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مقاله حاضر به سننش  مینزان شايگن دی دانمنشممعلمان چكیده: 
هنا، آزممن بندیدسن هۀ آممزش زبان و ادبیات فارسی در زمینۀ رش 
هنا و ابزارهنای هنا، روشوتحلین  آزممنريزی آزممن، تشزينهطرح

پردازد. بندي  منونمر های هنشارشده میجديد در سنش ، و آزممن
کارگیری طرح سننش  دوگروهنی اسن هاده از روش ارزشیابی با به

 ۀشام  دانمشممعلمان کارشناسی پیمسن  پژوه آماری  ۀشد. جامع
شنام   ،آممزش زبنان و ادبینات فارسنی دانمنداه فرهندینان ۀرش 

 از بننی  ، و نممنننه آمنناری1396و  1394های شنندگان سننالپذيرف ه
ه يادشنده کن از بنی  دو ورودیدانمشممعلمان مذکمر، ان خاب شد. 

من نهنر آزمن 283ای به حشم نهر بمد، از نممنه 694تعدادشان جمعاً 
و  نهر بررسی 263های ام حانی ک بی به عم  آمد که در نهايت برگه

ز دهد دانمشممعلمان در چهنار مللهنه اها نمان میياف هتحلی  شد. 
اند. بنه شده، شايگ دی الزم را احراز کردهگانه بررسیهای پنجمللهه
هنا و هنا، روشتشزينه و تحلین  آزممن ۀی کنه در سنه مللهناگمنه

هنای هنشارشنده، در سنطحی ابزارهای جديد در سننش  و آزممن
هنا در سنطحی ضنعیا حنا ز بندی آزممندس ه ۀم مسط و در ملله
 ريزی آزممن در سطحی بگیارطرح ۀاند. آنان در مللهشايگ دی شده

  .ضعیا قرار دارند

و  ای دانمشممعلمان، شايگ دی تملیدرفه: شايگ دى حهاکلیدواژه
اه ادبیات فارسی، دانمد های تحصیلی، آممزش زبان واجرای آزممن
 فرهندیان.
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Abstract: The present article assesses the 
competence of student-teachers of Persian 
language and literature education in the 
field of classification of exams, exam 
planning, analysis of exams, new methods 
and tools in assessment, and standardized 
exams. For this purpose, a two-group 
assessment design was employed as the 
evaluation method. The statistical 
population of the study included 
undergraduate student-teachers in the field 
of Persian language and literature at teacher 
training university throughout the country, 
who have been admitted in 2015 and 2016. 
Also, the statistical sample was selected 
from these student-teachers. The two 
mentioned entrances had a total number of 
694 people. From a sample of 283 people, a 
written test was performed and finally exam 
sheets of 263 people were examined and 
analyzed. The analysis of the findings 
shows that the student-teachers have 
achieved the necessary competency in four 
of the five components studied. In such a 
way that in the three components of test 
analysis, new methods and tools of 
assessment and standardized tests are 
qualified at a moderate level; and in the test 
classification component at a low level. 
They have poor knowledge of test planning 
component and have not acquired the 
necessary competence.  
Keywords: professional competence, 
student-teachers, academic exams, teaching, 
Persian language and literature, teacher 
training university 
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 مقدمه

در معنای  -گميند( می1381که انمری و همكاران )چنان -شايگ دی در زبان فارسی ۀواژ

و  «شايگ دی»شايگ ه بمدن، لیاقت و اس حقاق است. بر اساس همی  منبع، صالحیت نیز 

ايد در زبان فارسی م رادف به تمانايی برای انشام دادن کاری معنی شده است. لذا اي  دو را ب

 1شمدحگاب آورد. در زبان اندلیگی نیز مههمم شايگ دی و صالحیت با واژگانی چند بیان می

شمد. در اغلب برای تبیی  اي  ممضمع به کار گرف ه می 2ompetenceCکه در بی  آنها واژه 

در علم حقمق،  (بتمانايی انشام مطلمب کار  (شده سه معنی دارد: الا اندلیگی واژه ياد

مهارت ممرد نیاز در شغ   (صالحیت يک دادگاه، سازمان يا فردی برای رسیدگی به امری پ

، 2004، 3ای خاص. معنای اول و آخر در اي  پژوه  ممرد نور است )رک. همرنبیيا وظیهه

 شده(. ذي  واژگان اشاره

)يا  هايیمهارت و هادیتمانمن ای از صهات،اى دانمشممعلمان مشممعههاى حرفهشايگ دى

باشند )رک.  برخمردار آنها از بايد ایحرفه لحاظ که آنان به ندرش، دان  و مهارت( است

 ۀ(. لذا اي  اصطالح، چنان که ناظر به حرفه معلمی باشد، دربردارند12، ص1396رضايی، 

مان حاص  ها و دان  آنهاست که به عنچنی  مهارتهای فردی معلمان و همها و ندرشکیهیت

 (.66، ص2011،  4شمد )لیاکمپملمکارشان ظاهر می

شايگ دی معطمف به دان  »، الزم است به «ای دانمشممعلمانشايگ دی حرفه»در تمضیح      

نیاز است. شايگ دی تربی ی اشاره شمد که دارای نق  پی « (PCK)تربی ی ممضمعی 

بی دان  ممضمعی و دان  تربی ی تنیدگی و ادراک ترکیشايگ دی حاص  از درهم»ممضمعی 

ای است که برای به کارگیری در ممقعیت تربی ی حاص  آمده و امكان آممزش )تربیت( مدرسه

کند و با قابلیت به کارگیری تلهیقی )تمأمان( شايگ دی در رش ه تخصصی را فراهم می

دی، نمعی شمد. اي  شايگ ممضمعی و شايگ دی تربی ی در ممقعیت تربی ی خاص م بلمر می

برآيند ترکیبی است و با ادراک دان ، فهم مگأله، انطباق تشربه و تملید نور همراه است. اي  

                                                 
1. Competence, Competency, Capacity, Capability, Ability, Qualification …. 

 گیرد.هم با میزان کاربرد کم ر ممرد اس هاده قرار می  Competency ه. به عالوه، واژ2

3. Hornby 

4. Liakopoulou 
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شايگ دی، تمان اج هادی معلمی در ممقعیت تربی ی دارای مصداق خاص آممزش ممضمع 

 (.20، ص 1395پمر و احمدی )ممسی« است

 و آممزش وزارتب فرهندی، )شمرای عالی انقال «سند تحمل بنیادي  آممزش و پرورش»در 

ها و (، بر بازمهندسی سیاست38ص ،1390 ،پرورش و پرورش و شمرای عالی آممزش

ای های حرفهتربیت معلم و انطباق سطح شايگ دی برنامۀ درسیبازتنویم اصمل حاکم بر 

در نوام تعلیم و تربیت و  برنامۀ درسیمعلمان در سطح ملی و جهانی با مق ضیات الدمی 

های جذب، تربیت و ندهداشت معلمان در های مناسب برای ارتقای شیمهی سیاستطراح

( 39)ص 11-4آممزش و پرورش تأکید شده است. يكی از راهكارهای اي  هدف، راهكار 

های اخالقی، اع قادی، است که به ايشاد نوام ارزيابی صالحیت معلمان شام  شايگ دی

مبانی و اهداف سند تحمل راهبردی اشاره  م ناسب باای و تخصصی و ارزشیابی انقالبی، حرفه

های درسی به ايشاد انعطاف در برنامه 11-5 ( در راهكار39چنی  در اي  سند )صدارد. هم 

تربیت معلم م ناسب با تحمالت علمی و نیازهای نوام تعلیم و تربیت رسمی عمممی با تأکید 

به  11-6ربی ی و تخصصی معلمان، در راهكار های تروزرسانی تمانمندیرويكرد تلهیقی و به بر

ريزی های معلمان برای ممارکت ملثر آنان در برنامهاس قرار سازوکارهای ارتقای تمانمندی

