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  پژوهشي در نگرش استادان زبان خارجي نسبت به خود ارزيابي

  ∗ رضايي عباسعلي
  رانيا ،تهران دانشگاه خارجي ادبيات و ها زبان دانشكدة استاديار

  ∗∗يافروز جواد گيتي
 رانيا ،تهران دانشگاه خارجي ادبيات و ها زبان دانشكدة مربي

  )2/3/89: ، تاريخ تصويب25/1/89 :تاريخ دريافت(

  دهكيچ
ـ ارتقاء آموزش زبان و پس آنگاه ارزيابي آن، نيازمند تغييـر بنيـادي در نگـرش اسـتادان و ن     ز فراگيـران در  ي

هـا بـدون بـه وجـود آمـدن اعتقـاد        ييري در اين گسترههاي جديد آموزش و ارزيابي است و هيچ تغ شيوه ةزمين
عملـي كـردن آن    يان استادان و فراگيران بـرا يهاي جديد و نيز وجود تمايل و انگيزه م نسبت به كارآمدي شيوه

ـ يپژوهش حاضر با هدف بررسي معلمـان ايرانـي زبـان خـارجي، در زم    . پذير نيست ها امكان تغييرات و شيوه  ةن
تحقـق   يبـرا . طراحي شده است  (Self Assessment)ديد از سنجش به نام خود ارزيابي اي ج بكارگيري شيوه

اين پرسشـنامه  . ها داده شد تن از استادان زبان تمام وقت و حق التدريسي دانشگاه 32اي به  اين هدف پرسشنامه
ايـن اسـتادان بـه    . داد كه توسط نويسندگان اين مقاله تنظيم شده بود، نگرش استادان را مورد پرسـش قـرار مـي   

 10تـدريس   ةي، و اردو اشتغال دارند و به استادان با تجربه، بـا سـابق  يهاي انگليسي، آلماني، ايتاليا تدريس زبان
دسـت آمـده حـاكي از آن     نتايج بـه . سال، تقسيم شدند 5تدريس كمتر از  ةسال به باال، و استادان جوان، با سابق

هاي جديد سنجش به طور عام و خودارزيـابي بـه طـور خـاص      دن شيوهبود كه استادان زبان نسبت به عملي بو
تـر بـوده و نـوعي وابسـتگي      همچنين مشاهده شد كه اين قضيه بين استادان با تجربه جدي. نگرشي منفي دارند

هـاي جديـد    اگرچه استادان جوان تا حـدودي بـا شـيوه   . هاي متداول در آنها وجود دارد دتر نسبت به شيوهيشد
تـوان گفـت    در توضيح اين حالت مي. شود ها نمي ر منجر به استفاده از اين شيوهيرند، اين آشنايي ناگزآشنايي دا

  .اهدك ياستادان بر اين باورند كه سپردن اختيار سنجش به فراگيران، از قدرت و نفوذ آنان در كالس م
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  مقدمه -1
  (Self Autonomy)و خـود اتكـايي    (Self Learning)معرفي مفاهيمي چون خوديادگيري 

اين بدان . هاي جديد تدريس و ارزيابي است در آموزش و ارزيابي زبان نويدبخش معرفي شيوه
زيابي آموزان نه تنها بايد مسئوليت يادگيري زبان خارجي، بلكه سنجش و ار معني است كه زبان

اخير شاهد تغيير  ةده در دو). 1994سسكين و ليتل (اند نيز بر عهده بگيرند  ه آموختهكآنچه را 
. ايم محور بوده-هاي جديد فراگير محور به شيوه -هاي آموزش از تدريس معلم ساختاري محيط

. تگرفتـه اسـ   اين تغيير ساختاري فقط شامل آموزش نشده، بلكه سنجش و ارزيابي را نيز در بر
  ).1991، هايبرت و هامايان يالفك؛ 1996باخمن و پالمر (

انــد كــه در آن  ســنجش ةدو شــيو (Peer Assessment)ارزيــابي  -خودارزيــابي و ديگــر
هايشـان شـركت    داري در ارزيابي ميزان يـادگيري خـود و همكالسـي    صورت معني فراگيران به

هـاي جـدي و تحقيقـات     بـه بحـث  توجه روزافزون به مقوالت جديد ارزشيابي منجر . كنند مي
كـه خودارزيـابي    به دليل ايـن  اين امر صرفاً. امكان كاربرد خودارزيابي شده است ةمستمر دربار

ي داشـته باشـد، نيسـت، بلكـه     يآموزاني مستقل و خوداتكا نقـش بسـزا   تواند در تربيت زبان مي
  .باشدثر ؤاستادان نيز م ياركخودارزيابي قادر است تا حدودي در تقليل بار 

رامون ميزان يـادگيري خـود مـورد نظـر اسـت و در      يآموز پ در خودارزيابي، برداشت زبان
ميـزان يـادگيري سـاير فراگيـران مـورد نظـر اسـت         ةآموز دربـار  ارزيابي، نوع نگاه زبان -ديگر

در . شـود  در هم تنيـده ديـده مـي    ةبه اين ترتيب كالس به عنوان يك مجموع). 2001بريندلي (
نخست توجه به اين كـه آيـا آنچـه فراگرفتـه شـده      : تمركز بر روي دو نكته است خود ارزيابي

انجـام   يكه ارزيابي به منظور بهبود مـداوم يـادگير   است، عميق بوده است يا سطحي و دوم اين
تواند به بازنگري در توصيف نتايج آموزشي مورد  چنين تغيير ساختاري در آزمون مي. پذيرد مي

  .ي آموزشي زبان بيانجامدها انتظار از برنامه
و تخمـين از    (Self-Rating)بنـدي  درجـه  -از خودارزيابي، با عبارات ديگري نظيـر خـود  

دسـت   ه بـه كـ هـايي   توان به عنـوان راه  ياد شده است كه همگي را مي (Self-Estimating)خود 
كنند  تصور مي شان و آنچه آنان ها و پيشرفت زباني آوردن اطالعات از فراگيران در مورد توانايي

. آموزش زبان انجام بدهند، بكـار بـرد   ةهاي خود در طي دور توانند با آموخته اند، و مي يادگرفته
زبـاني   يهـا  فيـ لكاجـراي ت  يسـوي اعتمـاد بـه نفـس بيشـتر بـرا      ه خودارزيابي فراگيران را ب

