـل معنـادار، و قـرار     يجاد فرصت مناسـب بـرا     يرندگان، ا يادگيدر ارائه بازخورد مناسب به      
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 يريارگكـ هـا در بـه       ه آن كـ  ي مهـارت هـستند، درحـال      يرندگان در معرض زبان دار    يادگيدادن  
، دانش ساخت واژه، دستور ونگارش زبـان، لغـت و           يشناس  س واج يتلف در تدر   مخ يراهبردها

 يژگـ ي و "ه  كـ ننـد   ك يان مـ  يـ ب) 2015(جانسون و پولتر  . اند   شده يابيف ارزش ي ضع ياربردشناسك
 و هـم ابـزار     يه زبان هدف هم موضوع درسـ      كن است   ي ا يسيس زبان انگل  يمنحصر به فرد تدر   

 معلمـان زبـان    يش آگـاه  يپژوهش حاضر موجـب افـزا     اي  ه  افتهين  ي بنابرا ".ه آموزش است  ياول
ها در جهت بهبـود و اصـالح    ف زبان و تالش آن  ي نسبت به مهارتشان در توص     يبخش خصوص 

ج پژوهش حاضر بـه معلمـان زبـان         يگر، نتا يبه عبارت د  . شود  ين مهارت م  يشان در ا  يها ييتوانا
، دانش  يشناس  س واج ي تدر  موثر جهت  يه راهبردها كند  ك يشنهاد م ي پ ي بخش خصوص  يسيانگل

  . اموزندي را بياربردشناسكساخت واژه، دستورو نگارش، لغت، و 
 پژوهش حاضـر  يها افتهي،  ي در بخش خصوص   يسي معلمان زبان انگل   يابي مهارت ارز  ةدربار

 يهـا  سه بـا شاخـصه    يـ  در مقا  ي از معلمان زبان بخـش خـصوص       يميش از ن  يه ب كدهد   ينشان م 
د در نقش مهم معلمان در      كيبا تا .  ستندي الزم برخوردار ن   يها ييتوانا از   يابيرد مهارت ارز  كعمل
رد كـ وسـته عمل  يه پ كـ نـد   ك ياد مـ  ي يابي عنوان عامل ارز    از معلمان به  ) 2004(نزيكدي ، ر  يابيارز

. ش دهنـد يها افزا  را در آنيريادگينند تا بازده    ك ير م ي، و تفس  يابيان را مشاهده، ارزش   آموز  دانش
م ياز به تعلـ   ي ن يه معلمان زبان بخش خصوص    كدهد   يق حاضر نشان م   ي تحق يها هافتين رو،   ياز ا 

ات و  ي پژوهش حاضر، بز   يها افتهيسو با    هم.  دارند يابي ارز يها سب مهارت ك و   يريادگيجهت  
 ين معلمان دارا  يه ا كافتند  يدر1 معلمان قبل ازاشتغال   يابي دانش ارز  يابيدر ارزش ) 2015(ولمن  ك

 خـود   يليالس درس را در دوران تحص     ك در   يابير ارز ي نظ ي، اگرچه دروس  ستندي ن يابيسواد ارز 
ران يـ  اي  بخش خصوصيسيه معلمان زبان انگلكدهد  يج پژوهش حاضر نشان مينتا. اند  خوانده

 و  يابيـ  خودارز يهـا  هـا، روش    انواع مختلف تست و اهداف آن      ة دربار يدانش مستدل و جامع   
  .جع ندارندمر-ك ماليها ان و آزموني همتايابيارز

 نشان  ي در بخش خصوص   ي معلمان زبان خارج   ين فرهنگ يق مهارت ب  ي دق ي و بررس  ياوكوا
رد كارك يها سه با شاخصه  ي، در مقا  ي از معلمان زبان در بخش خصوص      يميش از ن  يه ب كدهد   يم

س يه تدركمعتقد است ) 2006(روكس. ستندي الزم برخوردار ن يها  يي از توانا  يفرهنگ نيمهارت ب 
د در جهت   ي با يرود و مدرسان زبان خارج     ي به شمار نم   يار زبان ك يكگر فقط   ي د يرجزبان خا 

ج پـژوهش حاضـر،     يبـه عـالوه، بـرخالف نتـا       .  سوق داده شـوند    يفرهنگ ني به دانش ب   يابيدست
__________________________________________________________________ 

1. Pre-service teachers 
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ـ   يابيدر ارزش ) 2004(ا  يرو، و گارس  كسترو،سك  در  ي معلمـان زبـان خـارج      يفرهنگـ   ني مهارت ب
ران زبـان را در رشـد       يـ  فراگ يه معلمان زبان خـارج    كدهند    يان م ا نش ير اسپان يشورها نظ كگر  يد

ه كـ دهـد   ي پژوهش حاضـر نـشان مـ       يها  افتهيجه،  يدر نت . نندك ي م يباني پشت يفرهنگ نيمهارت ب 
 يران بـرا يـ رنـد تـا بـه فراگ   ياد بگيـ  الزم را   يات فرهنگ كد ن يز با ي ن يراني ا يمعلمان زبان خارج  

  .نندك كمك يد و موثر با افراد خارجيمحاوره مف
ـ  كدهد    ي نشان م  يسي معلمان زبان انگل   يا  توان حرفه  يابين، ارزش ي برا  افزون  يمـ يش از ن  يه ب

 و يا رد رشد حرفهكارك يها سه با شاخصهي، در مقا  ي در بخش خصوص   يسياز معلمان زبان انگل   
س، ي اصول و روش تـدر    يريادگيب به   ياز به ترغ  يها ن   شدند، اگرچه؛ آن   يابي مثبت ارز  ياركهم

ق يـ  دقيبررسـ .  دارنـد ي علمـ يهـا و انجمنهـا    نفـرانس كت در   ك، و شر  يمطالعه مقاالت آموزش  
ها  نفرانسك زبان،   ي خصوص يها   در آموزشگاه  يه معلمان زبان خارج   كدهد    مي ها نشان   مصاحبه
ان معلمـان و    يـ ن، مرب يبنـابرا . آورند  ي به شمار م   يرعمليران را غ  ي آموزش زبان در ا    يها و برنامه 
  .نندكتر برگزار اراكدتر و ي آموزش زبان را مفيها د برنامهيااستادان ب
ـ يجه، پژوهش حاضر نقاط ضعف و قوت معلمان زبان ا     يدر نت   را ي در بخـش خـصوص  يران

رده كـ  يي شناسـا  ي معلمان زبان خارج   يا  ت حرفه ي شده صالح  ي بوم يسه با استانداردها  يدر مقا 
 ييد توانـا  ي با ي در بخش خصوص   يبان خارج ه معلمان ز  كدهد    ين مطالعه نشان م   يج ا ينتا. است 

ـ    يابيف زبان، مهارت ارز   يو مهارت خود را در توص      در .   توسـعه دهنـد    يفرهنگـ   ني و مهارت ب
د دروس  يـ ان معلمـان با   يـ ه اسـتادان ومرب   كته است   كن ن ي ا ةقت، پژوهش حاضر نشان دهند    يحق
 يهـا  آموزشـگاه خـدمت    شـاغل بـه  ي معلمان زبان خـارج ي مختلف برايها نهي را در زميعمل

  .نندك ي طراحيخصوص
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