های پژوهمدری و افزاي  تمانمندی زمینۀبه تمسعه  11-7درسی در سطح مدرسه، در راهكار 

و دس اوردها در سطح محلی و  ای به شك  فردی و گروهی میان معلمان و تبادل تشاربحرفه

های بازآممزی مگ مر علمی و تحقیقاتی و مطالعاتی و برگزاری ملی و ايشاد فرصت

های پژوهمی های الدمی تدريس برتر و اخ صاص اع بارات خاص برای فعالیتجمنماره

های علمیه های برتر و حمزهبر جلب ممارکت دانمداه 11-10معلمان، و باألخره در راهكار 

ای و دينی معلمان، کارشناسان و مديران با همكاری دانمداه حرفه -در امر تربیت تخصصی

 عمممی رسمی تربیت و تعلیم بنیادي  در تحمل نوری مبانی»فرهندیان تمجه شده است. در 

پرورش و شمرای  و آممزش وزارتايران )شمرای عالی انقالب فرهندی،  اسالمی جمهمری

( ارزشیابی عملكرد مربیان در طمل دوره آممزش، 392، ص1390، 2پرورش  و عالی آممزش

و نیز ارتقای  پايان دوره و در حی  خدمت ممرد تمجه قرار گرف ه و ح ی تمديد پروانه اش غال

 «درسی ملّی جمهمری اسالمی ايران ۀبرنام»آنان به اي  امر منمط شده است. امری که در  شغلی
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( 41ويژه در بند دهم آن )صرد تأکید و تمجه است؛ به(، مم1391 )وزارت آممزش و پرورش،

 که اصمل حاکم بر ارزشیابی پیمرفت تحصیلی و تربی ی برشمرده شده است.

، 1395پمر و احمدی تربیت معلم )ممسی برنامۀ درسیبر اساس طراحی کالن )معماری( 

 معلم عبارتند از: ایکلیدی حرفه های( شايگ دی17ص

 )شايگ دی تخصصی رش ه( 1ف به دان  ممضمعیمعطم هاین شايگ دی

 2تربی یمعطمف به دان  های ن شايگ دی

 3ممضمعیتربی ی معطمف به عم  های ن شايگ دی

 4عمممیمعطمف به دان  های ن شايگ دی

 دهفزاين گگ رش و رشد جهان، گذار حال در وضعیت» درگميد، ( می8، ص1396رضايی )

 و آممزش نوام جلمی رو به تغییر نیز و يادگیری، و رشد یشناسحمزه روان در ويژه به علمم

 يشابا معلمان وظايا افزاي  آن تبع به و هاو مأممريت اهداف زمینۀ در کممرها پرورش

 «.شمد اع بارسنشی و شناسايی ای معلمانحرفه هایصالحیت و هاشايگ دی تا کندمی

يعنی ، دشده دانمشممعلمانی يااهای حرفهاز شايگ دی زمینۀدر اي  مقاله تنها يک 

شمد. ، سنشیده می«5سازیهای تحصیلی و آزممنساخت و اجرای آزممن» ۀشايگ دی در زمین

که پیم ر عی يا دان  آممزش مح ماست و چنانممضمتربی ی معطمف به عم  ای که شايگ دی

 گه ه شد، در اسناد باالدس ی نوام تعلیم و تربیت کممر ممرد تمجه خاص است.

، 1395احمدی،  پمر و)ممسی «درسی تربیت معلم ۀطراحی کالن )معماری( برنام»در سند 

سازی در های تحصیلی و آزممنآزممن»دو واحد درسی با عنمان اي  ممضمع  ( برای45ص 

                                                 
1. Content Knowledge (Ck) 

2. Pedagogical Knowledge (Pk) 

3. Pedagogical Content Knowledge (Pck) 

4. General Knowledge (Gk) 

ک آمادگی ي ساخت آزممن برای سنش  کیهیت يا اع بار چیزی، يا برای سنش  دان ، مهارت، ندرش يا «سازیآزممن». 5

ات ان و ادبیآممزش زب هاى مهروض دانمشممعلمان رش هاى حرفهسازی يكی از شايگ دىفرد است. در اي  پژوه ، آزممن

 سطمح ع، درممضم های هرظرفیت با م ناسب ممضمعات درسی، فارسی دانمداه فرهندیان است که بر اساس آن، آنان برای

 کنند. می آممزان طراحی و تملیددان  هایها را جهت ارزيابی صالحیتانماع پرس  مخ لا
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ساعت(،  48ساعت عملی، مشممعاً  32ساعت نوری و  16) «1آممزش زبان و ادبیات فارسی

 «دان  آممزش مح ما )تربی ی ممضمعی(»های ه، از جمله درس. اي  زمیناخ صاص ياف ه است

ست روش  گردد، آيد. آنچه الزم اهای ممرد نیاز معلمان به حگاب میتري  مهارتو از کلیدی

بدي  معنی که معلمم گردد  ؛شممعلمان به اي  ممضمع اساسی استدانم ۀمیزان تگلط و احاط

آممزان دارند زم برای سنش  دان  و مهارت دان آيا آنان مهارت کافی در ساخت ابزارهای ال

های درسی دانمداه فرهندیان در ها و برنامهسنش  و پاي  پیمس ه خروجیيا خیر؟ چرا که 

 های ممرد نور است. يابی به هدفکننده دستنهايت تضمی 

ای يافت نمد، رغم جگ شمی بگیار، برای بررسی حاضر پیمینهکه علیبا تمجه به اي 

  د.مار آورشها به نخگ ی  پژوه  ۀکم در زمرماالً در نمع خمد اوّلی  يا دستِتمان آن را اح یم

آشكار سازد دانمشممعلمان  2های پژوهمی زيراي  مقاله بر آن است با محمريت هدف

های شده برای درس آزممنبینیزبان و ادبیات فارسی به چه میزان به اهداف پی  رش ۀ آممزش

 اند. سازی، دست ياف هآزممن تحصیلی و

 بندیدس ه زمینۀزبان و ادبیات فارسی در  رش ۀ آممزش. سنش  شايگ دی دانمشممعلمان 1

 هاآزممن

ريزی طرح زمینۀزبان و ادبیات فارسی در  رش ۀ آممزش. سنش  شايگ دی دانمشممعلمان 2

 آزممن

ه و تشزي زمینۀارسی در زبان و ادبیات ف رش ۀ آممزش. سنش  شايگ دی دانمشممعلمان 3

 هاتحلی  آزممن

ها و روش زمینۀزبان و ادبیات فارسی در  رش ۀ آممزش. سنش  شايگ دی دانمشممعلمان 4

 ابزارهای جديد در سنش 

های نآزمم زمینۀزبان و ادبیات فارسی در  رش ۀ آممزشسنش  شايگ دی دانمشممعلمان  .5

 هنشارشده 

                                                 
 است. (PK)است که در شمار دروس تربی ی  «ارزشیابی از يادگیری»واحدی  2. اي  درس غیر از درس 1

آممزش زبان و ادبیات فارسی)سرفص  مصمب دروس  ۀرش  ۀکارشناسی پیمس  هدرسی دور هها بر اساس آخري  برنام. هدف2

 ( ان خاب شده است.1395دانمداه 
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 پژوهش ۀپیشین

 ژوهشپ نظری الف. مبانی

ربیت تاندرکاران تعلیم و های دستای معلمان از جمله مهم ري  دغدغههای حرفهشايگ دی

و  نوران و نهادهای داخلیها اغلب ممضمع بحث و فحص صاحباست. ابعاد اي  شايگ دی

ده ( آم24، ص 1396مطالعاتی بگیار است. در پژوه  رضايی ) ۀمايخارجی بمده و دست

ای از  ردهصالحیت در قرن بیگت و يكم، بايد دان  گگ منگكم، معلم بااست: مطابق با نور ي

م هاروپا  گیمندرسی داش ه باشد. کمی ۀدرسی ممضمع خمد و اس هاده از فناوری در برنام ۀبرنام

س های اساسی برای اثربخ  بمدن در کالمع قد است که برخمرداری معلمان از صالحیت

ها از عمام  اصلی ملثر در ارتقای ممفقیت یدرس الزم است و داش   اي  شايگ د

هايمان آممزان است و باعث ترغیب معلمان به تداوم تمسعه و گگ رش صالحیتدان 

 های ممرد ان وار از يک معلم خمب را( شايگ دی27چنی  )همان، صهم رضايی شمد.می

ست. ادانگ ه  «یهای پداگمژيكها و عقايد و نیز دان  و مهارتهای شخصی ی، ندرشويژگی»

ارد رورت دها برای هر معلمی ضهايی که تگلط بر آنتري  حمزهبه عالوه، از نور وی، عمده

 عبارتند از: 

 ۀمبرنا شناسی تدريس، د( دان الا( دان  ممضمعی، ب( دان  راجع به يادگیرنده، ج( روش

ای مینهزمحیطی و ها )شرايط بافت ۀدرسی، ه( دان  عمممی تعلیم و تربیت، و( دان  دربار

 آممزش(.