(Language Tasks)    بالنـش و مرينـو   (شـود   و آگاهي از نقاط قوت و ضعفشـان رهنمـون مـي
انتظـارات   ةاطالعـات مفيـد دربـار   «خودارزيابي را به عنوان ) 1994(هاريس و مك كان . 1989
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هايشـان نسـبت بـه     نشكـ شان در فرايند يادگيري خود، وايها آموزان و مشكالت و نگراني دانش
 ةطور كلي رويكردشان نسبت به دوره هاي آموزشي ارائه شده و ب مطالب تدريس شده و روش

ارزيـابي عبـارت اسـت از     خود«) 1997:  80-81(از نظر اسكارسون . اند دهتعريف كر »آموزشي
ي زبان خـود را ارزيـابي   يثير چه عواملي تواناأطي، و تحت تيكه فراگيران چگونه، با چه شرا اين
شـود و هـم ميـزان يـادگيري را      اين توانايي هم شامل ارزيابي توانش عمومي زبان مي. كنند مي
چنين معتقد است كه خودارزيابي، با درگيركردن فعال فراگيران زبـان  اسكارسون هم« .سنجد مي

بنــابراين، فراگيــران زبــان از . نــدك ين مــيآنــان را تضــم يريادگيــدر تمــام مراحــل يــادگيري، 
بررسي دقيق پيشرفت و بهبود دانـش زبـاني خـود     يگرفتن نمره، بلكه برا يخودارزيابي نه برا

ار فراينـد  كـ  اندر ه دستك يافراد يلكطور ه ب و فراگيران و نوع نگرش معلمان. كنند استفاده مي
 يآموزشـ  يهـا  را در گسـتره  يابيـ د ارزيجد يها وهيش يريگ اركوبه تبع آن ب ياند معرف آموزش
را  ين باره نگرش اسـتادان، نقـش بـارزتر   يدر ا. دهد يد قرار ميمورد تهد يا حتير و يثأتحت ت

آمـوز   از طـرف اسـتاد بـه زبـان     يابيت ارزيارزيابي، مسئولخود يريارگكه با بكند، چرا ك يفا ميا
  .شود تفويض مي

 يآنها از منظرها يه و برگزاريته يزبان و چگونگ يها آزمون ينون موضوع ساختارهاكتا
گونـاگون   يهـا  به مسائل و جنبـه  يرانيمحققان ا. گرفته است قرار يمختلف مورد بحث و بررس

نش كــثر در ؤزبــان، عوامــل مــ يهــا انــواع آزمــون هــا و از جملــه روش يابيســنجش و ارزشــ
انـد، امـا بحـث     زبـان پرداختـه   يهـا  آزمـون  يشـناخت  روان يها ن جنبهيدهندگان و همچن آزمون

چنـدان مـورد اسـتقبال     يو آموزشـ  ي، ساختاريبه دالئل مختلف، از جمله فرهنگ يابيخودارز
، )2006(، بـاخمن  )1989(ن ارسـو كر اسيـ نظ ينگرفته است، هرچنـد افـراد   قرار يرانيمحققان ا

 ةگر از پژوهنـدگان گسـتر  يد ياريو بس) 1991( يندلي، و برا)1990(، بالنش )2001(آلدرسون 
و ارزش  يياراكـ آنهـا   يه طـ كـ اند  انجام داده ييها نه پژوهشين زميآموزش و آزمون زبان در ا

  .اند را به وضوح نشان داده يابيخودارز يآموزش
آنـان،   يزبـان  يهـا  آموزان، با هدف بهبود رفتـار  زبان يابيارز وآموزش  يها وهير در شييتغ

 يابيـ ارز آمـوزش و  ةنـ ييـك از دو زم  ها در هر ير در نگاه استادان نسبت به نوآورييازمند تغين
ر را بـه  ييـ ه تغكـ انـد   يا دهيچيپ يداراي ساختارها يسات آموزش عالؤسم يمدارس و حت. دارد
ا يـ ه آكـ محققان جالـب اسـت    ين مسئله برايدانستن ا. ندنك ياجرا م قبول و يندكبه  و يسخت

شـنهاد شـده اعمـال    يه پكـ  ييهـا  وهيشان را با همان ش ياركنه يدر زم يشنهاديرات پيياستادان تغ
بـه   2004فـولر   و 1990ن ياللـ  كم(ن رفتارها بپردازند يل ايدال يبتوانند به بررس  ا نه، تاينند ك
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ر در ييـ بـه هـر حـال تغ   ). 2006الده، يكس، ريول، واكگراس،  تز،يبام، سوپوو نينقل از رساله وا
ز اسـت و اسـتادان همـواره در تضـاد بـا      يـ برانگ وچالش ينيب شير قابل پيشه غيها، هم نهين زميا

خـود   ياركـ  ةنيعمل در زم ينند واز آزادك يها عمل م السكصورت نسبتاً مستقل در  ستم بهيس
  .)2006ن يريبام و سا نيوا(برند  يلذت م

 يهـا  ه شـده از طـرف نظـام   يتوصـ  يهـا  برنامـه  اسـتادان و  ين استقالل عمل نسبيتضاد ب
از . نـد ك يآنان فراهم مـ  يرا برا يت نامطلوبيشرفت آموزش زبان موقعيپ بهبود و يبرا يآموزش

ار اسـتاد و  كـ ر در ييـ تغ يبرا كيعنوان محر توانند به ير نمييتغ اصالح و يها گر، برنامهيطرف د
ه ك) 2004(ر ك، گالگر و يل يق گلنان، بادي، از جمله تحقيقات متعدديتحق. ندينمافراگير عمل 

انـد   اين تحقيقات همچنين نشان داده. اند ن جملهيشده، از ا  به آن اشاره 2007بام  نيا در مقاله و
. السـي اسـتادان داشـته اسـت    كار كدر  يمحدود يليقت اثر خياصالحات در حق يها ه برنامهك
 يآموزشـ  يآزمـون خودارزيـابي از آن رو كـه فضـا     ةويمعلمان با شـ  ييه آشناكرسد  ينظر م به

در . برخـوردار اسـت   يت خاصيبخشد، از اهم كند و به فراگيران استقالل مي بهتري را ايجاد مي
فراگيـران   يابيارز رات در آموزش ويينگرش استادان در مورد تغ ةسب اطالعات درباركجه، ينت
. ثر باشـد ؤار مـ يبسـ  يآموزش يها يريگ ميتواند در تصم ين اطالعات ميا هكز مهم است، چرا ين

ن است به ايجـاد  ك، مميابيچه در ارز د، چه در آموزش ويجد يها وهينسبت به ش ينگرش منف
  .ها در ميان استادان بيانجامد ينوآور نسبت به استفاده از دستاوردها و يليم يب

