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  دهكيچ
 مـرتبط  يها  در برنامهيا ندهيطور فزار بهي اخيها در سالي مدرسان دانشگاه يابيسواد سنجش و ارزش   

توانـد بـه    ي م يابيه سواد سنجش و ارزش    كاز آنجا . فته است  مدرسان مورد توجه قرار گر     يا  حرفه ةبا توسع 
 يريارگكـ   نـد، بـه   ك ييسزا  به كمكالس  كط  ي در مح  يابي ارزش ي نقش اساس  كان در در  يمدرسان و دانشجو  

 ة فعاالن عرصـ ي همگيه براكان، بلي مدرسان و دانشجويوسته، نه تنها براي معنادار و پيابيسنجش و ارزش  
 مدرسـان  يابي  سـواد سـنجش و ارزشـ   يدر پژوهش حاضر، بـا هـدف  بررسـ       . د است يآموزش الزم و مف   

 يابي سـنجش و ارزشـ  ي و عملـ ي نظـر يهـا   مولفـه يابيـ  بخش بر اسـاس ارز 4 در  يا دانشگاه،  پرسشنامه  
، يمـ كل يج تحلينتا. ل شديمكع و توسط آنان تي نفر از مدرسان دانشگاه توز200ان تعداد  ي شد و م   يطراح

ن ي مختلـف و همچنـ  ياركـ  يهـا   مدرسان با تجربهيابيزان سواد سنجش و ارزشي م را در يتفاوت معنادار 
شـود سـواد سـنجش و        يشنهاد مـ  يـ ج،  پ  يبر اساس نتـا   .  نشان داد  يسي زبان انگل  ة متفاوت رشت  يها شيگرا

 ي مدرسـان قلمـداد شـود و از سـو          ي آموزش يها  در برنامه  ي اصل ةه مؤلف كسته است   ي مدرسان با  يابيارزش
 يمدرسـان در ارتقـا     رد تـا بـه    يـ  مورد توجه قرار گ    ياربردكصورت    به يا  حرفه ة توسع يها هان دور يمتصد

                                                                                                                                                    . انجامديآموزان ب  دانشيريادگي يرشد دستاوردها رده و بهك كمك يابيت سنجش و ارزشيفكي
، فعـاالن  يابي، سـواد سـنجش و ارزشـ    يا  حرفـه  ة مدرسان، توسـع   ي آموزش يها برنامه :هاي كليدي  واژه

  .ت آموزشيفكيآموزش، 
__________________________________________________________________ 

* E-mail: Z.mehmandoust@ut.ac.ir: نويسنده مسئول 
** E-mail: smalavi@ut.ac.ir 
*** E-mail: shkaivan@ut.ac.ir 
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  مقدمه -1
ـ يـ  مدرسـان، اهم  يا  حرفـه  ةموازات توسع   به يابيند سنجش و ارزش   يفرا افتـه  ي يت روزافزون

 در اروپـا،  يريادگي و مباحث ي آموزشيازهاين  به يي در پاسخگو  ي عموم يها زمونانجام آ . است
ن يـ  ا يدر واقع، هدف از اجـرا     . ت است ين اهم يانگر ا يز ب يوزلند ن يا و ن  ي، استرال ي شمال يايكآمر

نـرو،  ياز ا .  بـوده اسـت    ي فعلـ  يهـا  ا بهبود نظام  يد،  ي جد ي مل ي آموزش يها جاد نظام يها، ا  آزمون
 ي ارتقـا  ي بـرا  يابيد سنجش و ارزشـ    ي جد يها جاد مؤلفه يا زان نسبت به  ير برنامهاستگذاران و   يس

                                                          . دارنديا ژهي، توجه وي در نظام آموزشيريپذ تيش مسئولي و افزايريادگيآموزش و 
 مختلف، از جملـه     يها نهيان در زم   زب يها ها و نمره    استفاده از آزمون   ياق برا يه اشت كاز آنجا 

...  و ي و سالمت، صنعت، مهاجرت، مسائل شـهروند       يمني مرتبط با ا   يها ، مقوله يامور استخدام 
ل ي بـزرگ تبـد  ي زبان به  تجـارت يساز است، آزمون افتهي ياري رشد بس  يلي مقاطع تحص  ةدر هم 

ــس(شــده اســت   ءجــستهز در پــژوهش خــود نقــش بريــن) 2008 (يشــوهام). 2008، كياسپال
رده كـ  ياست و جامعـه را بررسـ     يها در آموزش، س     آن يرد اصل ك زبان، قدرت و عمل    يها آزمون

ن اسـتفاده از  ينندگان و طراحان آزمون، همچنـ    ك نندگان، انتخاب ك ه شمار استفاده  ك   از آنجا . است
 نادرسـت از    ء اسـتفاده  يافته است، خطر جد   يش  ي، افزا يريگ ميها با هدف تصم     آزمون يها نمره

.  مدرسـان وجـود دارد     يابي سـواد سـنجش و ارزشـ       يافكـ مبود سطح   كل  يدل  زبان به  يها آزمون
ص نادرست در يا تشخي و ي استخداميها  آزمونيريارگكامل در ب  ك يعنوان نمونه، عدم آگاه    به

نـد  و    ك را دگرگون    يسك هر   ي زندگ ين است روند عاد   ك مم ي روانشناس يها استفاده از آزمون  
 يريت پـذ ي مـسئول يابيـ ارز سته است نسبت بـه    ين، با ي  بنابرا                                                                                             . بگذارد ير منف يدر سرنوشت او تاث   

  .  رديان، اقدامات الزم صورت پذيشرفت دانشجويمدرسان در پ
 ي ورود يهـا   در آزمـون   ي قبول ةسب نمر ك،  ها رش دانشگاه ي پذ يشرط الزم برا   شيامروزه، پ 

ز اقـدام  يـ  ني مهـاجرت يهـا   مختلـف و بنگـاه  يهـا   در رشـته يا  ثبت نام حرفـه    يها واحد. است
 و بـا    يزيـ ه چه چ  كنيص ا يرو، تشخ  نياز ا .  نندك ي م يابي سنجش و ارزش   يها  آزمون يبرگزار به

ها  ل نمره يل تحل كمش. ه است ل شد ير تبد ي فراگ يچالش رد، به يد مورد آزمون قرار گ    ي با يچه روش 
ران در ينـد، مـد  ك ي مـ يادآوري) 2008 (كيه اسپالسكچنان. ز وجود داردي نيريگ ميبا هدف تصم  

 را مـدنظر قـرار      يابي سنجش و ارزشـ    ياربردك يريگ د اندازه ي با ي و تخصص  ي عموم يها گستره
شـود، امـا    يمـ افـت  ي يافكـ تعداد   بهيابي و سنجش و ارزش يساز  آزمون يها تابكاگرچه  . دهند