زش و بنیادي  آمم تحمل اساس سند بر ،گیری پژوه  خمد( در ن یشه173، ص همانرضايی )

 های دیکلی شايگ ۀدس  سه به رامعلمان  ۀويژ هایشايگ دی باالدس ی اسناد ساير و پرورش

 هایگ دیای، و شايحرفه دان  به معطمف هایای، شايگ دیحرفه تعهد و اخالق به معطمف

 کند.می تربی ی تقگیم هایمهارت به معطمف

است که خمد يک تخصص  «دان  آممزش مح ما»ای، امروزه يكی از مصاديق دان  حرفه

در کنار تخصص مح مايی، و به مثابه مكم  آن است. به ديدر سخ ، الزمه آممزشدر ممفق 

هايی ديدر يد از دان  و مهارتبمدن، تنها احاطه بر دان  ممضمعی نیگت، بلكه در کنار آن با

از جمله روش آممزش، سنش  و ارزشیابی دان  تخصصی و ممضمعی و... نیز بهره داشت. 
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اي  امر برای معلمان حا ز اهمیت بگیار است، تا بر اساس آن، مح مای آممزشی را به 

نی  ند. بر اساس چکنآممزان، من ق  مد، يعنی دان های درست و دقیق به مخاطبان خروش

دار تربیت معلمان هگ ند، در کنار تربیت های دانمداهی مع بر که عهدهضرورتی، در نوام

کنند؛ به تخصصی معلمان، آنان را برای آممزش و ارزشیابی ممضمعات تخصصی نیز تربیت می

ای که هم قادر به تههیم ممضمعات تخصصی گردند و هم در سنش  و ارزيابی گمنه

 ارت الزم را کگب کنند. شده مهممضمعات تدريس

ممزش ست، آادار تربیت معلم در ايران دانمداه فرهندیان نیز به عنمان دانمداهی که عهده

اتی عملی وريزی های مخ لا، از جمله دو ضرورت فمق، برنامهمعلمان را با عنايت به ضرورت

ذا اي  ت. لرده اسای را طراحی و اجرا کهای درسی تازهکرده، و در راس ای اي  امر، برنامه

نیز  معیممض _های تربی یهای عمممی، تربی ی و... ، به شايگ دیدانمداه در کنار شايگ دی

به  «سازیهای تحصیلی و آزممنآزممن»ها، يعنی عنايت داش ه است. يكی از اي  شايگ دی

 عنمان ممضمع اي  پژوه  ان خاب گرديد.

سازی از اند. آزممنرک  اساسی تعلیم و تربیتآممزش و ارزشیابی مكم  هم، و به مثابه دو 

رد  زيرا اثبات ياای يک آممزشدر است؛ ها و نیازهای حرفهتري  تخصصتري  و مهمحگاس

د  دی دارن بگها و... به آگازی آن و اتخاذ تصمیماتی مانند ارتقای آزممدنیهکیهیت آممزش، ب

ند خمرده نده و يادگیرنده به آن پیمممفقیت يادده( 1399مرتضمی و همكاران ) و به تعبیر

آنچه بر  تر باشد، ن ايج آن قاب  اع مادتر است.از اي  رو، هرچه ابزار سنش  دقیق .است

ر، آما افزايد اي  است که چند دان ِ ديدر ازجملهحگاسیت و اهمیت اي  قلمرو دانمی می

آن  گیری و ممفقیت ممضمعی، و... در شك –ريزی درسی، دان  تخصصیشناسی، برنامهروان

 دخی  هگ ند. 

ظ ای جهت ساخت ابزار اس اندارد ملحمسازیِ نمي  مالحوات و اصمل عديدهدر آزممن

مینه ي  زاسازی است. در ها يا مراح  اصلی آزممنگردد. يكی از اي  مالحوات، تدارک گاممی

ا برای تهیه ر زير ۀحلمرچهار (، نوری اجمالی بیهكنیم که 1375کافی است به ديدگاه جعهرپمر)

 کند:آزممن ترسیم می
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 الت،. آماده کردن طرح آزممن )تمصیا هدف آزممن، تهیه ر مس مطالب، گزين  نمع سلا1

. 4ها؛ ه. بازبینی ماد3ها )طراحی سلاالت(؛ . نمش   ماده2دشماری و....(؛  ۀتعیی  درج

 آزمايی.پی 

زم در ه براساس آن، جرح و تعدي  الآزمايی بدان سبب است کآزممن يا پی اجرای پی 

و  تمان بر اساس آزممنی سن ینمی زيرا ؛ام شمد تا اس اندارد گرددآزممن اصلی انش

 اس انداردنمده تصمیمات بزرگ برای امر حیاتی تعلیم و تربیت اتخاذ کرد.

کید د تأسازی، مالحوات و اصمل ديدری نیز ممرهای اساسی در آزممنعالوه بر تدارک گام

 شمد:ای از آنها اشاره میاست که در زير به پاره

عدم  شناسان و پژوهمدرانای از زبان(، دس ه1392بر اساس پژوه  اس ارمی و قدوسی )

انی و   روهای زبانی را تنها ناشی از داليآممزان به ن ايج مطلمب در آزممنيابی زباندست

ست ااند که ممك  د؛ بلكه بر اي  عقیدهداننزای ام حنان نمیشخصی آنان يا شرايط اسن رس

   ممكبه عبارت ديدر، اح ماالً های آزممن باشد.ممك  اساسی در روش و کیهیت طرح سلال

 های فنردی و رواننی نینگت، بلكنه اين  ضنعا معطمف به چدمندی طراحیاساسی ضعا

بگا  شمد. ایمی ادهای آزممن است که ممجنب ارزينابی ننادقیق معلممنات زبنانی افنرپرس 

ه ی شدهنای اشن باه، در حقیقت قربانی خطای آزممنآممزانی که به دلی  طرح پرسن زبان

شی اب آممزس ک کنند معلم که به طمر طبیعی در ان ها يا مقطعی از تدريباشند. اينان تأکید می

نا آش درس آممزان  است، بايد بنا هدف آممزشی هرهای دان زبان، خماهان برآورد آممخ ه

س اسا های آزممن را م ناسب با آن طراحی کنند. اهداف خمد برباشد تا ب ماند سلال

 های زبانیرتشمند و دسن یابی بنه آنهنا بنرای فراگینری مهااس انداردهای آممزشی تعريا می

در  سزايی دارد وضروری است. لذا تعیی  اي  اهداف در بهبمد کیهیت آممزش زبان نق  به

رس و اس  ها با شرايط اس اندارد طراحی شمند، تنا حند زينادی از تنرس وی که آزممنصمرت

 شمد.آممزان هم کاس ه میها بر زبانتأثیرات منهی آن

از معیارهای ديدر برای ساخت آزممن اس اندارد، برخمردار کردن آنها از ويژگی روايی، 

ای تنوننیم شننمد کننه کننامالً بننر بننه گمنهپايايی و عینیت است؛ يعنی آزممن هم بايد 

های شنده منطبنق باشند؛ ننه بینم ر و ننه کم نر. هم ن ايج آن در ممقعیتمطالنب تندريس



... یفارس اتیشايگ دى دانمشممعلمان آممزش زبان و ادب یابیارزش  

119 

 

 

بعدی تكرارپذير باشد و هم اي  که اگر شخنصی ديدر بخماهد عملكرد و پاسخ ممابه 

و به آن  دنر سنشیدهآممز را ارزيابی کنند، بنه همنان ن ايشنی برسند کنه شنخص ديزبان

هنای ثابنت و واضنحی داش ه باشند تا هر ها چنان مطرح شمند کنه پاسنخرسیده است. پرس 

 کنند )همان(.راح ی ب ماند آن را ارزيابی فردی به

های وت( در پژوه  خمد مب نی بر منابع ممرد اس هاده، تها1392جلیلی و خداداديان )

ه کاند؛ ممضمعی اي  گمنه برشمرده «سن ی»و  «مند نمي نوامعلمی و »آزممن را در دو رويكرد 

ار مطمح نور قر «سازیهای تحصیلی و آزممنآزممن»ريزی و تدريس الزم است در برنامه

 گیرد.