استادان خـود   ير نگرش منفيثأران تحت تيفراگه كن احتمال وجود دارد يگر، ايد ياز سو
ثر توان خود كمحروم شوند و نتوانند از حدا يابيد آموزش و ارزيجد يها وهياز ش يريگ از بهره

مشـخص  . آنها برآورده نشود يزبان يها خواسته ازها ويجه، نيمند شوند ودر نت بهره يريادگيدر 
 ن نگرشي تعيين گـردد و يد وجود چنيابتدا با ين نگرش منفيبا ا يجابيبرخورد ا يه براكاست 

را  ين نگرشـ يه وجـود چنـ  كق حاضر در تالش است يتحق. ص داده شوديزان آن تشخيسپس م
ـ   ه ب يابيد ارزيجد يها وهيدر استادان نسبت به ش طـور خـاص در   ه طور عـام، و خودارزيـابي ب

وسته نظـرات دو گـروه   يها پ هل داديه در تحلك نيقابل توجه ا ةتكن. ندكو مطالعه  ييران شناسايا
و  يننـدگان معرفـ  ك تكه در بخـش شـر  كـ استادان جوان و مجرب، همانگونه  يعنياز استادان، 

  :ق عبارتند ازين تحقيا يفرارو يها سؤال. است مطمح نظر بوده كيكمطرح شده است، به تف
 ياربردكـ  زان آنهـا را يـ دارند و تـا چـه م   ييد آزمون آشنايجد يها وهيا استادان با شيآ -1

 دانند؟ يم

  ست؟يالس از نظر استادان چكن نقش استاد در يمهمتر -2
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 نند؟ك ياستفاده م ييها وه و چه نوع آزمونياز چه ش استادان معموالً -3

 ست؟يچ يابيخود ارز ينقاط مثبت و منف -4

و در صـورت  (را دارنـد   يابيـ ارز قدرت خود يرانيآموزان ا ا زبانيدگاه استادان، آياز د -5
 اختصاص داد؟ يابيتوان به خودارز يالس را مك ةاز نمر يچه درصد) مثبت بودن پاسخ

  روش تحقيق -2

 نندگانكت كشر -2-1

و فرانسه از  ي، روسييايتالي، ايسي، انگليياي، اردو، اسپانيهاي آلمان نفر از استادان زبان 32
ن ياز ا يمين. ردندكت كشر قين تحقيها در ا وقت دانشگاه ا استادان پارهي و يئت علميه ياعضا

گـر، بـا   يد يمـ يعنوان استادان با تجربـه و ن ه سال، ب 10س بيش از يتدر ةافراد، با توجه به سابق
  .سال، به عنوان استادان جوان در نظر گرفته شدند 5س كمتر از يتدر ةسابق

 ابزار تحقيق -2-2

استفاده قرار گرفت، داراي ق مورد يها از استادان در تحق ه در گردآوري دادهك يا پرسشنامه
  :داد ير را مورد پرسش و مطالعه قرار ميسؤال بود كه موارد ز 34

 )خودارزيابي( يابيد ارزيجد يها وهيبا ش ييآشنا ●
 ها ارزيابي از نظر آن ا و مضار خوديمزا ●
 ال سكن نقش معلم در يمهمتر ●

 يابيمطلوب ارز يها وهيش ●
 يابير در نوع ارزيينگرش استادان زبان نسبت به تغ ●
  ها ر خوب زبان از نظر آنيفراگ كيمشخصات  ●
  

م سـيماي اسـتادان زبـان در    ين پرسشنامه به ترسـ يا يدست آمده از اجرا به يها نتايج داده
و نظـرات   يابيـ د ارزيـ جد يها وهياستادان با ش ييدر بخش اول، ميزان آشنا. پردازد دانشگاه مي

ران يـ گيـرد و در بخـش دوم، مشخصـات فراگ    ررسي قرار مـي ها مورد ب وهين شيآنها نسبت به ا
  .گردد يخوب زبان تجزيه و تحليل م

و يكنـواختي   (Validity)متفـاوت اعتبـار    يهـا  يبند رار و جملهكپرسشنامه با ت يها سؤال
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(Consistency) ـ    نيز از تحليل كيفـي داده . كنند داده شده را كنترل مي يها جواب  ةهـا بـراي ارائ
در  يصـورت واقعـ   هـا بـه   السكه در كآنچه  ةد استادان ايراني زبان خارجي دربارعملكر ةنحو
تـر   حيا صـح يـ نند بهتر ك ير مكن استادان فيه اكآنچه  شود و ياده ميتوسط آنان پ ان است ويجر

  .ها انجام شود، استفاده شده است السكه در كاست 

  هاي تحقيق يافته -3
از  يكـي ه كـ رد كـ تـه اشـاره   كن نيد به ايضر، باق حايتحق يها ش از پرداختن به پرسشيپ
. پرداخته اسـت  يقين تحقيت در چنكل استادان به شريزان تمايم يپرسشنامه به بررس يها سؤال

ن يشـركت در چنـ   ياز استادان جوان آمادگي خود را برا% 87و %) 50(از استادان مجرب  يمين
كـه ايـن    توان با توجـه بـه ايـن    را مي ياز آمادگ يين درصد بااليعلت چن. اعالم كردند يقيتحق

هاي تحقيقي استقبال  استادان از انجام پروژه گرفت و معموالً تحقيق در محيط دانشگاه انجام مي
ل يـ انگر تمايتواند ب يق مين تحقياستادان در ا يت جدكگر، شرياز طرف د. ردككنند، تفسير  مي

  .آموزان است باشد نزبا يابيه نوع ارزكدار  ير معنييتغ يكجاد يآنها به ا

  قيسؤال اول تحق -3-1
د آزمـون و  يـ جد يهـا  وهياستادان بـا شـ   ييزان آشنايم يق حاضر به بررسيسؤال اول تحق

دسـت آمـده    ج بهينتا. پرداخت يدانند م يارا مكد و يها را مف وهين شيزان استادان ايه تا چه مك نيا
 ييد آشـنا يـ جد يها وهيدان مجرب با شاز استا% 67از استادان جوان و% 87ه كاز آن بود  كيحا

  .دارند

  قيسؤال دوم تحق -3-2
نه يدر اين زم. اودك يالس از نظر استادان را مكن نقش استاد در يق، مهمتريسؤال دوم تحق

