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ABS TRACT

گنجاندن بایستههای مورد نیاز در آزمون عملکردی است.

 .1مقدمه

بنابراین ،نیاز بهطراحی یک آزمون هدفمند و جامع بهعنوان

در سالیان گذشته ،پژوهشها گویای آنند که کیفیت

گامی مهم در بهبود آموزش بیشتر از گذشته احساس میشود.

آموزش ،از مهمترین عوامل مؤثر در دستاوردهای علمی و

میلر و همکاران ( )2009یادآوری میکنند که مشخصکردن

فرهنگی دانشآموزان است (گسپر و ویریا 2013 ،؛ هاتی،

معیارهای سنجش عملکرد ،یکی از مهمترین جنبههای

 2002؛ هاج و مورگان .)2014 ،بهعبارت دیگر ،کیفیت آموزشی

طراحی آزمون عملکردی است ،زیرا آنها میتوانند اهداف،

معلمان ،تاثیر فراوانی در موفقیت دانشآموزان بههنگام یادگیری

معیارها و انتظارات را بصورت شفاف بیان کنند.

موفقیت دانشآموزان بهشمار می رود .از آنجایی که معلمان در

تاثیرگذاری و بهبود کیفیت آموزش مورد نقد و انتقاد

کانون آموزش باکیفیت قرار دارند ،نیاز مبرمی برای اطمینان از

پژوهشگران متعددی قرار گرفته اند ( دنیلسون2011 ،؛

کسب صالحیتهای حرفه ای توسط معلمان احساس میشود،

مورداک 2000 ،؛ نویدی نیا و همکاران .) 2015 ،به

بهویژه اگر هدف؛ دستیابی و فرازبخشی تاثیرگذاری معلمان

گفتۀ آسلتین ،فرینیارز و ریگازیودیجیلیو ( ، )2006روشهای

باشد .از این رو ،اینک؛ آموزش معلمان مورد توجه ویژۀ

ارزیابی موجود نمیتوانند به افزایش سطح حرفه ای معلمان و

پژوهشگران و سیاستگذاران کشورهای مختلف قرار گرفته

پاسخگویی بهنیاز دانشآموزان کمک کنند؛ پس از مروری بر

است .این توجه ویژه ،منجر به انجام پژوهشهای بسیاری در

شماری از مدلهای طراحی شدۀ موجود ،مورداک (، 2000

زمینۀ اهم دانش علمی معلمان و مهارتهایشان در ایجاد

ص )54 .اشاره میکند که " نظام ارزیابی نظاممند معلمان زبان

فرصتهای یادگیری کیفی شده است(گسپر و ویریا 2013 ،؛

انگلیسی به ندرت وجود داشته است ،و اگر هم موجود بوده،

هاج و مورگان  2014،؛ اُ ای سی دی .)2005 ،موست (، 2010

بصورت مشاهدههای نامنظم و توسط مدیران و ناظرانی که

ص ) 15 .براین باورند که آموزش پیش از خدمت معلمان از

فرصت کافی برای انجام صحی ح آن را نداشته اند ،انجامپذیرفته

اهمیت ویژه ای برخوردار است ،زیرا این دوره " نقطۀ شروع

است".وی می افزاید" ،نظامهای ارزیابی جدید باید طراحی

حرفۀ معلمی بهشمار میرود و نقشی مهم و تعیینکننده در

شده و جایگزین نظامهای گذشته شوند ،زیرا نظامهای قدیمی

کیفیت و کمیت معلمان دارد".

نهتنها از اعتبار کافی برخوردار نبودند ،بلکه ناعادالنه نیز

بااین وجود ،برخالف تالشهای فراوانی که توسط

بودند .زیرا چنین نظامهایی ممکن است کسانی را مجازات و

مسئوالن و استادان دانشگاههای تربیت معلم انجام گرفته

یا تشویق کنند که بایستۀ آن نیستند"(مورداک ، 2000،ص.

است ،کیفیت آموزش معلمان انگلیسی ،دستاوردهای دانشجو

 . )104در ارتباط با نظام ارزیابی معلمان در ایران ،پژوهش

معلمان و ارتقای صالحیتهای حرفه ای آنها همچنان در حد

نویدی نیا و همکاران ( )2015نشان داد که نظامهای ارزیابی

انتظار نبوده و میتوانند بهصورت قابل توجهی بهبود پیدا

کنونی معلمان کمکی به ارتقای سطح حرفهای معلمان

کنند .بیشتر معلمان زبان انگلیسی ،که معلمان ایرانی نیز جزء

نمیکنند ،همچنین نقش پاسخگویی خود را نیز به درستی

آنهایند ،مدام از کمبود صالحیتها و مهارتهای حرفهای

انجام نمی دهند .بهعبارت دیگر ،آنها در نیل به اهدافی که

خود ابراز نارضایتی کرده و احساس میکنند که به درستی

برای دستیابی بهآنها طراحی شده بودند ،موفق نبودهاند.

برای آموزش در کالسهای واقعی آماده نشده اند (هاشمیان و

افزون براین ،در ایران هیچگونه معیار کیفی توسط وزارت

آزادی 2014 ،؛ موالیی نژاد و ذکاوتی 2008 ،؛ ریچارد و فارل،

آموزش و پرورش ،بهویژه برای معلما ن زبان انگلیسی تعریف

 2005؛ پیکاک .) 2009 ،در دو دهۀ گذشته ،دغدغه و نگرانی

نشده است و تنها بهمعیارهایی که برای همگی معلمان تدوین

از کیفیت آموزشیآنانی که معلمی را پیشه میکنند ،افزایش

شده اند ،بسنده شده است .از این رو ،نیاز مبرمی برای طراحی

یافته است .یکی از راههایی که میتوان بدان اطمینان کرد که

یک ابزار ارزیابی جامع و هدفمند برای سنجش عملکرد

هم دانشجومعلمان و هم برنامههای آموزش معلمان بر روی

حرفه ای معلمان زبان انگلیسی ،با در نظر گرفتن استانداردهای

دانش و مهارتهای حرفه ای موردنیاز علمی تمرکز کنند،

کیفی ،در ایران احساس می شود .از این رو؛ پژوهش حاضر با
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دارد و بهعنوان یکی از مؤلفههای آموزشی مهم در پیشبینی

بااین وجود ،روشهای ارزیابی کنونی بخاطر عدم

هدف ارائۀیک مدل آزمون عملکردی جدید برای ارزیابی

با این وجود ،برخالف نقش اساسی برنامههای تربیت معلم

دانشجو معلمان زبان انگلیسی در ایران انجام شد.

در ارتقای سطح حرفه ای معلمان ،تالشها و مطالعات اندکی
برای ارزیابی کیفیت و موفقیت چنین برنامههایی صورت
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 .2پیشینۀ مفهومی

گرفته است (نویدی نیا و همکاران.)2015 ،

در دهۀگذشته ،اهمیت زبان انگلیسی بهعنوان زبانی

اینک ،همانند سایر کشورها ،صالحیتهای حرفهای

بین المللی که به افراد کمک میکند در جوامع بین المللی با

معلمان در صدر برنامههای آموزشی ایران قرار گرفته است،

دیگران ارتباط برقرار کنند ،افزایش قابلتوجهی داشته است.