شتر يـ ستند و ب  يـ  ن ياربردكـ  يافكـ ها به اندازه     ه آن كرسد   ينظر م  ، به يا  و حرفه  يكينكجهت ت  به
 ي و عمل  يموضوع نظر  گر، به يان د يب  به                                               .رنديگ ي آموزش مورد استفاده قرار م     ي برا يلحاظ نظر  به

ها و اسـتادان     تابكسندگان  يعنوان زبان دوم توسط نو      به ي خارج  زبان يابيبودن سنجش و ارزش   
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 يافكـ ز  كـ  زمـان و تمر    يابياران گـستره آمـوزش سـنجش و ارزشـ         ك دسـت انـدر    يلكطور   و به 
  .افته استياختصاص ن

 سـطح   يد دارا يـ  مطلوب، مدرسـان با    يليشرفت تحص ي پ يان، برا يدانشجو  به كمكمنظور   به
 ي و شـواهد بـرا     كبا وجود مـدار   ). 2001نز،  يگياست( باشند    يابي از سواد سنجش و ارز     يمناسب

شتر مدرسـان بـدون داشـتن       يـ رسـد  ب    ينظر مـ   به)  2011ارت،كبرو ( يابيسواد سنجش و ارزش   
ت ك مـشار  يابي مـرتبط بـا سـنجش و ارزشـ         يها يريگ مي در تصم  يافك يها نه و آموزش  يزم شيپ
ن يشيج مطالعات پيگر، نتاياز طرف د). 1987،   تيزي، شافر و ل   2009،   ، پوهام  2015لم،  (نند  ك يم

دهـد آزمـون     ينشان م ) 2012؛ فولچر، 2009لور،ي؛ ت 2002نز،يگياست ( يابيدرباره سنجش و ارزش   
ن يـ امـا ا .  ر مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت     ي اخ يها  زبان در سال   يابي و سنجش و ارزش    يساز

ا يـ  دارد     يا  رشـد صـعود     يـ ن در تمام د   يابير سواد سنجش و ارزش    يت و تأث  يا اهم يه آ كپرسش  
 مـؤثر، مدرسـان را در   يا  حرفـه ة توسعيها  برنامهيلكطور   به.  ندارد ير، هنوز پاسخ مشخص   يخ
ه كـ سـازد   ي توانا مـ يالسك يابي سنجش و ارزش يتر در طراح   ت بهتر و گسترده   يفكيق  ي تلف ةنيزم

                                                                                                   .شود ز ين اني در دانشجويريادگيند يت فرايفكيش يموجب افزا
.  ال يابيشده در نشست سواد سنجش و ارزش       يي شناسا يها نهي بر اساس زم   ياريمطالعات بس 

 كص و در  ي تـشخ  ي بـر چگـونگ    ي مبتن يطور اساس  ه به كانجام شده است    ) 2011 (يس. آر. يت
ـ     يـ ن مطالعـات بـر اهم     يـ ا.  اسـت  يابيو ارزش  سنجش   يها سازه  و ين نظـر يت وجـود تعـادل ب
 مـسئوالن آمـوزش از      يابير سواد سـنجش و ارزشـ      ي و تأث  يابيبودن دانش سنجش و ارزش     يعمل

ننـد  ك يپژوهـشگران تـالش مـ     . د دارد كياستگذاران تأ يران و س  يان، مد يجمله مدرسان زبان، مرب   
 زبان بر حسب    يساز  بودن آزمون  ي و عمل  ين نظر يباط ب  ارت ي را  برا   يا  مؤثر و خالقانه   يها راه

در . ننـد كن ي را تـأم يابي سواد سـنجش و ارزشـ  يازهايق نين طريابند تا از ا   ي ب كم قابل در  يمفاه
ل مربـوط  يق آموزش مساي از طريابي از سواد سنجش و ارزشيسطح مشخص  بهيجه، هر فرد  ينت

                                                                               .از داردي ني بر اصول اخالقيتن مبي و عملي نظريابي، سنجش و ارزشيساز به آزمون
.  افراد متفاوت استيابيشود، سطوح دانش سنجش و ارزش  ي نشان داده م   1لكه در ش  كچنان

 نسبت  را يابي از سواد سنجش و ارزش     يد سطح باالتر  ي است، با  يساز ه متخصص آزمون  ك يسك
ه مدرسـان سـنجش و      ك يدر حال . اران آموزش، از جمله معلمان، داشته باشد      كاندر گر دست يد به

ا ي يريگ  اندازه يها هيها تا نظر    ساخت آزمون  ي برا ي دانش عمل  ي چگونگ يد بر رو  ي با يابيارزش
 سـواد سـنجش     كازمنـد در  يران دانـشگاه ن   ي داشـته باشـند؛ مـد      يشتريـ د ب كيـ  تأ ياصول اخالق 

                                                                  .نديريگميها با هدف تصم ل نمرهي در ارتباط با ابزار آزمون و تحليابيوارزش
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  اران آموزشكاندر  گروه از دست4ي براي زبانيابي مشخصات سنجش و ارزش.1ل كش

ق و  يصورت دق   به يابيارزشه دانش سنجش و     كند  ك يان م ي مشابه، ب  يبا نگرش ) 2013(ملونه  
د ارائـه شـود و دارا       يـ  مدرسـان با   يژه بـرا  يو اران آموزش، به  كاندر  هر دسته از دست    ي برا يافك

الس كـ  مدرسـان  در  يژه بـرا يـ  به ويابي سنجش و ارزشياربردك ينهاين دانش  با تمريبودن ا 
ان  ي دانـشجو  يابيـ ارز  بـه  ياز گـسترده و مـستمر     يـ ن چون  مدرسان اغلب ن     يارتباط دارد، همچن  

                .شونديل مكشتر دچار مشي بيابي آنان از اصول سنجش و ارزشكل محدود بودن دريدل دارند، به
 مربـوط  يابي مدرسان سـنجش و ارزشـ   يا ت حرفه يمسئول  به يابيسواد سنجش و ارزش    از به ين

هـا و    وش ر يريارگكـ  به ي دانـش و مهـارت چگـونگ       يرين، فراگ يبنابرا) 2003مرتلر،  (شود   يم
 مدرسـان   يآموزان است، بـرا     دانش يريادگيزان  يگر م  نييه تع ك،  يابي سنجش و ارزش   يها راهبرد

 و  يي مدرسان با هـدف شناسـا      يابي سواد سنجش و ارزش    ةتوسع از به يه ن كاز آنجا  .ضرورت دارد 
 مـستمر در  يها ني، دانش و تمري اصوليابي سنجش و ارزشك دريد آنان در راستا   ي عقا يابيارز

ــس ار ــا تف ــاط ب ــصميتب ــگ مير و ت ــرايابي ســنجش و ارزشــيري ــ ي ب ــان انگليريادگي ــ زب  يسي
 يابي از سواد سنجش و ارزش     ي بخش مهم  ي خودآگاه ءشود، توسعه  يآموزانشان احساس م   دانش
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 مدرسـان  يابي سنجش و ارزش يها نيتمر  به ين خوداگاه ي از ا  يبخش. شود يمدرسان محسوب م  
                                                                                                           .گردد يم  بازيابي آنان از سنجش و ارزشك دريةبر پا