ب يـ گرفت و از آنها خواسته شـد بـه ترت   در اختيار استادان قرار »ز«تا  »الف«مختلف از  ةگزين 7
  :ها به ترتيب عبارت بودند از اين گزينه. از بدهنديامت 30 يال 10ت و اولويت به آنها از ياهم

 يريادگيد يان مفيار گذاشتن تجربيدر اخت: گزينه الف ●
 اربرد زبانكح از يمدل صح يكار گذاشتن يدر اخت: گزينه ب● 

 ران زبانيفراگ يها جواب دادن به سؤال: گزينه ج● 

 ران زبانيح اشتباهات فراگيتصح: گزينه د● 
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 يريادگيثر ؤم يها وهيشف شكران در يبه فراگ كمك: گزينه ه● 
 رانيها و دانش به فراگ انتقال مهارت: گزينه و● 

  رانيفراگ يازهايس با نيتدر ةويق شيتطب: گزينه ز● 

  نظر استادان در خصوص نقش استاد در كالس: 1 ةجدول شمار

 استادان مجرب استادان جوان

 10 گزينه
 امتياز

20 
 امتياز

30 
 امتياز

 10 گزينه مجموع
 امتياز

20 
 امتياز

30 
 امتياز

 مجموع

 170 5 0 2 الف 110 3 2 0 الف

 10 0 0 1 ب 70 2 0 1 ب

 190 5 1 2 ج 60 2 0 0 ج

 100 2 2 0 د 100 2 2 0 د

 160 0 6 4 ه 210 1 6 6 ه

 200 5 2 1 و 170 4 2 1 و

 160 0 5 6 ز 190 2 3 7 ز

تجربه، متفاوت  يها الس، با توجه به سالكن نقش معلم در يمترمه ةدگاه استادان درباريد
ـ يا. دادند» ز«و  »ه«ت را به دو انتخاب ين اهميشترياستادان جوان ب. بود ه كـ اسـت   ين بدان معن

ق يـ ز تطبيـ و ن يريادگيثر ؤم يها وهيشف شكران، در يبه فراگ كمك يد برايبه نظر آنان، استاد با
بـه عنـوان    210از يـ را بـا امت  »ه«نـه  ينفـر گز  13. نـد كران تالش يفراگ يازهايس با نيتدر ةويش

ـ نفـر اسـتاد مجـرب بـه ا     10ه كـ  يدند، در حـال يالس برگزكن نقش معلم در يمهمتر نـه  ين گزي
نفـر   12ه كبود  »ز« ةنيار گزكن استادان تازه يمحبوب ب ةنين گزيدوم. دادند 160از يامت مجموعاً

را اختصـاص   160از ينفر استاد مجرب به آن امت 11ه ك يدر حالدادند،  190از ياز آنان به آن امت
 يهـا  وهيآمـوزان شـ   دانش يازهايه با توجه به نكبه نقش معلمان پرداخته بود  »ه«انتخاب . دادند

از نظـر   »ز«و  »ه« يهـا  ه انتخابكد در نظر داشت يبا. نندكآزمون را انتخاب  مناسب آموزش و
ارائـه   يهـا  داده از. تطـابق دارد  »ر محـور يفراگ« يآموزش با روش يد آموزشيجد يشناخت روش
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شـتر بـه   يار بيه استادان جوان، موافق دادن اختكد يجه رسين نتيتوان به ا يشده در جدول فوق م
ر در آزمـون  يـ ار بـه فراگ يـ اخت ين موافقـت شـامل اعطـا   يا ياند ول آموزان در آموزش زبان زبان

ـ امت 200ه كبود  »و«استادان مجرب انتخاب  يبرا ين نقش انتخابيمحبوبتر. شود ينم سـب  كاز ي
 »و«انتخـاب  . را گرفت و انتخـاب سـوم آنهـا شـد     170از ينه از استادان جوان امتين گزيرد، اك

استادان مجرب انتخـاب   يانتخاب بعد. اند رانيفراگ يريگ اديه  استادان، مسئول كدارد  ياعالم م
بـه   يين نقـش اسـتاد، جوابگـو   يه مهمتـر كـ د يـ گو ينه مين گزيا. از گرفتيامت 190ه كبود  »ج«

  . ران استيسؤاالت فراگ
 ةه در آن معلم به عنـوان انتقـال دهنـد   كبود  »الف« ةنين انتخاب استادان مجرب، گزيسوم

نـه از اسـتادان جـوان    ين گزيا. شده است يزبان معرف يريادگير در ياش به فراگ يتجربه شخص
ـ امت 190 »ز« ةنـ ياز، گزيامت 170 »و« ةنيدان جوان گزاستا ين برايهمچن. از گرفتيامت 110 از و ي

و  190، 160ب يـ به ترت »و«و  »ج«، »ز« يها نهياستادان با تجربه گز ياز و برايامت 210 »ه« ةنيگز
ر اسـتاد در  ياستادان مجرب تصو يه براكدهد  يها نشان م ن انتخابيا. دست آورد از بهيامت 200

ه نقش معلـم  ك يرند، در حاليگ ان از آن بهرهيد دانشجويه باكت اس يعنوان ظرف دانش الس بهك
 آنها و يها ازيران در انتخاب مطالب مورد نظر با توجه به نيبه فرا گ كمكتر  استادان جوان يبرا

ـ ا. باشـد  يازها ميمناسب با آن ن يآموزش يها وهيردن شك ادهيسپس پ ن اسـتادان در مـورد نـوع    ي
  .ن اطالعات ارائه شده استيمجموع ا 1در جدول شماره . دمعنا دار دارن يوتكآزمون س

  قيسؤال سوم تحق -3-3
ه كـ  ييها ا انواع آزمونيز نوع يو ن يآزمون يها وهيا شيوه يق حاضر، شيدر سؤال سوم تحق

 ينفـر جـواب   7استاد مجرب،  16ن ياز ب. شد يرد، بررسيگ ياستادان قرار م ةمورد استفاد معموالً
گر از پـروژه  ينفر د 2نام بردند و  (Portfolio)و ينفر از آنها از پورت فول 2. ندن سؤال نداديبه ا

(Project) نفـر   4پاسخ گذاشتند و  نفر اين سؤال را بي 6ار نيز، كن استادان تازه ياز ب. ردندكاد ي
عنـوان   ار از خودارزيـابي و ديگرارزيـابي بـه   كـ از استادان تـازه   يمين. و نام بردندياز پورت فول

 يين آشـنا يـ ه اكـ ن مضمون ينام بردند، با ا يسنجش دانش زبان يمتفاوت و جديد برا يا وهيش
  .ده شوديد يآموزش يها طيدر مح يز بزوديه استفاده از آنها نكد بخش آن باشد يتواند نو يم