 «سن ی»و « مند نمي علمی و نوام»در دو رويكرد  های آزممنتهاوت -1جدول 

 ويكرد سنتیدر ر« امتحان» منددر رويكرد علمی و نظام« آزمون»

آممزش و يادگیری  ۀهای زنشیريكی از حلقه« آزممن»
 است.

 ، پايانی بر آممزش است.«ام حان» 

 آزممن مع بر، مح ما و چدمندی تدريس مدرسان، و مح ما
و چدمندی يادگیری يادگیرندگان را تحت تأثیر قرار 

 دهد.می

ا آزممن و ن ايج آن تأثیری بر مح ما و روش تدريس ي 
 ری ندارد.يادگی

ی ها پی  از برگزارگردد تا پرس برگزار می« آزممنپی » 
و  آزممن اصلی اس اندارد شمند. پرس  اس اندارد، تعاريا

 های خاص خمدش را دارد.ويژگی

ها بدون بررسی و بالفاصله پس از طراحی، در سلال 
های گیرند و با قضاوتدهندگان قرار میاخ یار ام حان

 شمند.احان ارزيابی میشخصی و شمی طر
 عالماها تهاوتی ندارد، و هدف ام حان صرفاً نمع ام حان  شمد.به نمع آزممن و هدف آزممن تمجه می 

 قبملی/ ردی است.
های گیرد و پرس ها تحلی  آماری صمرت میروی پرس 

 شمند.آل، و آسان ممخص میخیلی سخت، ايده
بمل شمد و تنها قیها انشام نمهیچ تحلیلی بر روی سلال 

 شمد.دهندگان ممخص میشدن يا نمدن ام حان
  آممزان به هر پرس ، ممرد تشزيه و تحلیهای زبانپاسخ 

 گیرد؛ میزان سهملت/ دشماری و میزان تمییز هرقرار می
شمد و بر اساس آن، برای هر پرس  پرس  ممخص می

 شمد.ام یازی کم ر يا بیم ر در نور گرف ه می

 د،ام حان سخت بمده باشد و اع راضات زياد باش چنانچه

روند و در صمرتی می« روی نممدار» اًها اصطالحنمره
کنندگان در ام حان آسان بمده ها برای شرکتکه سلال

دهندگان و باهمش بمدن ام حان ۀباشند، تنها به منزل
 شمد.دهندگان تلقی میرضايت از کار آممزش

ز چیده، دقیق و هدفمند است. افرايندی پی« سازیآزممن» 
 سازی آممزش اس هادهها و ن ايج برای بهینهتحلی  پرس 

 شمد.می

بعدی است زحمت و تکطراحی سلال، کاری ساده، بی 
 ای بردهو از ن ايج ام حان، به دلی  عدم تحلیلمان بهره

 شمد.نمی
 زممنآشناخ ی و اج ماعی به ابعاد مخ لا مانند ابعاد روان 
 گردد. ايج آن تمجه میو ن

 به ابعاد و تأثیرات مخ لا آزممن و ن ايج آن تمجه 
 گردد.نمی
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 ر اي سازی است. اصمل و مبانی ديدری دآزممنای از اصمل بنیادي  در آنچه گذشت خالصه

ری مدداخامر ممرد تمجه و تأکیدند که در اينشا به ضرورت رعايت اخ صار از تبیی  آنها 

 گردد.می

 مرتبط هایپژوهش ۀینب. پیش

بممی  ۀارتبیی  و بررسی تأثیر اند» ( در پژوه  خمد با نام1399پمر و همكاران )فرخی .1

های زبانی مملد در ارزشیابی پميا در شناخت و رفع ممكالت يادگیری مهارت

 ممكالت تمانمی بممی ۀاندار اي  ۀواسط به که دادند نمان «آممزان م مسطهدان 

 الدمهای از بممی فهرس ی رفع آنها برای و بازشناخت مملد هایمهارت در را آممزاندان 

رست فه اي  که داد نمان نیز واريانس تحلی  از حاص  ن ايج داد. ارا ه ایمداخله

 باعث معناداری صمرت به و دارد نگبی برتری مذکمر معیار ۀاندار بر بممی ایمداخله

 شمد.می آممزان زبان نمش اری گه اری و هایمهارت يادگیری رشد

ها و تدوي  الدمی ويژگی»عنمان  ( در پژوهمی با1397جاويدان و همكاران ) .2

اند سیدهاي  ن یشه ر به، «های علمی بر اساس اسناد باالدس ی آممزش و پرورششايگ دی

ها، ها، دان سنش  الدمی شايگ دی معلم، يعنی ارزش ۀگانهای همتکه در بی  عام 

ي  بار االتربها، باورها، و صالحیت اخالقی به ترتیب ها، رغبتسالمت، تمانايی ها،اندیزش

  عاملی و وزن عاملی را بر روی عام  دوم الدمی شايگ دی معلمان نمان دادند.

ای معلمان بر تدوي  اس انداردهای عملكرد حرفه»( در پژوهمی با عنمان 1397رضايی ) .3

گميد: می «اع باربخمی آن سناد تحملی وشده در ااسايیهای شناساس شايگ دی

 رتبط،ای معلمان با مراجعه به ک ب و مقاالت مهای عملكرد حرفهگرها يا شاخصتمصیا

گر برای همت تمصیا 238مطالعات داخلی و تشارب عملی جهانی شناسايی و نهاي اً 

  تعیی  شد. اس اندارد و سی و ش  مللهه

ای معلمی در الدمی معیار صالحیت حرفه»ژوه  ( در پ1397م ی  و کیانی )عگكری  .4

حیت   صال، برآنند که الدميی جامع و اس اندارد برای سنش«تراز جمهمری اسالمی ايران

خص شا 512محمری و  ۀحمز 33ساحت،  7اند. الدم دارای هکردای معلمی ارا ه حرفه

 صالحیت است.
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های ممرد مههممی شايگ دیمدل »( در پژوه  خمد با عنمان 1396خروشی و همكاران ) .5

 درسی دانمداه فرهندیان بر اساس ديدگاه ۀان وار از دانمشممعلمان در برنام

ای شام  های خمد را در قالب يک مدل مههممی چهار دس ه، ياف ه«نورانصاحب

 ی ی ممضمعی، و دان  عمممیهای دان  ممضمعی، دان  تربی ی، دان  تربشايگ دی

 اند. دهکرارا ه 

ای معلمان های تخصصی و حرفهتعیی  شايگ دی»( در پژوه  خمد با نام 1396ی )رضاي .6

ن یشه  ، به اي «هام ناسب با سند تحمل بنیادي  و مبانی نوری آن و اع باربخمی شايگ دی

ی هارهرسیده است که از منور اعضای گروه کانمنی، اس انداردهای تعیی  شده با گزا

  شده ی تعییهای ذي  اس انداردها با اس انداردهاز مللههمگ خرج از اسناد تحملی، و نی

 خمانی و تمافق بااليی دارند.هم

علم نوام تربیت م ۀمهقمد ۀحلق»( در پژوه  خمد با عنمان 1396و همكاران ) صدری .7

د ای دانمشممعلمان: کارورزی و کارآممزی با رويكرهای حرفهبرای تحقق شايگ دی

کارگیری آممزان و بهآمیز معلم با دان تاند که رابطه محب هدرياف« شاگردی نمي ناس اد

 وشازی ممباحثه هم به عنمان روش تدريس و هم يادگیری ممارک ی با اس هاده از فضای 

 گما باشد.تماند برای آممزش ملثر در قرن بیگت و يكم راههای اج ماعی میشبكه

ای ضروری معلمان تربیت هشناخت صالحیت حرف»( پژوه  1395و همكاران ) آقايی .8

های عاطهی، یطهمللهه را در ح 53اجرا کرده و  را« بنیادپردازی دادهبدنی با رويكرد نوريه