ــان،كــدون( از مطالعــات يبرخــ ور و كــرت، كتــون، گــويل2009و، يــ؛ ؛زو و ل2007ن و نون
م سـنجش   ي مفاه كدر  به )2005؛ هارلن،   2003لن،  كيار و   ي؛ وند 2001الن،  يمك؛ م 2010هافرمن،
 يآگـور ( گر  يقات د يج و تحق  يه نتا ك يدرحال. اند  داشته يشتري توسط معلمان توجه ب    يابيو ارزش 

شتر يب) 2004نساسر،يلكي؛ ساتو و    2006گ،  يت، گور والدو  ي؛ گرف 2006؛ رمسال،   2000ر،  يو اسپ 
رگـذار بـر    ي تأث يديـ لك از عوامـل     يكـي عنـوان     معلمـان، بـه    يابيم سنجش وارزش  ي مفاه كبر در 
 سنجش و   ء از مقوله  يواني معلمان تا  ك در ةدربار) 2006(چنگ  . د دارند كي تأ يالسك يها ميتصم
زان يـ د ميـ گو يمـ ) ي به عنوان زبـان خـارج      يسيانگل(يط آموزش ي در مح  ي شفاه ي زبان يابيارزش

 يهـا  ني تمـر  يآمـوزان، بـر رو     عنوان زبـان   آموزان خود به    و دانش  يريادگي ة معلمان دربار  كدر
                                      .گذار است ريها تأث  آنيابينجش و ارزشس

ـ       ي اسـترال  يهـا  ه در دانـشگاه   ك يقين در تحق  يهمچن  يازهـا ين) 2013(ن  يا انجـام شـد،  اوالل
 آزمـون اسـتاندارد مهـارت زبـان     ةنـ ي از اسـتادان دانـشگاه را در زم     ي گروه يابيسنجش و ارزش  

 يابي سنجش و ارزش   يها ازين ن ي در پژوهش خود ارتباط ب     يو. ردك  ي م يابيارز) لتسيآ(يسيانگل
، قـدرت  ييايـ  و پايـي  آزمـون، آزمـون روا  يهـا  از جمله؛ هدف آزمون و محتوا،  مفهـوم نمـره       

 اسـتاد دانـشگاه   50ن توسط ي آنالة پرسشناميكمنظور،  نيبد. ردك يسه را بررسي و مقا ينيب شيپ
ن مطالعـه نـشان داد   يـ ج اينتا. نندگان  مصاحبه شدندك تك نفر از شر15 آن يل شد و در پ  يمكت
 يي راهنمـا  يلـتس نداشـتند و بـرا      ي ازمـون ا   ة دربار يافكنندگان، اطالعات   ك تكن شر يشتريه ب ك

در . شتر بودنـد  يـ ازمند اطالعـات ب   ي مرتبط، ن  يريگ مي و انجام هر گونه تصم     يسيآموزان انگل  زبان
ن يـ  آنال يسات تبـادل اطالعـات و خودآمـوز       افت اطالعـات، جلـ    ي در يوه برا ين ش يجه بهتر ينت

                                                              . شناخته شديسيتوسط مدرسان زبان انگل
ــر اهم  صــورتيهــا ان، پــژوهشيــدر پا  تمــام يابيت ســواد ســنجش و ارزشــيــگرفتــه، ب

ازمند يه ن كد دارد   كي تأ يمل ع كدر  مدرسان، به  ي نظر كر دانش و در   ياران آموزش نظ  كاندر دست
ه بـدون  كـ  اسـت  يساز ارشناسان آزمونك ي شده از سو   يزير ش برنامه ي از پ  ي آموزش يها برنامه

 يهـا  رسد تداوم برنامـه  ينظر م ن، بهيبنابرا. ستين نك مميط آموزشيدرنظرگرفتن فرهنگ و مح   
من خدمت، ر آموزش ضي، نظ يابي سنجش و ارزش   ي تخصص يها نهي زم ة در توسع  يمدون آموزش 

                                            . استيالزام... ها و ناري، سمي آموزشيها ارگاهك
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   يپژوهش جار -2
 دانـشگاه انجـام     يسيـ  مدرسان زبـان انگل    يابي سواد و ارزش   يهدف بررس  پژوهش حاضر با    

 يابيشـ ونـد بـا سـنجش و ارز   يپ  هـم ي درسيها بودن واحد  و محدوديت نظريماه. شده است
تـوان از   يه چگونـه مـ  كـ ابنـد  ي مدرسان در نظر گرفته شود تا در     ي برا يداتيند، تمه ك يجاب م يا

آنـان پـس از   . ردكـ ر ييـ شـدن آن تغ  ياربردكـ  يسو  بهيابي سواد سنجش و ارزشيت نظريماه
 يهـا  صـورت دوره    و چه به   يصورت واحد درس   ، چه به  يابي سنجش و ارزش   يها گذراندن دوره 
 يها را بـرا   را پردازش و آنيابي سنجش و ارزشيج ابزارهايد بتوانند هدف و نتا يفوق برنامه، با  

اب مهـم   يـ  ارز يكگاه  يه مدرسان در جا   ك ني ا يگام نخست، برا  . نندكح  يآموزان خود تشر   دانش
 يابي سنجش و ارزشياربردك اطالعات مرتبط و يريد در فراگ  ينند، با كفا  ي ا يخوب شان را به   نقش

ه مدرسـان دانـشگاه،     كـ ن اسـت    يـ ته در ا  كن ن يت ا ياهم. وشندك ب ي مقدمات ياه  در دوره  يالسك
ـ  ن مهـم محـدود بـه     يا. گذرانند ي را نم  يالسك يابيامل سنجش و ارزش   ك يها دوره  تنهـا دو  ةارائ

شتر يـ ه ب كـ  اسـت    يسي زبان انگل  يها شي از گرا  يدر برخ ) »يساز آزمون«با عنوان    (يواحد درس 
 در نظـام  يافكـ  ي درسـ  يهـا  را سرفصل و واحـد    يشود، ز  ير م  برگزا يصورت نظر  ز به ياوقات ن 

نـدرت   ران بـه  يـ  ا ء نه چندان دور در جامعه     ةدر گذشت .  نشده است  ينيب شي پ ي دانشگاه يآموزش
 در  ي عملـ  يهـا  ارگـاه ك يا حتـ  يـ شرفته  ي پ يها ه مدرسان فرصت گذراندن دوره    كافتاد   ياتفاق م 

 سـنجش و  ي مقـدمات ةاد، دوريـ احتمـال ز  بـه . د زبان را داشته باشن  يابيارتباط با سنجش و ارزش    
س و ي تـدر يهـا  ر، بحث اصـالح روش ي اخةاما در ده. دنديه گذرانك بود   يا  تنها دوره  يابيارزش
 امـوزش و    ي عـال  يار شورا ك در دستور    يطور جد   به يفكي  به ي از نظر  يابي ارزش يها وهير ش ييتغ