استادان مجرب % 50استادان جوان و% 32ه كاز آن بود  كيدست آمده حا ج بهين نتايهمچن
ـ از استادان جوان عـدم تما % 37از استادان مجرب و يمياند و ن ردهكاستفاده ن يابياز خودارز ل ي
انـواع   ةنـ يدر زم. ردنـد ك، اعـالم  يـك نزد ةنـد يها، الاقـل در آ  ن روشياستفاده از ا يخود را برا
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% 75شـده   هاي ارائـه  برند، مشخص شد كه در بين پاسخ بكار مي ه استادان معموالًك ييها تست
 (Essay)ار از آزمـون تشـريحي   كـ  از اسـتادان تـازه  ) نفر 9% ( 56دان مجرب و از استا) نفر 12(

از استادان جـوان   ) ده نفر% (62از استادان مجرب و  )نفر 11% (68ه ك ينند، در حالك ياستفاده م
ا همـراه آزمـون   يـ و  ييو بـه تنهـا   يتواند بـه خـوب   يه مك يعنوان تست را به يجواب تست چهار
. و نام بردنديار از پورت فولكاستاد تازه  5استاد مجرب و  4. ردندكنتخاب ار رود، اكتشريحي ب

 اي دوره -گر از امتحانـات ميـان  يد يمين و (Summative)از استادان از امتحان پايان دوره  يمين
(Formative) مخصوصـاً   د آمـوزش و يـ جد يهـا  وهياستادان جوان با ش% 37 ييآشنا. ردندكاد ي

ل يـ سه بـا تما ياي در مقا دوره -هاي ميان از آنها به استفاده از آزمون% 87 حيديگرارزيابي و ترج
شـتر اسـتادان جـوان    يل بيتما ةدهند مشابه، نشان يها از استادان مجرب به استفاده از تست% 50
  .ر متداول استيغ يها وهياستفاده از ش يبرا

انـد؟   ره از يـك نـوع  شده استادان، همـوا  يطراح يها ا تستيه آكده شد ين باره پرسيدر ا
نشـانگر رعايـت    »خير«هاي آنان از يك نوع است و پاسخ  به معني آن بود كه تست »بلي«پاسخ 

از ) نفـر 3% (18شـود جـواب    مشاهده مي 2 ةه در جدول شماركهمانطور . بود ها تنوع در تست
نفر  14ر بود و از طرف ديگ ياز آنان منف% 81نفر يعني  13ن پرسش مثبت وياستادان جوان به ا

ن جواب بـا توجـه   يهر چند ا. شه متفاوت استيآنها هم يها ه تستكاز استادان مجرب گفتند 
تـن از   2كـه   در حـالي . كنند، در تضاد اسـت  هاي خود اجرا مي السكدر  به آنچه استادان عمالً

 يك از استادان جوان اين سـؤال  استادان مجرب از پاسخ دادن به اين سؤال اجتناب كردند، هيچ
  .جواب نگذاشتند را بي

  8هاي مثبت و منفي استادان به سؤال  فراواني و درصد پاسخ: 2جدول شماره 

 استادان مجرب استادان جوان

 بدون پاسخ خير بلي بدون پاسخ خير بلي

3 18% 13 81% 0 0% 0 0% 14 87% 2 12% 

  قيسؤال چهارم  تحق -3-4
ـ از د يابيارزق نقاط قوت و ضعف خودين تحقيدر سؤال چهارم ا دگاه اسـتادان، اعـم از   ي

نقـاط قـوت و    كيـك تف ل بـه يـ در دو بخـش ذ . قرارداده است يجوان و مجرب را مورد بررس
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 .ارائه شده است يابيضعف خودارز

  ينقاط قوت خودارزياب -3-4-1
عنوان منـافع   ه بهك ين موارديشود، از مهمتر مالحظه مي 3 ةگونه كه در جدول شمار همان
دانشجو  يآگاه -1:دگاه استادان زبان از طرف هر دو گروه استادان مطرح شد يز دا يخودآزمون

اسـتادان  % 75اسـتادان جـوان و   % 44(ضـعف   نقـاط قـوت و   يعنيخود،  ينسبت به دانش زبان
ر روشن از سـطح  يو تصو) استادان مجرب% 33استادان جوان و% 22( يياكخودات -2) مجرب 

اسـتادان مجـرب دو    ياز طرفـ . بـود ) استادان مجرب% 41و استادان جوان% 11(دانشجو  يزبان
دخالت دانشجو  يگريو د% 58 يابيارز يها وهيتنوع در ش يكيه كردند كر كگر را هم ذيد ةتكن

  .بود% 11در امر آزمون 
زبـان از طـرف    يهـا  السكـ خودارزيابي در  يبرا ياريه نقاط قوت بسك نيجالب توجه ا

چه مجرب، اشاره  ن استادان، چه جوان وياز آنها از طرف ا دامك چيه به هكمطرح است  يسانك
 شتر وي، دقت بيريادگي ت در آموزش وين استاد و معلم، خالقيبهتر ب ةنشده است، همانند رابط

  .ريدر فراگ يريپذ تيز پرورش حس مسئولين تداوم در سنجش، جامع بودن امتحان و

  زبان يرانياستادان ادگاه ياز د يابينقاط قوت خودارز:  3جدول شماره 

 منافع
 استادان مجرب استادان جوان

 درصد تعداد درصد تعداد

 %75 9 %22 2 خود اتكائي فراگير
 %33 3 %44 4 خود ياز دانش زبان يآگاه

 %41 5 %11 1 ريق از فراگير دقيتصو
 %58 7 ------  ------  تنوع شيوه هاي ارزيابي

 %11 2 ------  ------  دخالت فراگير در كار ارزيابي

  ينقاط ضعف خودارزياب -3-4-2
اسـتادان جـوان   % 66(شـان   يان از دانش زبانيهر دو گروه از استادان، عدم اطالع دانشجو

و عدم دقـت  ) هر دو گروه% 33(خود  ش از اندازه بهيب ة، اختصاص نمر)استادان مجرب% 33و
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 يوان نقـاط ضـعف خودارزيـاب   عنـ  را به) استادان مجرب% 11استادان جوان و % 16(در آزمون 
ـ : انـد  بـر شـمرده   يخودارزياب يز برايگر را نيد ياستكاستادان جوان دو % 33. اند ردهكر كذ  ياول