بهویژه پس از تدوین سند بنیادین تحول آموزش و پرورش

به همین دلیل آموزش معلمان زبان انگلیسی تبدیل بهیک

ایران که به شناسایی استانداردها و شاخصهای کیفی معلمان

موضوع جالب و بحث برانگیز روز شده است ،بهگونهای که

پرداخته است (نوروزی .)2017 ،ب راساس این سند،

نیاز بهمعلمان و پرسنل توانمند هیچگاه بیشتر از زمان کنونی

صالحیتهای حرفه ای معلمان؛ شامل صالحیتهای پایه و

احساس نشده است (کریمی نیا وصالحی زاده.)2007 ،

کلیدی می شوند .ابعاد اصلی چنین تعبیری از صالحیتهای

مشکالت موجود در برآورده کردن این نیاز ،استادان و

حرفه ای معلمان که نقش بنیادینی در ارتقای سطح کیفی برنامۀ

پژوهشگران ،آموزش معلمان را بر آن داشته است تا دربارۀ

درسی در دانشگاه فرهنگیان ایفا میکند ،شامل :دانش محتوا،

ماهیت صالحیتهای حرفه ای که معلمان زبان انگلیسی باید

دانش تربیتی ،دانش محتوایی تربیتی و دانش عمومی میشود

داشته باشند ،تأمل و بررسیهای بیشتری داشته باشند و

(موسیپور و احمدی .)1392 ،افزون براین ،در ایران ،دانشگاه

به دنبال رویکردهای مؤثرتری برای آموزش آنها باشند

فرهنگیان بهتازگی آزمون عملکردی را در رأس برنامههای

(الموتاوا . )1997 ،در نتیجه ،در کشوری مثل کشور ایران که

آموزشی خود قرار داده است و در کنار آزمونهای پایان ترم،

یادگیری زبان انگلیسی بیشتر از طریق آموزش رسمی در

اقدام به انجام یک پروژۀ ملی به نام ارزیابی صالحیتهای

فضای کالس اتفاق می افتد ،باید توجه بیشتری نسبت

حرفه ای (اصلح) معلمان کرده است .این پروژه که در نوع

به ارتباط بین معلمان و زبانآموزان و نقش کلیدی که معلمان

خود برای اولین بار در دست انجام است ،برآنست تا از

زبان انگلیسی در یادگیری مؤثر ایفا میکنند ،صورت بگیرد

دستیابی دانشجومعلمان بهصالحیتهای حرفه ای اطمینان

(کریمی نیا و صالحی زاده .)2007 ،بنابراین اگر برنامههای

حاصل کند و سطح عملکرد دانشجومعلمان را ارتقا ببخشد و

آموزش معلمان خواهان تربیت و آموزش معلمان تاثیرگذار و

به دنبال آن ،با باال بردن انگیزۀ آنها کیفیت آموزش را افزایش

توانمندند ،می باید وقت و توجه بیشتری را نسبت بهگذشته

دهد (نوروزی .)2017 ،در واقع "اصلح" ؛ آزمونی جامع از

صرف ارتقای سطح دانش و توانش زبانی معلمان زبان

دانش و مهارتهای معلمی است که از باآن ،دانشجومعلمان؛

انگلیسی کنند .از آنجایی که معلمان منبع اصلی زبان انگلیسی

صالحیتهای حرفه ای کسب شده ،برنامهریزی آموزشی و

در دسترس دانشآموزانند ،توانش زبانی غنیتر آنها میتواند

شیوههای تدریس خود را بهنمایش میگذارند که بهعنوان

بهدانش آموزان کمک کند تا بر مشکالتی که در مهارتهای

بخشی از ملزومات استخدام محسوب خواهد شد .برای این

ارتباطی به زبان انگلیسی دارند ،فایق آیند .در این راستا،

منظور ،آزمون عملکردی ،آزمون کتبی ،کارپوشه و معدل کل

برنامههای آموزش معلمان باید شواهدی را مبنی بر

بهعنوان معیارهای ارزیابی این صالحیتها استفاده میشوند

آماده سازی مناسب دانشجومعلمان برای حرفۀ آتی معلمی

(موسیپور و احمدی .)1392 ،اطالعاتی که از این طریق

فراهم آورند .با این همه ،ادبیات مو جود شامل گزارشهای

گردآوری میشوند ،بهعنوان معیاری برای اعطای مجوز

محدودی در زمینۀ ساختار برنامۀ آموزش معلمان زبان

معلمی استفاده میشوند .از آنجایی که پروژۀ اصلح از ابزاهای

انگلیسی است .همانطور که پیکاک ( )2009اظهار میدارد،

غنی مختلف ی برای سنجش و ارزیابی عملکرد دانشجومعلمان

ارزیابی چنین برنامههایی گامی مهم بهسوی حرفه ای شدن

استفاده میکند  ،این پروژه ،پتانسیل خوبی برای فراهم آوردن

رشتۀ زبان انگلیسی است ،که میتواند منجر بهپیشرفت این

اطالعات سازنده برای دانشجومعلمان و برنامههای آموزش

برنامهها شود ،و بدنبال آن باعث بهبود پاسخگویی آنها شود.

معلمان دارد .اجرای چنین نظام جدید ارزیابی معلمان،
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بهعنوان روشی سنجشی ارتقا و بهبود تدریس مؤثر ،تصمیم

دانشجومعلمانی که صالحیتهای موردنیاز و سطح توانش

بهموقع و ارزشمندی است که ارزش بررسی و پژوهشهای

زبانی قابل قبولتری را به دست آورده اند؛ شناسایی شوند تا

بیشتری دارد (عسکری .)2018 ،با این وجود ،از آنجایی که

بتوانند موفقیت دانشآموزان را تضمین کنند.

این طرح ،پروژه ای نو محسوب میشود و نتایج قابلتوجهی

بنابراین ،پژوهش حاضر ،به دنبال شناسایی مؤلفههای

در بر خواهد داشت ،طراحی یک آزمون عملکردی جامع و

مهم آزمون عملکردی و شاخصهای کیفی دانشجومعلمان

قابل اتکا و تعیین روش مناسب ب رای شیوۀ محاسبه و

زبان انگلیسی است .افزون ب ر این ،هدف اصلی این پژوهش

نمره دهی آن یکی از پیش نیازهای مهم برای موفقیت

طراحی و اعتبارسنجی الگویی جامع و هدفمند برای سنجش

پروژۀیادشده است .باتوجه بهسیاستهای ارزیابی جدید ،چند

صالحیتهای معلمی در دانشگاه فرهنگیان بودهاست .برای

تن از محققان (آموسی 2017 ،؛ رجایینیا 2018 ،؛ عسکری،

دستیابی به چنین اهدافی ،هم ابزارهای کیفی و هم کمی برای

 2018؛ نوروزی )2017 ،سعی کرده اند به بررسی این موضوع

گردآوری دادهها مورد استفاده قرار گرفتند .امید است که

بپردازند و آزمونهای عملکردی و کتبی را بهمنظور استفاده

پژوهش حاضر با شناسایی نقاط ضعف و قوت آموزش

در دانشگاه فرهنگیان طراحی کنند .با این وجود ،پایۀ پژوهشی

معلمان زبان انگلیسی در ایران پیامدها و نتایج عملی و قابل

نظام جدید ارزیابی معلمان ؛ هنوز به اندازۀ کافی توسعه نیافته

اجرایی را در بر داشته باشد .نتایج این پژوهش ،همچنان در

و نیازمند بررسیها و پژوهشهای فزونتری است.

توضیح نقش برنامههای آموزش معلمان در کسب

 .3اهداف پژوهش

صالحیتهای معلمی مورد نیاز و همچنین فراهمسازی بینش
عمیقی برای طراحان برنامه د رسی و استادان دانشگاه برای

دانش آموزان است،امری ضروری است ،انجام ارزیابی معلمان

برخوردار است .افزون براین ،نتایج چنین پژوهشی میتواند

که هدف آن فراهم آوردن شواهد و مدارک دقیق از

ارزیابان معلمان را ترغیب کند تا بههنگام سنجش

عملکردست و به دنبال بهبود کیفیت معلمان است ،برای معلمان

صالحیتهای حرفه ای و عملکردی معلمان ،ابعاد وسیعتری

مهم و ض روری بهنظر میرسد (هاج و مورگان .)2014 ،داشتن

را مد نظر قرار دهند .باتوجه به اهداف مطرح شده ،پژوهش

شاخصها و استانداردهای مشخصی که انتظار میرود معلمان

حاضر میکوشد تا بهپرسشهای زیر پاسخ دهد:

بهآنها دست یابند؛ آغازی مهم محسوب میشود .از این رو،

 . 1چه صالحیتهای حرفه ای کلیدی میبایست در

تعیین صالحیتهای حرفه ای معلمان زبان انگلیسی و همچنین

آزمون عملکردی پایان دورۀ دانشجومعلمان زبان

اطمینان خاطر از اینکه این حرفه بهشیوۀ درست و مؤثر اجرا

انگلیسی دانشگاه فرهنگیان گنجانده شود؟

میشود ،ضروری بهنظر میرسد (میلر و همکاران.)2009 ،

 . 2تا چه اندازه ،آزمون عملکردی که بنابر نتایج سوال

استانداردها و صالحیتهای معلمی در بسیاری از کشورهای

یک طراحی شد ،اعتبار (روایی)دارد؟

توسعه یافته و در حال توسعه ،مورد بررسی قرار گرفته است
(اینگرسول ، )2007 ،اما در کشور ایران هنوز مشخص نیست
که کدام سازمان آموزشی باید این وظیفه مهم و خطیر را بهعهده
بگیرد (نویدی نیا و همکاران .)2015 ،این موضوع بویژه در
بخش استخدام معلمان خود را بیشتر نشان می دهد که
دانشجومعلمان ،پیش از ورود باید در آزمون ورودی دانشگاهها
شرکت کنند و پس از آن ،همگی آنها  ،بدون محدودیت ؛
صاحب گواهینامۀ تدریس میشوند .بنابراین ،نیاز مبرمی
به طراحی و استفاده از یک مدل ارزیابی عملکردی جامع که
مبتنی بر استاندارد باشد ،درایران احساس میشود ،تا
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 .4روش پژوهش
.4-1

شرکتکنندگان
برای دستیابی به اهداف پژوهش ،دو گروه از

شرکتکنندگان برای انجام پژوهش حاضر همکاری کردند.
گروه اول متشکل از 38شرکتکننده ،شامل  18استاد دانشگاه
فرهنگیان 10 ،طراح برنامه درسی و سیاستگذار و  10استاد
دانشگاه در انجام فاز اول این پژوهش ،یعنی شرکت در
مصاحبه ،همکاری کردند .این شرکتکنندگان به دلیل تجربه

پژوهشهای زبان شناختی در زبانهای خارجی ،دوره  ،11شماره  ،1بهار  ،1400از صفحه  11تا 26

همان طور که اجرای ارزشیابی ،که هدف آن یادگیری

بهبود شیوه های ارزشیابی دانشگاه فرهنگیان از اهمیت باالیی

و تخصص مرتبطشان در آموزش زبان انگلیسی ،گزینهشدند.

پژوهش و دریافت تصویر جامع و واضحتری از مؤلفههای

در تالش برای بدست آوردن درک دقیق و عمیق از مؤلفههای

مدل آزمون عملکردی و ویژگیهای آنها ،یک مصاحبه

آزمون عملکردی ،روش نمونه برداری هدفمند (اّری ،ژاکوب

طراحی شد که مورد استفاده قرار گرفت .هدف از اجرای این

و رضویه )1990 ،با ویژگیهای از پیش تعیینشده برای

مصاحبهها به دو بخش تقسیم میشد :الف :شناسایی مؤلفههای

انتخاب شرکتکنندگان استفاده شد .بهعبارت دیگر،

مدل آزمون عملک ردی از دید دست اندرکارن دانشگاه

شرکتکنندگان از میان کسانی که نظارت دورههای کارورزی

فرهنگیان؛ ب :طراحی یک ابزار معتبر برای سنجش عملکرد

را در دانشگاه فرهنگیان بهعهده داشتند و کسانی که کمینه 10

معلمان زبان انگلیسی .پرسشهای مصاحبه مبتنی بر سواالت

سابقۀ تدریس آموزش معلمان زبان انگلیسی و روش تدریس

پژوهش و چارچوب مفهومی پژوهش استخراج شد .براساس

را داشتند ،انتخاب شدند .گروه دوم شرکتکنندگان ،که در

مروری بر ادبیات موجود ارزیابی معلمان زبان انگلیسی9 ،

بخش اعتبارسنجی مدل آزمون عملکردی شرکت داشتند،

سوال طراحی شد (ضمیمه الف) .سواالت مصاحبه توسط سه

متشکل از 168نفر بودند .نمونۀ انتخاب شده شامل 38

محقق باتجربه که در زمینه آموزش معلمان پژوهشهای کیفی

دانشجومعلم 34 ،معلم زبان انگلیسی 30 ،دانشجوی دکتری،

انجام داده بودند ،مرور شد .نظرها و پیشنهادهای آنان که

 41استاد دانشگاه فرهنگیان و  25استاد دانشگاه بود .از میان

بیشتر دربارۀ محتوا و واژههای استفاده شده در سواالت بود،

همۀ این شرکتکنندگان  )34%( 57زن و  )66%( 111مرد

مورد استفاده قرار گرفت و در مصاحبهها گنجانده شد.

بودند .از لحاظ مدرک تحصیلی نیز  34نفر مدرک دکتری

سپس ،پیش نویس اولیه مصاحبهها با  3تن از استادان

آموزش زبان 62 ،دانشجوی دکتری 34 ،فوق لیسانس و 38

پیشآزمون گرفته شد و براساس پاسخهای آنها

نفر از شرکتکنندگان نیز دانشجوی سال آخر لیسانس بودند

دگرگونیهای فزونتری در پرسشها داده شد که پس از نهایی

(جدول .)1سن شرکتکنندگان بین  21تا  51سال بود که

شدن پرسشها و ساختار مصاحبه ها ،شرکتکنندگان در

میانگین سابقۀ تدریس آنها  17.4سال بود.

جلسات مصاحبۀ جداگانه شرکت کردند که توسط یکی از
محققان انجام شد .هر مصاحبه ب ین  40تا  55دقیقه طول

جدول  .1اطالعات شرکتکنندگان براساس مدرک تحصیلی

پژوهشهای زبان شناختی در زبانهای خارجی ،دوره  ،11شماره  ،1بهار  ،1400از صفحه  11تا 26

دکتری

دانشجوی

فوق

دکتری

لیسانس

دانشجومعلم
معلم زبان انگلیسی

دانشجوی تعداد
لیسانس

کل

38

38
34

34

استاد دانشگاه فرهنگیان

24

17

41

استاد دانشگاه

10

15

25

30

30

دانشجوی دکتری
تعداد کل

.4-2

34

62

34

38
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ابزار پژوهش

برای رسیدن به اهداف این پژوهش ،پژوهشگران
ابزارهای زیر را طراحی نمودند که مورد استفاده قرار گرفتند:

کشید .پرسشهای مصاحبه به دو زبان انگلیسی و فارسی ارائه
شدند .بنابراین ،مصاحبه شوندگان در انتخاب زبان مصاحبه،
آزادی عمل داشتند که همگی آنها زبان انگلیسی را انتخاب
کردند .مصاحبهها تا جایی ادامه یافتند که دیگر اطالعات
جدیدی از میان آنها جمعآوری نشد و اطالعات به اشباع
رسیدند .تمامی مصاحبهها برای تحلیلهای بیشتر ضبط و
رونویسی شدند.
 .4-2-2ارزیابی عملکردی معلمان
بهمنظور ارزیابی عملکرد دانشجومعلمان زبان انگلیسی و
ارزیابی میزان موفقیت برنامههای آموزش معلمان یک مدل

 .4-2-1مصاحبه با استادان ،سیاستگذاران و طراحان

تحلیلی توسط محققان طر احی شد (ضمیمه ب) .مدل

برنامۀ درسی

پیشنهادی پس از بررسی و مروری بر ادبیات موجود ،تحلیل

مصاحبه ،بهعنوان یکی از ابزار گردآوری دادهها؛

محتوایی اسناد ملی و تحلیل محتوایی مصاحبهها طراحی شد.