ق مدرسـان   ي دق يها ازها و خواسته  ين راستا، ن  يدر هم ). 1396،  يحسن(پرورش قرار گرفته است     
اران گستره آمـوزش و طراحـان       كاندر ست توسط دست  يباي م يابي سنجش و ارزش   يها نيدر تمر 
                                                                             .رندي قرار گيابي برخوردارند، مورد ارزييار بااليت بسيه از اهمكها  آزمون
نـه  ين زميـ ران، ايـ  در ايابي سواد سـنجش و ارزشـ  ةني مطالعات در زم   يانجام برخ   توجه به  با

 سـنجش و  يفـ كي سـطح  ي جهـت رشـد و ارتقـا     يتـر  قات گسترده يازمند انجام تحق  يهمچنان ن 
رو پـژوهش    نيـ از ا .  اسـت  يلـ يمكالت ت يژه در مقطع تحص   يو  به يليشرفت تحص ي و پ  يابيارزش

 انجـام  ي مدرسـان دانـشگاه  يابيفاوت سواد سـنجش و ارزشـ     زان ت ي م ييحاضر، با هدف شناسا   
. نـد ك ي را بررسـ يسي مدرسان زبان انگل يابي سواد سنجش و ارزش    يوشد مؤلفه ها  ك  يگرفته و م  

  :ن مطالعه عبارتند ازير در اي پژوهش زيها پرسش
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               ند؟ك يجاد مي ايسي مدرسان ربان انگليابي در سواد سنجش و ارزشيا تجربه، تفاوتيآ. 1
 سـواد سـنجش و      يهـا   از نظر مؤلفه   يسي مختلف زبان انگل   يها شيان مدرسان گرا  يا م يآ. 2

         وجود دارد؟ي تفاوت معناداريابيارزش

  نندگانك تكشر -3
و % 5/34ان  يـ آقا( س  يتـدر   مـشغول بـه    يسيـ  مدرس زبان انگل   200ت  كن پژوهش با شر   يا
ش  انجـام  كـي زد و يـ راز،   يشهد، تهران، اصفهان، شـ     مختلف م  يها در دانشگاه % ) 5/65ها   خانم

 سال و گروه    45 تا 36 سال، گروه دوم     35 تا   25 گروه اول    يسه گروه سن   نندگان به ك تكشر. شد
 ك و دارنـدگان مـدر     يتـر ك د ةان دور ينندگان دانشجو ك تكشر. م شدند ي سال تقس  55 تا 46سوم  

ات، يـ امـوزش، ادب   (يسيـ ن انگل  زبـا  ة مختلـف رشـت    يهـا  شي ارشد در گرا   يارشناسكا  ي يتركد
 تـا   1(  متفاوت   ياركوقت در دانشگاه با سوابق       مهيا ن يوقت   صورت تمام  ه به كبودند  ) يمترجم

 سن و تجربه يها مؤلفه. س بودنديمشغول تدر) باال  به16سال و 15 تا 11 سال، 10 تا  6 سال،   5
                                                          .ران انتخاب شده استي موجود در اي و آموزشيبر اساس  نظام ادار

  قيابزار تحق -4
 ين طراحـ  يشي بر اساس مطالعات پ    يا ن پژوهش، پرسشنامه  ي ا يها هدف  به يابيمنظور دست  به
. ش قـرار دهـد    ي را مـورد آزمـا     يابيرود سطوح مختلف سواد سنجش و ارزشـ        يه انتظار م  كشد  

سـن،  : نندگان از جمله  ك تك شر يبخش اول، اطالعات شخص   : پرسشنامه شامل چهار بخش بود    
 يهـا  نامه ير گواه ي مرتبط با رشته نظ    كس و دارا بودن مدار    ي تدر ة، سابق يلي تحص كجنس، مدر 

بخش دوم، دو پرسـش     . يابي سنجش و ارزش   ي تخصص يها  و دوره  ي زبان يها  مهارت يالملل نيب
. ار خـود كـ ط يها در محـ   آن يابي ارزش  سنجش و  يازهاين ان نسبت به  يدگاه مرب ي درباره د  يشخص

 يبنـد  ت درجـه يـ ب اهميـ ترت هـا را بـه   د آنينندگان باك تكه شرك پرسش  38بخش سوم، شامل    
 ة دربـار  يا نـه يبخش چهارم، شـامل سـه پرسـش شـش گز          ). ت تا مهم  ياز بدون اهم  (ردند  ك يم
 يبنـد  جـه د ان را دريـ ننـدگان با  ك تكه شـر  كـ  مدرسان بـود     يابي سنجش و ارزش   ي اصل يها ازين
                                                                                            .ردندك يم

ج ينتا. نندكل  يمك مدرس زبان خواسته شد پرسشنامه را ت       30ها از     پرسش ي اعتبارسنج يبرا
در . ر دهندييرا تغها  نهي گزي برخيرد تا تعداد و محتوا ك پژوهشگران را مجاب     ي مقدمات يبررس

.  افـزوده شـد  ي شده حذف و تعـداد   ارائهيشنهادهاي از موارد بر اساس نظرها و پ    يجه، بعض ينت
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خچـه  يتار: مثـال  بـه طـور   (،  ي نظـر  يهـا   پرسشنامه، با درنظرگرفتن مولفه    يها نهيه گز يتعداد اول 
، يسـاز   آزمـون ي آزمـون، اصـول اخالقـ   ي، مشخصات آزمون، تئور  يياي، پا يي، روا يساز آزمون

 يهـا   آزمون، بـازخورد، روش    ي طراح ةويش: به طور مثال   (يو عمل ...) ،  يالسك يابياصول ارزش 
...)  آزمـون،    ي، استاندارد ساز  يابي ارزش يها ، روش يي و روا  يياي، آمار، انواع پا   يالسك يابيارزش

 در شتريـ رات بييـ ن تغيـ ه اكـ افـت  ير يينه در بخش سوم تغ    ي گز 38   ، به يابيسواد سنجش و ارزش   
 بـودن  ي و عملـ ينظـر .  انجـام شـد  يابي مـوارد مـرتبط بـا سـنجش و ارزشـ     يبند مي تقس ءنهيزم

 مطالـب سـنجش   ة ارائيم، چگونگيت مفاهيماه ، با توجه به   يابي سواد سنجش و ارزش    يها مولفه
. ن عرصه انتخاب شـد    ينظران و استادان ا    ن مشورت با صاحب   يها همچن   در دانشگاه  يابيو ارزش 

 يهـا  پرسش پاسخ به. ن شده بوديين انتخاب و تعيشيمطالعات پ ز با توجه بهيا ن ه محدوده پرسش 
رونبـاخ و   ك يل آلفـا  يـ تحل.  صـورت گرفـت    يمـ كروش   ق به ي تحق يها شده جهت هدف   ميتنظ
رونبـاخ،  ك يج آلفا ينتا. ارگرفته شد ك  سازه به  يي و روا  ي درون يياين پا ي جهت تخم  يل عامل يتحل