افـت آمـوزش قبـل از اقـدام بـه      يان بـه در ياز دانشـجو يـ ن يگـر يارزيابي و د بر بودن خود زمان
ـ  يه با نوك ييها از استادان در صحبت ياريبس. يخودارزياب حاضـر داشـتند عـدم     ةسـندگان مقال

ل يـ ل عـدم تما يجزو دال يتين مسئوليعهده گرفتن چن به يان را برايدر دانشجو يفرهنگ يآمادگ
خالصـه   4جـدول شـماره   . انـد  شـان دانسـته  يها السكـ در  يارزيـاب  استفاده از خـود  يخود برا

  .نمايد دست آمده را ارائه مي اطالعات به

  زبان يرانيدگاه استادان اياز د يابينقاط ضعف خود ارز:  4جدول شماره 

 نقاط ضعف
 استادان مجرب استادان جوان

 در صد تعداد درصد تعداد

 %33 3 %67 11 موزشآعدم وجود دانش و 

 %33 3 %33 4 تقلب و دادن نمره زياد

 %33 3 %33 4 وقت گير بودن

 %33 3 %33 4 نياز به تربيت دانشجو و استاد

 %11 1 %16 2 عدم دقت آزمون

 %11 1 %8 1 عملي بودن غير

عدم همخواني نمره دانشجو با نمره 
 استاد

1 8% 1 11% 

  قيسؤال ششم  تحق -3-5
 يابيـ قدرت خودارز يرانيآموزان ا ا زبانيه آكن است يدگاه استادان ايقابل توجه از د ةتكن

اسـتا  ن ريـ اختصاص داد؟ در ا يابيارز توان به خود يالس را مك ةاز نمر يرا دارند و چه درصد
ن يـ ا%) 81(نفـر اسـتادان مجـرب     13 و%)  68(نفر از استادان جـوان   11ه باور كمشخص شد 
نفـر   2ه كـ است  ين در حاليآموزان توانايي ارزيابي دانش زباني خود را دارند و ا است كه زبان
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 يابيـ آموزان در ارز زبان يينفر از استادان مجرب قائل به عدم توانا يكفقط  از استادان جوان و
  .دهد اطالعات گردآوري شده را نشان مي 5 ةجدول شمار. خود بودند

  هاي مثبت و منفي استادان فراواني و درصد پاسخ: 5 ةجدول شمار

 استادان مجرب استادان جوان

 بدون پاسخ خير بلي بدون پاسخ خير بلي

11 68% 2 12% 3 18% 13 81% 1 6% 2 12% 

ه بدانيم به نظـر اسـتادان چـه درصـدي از     كست يكي ديگر از نكات شايسته بررسي اين ا
ن يرسد ا يت به نظر ميآنچه حائز اهم. توان به خودارزيابي اختصاص داد يك كالس را مي ةنمر

 ير قابـل بـاور  يـ آموزان را بـه صـورت غ   مختص خودارزيابي زبان ةنمر ةه استادان دامنكاست 
ـ  10ن دامنه از يا. ردندكع اعالم يوس ـ  60ا درصـد نمـره تـ    20 يال درصـد آن را در بـر    70 يال

 10-20از استادان مجـرب  ) نفر 5% (55از استادان جوان و) نفر 6% (54 يلكطور ه ب. گرفت يم
معتقد بودنـد كـه   ) نفر 2(نفر از استادان مجرب %  22و) نفر 4(از استادان جوان % 33درصد و 

بـه اطالعـات گـردآوري    با توجـه  . ان اختصاص داديدرصد نمره را به دانشجو 20-30توان  مي
نفـر از اسـتادان    7و%) 87(نفـر از اسـتادان جـوان     10ه در مجموع كتوان اذعان داشت  يشده م

 ةاختصـاص دادن بـه  نمـر    يمعقـول بـرا   يا درصد نمره را دامنـه  10-30 ةدامن%) 77(مجرب 
 14فـر از  ن 7(از هر دو گروه  يميدر اينجا الزم به اشاره است كه حدود ن. خودارزيابي دانستند

ش يپـ  يبـر رو ) نفر اسـتاد مجـرب   12نفر از  6ن سؤال وينفر استادان جوان جواب دهنده به ا
  .د داشتندكيأروش خودارزيابي ت يآموز قبل از اجرا ت زبانيشرط ترب

  .توان به خودارزيابي اختصاص داد اي كه مي نظرات استادان جوان و مجرب پيرامون درصد از نمره: 6 ةجدول شمار

 استادان مجرب استادان جوان نمره درصد

20-10 6 54% 5 55% 
30-20 4 33% 2 22% 
50-40  ----  ----- 2 22% 
70-60 1 9%  ----  ---- 

 %43 7 %31 5 بدون پاسخ
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  و بحث يريگ جهينت -4
 يعلـت وجـود نگـرش منفـ     توانـد بـه   يزبان مـ  يها السكدر  يابياستفاده از خودارز عدم

ـ ك يبدان معن. وله باشدن مقياستادان زبان به ا گونـه   در برابـر هـر   يلـ كطـور  ه ه استادان زبان ب
ـ يا. دهند ياز خود مقاومت نشان م يرييتغ ز يـ ن يابيـ خودارز ةطـور خـاص دربـار   ه ن موضوع ب

نـد تجربـه،   يگو يمسـئله مـ   نيبا اشاره به ا) 1996(چاردسن يور) 1990(ن يالل كم. صادق است
) 1971(گـر آندرسـن   يد ياز سو. ثر استؤر مييعمال تغآموزش در ا ةمجموعه باورها، و فلسف

اران كق ارتباط با همياز طر ينوآور ةه استادان دربارك يزان و نوع اطالعاتينگرش مثبت را به م
) 1951(و شـاختر  ) 1966(نر ي، اشـتا )1952(نگر يفسـت . داند يآورند، م يدست م گران بهيا دي و

معلم  يت شغليا موقعي ر تجربه وينظ يق عوامل فرديز طره نگرش افراد نه تنها اكاند  نشان داده
  .ابدي ير مييا تغي ل گرفته وكز شياران آنها نكهم ةليوسه ه بك، بليدر سازمان آموزش

 يهـا  بـا نگـرش   يافـراد  ةنقـش سـازند  ) 1977(و بـالو  ) 1981(، مارسدن )1985(در يها
د قـرار  ييـ أهـا مـورد ت   يآورز نـو يـ آم تيـ موفق ياجـرا  يبرا يسازمان آموزش يكسان را در يك
 18، )2000لوس آجلـس  (به نقل از ) 1991(قات انجام شده توسط وودوارد يدر تحق .دهند يم