دنی بای معلمان تربیت های حرفهمهارتی، شناخ ی و رف اری به مثابه عمام  صالحیت

 اند.نمان داده

ای معلمان و های حرفهدیهای شايگ تبیی  مللهه»( در پژوه  1395ديبايی و همكاران ) .9

های اصلی خمد را اي  ياف ه« تحلی  جايداه آن در اسناد باالدس ی آممزش و پرورش ايران

تمان بر اساس مدارک و شمارند: چارچمب مههممی شايگ دی معلمان را میگمنه برمی

های شخصی ی مگ ندات مرتبط، در پنج مللهه دان ، ندرش، مهارت، تمانايی، و ويژگی

های شايگ دی در اسناد باالدس ی آممزش و پرورش وي  کرد؛ میزان تمجه به مللههتد

های شخصی ی و کم ري  تأکید بر ويژگی ۀا آنشا که بیم ري  تأکید بر مللهم هاوت است ت
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تمانايی شده است؛ و باالخره در بی  اسناد ممرد بررسی، بیم ري  ضريب اهمیت  ۀملله

و کم ري  ضريب اهمیت مربمط به سند تحمل  سالهتانداز بیگچمم مربمط به سند

 بمده است. بنیادي 

« یآزممن بگندگی زبان فارس و تدوي  تهیه»( در پژوه  خمد با نام 1394عباسی ) .10

ب های داوطلهای زبانی آزممدنیو اصملی را برای برگزاری آزممنی که تمانايیکار وساز

 بینی کرده است.تحصی  در ايران را پی 

 هایصالحیت و تمانايی ممجمد وضع بررسی»( در پژوه  1393و نیكهرجام ) جلیلی .11

 درس در نورانصاحب ديدگاه از مطلمب وضع با مقايگه و آممزانديدگاه دان  از معلمان

ان با اند که بی  وضعیت ممجمد تمانمندی معلمدرياف ه« دبیرس ان چهارم سال فیزيک

د ابعا اداری وجمد دارد و تمانمندی آنان دروضعیت مطلمب تمانمندی آنان تهاوت معن

 شناخ ی، مهارتی و ندرشی در حد مطلمب قرار ندارد.

 بزاریا اع باربخمی و تهیه تمانمند، معلم هایويژگی بررسی»( در پژوه  1393) رضايی .12

ر دان  ب، «اب دايی دوره در معلمان تمانمندی نیمرخ و ترسیم هاويژگی اي  سنش  برای

 معلم هایهای شخصی ی به عنمان ويژگیای و ويژگیحرفه ای، تعهد  حرفهای، عمحرفه

مندی بیم ر نهای اي  طرح، تأکید آممزگاران بر تماکند. از جمله ياف هتمانمند تأکید می

 ای است.دان  حرفه ۀمعلمان اب دايی در حیط

مان در ای معلحرفههای تأم  بر صالحیت»( طی پژوه  1393عباباف و همكاران ) .13

سب م نا ر دو زمینهای معلمان دهای حرفهاند که صالحیتدرياف ه «درسی ۀمطالعات برنام

  شناسی، و داندرسی )شام  دان  ممضمعی، دان  پداگمژی، دان  روان ۀبا دان  برنام

اربرد ايی کهايی از قبی  تماندرسی )شام  تمانمندی ۀاج ماعی(، و م ناسب با عم  برنام

 يادگیری، سنش  و ارزشیابی، و کاربرد فناوری اطالعات و –ياددهیرويكردهای 

 بندی هگ ند. ارتباطات( قاب  دس ه

شناسايی و »برگرف ه از پژوه  خمد با عنمان  ۀ( در مقال1393داللهی و همكاران )عب .14

 98های معلمان را در ، شايگ دی«ای معلمان اثربخ های حرفهاع بارسنشی شايگ دی

ها )پس از اند. بعد دوم اي  شايگ دیبندی کردهدس ه هبعد يا ملله 7در ممرد احصا و 
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تري  شايگ دی معلمی(، نوارت بر پیمرفت و تمان بالقمۀ نیازهای معلم، به عنمان مهمپی 

آممزان است که بر اساس آن، معلمان بايد به ارزيابی دا م پیمرفت تحصیلی دان 

های مخ لا ارزيابی، بازخمردهای ه از اس راتژیآممزان بپردازند و ضم  اس هاددان 

آممزان ارا ه نمايند. سپس بر اساس ن ايج ارزيابی، اقدام به ايشاد معناداری را به دان 

تغییرات الزم در تدريس و تمضیح مشدد درس نمايند و آممزش خمد را با سطمح 

 .ندکنلی و نیازهای مخاطبان م ناسب پیمرفت تحصی

هارتی مبانی تهیه و تدوي  آزممن م»( در پژوه  خمد با نام 1391)صحرايی و جلیلی  .15

مبانی نوری و قالب کلی آزممن سنش  و ارزيابی مهارت زبان « )آمها( فارسی

 اند.آممزان خارجی را ارا ه کردهفارسی

اظهار  3های معلمدر ممضمع شايگ دی 2در بررسی اجمالی آممزش ملثر 1وينگ ۀملسگ

 دارد: می

های معلم، سال گذش ه درباره شايگ دی 40ی از مطالعات در دس رس اخالصه

ه کگذارد های عم  و قماعدی را برای هدايت معلمان در اخ یار میراهبردهای عملی، شیمه

شمد. کیهیت تشربه کاری می آممز وممجب بهبمد آممزش و در ن یشه بهبمد عملكرد دان 

تري  باال به معلمان کمک کند تا عملكرد خمد را بهتماند ها میچهار دس ه از اي  شايگ دی

، ممزشسطح برسانند. اي  چهار دس ه شايگ دی عبارتند از: مديريت کالس درس، ان قال آ

چنی  مع قد است سنش  ملسگه هماي   های فردی )شخصی(.سنش  تكمينی، و شايگ دی

 ی غالباً در صدرآممز ضروری است. سنش  تكمينتكمينی برای ارتقا و ممفقیت دان 

  شمد. بازخمرد، به عنمان مللهه اصلی سنشها برای بهگازی مدرسه فهرست میمداخله

 شمد. تكمينی، به مثابه ابزار اصلی برای بهبمد عملكرد شناخ ه می

( بازخمرد را به عنمان نیرومندتري  ابزار آممزشی در دس رس برای بهبمد 2009) 1ه ی

های آزممدن کند. سنش  تكمينی مم م  بر طیهی از شیمهآممز معرفی میعملكرد دان 

                                                 
1. The Wing Institute 

2. Effective Instruction Overview 

3. Https://Www.Winginstitute.Org/Effective-Instruction-Overview; The Last Online 

Available At: 24 February 2020 

https://www.winginstitute.org/effective-instruction-overview
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شمد معلم انشام می تمخیصی رسمی و غیر رسمی است که در سرتاسر فرايند يادگیری تمسط

هايی را تعدي  آممز فعالیتتا تدريس خمد را بهبمد بخمد و به منومر افزاي  ممفقیت دان 

 کند و م ناسب سازد.

شايگ دی خمدشان برای  ۀخیصی معلمان اب دايی را درباردتم( خم2015) 2کانگ و کانگ

معلم اب دايی به اجرا  217ای برای در علمم تحلی  کردند. طی اي  مطالعه، پرسمنامهسنش  

معلم هم انشام شد. ن ايج آشكار کرد که م مسط نمره پنج  6های عمیقی با درآمد و مصاحبه

گذاری و اجرا، نمره»، «ارهای سنش تهیه ابز»، «های سنش ان خاب روش»زيرمقمله 

شناخ    به رسمیت»و « تحلی ، تهگیر، کاربرد، و اطالع دادن ن ايج سنش »، «بندیدرجه

روی يک مقیاس  4.09، و 3.76، 3.92، 3.50، 3.82به ترتیب عبارت بمد از « اخالق در سنش 

تری را در همه باال هایهد، نمرای. معلمانی که تشربه تدريس بیم ری داش نپنج درجه

تدريس داش ند به  ۀسال تشرب 20ط معلمانی که بی  از همه، فقها کگب کردند. با اي زيرمقمله

جز دريس داش ند در چهار زيرمقمله بهت ۀسال تشرب 5از کگانی که کم ر از  لحاظ آماری

 ی کهبه ر بمدند. عالوه بر اي ، معلمان« به رسمیت شناخ   اخالقیات در سنش » ۀزيرمقمل

 باالتری را نگبت به هایرهرا گذرانده بمدند، میاندی  نم سنش ، آممزشی ۀحمز برای

به نماي  « به رسمیت شناخ   اخالقیات در سنش »جز هم ايانمان در چهار زيرمقمله به

 گذاش ند.