 ي آمـار  يهـا  لي انجام تحل  يها برا  ن داده يبنابرا). α =78/0(ان داد    را نش  ي قابل قبول  ييايسطح پا 
                       . مناسب برخوردار بودييق از روايگر  ابزار تحقيان ديب گر مورد قبول واقع شد، بهيد

  ق يروش تحق -5
 آمـوزش   ةني مدرسان در زم   يابيسواد سنجش و ارزش     به يابي پژوهش با هدف دست    ةپرسشنام

ل يـ ننـده تحو  ك تك شـر  200 به   يل حضور كش ا به يل و   يمي و با ا   يران طراح ي در ا  يسي انگل زبان
 و بـا  يمـ ك يهـا  ل دادهيـ روش تحل  اطالعات پرسـشنامه بـه    يج حاصل از گردآور   ينتا. داده شد 

                                           . شدي بررسي و آزمون معناداري اعتبارسنجي براSPSSافزار  استفاده از نرم

  جينتا -6
م تجربـه و بـا      ك يسين مدرسان زبان انگل   ي ب يابي سواد سنجش و ارزش    يها ن مولفه يتفاوت ب  -6-1

  تجربه
چهـار    بـه يارك ةزان تجربيس در دانشگاه، بر اساس ميتدر  مشغول به يسيمدرسان زبان انگل  

ن ي ب يدار يمعن تفاوت   ي بررس ي طرفه برا  يكانس  يل وار يم شدند؛ سپس آزمون تحل    يگروه تقس 
. انجـام شـد   ) سـال 16 -20 / 11-15 / 6-10 / 1-5(س مختلف   ي تدر ةها با سنوات تجرب    گروه

  . دهد ين آزمون را نشان ميج اي نتا2جدول 
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 ها  بودن مولفهي و عملينظر س نسبت بهي چهار گروه تجربه تدريفيل توصيتحل .2جدول 

 N Mean Std, Deviation Std. Error 

1-5 31 45.1613 4.91323 .88244 

6-10 78 43.1923 4.61240 .52225 

11-15 67 40.8060 4.80605 .58715 

16-20 24 41.2083 4.92535 1.00538 

 ينظر

Total 200 42.4600 4.97919 .35208 

1-5 31 97.1613 8.38688 1.50633 

6-10 78 97.2051 8.53314 .96619 

11-15 67 93.2537 8.42497 1.02927 

16-20 24 90.2083 9.89501 2.01981 

 يعمل

Total 200 95.0350 8.94785 .63271 

 يابي سـنجش و ارزشـ   ي عملـ  يها  مولفه يبرا) 3جدول  ( طرفه   يك ANOVAج آزمون   ينتا
  ).  F(3,196) = 5.703, p =.001(ر شده نشان دادك ذيها ن گروهي را بيدار يتفاوت معن

  يابي سواد سنجش و ارزشي عمليها  تجربه و مولفهيرا بANOVAج ازمون ي نتا.3جدول

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
5.703  426.400 3 1279.199 ها ن گروهيب .001 

ها در داخل گروه 14653.556 196 74.763   
    199 15932.755 جمع

  

ها استفاده شد،   گروهاني نشان دادن نقاط تفاوت در مي شفه برا يبين مرحله آزمون تعق   يدر ا 
س ي مختلـف سـنوات تـدر   يهـا  ن گروه ي را ب  يدار يز تفاوت معن  ين) 4جدول  (ن آزمون   يج ا ينتا
  :دهد ير نشان ميشرح ز به

1-5 and 16-20 (p = 0.01), 6-10 and 11-15 (p = 0.03), and 6-10 and 16-20 (p = 0.004). 
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ن چهار گروه ي بيابي سنجش و ارزشي عمليها هها در مولف  تفاوتيي شناساي آزمون شفه برا.4جدول 
  يارك تجربه

95% Confidence 
Interval 

(I) Group (J) Group 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

6-10 -.04384 1.83581 1.000 -4.8008 4.7131 

11-15 3.90756 1.87818 .163 -.9592 8.7743 1-5 

16-20 6.95296* 2.35092 .018 .8612 13.0447 

1-5 .04384 1.83581 1.000 -4.7131 4.8008 

11-15 3.95140* 1.44027 .033 .2194 7.6834 6-10 

16-20 6.99679* 2.01832 .004 1.7669 12.2267 

1-5 -3.90756 1.87818 .163 -8.7743 .9592 

6-10 -3.95140* 1.44027 .033 -7.6834 -.2194 11-15 

16-20 3.04540 2.05694 .451 -2.2846 8.3754 

1-5 -6.95296* 2.35092 .018 -13.0447 -.8612 

6-10 -6.99679* 2.01832 .004 -12.2267 -1.7669 16-20 

11-15 -3.04540 2.05694 .451 -8.3754 2.2846 

 يابيسـنجش و ارزشـ   ي نظـر يهـا   مولفـه يبرا) 5جدول ( طرفه يك انسيل واريج تحلينتا
: دهـد  ي متفاوت نشان مـ ياركن چهار گروه مدرسان با تجارب      ي را ب  يدار يمدرسان تفاوت معن  

F(3, 196) = 7.187, p = .00 .ـ يدار  ز تفاوت معنـا ي شفه نيبيآزمون تعق هـا   ن گـروه يـ ن اي را ب
  :نشان داد

1-5 and 11-15 (p = 0.000), 6-10 and 11-15 (p = 0.01), and 16-20 and 1-5 (p = 0.01). 
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 يابيارزش و سنجش ينظر يها مولفه و تجربه ي براANOVA ازمون جي نتا.5جدول 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig.  

 000. 7.187 162.978 3 488.935 ها ن گروهيب
ها در داخل گروه 4444.745 196 22.677   

    199 4933.680 جمع

ن چهار گروه ي بيابي سنجش و ارزشي نظريها ها در مولفه  تفاوتيياسا شنيزمون شفه براآ .6جدول 
  يارك ةتجرب

95% Confidence 
Interval (I) Group (J) Group 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

6-10 1.96898 1.01107 .212 -.6509 4.5889 
11-15 4.35532* 1.03440 .000 1.6750 7.0357 1-5 
16-20 3.95296* 1.29476 .014 .5980 7.3080 

1-5 -1.96898 1.01107 .212 -4.5889 .6509 
11-15 2.38634* .79322 .016 .3309 4.4417 6-10 
16-20 1.98397 1.11158 .284 -.8964 4.8643 

1-5 -4.35532* 1.03440 .000 -7.0357 -1.6750 
6-10 -2.38634* .79322 .016 -4.4417 -.3309 11-15 
16-20 -.40236 1.13285 .985 -3.3378 2.5331 

1-5 -3.95296* 1.29476 .014 -7.3080 -.5980 
6-10 -1.98397 1.11158 .284 -4.8643 .8964 16-20 
11-15 .40236 1.13285 .985 -2.5331 3.3378 