ـ . اند ثرؤرات مييتغ يبرا يريگ ميزه درتصمياز، و انگيت، نيعامل ازجمله سن، جنس ـ ا ةبه گفت ن ي
ا اسـت و  آنهـ  يد شخصـ يـ مورد نظر وقابـل قبـول معلمـان همـان عقا     يظران، باورهان صاحب

از نظـر آنهـا مـردود     يچه روش دارد و يياراكالس كدر  يه چه روشكاست  نيننده اكمشخص 
. ندك ير مكباشند ذ يثر مؤنگرش معلمان م يريگ لكه در شكچهار عامل را ) 1992(پرابو . است

ن يدر همـ . خـود معلـم   اران، وكمعلمان، هم يآموزش ةنيشيآموزان، پ زبان: ن عوامل عبارتند ازيا
 يهـا  وهيق شـ يـ شـتر از طر يعنـوان معلـم، ب   ه نقش ما بهكن باور است يا بر) 1992(نتر ينه ويزم

افـت  يل خـود در يآموز در زمـان تحصـ   عنوان دانش ه خود ما آنها را بهكرد يگ يل مكش يآموزش
  .ميا ردهك

آزمـون   ر در آمـوزش و ييدر صورت قبول لزوم تغ يه حتكدهد  يق نشان مين تحقيج اينتا
ه كـ دارد  يبـه نگرشـ   ياديز يآن بستگ ةادام ر وييردن تغكاده يز طرف استادان دانشگاه، پزبان ا

 يـك ران يعنوان فراگ استادان به يقبل ةدر ضمن، تجرب. ر دارنديين استادان نسبت به هر نوع تغيا
س يدهند، روش تدر ين استادان درس ميه اك يالسكدر انتخاب نوع  يادير زيثأ، تيزبان خارج

  .كنند دارد تر از همه نوع آزموني كه برگزار مي مهم آنان و
ه استادان زبان در دانشـگاه، نگرشـي   كق حاضر حاكي از آن است يج تحقيعالوه بر آن، نتا

. طـور خـاص، دارنـد   ه ، بـ يآزمون ، و خوديلكطور ه آزمون متناوب، ب يها وهينسبت به ش يمنف
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ح در اسـتادان در  يجـاد تـرج  يس باعـث ا يتـدر  ةش سـابق يه افزاكن بود يه مشاهده شد اكآنچه 
ن نشان داده يهمچن. شود يم يسنت متداول و يها ز آزمونين س ويمتداول تدر يها وهيانتخاب ش

. س و آزمـون ناآشـنا بودنـد   يد تدريجد يها وهيه با شكشتر استادان مجرب بودند ين بيه اكشد 
ز حتي ين س و آزمون ويد تدريدج يها وهيبا ش ييرغم آشنايه استادان جوان علكن بود يجالب ا

 متـداول و  يها وهيشان، همچنان از شيها السكد آموزش زبان در يجد يها وهياربرد شكرغم يعل
 يريادگيـ سـنجش   يبرا يخال يردن جاك پر اي و گزينه چهار يها ر تستيآزمون زبان نظ يسنت
خود منجر  يد به خوديجد يها وهيبا ش يين آشنايبنابرا. نندك يآموزان خود استفاده م زبان يزبان

ـ ا. شـود  يزبـان نمـ   يهـا  السكـ د آزمون در يجد يها وهياربرد شكن يبه تضم اربرد كـ ن عـدم  ي
موجود در هر دودسـته از اسـتادان    ينگرش منف) الف: ريداشته باشد نظ يل متعدديتواند دال يم

ن از دانـش  نايعدم اطم) الس و جكدر  رانيض قدرت به فراگيترس از تفو) ر، بيينسبت به تغ
 .رانيفراگ يزبان

ه كـ ن بـود  يـ پرسشنامه تحقيق مشـخص شـد ا   يها استادان به سؤال يها ه از پاسخكآنچه 
 ناآشـنا بودنـد و   يارزيـاب  د آزمون خـود يجد يها وهيخصوص استادان با تجربه، با شه استادان، ب

رح مطـ  يآمـوزش عـال   يهـا  طيح در محـ يصورت صح ها به وهين شيه اكسف دارد أت ين جايا
 يهمواره با خود نگرشـي منفـ   يزيه عدم اطالع از چكست  نير ايارناپذكقت انيحق. نشده است

ـ ياز ا يريجلوگ يجه، برايدر نت. م با بيم همراه استأتو گـذاران و   اسـت ين نگرشـي، س يجاد چن
 بجا و يريگ مياند بايد با تصم يآموزش يزير ه مسئول برنامهكآموزشي كشور  يباال مسئوالن رده

ز يـ ت مـدرس و ن يـ ترب يهـا  د آمـوزش و آزمـون را در برنامـه   يـ جد يها وهيش يموقع، معرفبه 
ه نگـرش و  كاست  ييهمراه با اين آشنا. ، بگنجاننديمطالعات يها فرصت و يآموز باز يها برنامه

جـاد  يز ايـ د آمـوزش وآزمـون ن  يـ جد يهـا  وهيآزمودن ش يل برايدگاه مثبت در استادان و تمايد
  .شود يم

، ارتقاء بهبـود  يط آموزشير در محييتغ ييچه هدف نها ه اگركن است يبر ا يمگاناعتقاد ه
ننـده در آمـوزش،   كت كر و مشـار يخواست دو طرف درگ ت آموزش است، اما تنها اراده ويفكي
ت يـ ن صـورت موفق يـ ر ايـ در غ. را محقـق سـازد   توانـد آن  يه مكر است يمدرس و فراگ يعني

ر در يم قاطع معلم و فراگير بدون تصمييتغ يتالش برا ةجيحاصل نخواهد شد و نت يريچشمگ
  .)14ن يالل كم(نخواهد بود  يانرژ جز اتالف وقت و يزير، چييردن آن تغك ادهيپ

ردن كـ اده يـ ق به پيبرانگيزاننده، استادان را تشو ثر وؤاي م سامانه يتوان با طراح ياگر چه م
ردن داوطلبانـه  كـ ر يـ ان در گـرو درگ دراز مدت آن ياركرد، اما همكالس كخاص در  يرفتارها
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ن يتحقـق چنـ  . ا آزمـون اسـت  يـ س يخاص تدر ةويش يكردن ك ييشاگردان در اجرا استادان و
اسـتادان،   ةا تجربيا دانش ناشي از آموزش و ي ه اعتقادات، عواطف وكدر گرو آن است  يرفتار