عم   ۀدوساله است که برای بررسی شیم ی( طرح2011) 3پانگ و لئمنگ پژوه 

کنگ طراحی شد. اي  طرح، ممارک ی م مك  بمد تمسط معلمان هنگ ارزشیابی برای يادگیری

دبگ انی و ده پی  ۀکنگ و معلمانی از ده مدرسسعه و ارزشیابی دانمداه چینی هنگاز تیم تم

های آممزشی، و جلگاتی تدارک های کارورزی، کارگاهاب دايی. در اي  طرح، برنامه ۀمدرس

در  شايگ دی معلمان در امر سنش  برای يادگیری ۀمسعدف بهبمد و تديده شد تا مدارس با ه

معلمان  ۀکه تهیه شده بمد دو بار برای هم ایخمد در آن شرکت کنند. پرسمنامه ۀتدريس روزان

به اجرا گذاش ه شد؛ يک بار در آغاز طرح و يک بار در  کننده در اي  طرحمدارس شرکت

                                                                                                                   
1. Hattie 

2. Kang & Kang  

3. Pang & Leung 

http://doi.or.kr/10.PSN/ADPER0000035285
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گیری از راهبردهای سنش  ات معلمان در بهرهاواخر آن، تا هر گمنه بهبمد را در پیمند با عاد

پیمنهاد شد که  ،برای يادگیری در خالل اي  مطالعه ثبت و ضبط کنند. بر اساس ن ايج حاص 

 ۀيت و افزاي  سماد معلمان در زمینای و پم یبانی مدارس برای تقمحرفه ۀهای تمسعبرنامه

 شمد و در اخ یارشان قرار گیرد.ها بايد فراهم سنش  جهت يادگیری در تدريس روزانه آن

خمد درياف ند که ارزشیابی معلمان از يادگیری  ۀ( در مطالع2010) 1کمب  و ايمانس

ساز باشد. به هر شده در سطح عملكرد قصدشده همبايد با ن ايج يادگیری ممخصشاگردان 

اگردان تقميت دان  ش ۀبارها درسم باشند، روايی اس ن اجدرسی و سنش  هم ۀمیزان که برنام

شمد. مقصمد از اي  بررسی، ارزشیابی شیمه سنش  معلمان پی  از خدم ی بمد که کار می

طرح درس  309اند. در مطالعه، گیری آممزشی را با ممفقیت به اتمام رساندهپايان ترم در اندازه

دانمشممعلم بررسی شد. نميگندگان اي  مقاله درياف ند که در خالل تدريس به  65از 

های سنش  پیمنهادشده در کار پايان ترم خمد را آممزان، دانمشممعلمان بگیاری از شیمهدان 

های سنش  کالسی پیمنهادشده به اجرا گذاش   شیمه دنبال نكردند. شايد به نور برسد که به

 چیزی بی  از برخمرداری از دان  ممرد نیاز بگ دی داش ه باشد.

و ماد سنش  دانمشممعلمان را برای مدارس اب دايی ( س2007) 2والنت و فازيم ۀمطالع

تربیت معلم بررسی کرده است. داوطلبان از هر چهار سال  ۀراهنمايی در هر چهار سال برنام

سنش  تكمی  کردند که مم م  بر اي   زمینۀبرنامه، پیمايمی را در ارتباط با سطح خمد در 

های مخ لا سنش ، نیاز به یری از روشگها بمد: مقاصد اصلی و عمده از سنش ، بهرهحمزه

عم  در  ۀتقای سماد سنش  در دانمداه و شیمهای پیمنهادشده برای ارآممزش بیم ر، و روش

های تدريس. سطمح خمدکارآمدی دانمشممعلمان طی هر چهار سال اي  برنامه نگب ًا ممقعیت

سنش  پیمنهاد کردند و فقط پايی  باقی ماند. بیم ر دانمشممعلمان ارزشیابی تراکمی را برای 

 اقلی ی اهداف تكمينی را بیان کردند. 

( در مطالعه خمد به اي  ن یشه رسیدند که سنش  عملكرد 2005) 3مرتلر و کمب 

ذالک بگیاری از معلمان های معلم کالس است. مع  مگئملیتتريآممز يكی از حگاسدان 

                                                 
1. Campbell & Evans 

2. Volante & Fazio 

3. Mertler & Campbell 
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اند. معلمان غالباً بر اي  باورند که آماده نمدهکافی برای اي  وظیهه  ۀکنند که به اندازگمان می

در به کارگیری مهاهیم و فنمن سنش  و نیز اتخاذ تصمیمات مرتبط با سنش  به کمک و 

 مگاعدت نیاز دارند. 

تري  ابعاد کار آممز يكی از حگاس( دريافت که سنش  عملكرد دان 2003) 1مرتلر

اند کافی آماده نمده ۀکنند که به اندازتصمر میمعلمان معلم کالس است؛ لیك  عده زيادی از 

سماد  ۀگیری و مقايگه، به منومر اندازهآممزان خمد را بگنشند. در اي  مطالعکه عملكرد دان 

سنش  معلمان پی  از خدمت )دانمشممعلمان( و معلمان ضم  خدمت )معلمان ممغمل به 

اس انداردهای مربمط  ۀه به قصد مقايگنش  کالسی کس ۀ، هر دو گروه با اس هاده از سیاهکار(

آممزان طراحی شده بمد، ممرد بررسی قرار به شايگ دی معلم در سنش  آممزشی دان 

 در« هاگذاری و تهگیر ن ايج سنش اجرا، نمره»گرف ند. معلمان پی  از خدمت در اس اندارد 

تری عم  کردند. پايی  در سطح« دهی مع برهای نمرهشیمه ۀتهی»سطح باالتر و در اس اندارد 

های معلم حی  خدمت. مقايگه 197معلم پی  از خدمت و  67دهندگان عبارت بمدند از پاسخ

دی از مشممع ههت حمزه و نیز شايگ  ۀهای معناداری را در پنج حمزهاوتبی  دو گروه ت

ضم  های معناداری وجمد داشت و معلمان کلی آشكار ساخت. در همه ممارد تهاوت هایهنمر

 باالتری کگب کردند. هایايگه با معلمان پی  از خدمت نمرخدمت در مق

های داخلی و خارجی شمد ممضمعات محمری و ممرد تأکید پژوه که مالحوه میچنان

سنش  و ارزشیابی  ۀويژه در مقملای معلمان بههای حرفهع شايگ دیتمان شام  انمافمق را می

ها و مزش و ضام  عملكرد به ر، تدوي  الدمها، معیارها، مللههبه عنمان نیرومندتري  ابزار آم

ای معلمان، ضرورت احصای ابعاد شايگ دی آنان، و های حرفههای سنش  صالحیتشیمه

ای و باتشربه حرفهدانمشممعلمان در اي  قلمرو نگبت به معلمان  باألخره ضعا جزيی

سازی زيابی صالحیت آزممنهای فمق به اريک از پژوه همه، هیچدانگت. بااي 

اند و کم و کیا اثربخمی  هدانمشممعلمان دانمداه فرهندیان به عنمان معلمان آتی نپرداخ

ريزان درسی دانمداه نامعلمم است. از اي  رو، انشام مطالعه حاضر که ممجمد برای برنامه ۀبرنام

                                                 
1. Mertler 
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ی اي  اند خأل مطالعاتتمای کامالً مرتبط هم برای آن يافت نمد، ضروری است و میپیمینه