 مختلف رشته   يها شيان در گرا  ي مدرسان ز  يابي سواد سنجش و ارزش    يها ان مولفه يتفاوت م  -6-2
  يسيزبان انگل

 يدر ازا ) ات  يـ آمـوزش، ترجمـه، ادب    ( ش  يگـرا  ان سه يدار م   وجود تفاوت معنا   ي بررس يبرا
.  طرفـه انجـام شـد   يـك  ANOVA، آزمون يابي سنجش و ارزشيها  بودن مولفهي و عمل  ينظر
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 :دهد يها نشان م  بودن مولفهيلا عمي ي نظريازا  هر سه گروه را بهيفيل توصي تحل7جدول 

 ها  بودن مولفهي و عملي  نسبت به نظريسي رشته زبان انگل شي سه گرايفيل توصيتحل .7جدول 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

 38494. 4.76142 42.7320 153 آموزش

 1.21268 5.00000 41.0000 17 يمترجم

 1.08845 5.96166 41.9000 30 اتيادب
 ينظر

 35208. 4.97919 42.4600 200 جمع

 69971. 8.65492 95.4575 153 آموزش

 1.84464 7.60563 92.2941 17 يمترجم

 1.99291 10.91561 94.4333 30 اتيادب
 يعمل

 63271. 8.94785 95.0350 200 جمع

 سـواد سـنجش و      يهـا   هـر دو گـروه مولفـه       يبـرا ) 8جدول  ( طرفه   يك ANOVAج  ينتا
 سـواد سـنجش و   يمولفـه هـا  ) 9جـدول  ( و F(2, 197) = 1.036, p = .357 ي عمليابيارزش
  .دهد ي را نشان نميدار ي تفاوت معنF(2, 197) = 1.151, p = .319 ي نظريابيارزش

 سواد سنجش ي عمليها  و مولفهيسي زبان انگلء رشتهيها شين گراي بANOVAج ازمون ي نتا.8جدول 
  يابيو ارزش

 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

 357. 1.036 82.943 2 165.885 ها ن گروهيب

ها در داخل گروه 15766.870 197 80.035   

    199 15932.755 جمع
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 سواد سنجش و ي نظريها  و مولفهيسي رشته زبان انگليها شين گراي بANOVAج ازمون ينتا .9جدول 
  يابيارزش

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 319. 1.151 28.483 2 56.967 ها ن گروهيب

ها در داخل گروه 4876.713 197 24.755   
    199 4933.680 جمع

 سنجش و يها ازي مرتبط با ن  يها  قسمت ي بررس ينامه برا  ج حاصله از بخش دوم پرسش     ينتا
 سـنجش  يها ه روشك از آن بود كيدگاه مدرسان، حاي گذرانده شده از ديها  در دوره يابيارزش

ن يدتريـ  نمرات آزمـون و بـازخورد مف       يل آمار ي، تحل يسينه نو ي، ساخت آزمون، گز   يابيو ارزش 
، يالسـ ك يابين مدرسـان همـواره در سـنجش و ارزشـ          يهـا بودنـد، همچنـ      ن دوره ي ا يها بخش

  .باشند يازمند آموزش مستمر و روزآمد مي آزمون نيياي و پايي نمرات ازمون، روايافكواش
 توسـط   يبنـد   درجـه  ي بـرا  يا نـه يگز ه شامل سه سوال شـش     كنامه    پرسش در بخش چهارم  

 يافكـ  و وجود دانش     يابي مهم سنجش و ارزش    يها  مولفه ي، سخت ي سودمند يمدرسان در بررس  
  . ر بدست آمديج زي شده بود، نتايها طراح  آنءدرباره

 يبند درجه
  اساس بر

ل يتحل
  ييروا

ل يتحل
  ييايپا

 يابيارزش
  يالسك

ساخت 
  آزمون

 يجراا
  آزمون

ل نمرات يتحل
  آزمون

  6  2  5  1  3  4  يسودمند
  6  2  5  3  4  1  يسخت
  1  2  3  5  6  4  يافكدانش 

 يازآموزشين
  6  5  2  1  4  3  مدرسان

 يالسـ ك يابي در مورد ارزش   يافكشود مدرسان داشتن دانش      يه در باال مشاهده م    كهمانطور  
 يـي ل روا يب تحل ين ترت يو به هم   دانند يم يابين مورد در بحث سواد سنجش و ارزش       يتر دي مف را

 يهـا   و روش  يالسـ ك يابي ارزشـ   بـا  يين اشنا يد همچن وش يمن مورد محسوب    يتر ازمون سخت 
  . باشدي مدرسان مي آموزشيازهاين نيمختلف آن از مهمتر
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  بحث  -7
الت ي تحـص يهـا  ل در دورهي از تحصيه آموزش ناشكدهد  يج  پژوهش حاضر  نشان م      ينتا

 مدرسـان دارد و     يابي بر سواد سنجش و ارزش     يمن خدمت، نقش موثر    ض ي و آموزشها  يليمكت
ارست، آنان اظهار داشـتند     كامال اش كان به بخش دوم پرسشنامه      يگو ن موضوع از نظرات پاسخ    يا

 نظـام سـنجش و   يـك ال در كجاد اشي مختلف، موجب ا  يها ها در دوره    نبودن آموزش  ياربردك
ان مدرسان زبـان  يس را مي تدرةنقش تجربه و سابقتوان  ياگر چه نم.  موفق شده است   يابيارزش
 وجـود   ة، پرسش اول پـژوهش دربـار      يل آمار ي تحل ةجينت ده گرفت، اما با توجه به     ي ناد يسيانگل

ه كـ ن برامـد    ي آنـان، چنـ    ياركـ  ةتجرب  مدرسان با توجه به    يابين سواد سنجش و ارزش    يتفاوت ب 
گـذرد،   ي مـ يمتـر كها زمان  ل آنين تحصايه از فراغت از زمان پاكتر  تجربه مكمدرسان جوان و   

روز بـودن اطالعـات      ل بـه  يدل  به ي باالتر يابيطور متوسط از سطح سواد سنجش و ارزش        د به يشا
  .برخوردارند

ن تجربـه  يمتـر كن و يشتريـ  بـا ب يهـا  ن گـروه ي بيدار يق حاضر اختالف معني تحق يها افتهي
 يدار ي سال تفـاوت معنـ     6-10 و   1-5 تجربه   يها ن گروه ين حال ب  يبا ا . دهد ي را نشان م   يارك

نـوع    سـال گذشـته نـسبت بـه        10 در   يرييـ د تغ يه شا كرسد   ينظر م  ن طور به  يوجود نداشته و ا   
تواند  يه خود م  كشور وجود نداشته است     ك  ي در نظام آموزش   يآزمون ساز  آموزش و نگرش به   