میتواند فرصت مناسبی برای شفافسازی دادههای

صالحیتهایی که از طریق منابع ذکر شده استخراج شدند،

گردآوری شده ایجاد کند و همچنین میتواند شناخت و درک

درهم ادغام شدند .پس از حذف شاخصها و صالحیتهای

عمیقتری از پاسخهای شرکتکنندگان را در اختیار ما بگذارد

تکراری ،یک الگو برای صالحیتهای معلمان زبان انگلیسی با

(بارنت .)2006 ،برای کمک به انجام و بررسی پرسشهای

 6مؤلفه 39 ،زیرمؤلفه و  194شاخص کیفی پیشنهاد داده شد.
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بهمنظور تأیید و تعیین مؤلفهها و صالحیتهای مهمتری که

بهآنها بیافزایند .شرکتکنندگان همچنین می باید اهمیت و وزن

میباید در پیش نویس نهایی مدل آزمون عملکردی قرار بگیرند،

هر مؤلفه را مشخص میکردند .محققان از مؤلفهها ،استانداردها

تکنیک دلفی مورد استفاده قرار گرفت .در تکنیک دلفی ،یک

و شاخصهایی که دربارۀ آنها توافق شد استفاده کردند تا یک

گروه از خب رگان یک پرسشنامه را نمره دهی میکنند تا جایی

مدل تحلیلی را طراحی کنند .پیش نویس پایانی مدل شامل 6

که بهیک اجماع در پاسخ هایشان برسند (وندایک.)1990 ،

مؤلفه اولیه بود که نسبت به بقیه از اهمیت و ارتباط بیشتری

بنابراین ،برای طراحی مدل آزمون عملکردی یک پرسشنامه
توسط محققان آماده شد و در اختیار  10کارشناس خبرۀ
آموزش زبان انگلیسی قرارگرفت .از آنجایی که این
پژوهشدربارۀ معلمان آینده مدارس در ایران است،
شرکتکنندگان در تکنیک دلفی می بایست از میان کسانی
انتخاب می شدند که هم فضای مدارس ایران را میشناختند و
هم با آموزش زبان انگلیسی آشنا بودند .بنابراین ،استادان
دانشگاه فرهنگیان و استادان دانشگاه که خود در گذشته سابقۀ
تدریس در مدرسه بهعنوان معلم را داشتند و با فضای مدرسه

برخوردار بودند .پس از دریافت پیشنهادهای خبرگان روی
پیش نویس اولیه مدل ،تغییرات مورد نیاز صورت گرفت و
پیش نویس نهایی مدل طراحی و اعتبارسنجی شد .نسخۀ نهایی
مدل آزمون عملکردی شامل  155آیتم بود .پیش از انجام
تکنیک دلفی ،دربارۀ سواالتی که در پیشنویس نهایی قرار
خواهند گرفت ،تصمیمگیری شد .سواالتی که معیارهای زیر را
داشته باشند .1 :سواالتی که میانگین نمرۀ  4یا باالتر گرفته باشند
و  .2سواالتی که استاندارد معیار آنها  1یا کمتر از 1باشد.3 ،
سواالتی که کمتر از  10درصد شرکتکنندگان بخاطر ابهام و
یا دالیل دیگر بدون پاسخ باقی ماندند .سواالت و مؤلفههایی

این فاز پژوهش شرکت کنند .دلیل انتخاب این خبرگان ،حضور

گرفتند .پس از اعتبارسنجی توسط کارشناسان و خبرگان رشته،

مستمر آنان در آموزش معلمان بهعنوان سیاستگزار ،مربی و یا

این مدل توسط  45نفر پیشآزمون شد .پس از پیشآزمون،

محقق بود .همگی این خبرگان شناخت کافی دربارۀ

مدل آزمون عملکردی بههمگی شرکتکنندگان فاز دوم (168

صالحیتهای مختلف مورد نیاز آموزش زبان انگلیسی داشتند.

نفر) ارسال شد و پاسخ های آنها تجزیه و تحلیل عامل شدند.

این پرسشنامه متشکل از  194سوال بود 60 .سوال (10

هدف از استفاده از تجزیه و تحلیل عامل کاهش تعداد سواالت

زیرمؤلفه) مربوط به مؤلفه تدریس 36 ،سوال ( 8زیرمؤلفه)

و آیتمها بود .پایایی مدل (کرانباخ آلفا)  0.7تخمین زده شد.

مربوط به رفتارهای حرفه ای و شغلی 27،سوال ( 6زیرمؤلفه)

نسخۀ نهایی مدل آزمون عملکردی شامل  155آیتم بود.

مربوط به فضای مثبت کالس 28 ،سوال ( 5زیرمؤلفه) مربوط
به دانش حرفه ای 29 ،سوال ( 5زیرمؤلفه) مربوط به طراحی
آموزشی و  14سوال ( 2زیرمؤلفه) مربوط به شیوههای
ارزشیابی میشد که در مجموع شامل  194سوال شد .از
شرکتکنندگان خواسته شد تا مؤلفههایی را که ارتباط بیشتری
با عملکرد معلمان در داخل کالس داشتند و همچنین مهمترین
شاخصها و صالحیتهای هر مؤلفه را که برای ارزیابی

 .5آنالیز دادهها
.5-1

مصاحبه

اطالعات و دادههای بدست آمده در پژوهش حاضر هم
از طریق روشهای کیفی و هم روشهای کمی تحلیل شدند.
برای جلوگیری از هرگونه تعصب و اشتباهی ،اطالعات جمع

معلمان زبان انگلیسی در ایران مورد نیازند تعیین کنند .برای هر

آوری شده از طریق مصاحبه ها ،بطور مستقیم و کلمه به کلمه

مؤلفه ،از خبرگان خواسته شد تا ویژگیهای یک معلم مؤثر و

یادداشت شدند .پس از یادداشت ،محققان از طریق خواندن و

توانمند در بافت ایران را در نظر بگیرند و بهسوال زیر پاسخ

بازخوانی دوبارۀ یادداشت ها با اطالعات بدست آمده آشنا

دهند" :هرکدام از صالحیتهای ارائه شده در مؤلفههای زیر

شدند .سپس ،بهعنوان گام مقدماتی برای ارائۀ یک الگو

چه میزان در تبدیل به یک معلم مؤثر شدن اهمیت دارند؟"

کدگذاری و یادداشت برداری صورت گرفت .تحلیل مصاحبهها

آنها می بایست اهمیت هر صالحیت را در مقیاس لیکرت کامال

طی دو مرحله انجام گرفت .1 :تحلیل عمودی (مایلز و

کم اهمیت ( )1تا خیلی مهم ( )5مشخص میکردند.همچنین

هوبرمن )1994 ،که بر طبق آن هرکدام از مصاحبهها جداگانه

از آنها خواسته شد که سواالتی را که احساس میکردند نیاز

تحلیل میشوند ؛ و  .2در مرحلۀ دوم ،تحلیل افقی یا مقایسهای

به ویرایش دارد؛ ویرایش کنند و در صورت نیاز پرسشهایی
17
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آشنایی داشتند شناسایی شدند و از آنها درخواست شد که در

که چنین معیارهایی را دارا بودند در پیشنویس پایانی قرار

انجام گرفت .در این مرحله ،الگوهای مشترک ،شباهتها و

مورد بررسی قرار بگیرد .برای انجام تجزیه و تحلیل عامل،

تفاوتها استخراج شدند .به دنبال آن ،موضوعها و تمهای

تحلیل داده در سطح زیرمؤلفهها انجام گرفت .مؤلفههای بدست

استخراجشده دستهبندی شدند .از این طریق  ،دامنه وسیعی از

آمده بهعنوان فاکتور درنظر گ رفته شدند .روی هم رفته ،تمامی

مفاهیم و دستهبندیها و مؤلفههای چالش برانگیزی بدست آمد

 168نفری که در اعتبارسنجی حضور داشتند ،در تجزیه و

که در ادامه تعداد آنها کاهش پیدا کرد .سپس ،کوشش شد تا

تحلیل عامل نیز شرکت داده شدند.

ارتباط میان عناوین،موضوعات و گروههای دستهبندیشده پیدا
شود تا از این طریق مؤلفههای آزمون عملکردی شناسایی
شوند .عناوین و موضوعات جدید بدست آمده به همراه مؤلفه

همان طور که پیشتر اشاره شد ،هدف از انجام پژوهش

هایی که پیشتر از ادبیات موجود استخراج شده بودند مرور

حاضر بررسی و تعیین اجزای مختلف آزمون عملکردی و

شدند و نامگذاری مناسبی برای آنها انجام شد.