 د. کنقلمرو را تا حدی برطرف 

 پژوهش روش

 ايلر()ممسمم به روش ت «هاارزيابی تحقق هدف»روش پژوه  حاضر ارزشیابی و الدمی آن، 

ی آن شممزآاست. در اي  الدم، سلال اساسی اي  است که آيا يادگیرندگان برنامه به اهداف 

س از ارا ه پ(. لذا عم  آزماي  122، 121، 109، ص1393بازرگان، رک:اند يا خیر )دست ياف ه

ير زی دمآزممن برای گروه آزماي  و نیز برای گروه شاهد مطابق الو اجرای سرفص ، با پس

 ( انشام شده است: 345، ص 1398 ،پمر و صهرنماده)ممسی

 الدمی انشام پژوه  -2جدول 

 متغیر وابسته متغیر مستقل گروه

 سنش  میشمد رخ داده است آزمايش

 سنش  میشمد - کنترل

روه گشدند: گروه آزماي  و گروه شاهد. دو گروه برای اجرای طرح تحقیق ان خاب 

ا رس ردسازی را گذرانده و گروه شاهد اي  های تحصیلی و آزممنآزماي  واحد درسی آزممن

ملكرد ممن عغذی و آزبمدند. از هر دو گروه آزممن پیمرفت تحصیلی از نمع مداد کا ندذرانده

 آمد و ن ايج مربمط با يكديدر مقايگه شد.تحصیلی به عم  

ان و زب رش ۀ آممزششام  دانمشممعلمان کارشناسی پیمس ه  پژوه جامعه آماری اي  

هر و ن 239، به تعداد 1394 شدگان سالادبیات فارسی دانمداه فرهندیان شام  پذيرف ه

 1397-1398نهر( در سال تحصیلی  694نهر )جمعاً  455اد ، به تعد1396شدگان سال پذيرف ه

اساس  راد بردانمشممعلمان مذکمر ان خاب شد. تعداد اي  اف پژوه  از بی  آماری ۀبمد. نممن

رار قبه  آممزش دانمداه )گلگ ان( به تهكیک جنگیت و سال ورود ۀاطالعات مندرج در سامان

 است:  زير جدول
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 آماری به تهكیک جنگیت و سال ورود ۀجامع اطالعات -3جدول 

 جمع 1396ورودی  1394ورودی جنگیت

 188 123 65 زن

 506 332 174 مرد

 694 455 239 جمع

ايگت بی و نیز فرممل کمکران، نممنه آماری اي  پژوه  براساس جدول ممرگان و کرجگ

مداه رسی دانزبان و ادبیات فا رش ۀ آممزشنهر از دانمشممعلمان  248کم برابر با دست

ماری، آ ۀما به منومر جلمگیری از افت نممنبمد. امی 1396و 1394فرهندیان ورودی سال 

ی دانمشم 143و  1394دانمشمی ورودی سال  140نهری )شام   283ای آزممن از نممنه

ی قرار نهر از آنان ممرد بررس 263های ام حانی ( به عم  آمد که برگه1396ورودی سال 

نهر به عنمان گروه آزماي  که بر اساس سرفص  جديد  158تعداد  گرفت. از اي 

 105 بمدند و را گذرانده «سازیهای تحصیلی و آزممنآزممن»(، دو واحد  28/9/94)مصمب

درسی را  همی  رش ه به عنمان گروه کن رل که اي  واحد1396نهر از بی  دانمشميان ورودی 

 بمدند. ندذرانده

نهر  283دار آماری، به صمرت نوام ۀجامع ۀنهر 694ه دس رسی به فهرست اسامی با تمجه ب

های دانمداه فرهندیان ی زبان و ادبیات فارسی در پرديسرش ۀ آممزشاز اي  فهرست که در 

 ممغمل به تحصی  بمدند، ان خاب گرديد.

 ابزار اي  پژوه  شام  دو بخ ِ آزممن پیمرفت تحصیلی و آزممن ک بی عملكرد

زبان و ادبیات فارسی بمد. از  رش ۀ آممزشبرای سنش  شايگ دی دانمشممعلمان  1تحصیلی

در دو قلمرو  برنامۀ درسیتحقق اهداف »های ممرد بررسی در اي  مطالعه میزان آنشا که مللهه

پیمرفت تحصیلی و  است، و سنش  میزان نی  به اهداف هم با آزممن« شناخ ی و مهارتی

تمان درصد يا کم و کیا تحقق صیلی ممك  است و بدون آزممن نمیآزممن عملكرد تح

                                                 
ی ندگی واقعزمابه با مروش سنشمی تعريا کرد که در آن يادگیرنده با انشام تكالیا واقعی يا »تمان . آزممن عملكرد را می1

رای يک يا اج وه برای اس دالل، ح  مگأله، تملید محصمل های آممخ ه شدتمانايی خمد را در اس هاده از دان  و مهارت
خلق، )خمش« دهدعملكرد، کیهیت آن را تمصیا و ممرد قضاوت قرار می همهارت ويژه نمان داده، سپس معلم با مماهد

 (.10، ص1391
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يادشده اس هاده شد.  شده( را به درس ی دريافت، در اي  طرح از آزممناهداف )برنامه کگب

هايی بمد پاسخ بمد. پرسمنامه بازپاسخ دارای پرس حاوی سلاالت بازپاسخ و بگ ه اي  آزممن

ريزی آزممن، تشزيه و ( پژوه  )يعنی طرح3)و  2سلاالت  ۀزمینکه عملكرد دانمشميان را در 

با تمجه  «هاتشزيه و تحلی  آزممن»سلال از سلاالت ممضمع  4. )الب ه 1ها( سنشیدتحلی  آزممن

پرس  باقیمانده نیازمند عم  محاسبات آماری خارج  4و دانمی بمد و  پاسخبه ماهیت آن بگ ه

، 1391خلق )که خمشبخ  ک بی آزممن عملكرد چنان تهیهطراحی و  از برگه آزممن بمد(.

 کند، با طی مراح  زير محقق شد:( هم تأکید می13ص

ها و يا ها، نمانهنمش   مالک .2. نمش   اهداف و ان وارات يادگیری به شیمه عملكرد؛ 1

در  . نمش   راهنمای تمصیا عملكرد4نمش   تكلیا سنش ؛  .3شماهد يادگیری عملكرد؛ 

زممن آ. بازندری و اصالح مراح  چهارگانه فمق و سپس تهیه فرم نهايی 5يک فرم؛ قالب 

 و....های الزم يعنی تأمی  روايی و پايايی ابزار . انشام سنش 6عملكرد؛ 

پژوه  را )يعنی  5و 4، 1پرسمنامه نیز حاوی سلاالت چندجمابی بمد که سلاالت ۀبخ  بگ 

های هنشارشده( بررسی ای جديد در سنش  و آزممنها و ابزارهها، روشآزممن بندیدس ه

دانمشميان در يادآوری  ۀبا هدف سنش  حافو 2پژوه  با آزممن يادآوری 1کرد. سلال 

گیری درک و فهم آنان در به قصد اندازه 3با آزممن ان قال 5و  4مطالب ارا ه شده و سلاالت 

 ممضمع ممرد آزممن، سنشیده شد. زمینۀ

ی بمد که براساس نور اس ادان مشرب اهداف آممزشی درس مربمط را آزممن حاوی سلاالت

ای و بازپاسخ بمد. لذا گیری سلاالت آزممن از نمع چندگزينهداد. مقیاس اندازهپمش  می

شده را بینیبندی شد و بايد سرفص  پی در دو بخ  عملكردی و دانمی صمرت آزممن

گت میزان شايگ دی دانمشممعلمان را در باي داد. به ديدر سخ ، اي  آزممنپمش  می

ها و ابزارهای ها، روشريزی آزممن، تشزيه و تحلی  آزممنها، طرحآزممن بندیهای دس هزمینه

های هنشارشده که ممضمعات اصلی سرفص  درسی جديد در سنش  و باالخره آزممن

                                                 
ژوه ، از پ 2 لدرسی آممزش و پرورش،  آزممن مربمط به سلا ۀ. نور به اهمیت و کمیت مح مای درس ندارش در برنام1