  .شده باشد يهمسو و هم جهت با روش معرف
ه منجـر بـه اسـتفاده از    كـ  ييها تنها با نظريه ا تجربه بايد نه استادان جوان همانند استادان ب

ز يـ ن و ين تسـت و خودارزيـاب  يموجود ب يها د با تفاوتيه باكارزيابي شده، آشنا شوند، بل خود
صـورت   ها به السكآن را در  ياجرا يآشنا شده و چگونگ يخودارزياب »فراگير محور«عت يطب

ز تجربـه  يـ و ن يزبان با سطوح مختلف دانش زبان ةنديآالزم است مدرسان . نندكمشاهده  يعمل
 يهـا  وهيگونـاگون، شـ   يهـا  ت در آزمونكز شريمختلف زبان ون يها السكافت آموزش در يدر

ش يانيـ (قـرار دهنـد    يبررسـ  مورد مطالعـه و  يمختلف آموزش يها طيمختلف آزمون را در مح
2007(.  

اسـتادان  . توسـط اسـتاد اسـت    شـده  الس انتخابكدر نوع  يس، عامل مهميتدر يها سال
ننده دارد، در كنترل كو  يديلكه مدرس در آن نقش كل دارند يتما ييها السكشتر به يمجرب ب

ه در آن استاد و فراگير هـر دو در اداره،  كاست  يالسكشتر استادان جوان يالس بكه نوع ك يحال
ن يـ نوع امتحان، ا ةدربار يدارند، ول يا نندهكن ييالس نقش تعك ةادار يبرا يريگ ميو حتي تصم
سـنجش   يآزمـون بـرا   يهر دو گروه استادان از انواع سنت. زند يه حرف آخر را مكاستاد است 

شـتر  ير زبـان ب يـ ن رابطه درآزمون نقـش فراگ ينند و در اك يفراگيران خود استفاده م يدانش زبان
  .آن ةشود نه سازند يننده دانش مكافت يدر

سال در مورد نوع  10شتر از يه استادان با تجربه بكن بود ياق حاضر، يگر تحقيمهم د ةافتي
س ير نوع تدرييس، تغيتدر ةاد سابقيه با ازدك ين معنياند، بد مقاومت يس خود دچار نوعيتدر

و  يز آموزشـ كه مراكدانند  يهمگان م. شود يدشوار م يادين، بلكه تا حد زكر مميم غيياگر نگو
نـد انجـام   كل و كق فراينـد مشـ  يـ ر در آنهـا از طر ييه هر تغكاند  يا دهيچيپ يها مدارس سازمان

و . ز اسـت يـ برانگ و چالش ينيب شير قابل پيز معموالً غيرات نيين تغيج حاصل از اينتا. رديپذ يم
ه بـه  كـ برخوردارنـد   يخود از استقالل يها السكه استادان در سر كشتر بدان علت است ين بيا

ت يدر موفق يا نندهكن يياستادان نقش تع. دهد يرات را مييغن تيردن اكاده يعمل در پ يآنها آزاد
را در خلـق   ياساسـ  ينگرش اسـتادان نقشـ  . ا نوع آزمون دارندي س وير روش تدرييهر نوع تغ

الس كـ در  يت هر نوع نوآوريتثب م وكيجه، تحيدر نت آموزان، و در زبان يا منفينگرش مثبت و 
  .درس را دارد

هـاي   رساندن به استادان در توسـعه بنيـان   ياريت مدرس، يربت يها برنامه يهدف از اجرا
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 آمـوزان و  بهتر در ارتبـاط بـا زبـان    و يتخصص يماتيه به آنها در گرفتن تصمكعلمي آنها است 
 يـي ا ه دانش حرفهكمعتقد است  )15، 2003(رسن يپ). 2007ش ياني(ند ك يم كمكآنها  يازهاين

 يجاد برنامـه آموزشـ  يا يت استادان دانش خود را براه الزم اسك نيع باشد و ايق و وسيبايد عم
صـورت   بـه (ران يـ فراگ ةهمـ  يز بـرا يـ ن و) يصورت فـرد  به(ران يدام از فراگكهر يمناسب برا

  .رنديار گكستند، بيه در عمل موفق نك ييها وهير شييز تغين و) عمومي
باز  يها رهز دويمدرس و ن ت معلم ويترب يها السكه در كتست  و يساز آزمون يها دوره

شـتر در مـورد   يبحـث ب  مشاوره و يبرا يدرآمد شيعنوان پ توانند به شوند مي يم يمعرف يآموز
 يچـه در سـطح امتحانـات سراسـر     هـا و  السكـ متناوب آزمون، چه در سطح  يها وهياعتبار ش

عنـوان   توانند از تجارب خـود بـه   يم يليمكتحصيالت ت يها ان دورهيدانشجو. نندكدا ياربرد پك
) يسـ ينو صـورت خـاطره   بـه  يحتـ (خـود را   يهـا  دگاهيرده و دكران زبان،  بحث يم با فراگمعل
  .نندكمطرح  يميقد يها وهيد را در برابر شيجد يها وهياربرد شكمنافع  الت وكمش

د آزمـون، بخصـوص   يـ جد يهـا  وهياسـتادان و معلمـان بـا شـ     ييه بـا آشـنا  كـ د است يام
 ةالت دوريان تحصـ يـ پـس از پا  يوزش زبـان حتـ  ثر در جهت تداوم آمـ ؤم ي، گاميخودارزياب

ر زبـان عمـالً   يـ ه فراگكـ ) يخصوص يها السكا ي رستان، دانشگاه، ويدر دب( يرسم يآموز زبان
ـ    . ارتباط خود را با معلم زبان را ازدست داده، برداشته شود ه در اين صـورت چـون فراگيـران ب

شند، تداوم يخو يها ها و دانسته داشته يابياند و قادر به ارز طور طبيعي با خودارزيابي آشنا شده
ران زبـان، آنـان   يـ بـه فراگ  يخودارزيـاب  يدر واقـع بـا معرفـ   . شود پذير مي فرايند آموزش امكان

ـ  . اند و هرگز گرسنه نخواهند ماند را فراگرفته يريگيماه  ةاعتقاد پژوهشگران و نگارنـدگان مقال
آنچـه   يريادگيـ ختـه، خـود در صـدد    را آمو يزيـ آموز بداند چه چ ه اگر زبانكحاضر آن است 

منـد دنبـال خواهـد     طور مستقل و نظـام ه زبان را ب يريادگيز بر خواهد آمد و ياموخته است نين
  .ردك
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