سرانجام ،طراحی مدل آزمون عملکردی بود .پس از بررسی و

.5-2

کسب اطمینان خاطر از روایی محتوایی مدل مذکور ،نسخۀ

آزمون عملکردی

پنج کارشناس خبرۀ آموزش زبان انگلیسی سواالت و
آیتمهای مدل آزمون عملکردی را مرور کرده و پیشنهادهای
خود را در ارتباط با بهبود شیوۀ استفاده لغات و جملهسازی
سواالت ارائه دادند .نسخۀ بدست آمده از آزمون عملکردی از
 45نفر پیش آزمون گرفته شد که پایایی آزمون عملکردی 0.7
شد که قابل قبول است .سرانجام نسخه پایانی آزمون عملکردی
برای شرکتکنندگان فاز دوم فرستاده شد.از شرکتکنندگان
خواسته شد؛ میزان موافقت خود را با هرکدام از آیتمها نشان
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 .6نتایج و مباحث

بدستآمده برای شرکتکنندگان پژوهش فرستاده شد .جدول
 2بررسی پایایی این مدل را نمایش داده است .از آنجایی که
ضریب کرانباخ آلفای مدل آزمون عملکردی حاصل 0.7
تخمین زده شد ،پایایی مدل مذکور قابلقبول محسوب میشود.
جدول  .2بررسی پایایی این مدل آزمون عملکردی
N of Items

Cronbach's Alpha

39

0.707

سپس برای بررسی ساختار داخلی مدل آزمون

دهند .که عدد ( 1کامال کم اهمیت)( 2 ،کم اهمیت)( 3 ،تصمیم

عملکردی 39 ،زیرمؤلفۀ مورد تجزیه و تحلیل عامل قرار

نگرفته)( 4 ،نسبتا مهم) و ( 5کامال مهم) بود .برای حساب

گرفتند .پیش از انجام تجزیه و تحلیل عامل  ،مناسب بودن

کردن اجماع میان شرکتکنندگان ،نمرههای  1و  2بهعنوان کم

دادهها برای تجزیه و تحلیل عامل مورد بررسی قرار گرفت.

اهمیت 3 ،بهعنوان متوسط و  4و  5بهعنوان خیلی مهم در نظر

برای این کار روش کی ام اُ برای اندازهگیری کفایت نمونهها

گرفته شدند .این بدان معناست که در این پژوهش یک آیتم

استفاده شد (اس پی اس اس 1نسخه  .)18عدد کی ام اُ2بدست

وقتی بهعنوان خیلیمهم در نظر گرفته میشود که  75درصد

آمده  0.69بود که بیشتر از میزان پیشنهادی یعنی  0.6است،

کارشناسان آموزشی بهآن آیتم نمره  4یا  5بدهند .با استفاده از

و تست بارلت 3هم به بزرگی آماری رسید (جدول ) 2که نشان

برنامه اس پی اس اس ،پاسخهای شرکتکنندگان مورد تجزیه

دهندۀ قابلیت انجام تجزیه و تحلیل عامل است.

و تحلیل عامل قرار گرفتند تا کفایت  6فاکتور اساسی آیتمها

)(x2 (55) = 328.251, P < .05

جدول  .3نتایج کی ام اُ و تست بارلت
693 .
518.223
55
.000

Kaiser-M eyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square
df
Sig

برای مشخص کردن فاکتورهای مدل آزمون عملکردی

در کالس مربوطه می شد ،احتمال زیادی وجود داشت که

از روش " چرخش اُبلیک" استفاده شد .دلیل انتخاب روش

فاکتورها بایکدیگر همبستگی داشته باشند .بنابراین ،بنابر

اُبلیک این بود که این روش بهما اجازه می دهد که فاکتورهای

شرط احتیاط ،روش اُبلیک انتخاب مناسبتری بهنظر

بدست آمده با هم همبستگی داشته باشند .از آنجایی که

میرس ید .بررسیها نشان داد که  6فاکتور با مقادیر ویژه باالتر

فاکتورها بهوظایف ،توانمندیها و مهارتهای دانشجومعلمان

از  1وجود دارند که بهترتیب ، %8.94 ، %10.07 ، %16.21
18

 7.47% ، 8.6%و  %6.1از تغییرات واریانس کل را به خود

انتخاب شد که حدود  %62از واریانس کل را بهخود

اختصاص دادند .بنابراین ،تقریبا  %62از واریانس کل از طریق

اختصاص داد .برای قرار دادن و دسته بندی زیرمؤلفهها افزون

 6فاکتور اول توضیح داده میشوند  .همانطور که در جدول

بر معیار همخوانی محتوایی ،بارگذاری باالتراز  0.3نیز برای

 4نشان داده شده است ،خوشه بندی زیرمؤلفه ها روی

هر فاکتور در نظر گرفته شد که  36زیرمؤلفه چنین معیارهایی

فاکتورها به آسانی قابل مشاهده است .برپایۀ تحلیل محتوایی

را داشتند .اما  3زیرمؤلفه به دلیل نداشتن این معیارها و

مصاحبههای انجام شده و ادبیات موجود یک مدل  6فاکتوری

بارگذاری کمتر از  0.3روی فاکتورها حذف شدند.

جدول  .4بارگذاری تخمینی زیرمؤلفهها روی فاکتورها
فاکتورها
6

5

4

3

2

.791
.675
.629
.607

برقراری ارتباط قابل فهم و مؤثر
گروهبندی هدفمند دانشآموزان

.737
.728

ارائه تدریس
منابع ،مطالب و فعالیت های یادگیری

.686
.625

ایجاد انگیزه در دانشآموزان
درگیر کردن دانشآموزان در امر یادگیری

.507
.525

تکنیک های پرسش سوال و بحث و گفتگو
بررسی عملکرد دانشآموزان و دادن بازخورد به آنها

.508
.414

بررسی و آنالیز پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
آموزش بر اساس تفاوت فردی دانشآموزان
رشد حرفهای و شغلی
بررسی و تفکر درباره فرایند تدریس
ثبت دقیق وضعیت پیشرفت دانشآموزان
ارتباط و همکنشی حرفهای با همکاران

.572
.545

ارتباط و تعامل حرفهای با خانوادهها
اخالق ،ظاهر و برخورد حرفهای

.523
.455

همکاری و مشارکت در فعالیت های حرفهای مدرسه و منطقه
پیشرفت دانشآموزان

.738
.687

مدیریت رفتار دانشآموزان
ایجاد فضای علمی چالشبرانگیز

.577
.456

ایجاد فرهنگ یادگیری در کالس
احترام و حساسیت به یادگیری دانشآموزان

.444

سازماندهی فضای فیزیکی کالس

.719

انتخاب اهداف آموزشی

.618
.510

طراحی برنامه آموزشی منسجم
طراحی فعالیت های یادگیری

.550
.413

برنامهریزی برای ارزشیابی یادگیری
برنامهریزی برای تفاوتهای فردی

.696

دانش مربوط بهمحتوای درس

.655
.511
.405

دانش مربوط بهدانشآموزان و نحوه یادگیری آن ها
توانش زبانی
دانش مربوط بهاستفاده از فناوری آموزشی
نحوۀ استفاده از تکنیک های ارزشیابی
استفاده از نتایج حاصل از ارزشیابی
)Extraction M ethod: Principal Component Analysis (PCA
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.791

ایجاد فضای فضای مثبت و مؤثر یادگیری

دانش و مهارت مربوط بهروش تدریس

.436

.631
.575

1
.782
.754
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بررسی دقیق بارگذاری فاکتورها نشان داد که  10زیر