ـ   بـا  يهـا  ن گروه ي، ب ياز طرف . ا سازد ينده را مه  يقات آ ي تحق ي برا يا نهيزم بـا  ( بـاال  ياركـ  ة تجرب
رش يعدم پذ  د مربوط به  ين امر شا  يه ا كشود   يده نم ي د يهم تفاوت )  سال 11ش از   ي ب يارك ةتجرب

ن نبـود   ي و همچنـ   ي حـس برتـر    يل نـوع  يدل ، به يابي سنجش و ارزش   ةنين در زم  ي نو يها آموزش
ن افـراد،   يبا ا  در مواجهه    ي نظام آموزش  ي باشد، از طرف   يل ثبات شغل  يدل  به ي استخدام يها زهيانگ

متـر از  ك با تجربـه  يه در افرادك يدر صورت. اورده استيل آموزش بوجود ن   يمك ت ي را برا  يالزام
...  موقت و    ي، قراردادها ي شغل يع و ارتقا  ي و ترف  ي اعم از استخدام   ي علم يها نشي سال، گز  10
ه كرده است   كتر   املك يسب سوابق علم  كد آموزش و    ي جد يها افتهي يريفراگ ها را مجبور به    آن

ت ك و شر  ي، برگزار ي مطالعات يها  مرتبط، استفاده از فرصت    ي نرم افزارها  يريق فراگ ين از طر  يا
قـات  يجه با تحق  ين نت يه ا كسر شده است    يم...  و   ين الملل ي و ب  ي داخل يها ناريها و سم   ارگاهكدر  

 يآموزشـ  يهـا  استي مختلف با س   يها طين است در مح   كه البته مم  ك دارد   يز همخوان يگذشته ن 
گـر، از  ي از طـرف د .ها متفـاوت باشـد    از آنياربردكوه آموزش و استفاده   يش متفاوت، نسبت به  

ه دانـش   كـ توان گفت    يا باالتر دارند، م   ي ارشد   يارشناسك كنندگان؛ مدر ك تك شر يه تمام كآنجا
ار مدرسـان   كـ ن  يس در حـ   يت تـدر  يـ  موفق ي بـر رو   يابيم سنجش و ارزش   ي مفاه ةروزامد دربار 

 يهـا  نرو، آمـوزش  ياز ا .  باشند   قبل از اشتغال آن را فرا گرفته       ة اگر در دور   ير است، حت  رگذايتاث
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 ي مهـم در نظـام آموزشـ   يعنـوان امـر    مدرسان بـه  ي برا يابي سنجش و ارزش   يمداوم و تخصص  
                                                                        .د در نظر گرفته شوديبا ن امر ياران اكاندر شور توسط دستك

 سـواد سـنجش و      يها ه در هر دو گروه مولفه     ك سوال دوم،    يها ل داده يج تحل ينتا با توجه به  
ه نظام  كن موضوع باشد    يا ن است مربوط به   ك مشاهده نشد، مم   يتفاوت  ي نظر  و ي عمل يابيارزش

ز فقـط   ي ن يركح ف  سط ةن، توسع يبنابرا. ندك ير را دنبال م   ك تف يكصورت واحد فقط      به يآموزش
 بوجـود  ي تفـاوت ي آموزشـ يها ن  گروه يه ب ك است   يهيند و بد  ك يت م كر حر كن تف يرامون هم يپ

د ي، شـا  ياز طرفـ  . گر وجود ندارد  ي د ياربردك يها  سنجش  روش   ي برا يه فرصت كد چرا   يآ ينم
ل يـ دل انـد، بـه    يسيـ س زبـان انگل   يتـدر  س مشغول به  ي آموزش زبان انگلس   كه با مدر  ك يمدرسان

 سـطح   ي، دارا يلـ يمكالت ت ي تحص يها  در دوره  يابي سنجش و ارزش   يندن دروس تخصص  گذرا
ن يـ  ارائه شـده در ا ين عدديانگيه مك باشند يابي سنجش و ارزش   يها  با مولفه  يي از آشنا  يباالتر

ات ي، از جمله ادبيسيگر زبان انگلي ديها شيز نشانگر آنند، اما در عمل مدرسان با گرا       يق ن يتحق
 يابي سنجش و ارزشـ   ي سطح آگاه  ي خود، دارا  ي شغل ي بقا ي باال ةزيل داشتن انگ  يلد ، به يسيانگل

هـا،   ق گذرانـدن دوره   يه از طر  ك هستند   يسي آموزش انگل  ك در سطح مدرسان با مدر     يقابل قبول 
ـ  ي آمـار  يدار يه موجب عدم معن   ك يا گونه دست آوردند، به   به... ها و    ارگاهك  يهـا  شين گـرا  ي ب

  .ق شده استين تحقي ا دريسيمختلف زبان انگل
 مدرسـان در    يافك يق، نبود دانش عمل   ين تحق ينامه در ا   پرسش  به ييوه پاسخگو يسرانجام ش 
 يالسك يابي ارزش ةنيژه زم يو  مناسب و روزامد مرتبط، به     يها  و نبود آموزش   يابيسنجش و ارزش  

 در ديـ  مدرسـان با يابيت و آمـوزش سـنجش و ارزشـ     ين راستا، حما  يدر هم . سازد يرا مطرح م  
 ة اطالعـات دربـار    يپـس گـردآور   .  درنظر گرفته شـود    يابي سواد ارزش  يها جاد سنجش يزمان ا 

شرفت يـ تواند در پ   ي م يابي آموزش سنجش و ارزش    يرگذاريها و تأث    مدرسان، تجربه  يها تياولو
 شده توسـط  يزير  مدون و مستمر برنامهي آموزش يها  دوره ةها مؤثر باشد و با ارائ       داده ةمجموع

                                                          .، مدرسان را توانمند سازديآموزشران يمد
عنوان منبع    مدرسان به  يريادگي مرتبط با آموزش و      يها احتمال از پژوهش   نده به يمطالعات آ 

 مدرسان بهره خواهند جست     يابي سواد سنجش و ارزش    يريگ لك ش ي چگونگ يها برا   داده ياصل
 يازهايها و ن  يد، مدرسان نگران  يگو يم) 2000(» ارتكبرو«ه  كهمانطور  ). 1999د،يت و ل  ياسم( 

 و ين موضـوع بررسـ  يـ ا. هاسـت   آنيالسـ كط يدر محـ  تيـ  فعالةجيه نتكخاص خود را دارند     
 متقابـل  ةه مدرسان از رابط  ك نيا  خواهد داشت؛ مشروط به    ي را در پ   ي آموزش يها تياصالح فعال 

 دارد، يابي سـنجش و ارزشـ  يهـا  نيشه در تمـر يـ ه رك يارها و اعمالكراهان مراحل مختلف،    يم
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 بهتـر از  ك دري را بـرا ييرهايز مـس يـ ق نين تحقيج اينتا                                                                       ).2011وه،ك( داشته باشند يافك يآگاه
  .دهد ينده ارائه مي آيها وهش و آموزش مدرسان در پژيابيسواد سنجش و ارزش