سطح توانش زبانی قابل قبول و همچنین شناخت نیازهای

مؤلفه بصورت قوی روی فاکتور  1بارگذاری شدند .از

دانش آموزان با استفاده از فراهم آوردن تجارب یادگیری

آنجایی که همگی آنها مربوط بهشیوههای تدریس استفاده

مرتبط مربوط میشود .این زیرمؤلفهها عبارتند از :دانش

شده در کالس بودند این فاکتور تدریس نامگذاری شد

مربوط بهمحتوای درس  ،دانش و مهارت مربوط بهروش

(جدول  .)4برقراری ارتباط قابل فهم و مؤثر  ،گروهبندی

تدریس  ،دانش مربوط به دانشآموزان و شیوۀ یادگیری آنها ،

هدفمند دانشآموزان  ،ارائۀ تدریس  ،منابع ،مطالب و

توانش زبانی  ،دانش مربوط به استفاده از فناوری آموزشی .از

فعالیتهای یادگیری  ،ایجاد انگیزه در دانشآموزان  ،درگیر

آنجایی که همگی زیرمؤلفههایی که روی فاکتور  5بارگذاری

کردن دانشآموزان در امر یادگیری  ،شگردهای پرسش سوال

شده مربوط بهطراحی واجرای طراحی آموزشی میشدند ،این

و بحث و گفتگو  ،بررسی عملکرد دانشآموزان و دادن

فاکتور طراحی آموزشی نامگذاری شد .این فاکتور

بازخورد بهآنها  ،بررسی و واکاوی پیشرفت تحصیلی

بیشترمربوط به دانش و مهارتهایی میشود که یک معلم برای

دانشآموزان  ،آموزش بر اساس تفاوت فردی دانشآموزان

ساماندهی محتوای درسی که الزم است تدریس شود ،باید

به این گروه متعلق بودند.زیرمؤلفه هایی که در این مدل بهدلیل

برخوردار باشد .انتخاب اهداف آموزشی  ،طراحی برنامه

بارگذاری روی فاکتور  2نگه داشته شدند ،عبارتند از :رشد

آموزشی منسجم  ،طراحی فعالیتهای یادگیری  ،برنامهریزی

حرفه ای و شغلی  ،بررسی و تفکر درباره فرایند تدریس  ،ثبت

برای ارزشیابی یادگیری  ،و برنامهریزی برای تفاوتهای فردی

دقیق وضعیت پیشرفت دانشآموزان  ،ارتباط و تعامل حرفهای

متعلق به این فاکتورند ،و سرانجام ،آخرین فاکتور که شامل 2

با همکاران  ،ارتباط و همکنشی حرفه ای با خانوادهها  ،اخالق،

زیرمؤلفه می باشد ،بهعنوان شیوه های ارزشیابی نامگذاری

ظاهر و برخورد حرفهای  ،همکاری و مشارکت در فعالیت

شد و مربوط به استفاده دانشجومعلمان از شیوههای ارزشیابی

های حرفهای مدرسه و منطقه  ،پیشرفت دانش آموزان .مطالعه

برای نظارت بر پیشرفت دانشآموزان میشود که میتواند

ادبیات موجود و تجزیه و تحلیل مصاحبهها نشان دادند که

معلمان و دانشآموزان را در تصمیمگیریهایشان راهنمایی

این فاکتور که بهعنوان وظایف و مسئولیتهای حرفهای و

کند .این فاکتور فقط شامل دو زیرمؤلفۀ چگونگی استفاده از

شغلی نامگذاری شد" ،مربوط بهیک معلم واقعی بودن

شگردهای ارزشیابی و استفاده از نتایج حاصل از ارزشیابی

میشود و شامل نقشهایی که یک معلم بایدافزون بر

میشود.

مسئولیتها و نقشهای داخل کالس درس و نسبت

هنگامی که سخن از ارزیابی معلمان بهمیان میآید،

بهدانش آموزان ،در خارج از کالس بعهده داشته باشد"

مسائل مهمی مطرح میشوند که می باید پیش از طراحی چنین

(دنیلسون ، 2011 ،ص .)30 .تحلیل محتوایی  6زیرمؤلفه

ارزیابیهایی مورد تفقد قرار بگیرند (دارلینگ هموند.)2010 ،

بعدی :ایجاد فضای فضای مثبت و مؤثر یادگیری  ،مدیریت

یکی از این مسایل ،بهماهیت محتوای سنجش و ارزیابی

رفتار دانشآموزان  ،ایجاد فضای علمی چالش برانگیز  ،ایجاد

مربوط میشود که میتواند نمایانگر اهمیت فهم صحیح و

فرهنگ یادگیری در کالس  ،ابراز احترام و حساسیت

درست از حرفۀ معلمی باشد .این گفته به درستی در راستای

بهیادگیری دانشآموزان و سازماندهی فضای فیزیکی کالس

گفتههای (آیسور )2009 ،است که اشاره میکند؛ یک اصل

که بر روی فاکتور  ( 3فضای مثبت کالس) بارگذاری شدند ،

مهم که لزوماً پیش از ارزیابی معلمان باید تعیین تکلیف شود،

نشان داد که همگی آنها مربوط به ابعاد مختلف مدیریت

تعیین شاخصها و معیارهای تدریس خوب با در نظر گرفتن

کالس می شوند  .در واقع ،این فاکتور مربوط بهمهارتها و

صالحیتها و وظایفی که یک معلم خوب در کالس از خود

صالحیتهای یک معلم در ایجادیک فضای خاص که منجر

نشان میدهد  ،می باشد .بر این اساس ،محققان پژوهش حاضر

بهیادگیری میشود(دنیلسون .)2011 ،فاکتور بعدی ،دانش

تالش کردند تا فهرستی از صالحیتهایی را که

حرفهای شامل  5زیرمؤلفهمیشود که بهنمایش یک شناخت

دانشجومعلمان ،پس از قبولی در درس کارورزی ،باید

درست از برنامه درسی ،دانش محتوای درسی ،دانش تربیتی،

به دست آورند ،تهیه کنند .در ادامه توضیح مختصری از
صالحیتهایی که بهعنوان معیارهای مهم برای ارزیابی
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عملکردی معلمان در نظر گرف ته شد ،ارائه داده خواهد شد.

به دانش آموزان ،قضاوت شوند.

نتایج نشان داد که درگیر کردن دانشآموزان در امر

رشد حرفهای و شغلی (آیتم  )11زیر مؤلفۀ مهم دیگری

یادگیری (آیتم  )5از دید شرکتکنندگان ،مهمترین صالحیت

بود که بهعنوان یک صالحیت مهم توسط شرکتکنندگان

شناخته شد.این نتیجه بصورت گسترده ای با نتایج ادبیات

انتخاب شد که جزء یکی از وظایف حرفهای معلمان محسوب

موجود ( اسکوران 2001،؛ دنیلسون )2011 ،همخوانی دارد.

میشود (دنیلسون .)2011 ،داشتن این صالحیتمیتواند منجر

هدف از این صالحیت ایجاد فرصتهای مناسبی است که از

به پیشرفت و ارتقای دانش محتوایی و دانش تربیتی معلمان

طریق آنها دانشآموزان میتوانند مفاهیم و مهارتهای مهم

شود (دنیلسون .)2011 ،فوالن ( )2001نیز به بیان اهمیت رشد

را کسب کنند .اسکینر و بلمونت ( )1993رفتارهای یک معلم

حرفهای و شغلی میپردازد و از این زیرمؤلفه بهعنوان نیاز

تاثیرگذار و مؤثر را فهرستبندی میکنند که عبارتند از :فراهم

اصلی مدارس برای ایجاد فضای یادگیری حرفهای یاد میکند

آوردن انتخاب ،الگوی مناسب بودن ،و تشویق صادقانۀ

که میتواند بهپیشرفت مدارس کمک بیشائبه ای داشته باشد.

دانشآموزان که هدف همگی آنها در گیر کردن دانشآموزان

سر انجام ،طراحی فعالیتهای یادگیری (آیتم  )27نیز

به فرایند یادگیری است .همچنین ،بهگفته دنیلسون ( )2011در

یکی از زیرمؤلفههای مهم در نظر گرفته شد .در این رابطه،

گیر کردن دانشآموزان در تدریس هم بهمثابه یکی از وظایف

دنیلسون ( )2011اظهار می دارد که یک طراحی آموزشی

مهم معلمان است و هم یکی از اصول تدریس مؤثر محسوب

خوب ،برای یادگیری دانشآموز ان مهم است .او در ادامه

میشود.

می افزاید که طراحی فعالیتهای یادگیری بهعنوان بخش

نسبت داد ،بررسی و تفکر درباره فرایند تدریس (آیتم )12

فراگیران مهم و ضروری بهنظر میرسد .کیریاکو ()2007

بود .تفکر درباره فرایند تدریس در بافت آموزش معلمان

میگوید که ماهیت اصلی تدریس مؤثر در طراحی

اهمیت ویژه ای به خود گرفته است .بسیاری از پژوهشگران

فعالیتهای یادگیری مناسب نهفته است که میتواند منجر

براین باورند که یک معلم توانمند و حرفهای واقعی ،با توانایی

به همان یادگیری که معلمان در آرزوی آنند ،شود .بر این

تفکر وی درباره تدریسش شناخته میشود ( اسکوران 2001،؛

اساس ،این گونه میتوان استنباط کرد که تدریس خوب

دنیلسون .)2011 ،ریوز ( )2004نیز بر این باورند که یک دوره

هنگامی اتفاق می افتد که فعالیتهای یادگیری متنوعی

تربیت معلم هوشمندانه معلمان را قادر میسازد که شیوهها و

طراحی و در کالس استفاده شوند (آفس تد.)2006 ،

رویکردهای تدریس خود را بررسی کرده و پیشرفت حرفهای
خود و محیط آموزشی خود را کنترل و هدایت ک نند.

روی هم رفته ،نتایج پژوهش بیانگر نقش مهم آزمون
عملکردی در افزایش دستاوردهای علمیدانشآموزان بطور

سومین زیرمؤلفه با باالترین اهمیت آماری ،استفاده از

کل و ارتقای حرفهای دانشجومعلمان بطور خاص میباشد

نتایج حاصل از ارزشیابی (آیتم  )35بود .استفاده از نتایج

( دنیلسون و مارکز 1998 ،؛ دالنشر و آل نز2003 ،؛ دارلینگ

حاصل از ارزشیابی بهعنوان عاملی مهم در فراهم آوردن

هموند .) 2010 ،همانطور که دارلینگ هموند ( )2010خاطر

فرصتهای آموزشی در تدریس است که ،یکی از ویژگیهای

نشان میکند ،آزمون عملکردی با افزایش دانش

مهم و کلیدی تدریس مؤثر بهشمار میرود ( اسکوران.)2001،

دانشجومعلمان در زمینۀمؤلفههای تدریس شامل دانش محتوا،

از نظر اسکوران ( ، )2001نظارت بر کار دانشآموزان یکی از

مدیریت کالس و طراحی آموزشی و غیره ،در زمینۀ پیشرفت

شاخصها ی استفاده از نتایج حاصل از ارزشیابی است .او

حرفهای به آنها کمک میکند .برای مثال ،آشنایی

معتقد است که معلمان از راه نظارت بر دانشآموزان است که

دانشجومعلمان نسبت بهمؤلفههای مختلف آزمون عملکردی

بازخورد تشخیصی را به دست آورده و به دنبال آن اقدامات

ممکن است تاثیر مثبتی در نگرش آنها به امر تدریس داشته

بعدی را انجام می دهند .در همین راستا ،کیریاکو ()2007

باشد و بهآنها انگیزه دهد تا رویکردهای تدریس خود را

اشاره به این نکته دارد که معلمان تاثیرگذار می بایست بر پایۀ

تغییر دهند (دارلینگ هموند .)2010 ،بهعبارت دیگر ،افزایش

مهارتشان در نظارت درست بر دانشآموزان و ارائۀ بازخورد

توجه نسبت بهتسلط در معیارهای مشخص ،در بیشتر موارد،
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دومین زیر مؤلفه ای که باالترین اهمیت آماری را به خود

مهمی از طراحی آموزشی هم ،در یادگیری و دستاوردهای

میتواند منجر به ارتقا و بهبود صالحیتهای حرفه ای افرادی

سنجش صالحیتهای کسب شدۀ دانشجو معلمان زبان

که در این زمینه درگیرند شود (آیسور .)2009 ،بررسی تاثیر

انگلیسی برای استفاده در ایران بود .هدف پژوهش حاضر،

آزمون عملکردی در معلمان پیش از خدمت ،همچنین

مشخص کردن صالحیت و مهارتهای مور دنیاز در تدریس

میتواند به بهبود برنامۀ درسی و برنامههایی که این

مؤثراست .نتایج این پژوهش میتواند برای طراحی محتوا و

دانشجومعلمان برای ارزیابی و تدریس آماده میکنند ،کمک

تدریس برنامۀ آموزش پیش از خدمت معلمان و بخصوص

کند (هاج و مورگان .)2014 ،برای مثال ،اگر دانشگاه

در دانشگاه فرهنگیان در آینده مفید واقع شوند .آیسور

فرهنگیان قصد دارد صالحیتهای دانشجومعلمان را در

( )2009اشاره میکند که بیان دقیق معیارها و استانداردهای

زمینههای طراحی آموزشی ،مدیریت کالس و دانشآموزان و

تدریس خوب در ارتباط با صالحیتها و وظایف معلمان

ساماندهی فضای کالس درس ارزیابی کند ،ابتدا این دانشگاه

یکی از پیش نیازهای طراحی هر سامانۀ ارزیابی معلمان

میبایست دورهها و کالسهای مربوط به این مؤلفهها را در

میباشد .در این راستا ،در ارتباط با ضرورت وجود مفهوم

برنامه خود قرار دهد .شناخت و درک ارزش واالی آزمون

استانداردهایی برای بررسی عملکرد معلمان ،کوکوران اسمیت

عملکردی در برنامه های آموزش معلمان پیامدهای مهمی

( )2001براین باور است که توصیف دقیق کارهایی که انتظار

را هم برای تغییر و بهبود برنامۀ درسی و هم برای ارتقای

می رود داوطلبان در زمینۀ دانش و مهارتهای مورد نیاز

حرفهای دانشجومعلمان بهدنبال خواهد داشت (نوروزی،

.)2017

 .7نتیجهگیری
آزمونهای عملکردی معلمان یکی از مهمترین ارکان
بهبود کیفیت آموزش بهشمار میروند که باید براساس
چارچوبی مشخص دربارۀ دانشی که معلمان میبایست داشته
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باشند و وظایفی که می بایست قادر به انجام آن باشند ،طراحی
شوند .در غیر اینصورت ،هدف مشخصی نخواهند داشت و
اطالعات دقیق و مفیدی از اتفاقاتی که در کالس درس رخ
می دهد ،در اختیار ما نخواهند گذاشت .استانداردهای کیفی،
این قابلیت را دارند که چارچوبی دلخواه و قابل قبولی برای
عملکرد ارائه دهند که بتواند مانند یک برنامۀ درسی ،تدریس،
یادگیری دانش آموزان و عملکرد معلمان را بههم متصل کند.
افزون براین ،استانداردهای ارزیابی از ارزش فراونی
برخوردارند ،زیرا آنها میتوانند تالشهای ارزیابی را
به ارتقای معلمان ،تاثیرگذاری تدریس و بهبود کلی عملکرد
شغلی معلمان معطوف کنند .استفاده از استانداردهای ارزیابی
معلمان ،بهعنوان پایه و اساس یک نظام ارزیابی عادالنه و
جامع عمل میکند و تعاریف و جزییات کافی را در اختیار
ناظران و معلمان میگذارد تا درک و فهم بیشتری از انتظارات
شغلی خود بدست آورند .پژوهش حاضر تالش دیگری برای
مطالعه و بررسی دربارۀ اجزای مختلف آزمون عملکردی برای

بدست آورند ،امری ضروری در طراحی یک آزمون معتبر
برای معلمان بهشمار می رود.
باتوجه به این پیشینه ،همانطور که پیشتر گفته شد
مصاحبههایی با  38تن از شرکتکنندگان برگزار شد تا اجزای
مختلف آزمون عملکردی برطبق نظرات آنها بررسی شود.
سپس ،نتایج و اطالعات بدست آمده از تحلیل محتوایی
بررسی مصاحبهها ،ادبیات موجود و اسناد برنامۀ درسی رشتۀ
زبان انگلیسی ادغام وتلفیق شدند .سرانجام ،یک مدل آزمون
عملکردی شامل  6مؤلفه 39 ،زیرمؤلفه بههمراه  194شاخص
طراحی شد که متعاقبا پس از اعتبارسنجی وتجزیه و تحلیل
عامل به 36زیرمؤلفه و  155شاخص کاهش یافت تا بهعنوان
معیاری برای سنجش صالحیتهای دانشجومعلمان زبان
انگلیسی در دانشگاه فرهنگیان استفاده شود .مؤلفههای بدست
آمده عبارتند از :دانش حرفه ای  ،طراحی آموزشی ،تدریس،
محیط یادگیری مثبت ،شیوههای ارزشیابی و مسئولیتهای
حرفهای و شغلی .فاکتور اول ،روش تدریس ،شامل  10زیر
مؤلفه مربوط به روش های تدریس مورد استفاده در کالس
بود .فاکتور دوم ،وظایف حرفهای و شغلی 8 ،زیرمؤلفهمربوط
بهزندگی حرفهای دانشجومعلمان را در بر می گرفت .فاکتور
سوم ،فضای مثبت یادگیری ،شامل  6زیر مؤلفه شد که
بههمکنشی بین معلم و دانشآموزان و مدیریت کالس مربوط
میشد 5 .زیرمؤلفۀ دیگر در زیر فاکتور چهار قرار گرفتند که
از آنجایی که همۀ  5زیرمؤلفۀ مربوط بهصالحیتهای
موردنیاز برای طراحی آموزشی در کالس بودند ،طراحی
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آموزشی نامیده شدند .فاکتور پنجم ،دانش حرفه ای ،متشکل