 يريگ  جهينت -8
 آمـوزش   يهـا  ژه در دوره  يـ و  بـه  يسيـ  مدرسان زبان انگل   يابيگسترش سواد سنجش و ارزش    

از يـ  زبان، فرهنـگ و آمـوزش ن       ي ارتباط درون  كن در يه، همچن يق دانش پا  يتلف ضمن خدمت، به  
 يخصوص چگونگ  ه مدرسان از دانش ب    ي شخص ك و در  ين، دانش نظر  يافزون بر ا  .  دارد يجد

د مـورد   يـ  با يابي و سـنجش و ارزشـ      يريادگيـ س،  ي تدر يها  هدف ياصالح و استفاده از آن برا     
سنجش و  ش منتقدانه مدرسان نسبت بهي و آزمايعمل  بهين دانش نظر  يل ا يتبد. رديتوجه قرار گ  

 ة و توسـع   يابي مراحـل سـنجش و ارزشـ       ييه شناسـا  كار مهم است؛ چنان   يز بس ي خود ن  يابيارزش
ن ي ا يايت پو ي و ماه  يدگيچيبا وجود پ  .  دارد ياريت بس ي معلمان، اهم  يابيش سنجش و ارزش   دان

. دار بمانـد يـ  دانش مدرسـان زبـان پا  ةه توسعكز وجود دارد  يان ن كن ام ي چندجانبه، ا  يها يآگاه
 يهـا  تيـ  در ظرف  يسيـ د از مدرسـان زبـان انگل      يـ ه با كـ ر است   يارناپذكقت ان ين حق يسرانجام، ا 

ه كـ رد كـ  يت جـد يـ  حمايابي سنجش و ارزشـ ةني باسوادشدن در زميفشان براي و وظا يا حرفه
امل از آنچه سـواد     ك كجاد در يا. رده است كآن اشاره    ز به ين) 2004 و   2013(طور مشابه پوفم     به

ـ    ة آن، مرحل  ة و مطالع  يريگ  اندازه ي است و چگونگ   يابيسنجش و ارزش   ن يـ  در ا  ي انتقـال بحران
                                                                        .ه استيرو

، يابي و سـنجش و ارزشـ      يسـاز   آزمـون  ةني در زم  يا  حرفه ةه توسع كرسد   ينظر م  طور به  نيا
 ياز ضـرور  يـ  مـداوم، ن   يا  حرفه ةدار و توسع  ي پا  گر، آموزش يان د يب به. ت است يز اهم يار حا يبس

 يشرفت و گـسترش بـا برگـزار     يـ منظـور پ    بـه  شوديـ شنهاد م يـ پ.  است يرانيران ا يمدرسان و مد  
 و يي مدرســان شناســايابيمبــود در ســواد ســنجش و ارزشــك يهــانــهي خــاص، زميهــا دوره
 ة آمـوزش توسـع    يهـا  ت در دوره  كن، لـزوم شـر    ي همچن .د شود ي آنان ساالنه تمد   يها نامهيگواه

.  دربرداشـته باشـد   ارتقا رايستگي آن شاةجيت مدرسان باشد و در نت  ي صالح ةد نشان يبا  يا حرفه
منظـور   ن بـه يـ نـد و ا كجـاد  يهـا ا   در طرح درسيراتييد تغيران باي مدي آمادگيها امروزه برنامه 

                                                                                             . استيابي سنجش و ارزشير جهانيي با تغيهمگام
 ضرورت نشان دادن عوامل موثر بر سواد سـنجش و آمـوزش             يق برا ين تحق ياصوال انجام ا  

ن عوامـل   يـ ت شـناخت ا   يـ ق در نـشان دادن اهم     ي پرسشنامه و تحق   يمدرسان بوده و نوع طراح    
ط ي و محـ   يابيم ارزشـ  ي مدرسـان از مفـاه     كت در يـ اهم ن،  بـا توجـه بـه       يبنابرا. رگذار است يتاث
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 و  يت ذهنـ  ي جـذاب  ي دارا يهـا  درس، طـرح    يابي سواد سنجش و ارزشـ     يريگ لك در ش  يآموزش
.  سنجش استفاده شـود    يها ني و تمر  كادرا ز به ك تمر يق مدرسان برا  يتواند در تشو   ي م ياحساس

 را در ارتبـاط     يارورزكـ  يهـا  خـدمت، فرصـت     مدرسان ضمن  يتوانند برا  يان م ين مرب يهمچن
آمـوزش ضـمن خـدمت مدرسـان        . ش دهنـد  ي افـزا  ين عملـ  ي و تمر  ين نظر يق ب ي و تطب  يبخش

د مدرسـان  يـ  عقاك دري بـرا يافكـ زان توجه و صبر يه در آن م كاز دارد   ي ن يدي جد يها برنامه به
 را يطيازهـا شـرا   ين اسـت ن   كـ ن مم يهمچنـ .  وجـود داشـته باشـد      يابيسنجش و ارزش   نسبت به 

، در آمـوزش سـنجش و       ي و چه گروهـ    يصورت فرد  مدرسان چه به   ه در آن به   كوجود آورد    به
، شـامل  يطين شـرا يچنـ .  شـود كمـ كننـده  ك يابي ارزشيكعنوان  بهت يشرفت هو ي و پ  يابيارزش

 مدرسـان،   يابي سـنجش و ارزشـ     ي عمل يها نيات تمر ي گذاشتن تجرب  كاشترا  به يجاد فضا برا  يا
 خـود و  يابي ارزشـ يها ني تمريها  گزارشيق معلمان در گردآوري تشوي برا ييها كجاد محر يا
 از نظـام  يابيشده در سنجش و ارزش  اعمال يها استي انتقاد مدرسان از س    ي برا ي فرصت ييا برپا ي

  . استيآموزش
 بهتر مدرسـان    ك و آموزش در   يابيه دانش سنجش و ارزش    ك ييها ت از اقدام  يان، حما يدر پا 

 مـورد  يريادگيـ نـد  يل فرايد بر تسهكيتواند اصالح و باال ببرد، با تا ي را ميابياز سنجش و ارزش   
ن يهمچنـ . انـد  آن اشاره داشته   ز به ين) 2013(اران  كا و هم  كه دلو كهمان گونه    رد، به يتوجه قرار گ  

 متفـاوت نـسبت     يهـا  نـه يل سـطوح مختلـف در زم      ي تـسه  ي چگـونگ  ةق دربـار  ي و تحق  يبررس
ه كـ تنهـا مـوارد موفـق، بل    نـه . رديت قرار گيد مورد حما  ي با يابيشرفت سواد سنجش و ارزش    يپ به

د يـ ط خود باي در محيابيجش و ارزشسن  مدرسان در حال خدمت، نسبت بهةموارد ناموفق دربار 
                                    .  مدرسان قلمداد شوديش سطح آگاهي افزاي مؤثر و راهگشا  براياركعنوان راه به
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