در دورههای کارورزی است که دانشجومعلمان فرصت به کار

از  5زیر مؤلفه بود و مربوط به نشان دادن درک و فهم عمیق

بستن دانش و مهارتهایی را که در طول برنامه آموزش

از برنامۀ درسی ،دانش محتوا ،دانش تربیتی ،توانش زبانی

معلمان بدست آورده اند ،پیدا میکنند  .بهعبارت دیگر ،برنامه

قابلقبول و نیازهای دانشآموزان که با ارائۀ تجارب یادگیری

آموزش معلمان زبان انگلیسی از طریق دورههای کارورزی

مرتبطمی شد .آخرین فاکتور ،که فقط شامل دو زیر مؤلفه

بین دانش محتوایی دانشجومعلمان و وظایفی که در کالس

میشد ،شیوههای ارزشیابی نامگذاری شد که مربوط به استفاده

انجام میگیرد ارتباط برقرار میکند (فریمن .)1989 ،بنابراین،

از شیوه های ارزشیابی برای نظارت بر کار و پیشرفت

برنامه آموزش معلمان انگلیسی می بایست مورد بررسی قرار

دانش آموزان و راهنمایی معلمان و دانشآموزان در فرایند

بگیرد ،تا شناخت بهتری از مهارتها و صالحیتهایی که

تصمیمگیری درست میشد.

دانشجومعلمان در طول دوره فرا میگیرند ،بدست آورند.

ارزیابی معلمان ،اگر بصورت مناسب صورت گیرد ،این

نتایج حاصل از پژوهش حاضر ،روش جایگزین جدیدی را

پتانسیل را دارد که آموزش و یادگیری را بهبود ببخشد ،زیرا

برای ارزیابی عملکرد د انشجومعلمان زبان انگلیسی در ایران

هدف اصلی طراحی آن ،ارتقای آموزش و یادگیری است و

ارائه می دهد .همچنین نتایج این پژوهش چشم انداز پیشنهادی

فقط به دنبال شناسایی معلمان ناکارآمد نیست .بلکه تنها هدف

به عنوان راهکاری برای وزارت آموزش و پرورش برای تغییر

این فرایند؛ تبدیل معلمان بهمعلمانی بهتر و بهبود دستاورد

چارچوب ارزیابی برای استفاده در مدارس و در راستای بهبود

علمی دانش آموزان است .همچنین نتایج این پژوهش اهمیت

عملکرد معلمان و شیوههای تدریس از طریق استانداردهای

دوره های کارورزی را بهعنوان بخش مهمی از برنامه آموزش

کیفی ارائه می دهد.

معلمان خاطر نشان میکند (کمرون و ویلسون .)1993 ،زیرا
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 طراحی برنامه درسی.) 1392(  آمنه احمدی،نعمت اهلل موسی پور
. تهران، دانشگاه فرهنگیان.تربیت معلم در ایران

ضمایم
دوره که هم اکنون در دورههای تربیت معلم در ایران
 به درستی صالحیتهای،مورد استفاده قرار میگیرند
معلمی کسب شده توسط دانشجومعلمان را مورد
ارزیابی قرار می دهد؟ نقاط ضعف و قوت این
روشهای ارزشیابی چیست؟
 به نظر شما هدف اصلی ارزشیابی دانشجومعلمان در. 4
دورههای تربیت معلم چه باید باشد؟

ضمیمه الف
سواالت مصاحبه
 در حال حاضر چه صالحیتهای معلمی در دانشگاه. 1
فرهنگیان مورد توجه قرار میگیرند؟ به نظر شما آیا
این صالحیتها برای تبدیل آنها به معلمانی موفق و
موثر در آینده کمک میکند؟

 همانطور که می دانید یک چارچوب جدید ارزیابی. 5

 در حال حاضر در دورۀ کارورزی صالحیتهای. 2

دان شجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان تصویب شده

معلمی چگونه ارزیابی و سنجش میشود؟ آیا

است که قرار است در آیندۀ نزدیک مورد استفاده قرار

ارزشیابی رسمی وجود دارد؟

 این چارچوب از مؤلفههای مختلفی مانند.گیرد

 به نظر شما روشهای ارزشیابی پایان هر ترم و یا پایان. 3
25

کارپوشه ،معدل ،در آزمون کتبی و آزمون عملکردی
تشکیل شده است .به نظر شما چه حیطهها و
صالحیتهای معلمی می بایست در آزمون عملکردی
گنجانده شوند؟
 . 6صالحیتهایی که در آزمون عملکردی گنجانده
میشوند بر چه اساسی می بایست انتخاب شوند و از
طریق کدام فعالیتها میتوان آنها را اندازهگیری

کرد؟
 . 7بر اساس برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان چه دروسی
می بایست در آزمون کتبی گنجانده شوند؟
 . 8دروسی که در آزمون کتبی گنجانده میشوند بر چه
اساسی میبایست انتخاب شوند؟
 . 9در پایان ،آیا نکتۀ دیگری هست که بخواهید دربارۀ
ارزیابی دانشجومعلمان بیان کنید؟

ضمیمه ب
مدل پیشنهادی آزمون عملکردی
 . Iدانش حرفهای
 . aدانش مربوط به محتوای درس
 . bدانش و مهارت مربوط به روش تدریس
 . cدانش مربوط به دانشآموزان و نحوۀ یادگیری
آنها
 . dتوانش زبانی
 . eدانش مربوط به استفاده از تکنولوژی آموزشی
 . IIطراحی آموزشی
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 . aانتخاب اهداف آموزشی
 . bطراحی برنامه آموزشی منسجم
 . cطراحی فعالیتهای یادگیری
 . dبرنامهریزی برای ارزشیابی یادگیری
 . eبرنامهریزی برای تفاوتهای فردی
 . IIIارائه تدریس
 . aبرقراری ارتباط قابل فهم و موثر
 . bگروه بندی هدفمند دانشآموزان
 . cارائه تدریس
 . dمنابع ،مطالب و فعالیتهای یادگیری
 . eایجاد انگیزه در دانشآموزان
 . fدرگیر کردن دانشآموزان در امر یادگیری
 . gتکنیکهای پرسش سوال و بحث و گفتگو

 . jآموزش بر اساس تفاوت فردی دانشآموزان
 . IVشیوههای ارزشیابی
 . aنحوۀ استفاده از تکنیکهای ارزشیابی
 . bاستفاده از نتایج حاصل از ارزشیابی
 . Vفضای مثبت کالس
 . aایجاد فضای فضای مثبت و موثر یادگیری
 . bمدیریت رفتار دانشآموزان
 . cایجاد فضای علمی چالش برانگیز
 . dایجاد فرهنگ یادگیری در کالس
 . eابراز احترام و حساسیت به یادگیری
دانشآموزان
 . fسازماندهی فضای فیزیکی کالس
 . VIوظایف و مسئولیتهای حرفهای و شغلی
 . aرشد حرفه ای و شغلی
 . bبررسی و تفکر دربارۀ فرآیند تدریس
 . cثبت دقیق وضعیت پیشرفت دانشآموزان
 . dارتباط و تعامل حرفه ای با همکاران
 . eارتباط و تعامل حرفه ای با خانوادهها
 . fاخالق ،ظاهر و برخورد حرفهای
 . gهمکاری و مشارکت در فعالیتهای حرفهای
مدرسه و منطقه
 . hپیشرفت دانشآموزان

 . hبررسی عملکرد دانشآموزان و دادن بازخورد
به آنها
 . iبررسی و آنالیز پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
26