 مح مای اي  درس بمد.
2. Retention Test 

3. Transfer Test 
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ز سرفص  درسی های ارزيابی نیز اسنشید. شاخصدانمشميان در درس ممرد نور بمد، می

 ۀسلال در برگ 8ها، در سرفص /هدف های مندرجمربمط ان خاب گرديد. برای هريک از مالک

بمد که برای دو گروه آزماي   اس انداردشدهساخ ه از نمع محقق بینی شد. آزممنآزممن پی 

مرتی سنشیده شمد. در ص برنامۀ درسی)در پايان دوره کارشناسی( و کن رل اجرا شد تا ممفقیت 

بندی دس ه»های آزماي  و کن رل در مشممعه سلاالت يک مللهه برای نممنه که میاندی  گروه

 65نصاب ها و نیز هر سلال پژوهمی )به صمرت جداگانه( برابر با و يا ديدر مللهه «هاآزممن

ر از شد. اگتلقی  ایاحراز صالحیت حرفههر سلال يا باالتر از آن بمد، به عنمان درصد ام یاز 

به  ای و بگیار ضعیاعدم احراز صالحیت حرفه وضعیتتر بمد، درصد ام یاز پايی  65نصاب 

که کگب آنها مالک احراز صالحیت است، اي  گمنه  هايیهبر اساس اي ، نمر حگاب آمد.

 گرديده است: بندیسطح

د ام یاز، احراز رصد 69.99تا  65 ( معادل32از  22.39تا  20.8)يا  8، از 5.59تا  5.2 ۀاز نمر -

 ای ضعیا؛صالحیت حرفه

صد ام یاز، احراز در 99/79تا  70( معادل32از  25.59تا  22.4)يا  8، از 6.39تا  5.6 ۀاز نمر -

 ای م مسط؛صالحیت حرفه

صد ام یاز، احراز در 99/89تا  80( معادل 32از  28.79تا  25.6)يا  8از  7.19تا  6.4 ۀاز نمر -

 ای خمب؛صالحیت حرفه

راز صالحیت درصد ام یاز، اح 100تا  90( معادل 32تا  28.8)يا  8، از 8تا  7.2 ۀنمراز  -

 ای خیلی خمب.حرفه

ای، برگرف ه از ک اب درصد ام یاز به عنمان معیار احراز صالحیت حرفه 65کگب نصاب 

ملی تربیت معلم جمهمری  برنامۀ درسیتربیت معلم ) برنامۀ درسیطراحی کالن )معماری( 

( است که به تصميب شمرای 53، ص 1395پمر و احمدی )ی ايران( نمش ه ممسیاسالم

ريزی تربیت معلم و اصلی عمممی گروه هماهندی برنامه ۀريزی درسی دانمداه و کمی برنامه

ريزی آممزش عالی وزارت ريزی تربیت معلم و شمرای عالی برنامهگروه هماهندی برنامه

یده است. در اي  سند تأکید شده است کگب نصاب يادشده علمم، تحقیقات و فناوری نیز رس
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آممخ دان دانمداه فرهندیان الزم است و در صمرت ممفقیت، گماهی صالحیت برای دان 

 ای )برای معلمی( دريافت خماهند کرد.حرفه

ر برای سنش  میزان روايی ابزار پژوه ، مح مای مربمط پس از درخماست شهاهی، د

 بی و بزار کم خصصان ممضمعی قرار داده شد. سپس ديدگاه آنان پیراممن ات  از  اخ یار چهار

صان شده مشدد در اخ یار م خصشهاهی دريافت و اصالح الزم صمرت گرفت. ابزار اصالح

شده، مالت اعقرار گرفت. آنان در اظهار نورهای فردی و شهاهی تأيید کردند در ن یشه اصالحا

 های پژوه  است و جمانب مهم وظر به مح مای پرس طمر دقیق ناهای آزممن بهپرس 

  سنشد.اصلی خصمصیات ممرد نور دانمشممعلمان را مرتبط با اهداف پژوه  می

روه گدو  ضريب آلهای کرانباخ برای هر ۀیی  پايايی ابزار پژوه  از محاسببه منومر تع

زار ه ابکاظهار داشت  تمانشده میکن رل و آزماي  اس هاده شد. با تمجه به ضرايب محاسبه

های ی هدفگیراندازهشده برای هر دو گروه کن رل و آزماي  از تمان الزم برای ساخ ه

ها و ابزارهای ها، روشها، تشزيه و تحلی  آزممنآزممن بندیدس ه ۀپژوه  )شام  چهار ملله

ه در شدبرخمردار است. ن ايج ضرايب محاسبه های هنشارشده(جديد در سنش ، و آزممن

 .جدول زير آمده است
 ضرايب آلهای کرانباخ در دو گروه کن رل و آزماي  -4جدول 

 ./70 ضريب آلهای کرانباخ  گروه کن رل

 105 تعداد 

 ./70 ضريب آلهای کرانباخ  گروه آزماي 

 158 تعداد  

 حی درهای مربمط به آن به صمرت تمريريزی آزممن، که پرس طرح ۀملله تعیی  پايايی

آن  ر اساسان صمرت گرفت، که بارزيابابزار تحقیق طرح شده بمد نیز از طريق پايايی بی  

 1395 گذار يا ارزياب منومر شد )ر.ک. جانگمن و کريگ نگ ،کم تمافق بی  دو نمرهدست

کم دو ارزياب، سلاالت و يا تمافق حداکثری بی  دست «عینیت»(. برای تحقق 259ص

آنان   یارگذاری در اخاب  تهگیر سلاالت آزممن، همراه با روش نمرههای صحیح و غیر قپاسخ

 قرار گرفت.
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ها در . دادهمن خب گردآوری شد ۀز اجرای ابزار پژوه  در بی  نممنها با اس هاده اداده

لی  تشزيه و تح پرديس دانمداه در سراسر کممر به دست آمد. 13از  1398خرداد و تیر 

برای  دهی صمرت گرفت.گیری و نمرهطريق دس مرالعم  اندازه آمده ازهای به دستداده

 ای تی، براینممنهای از آزممن تکبا مقیاس فاصله گانه پرسمنامههای پنجتحلی  آماری مللهه

ترتیب از  بندی و نیز فراوانی بههای درجه( با داده32تا  1پاسخ آن )سلاالت سلاالت بگ ه

ی های مگ ق  و برارای گروهب 2ف اسمیرنمف و آزممن خی ای کالممگرونممنهآزممن تک

رل از کن  های آزماي  وای در بی  گروهگانه با مقیاس فاصلههای پنجهای مللههداده ۀمقايگ

ه های به  دادهای مگ ق  اس هاده شد. تشزيه و تحلیبرای گروه ها(تهاوت میاندی آزممن تی. )

زير  ای صمرت گرفت که پیماپی نامه( براساس پاسخ33آمده از آزممن تمريحی )سلال دست

نمره  8نامه حداکثر های درست مندرج در هر پاسخنور م خصصان تدوي  شده بمد. به پاسخ

صاص اخ  )برابر با جمع نمره هر يک از چهار مللهه ديدر پژوه ( با رعايت ممازي  مربمط

 يافت.

 های پژوهشيافته

ای اس هاده شده است. نممنهپرسمنامه از آزممن تی. تک 33تا  1ت سلاال هایبرای تحلی  داده

رد ی  ممشده با میاندطبق ادبیات پژوهمی، میاندی  مماهده، برای تمام سلاالت پرسمنامه

 شمد. درصد از باالتري  نمره ممك ( مقايگه می 65) 2/5ان وار 

 گانههای پنجمللهه تهكیک نهر( به 263کن رل و آزماي ،  ۀن ايج )در ک  نممن – 5جدول 
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شده از دهد تهاوت میاندی  مماهدهای تی. نمان مینممنهن ايج حاص  از آزممن تک

 شمد.یرد م α=0.05میاندی  نوری به لحاظ آماری معنادار است و فرض صهر در سطح آلهای 

کارشناسی آممزش  ۀتمان گهت دانمشممعلمان دورق، میبر اساس مندرجات جدول فم

فمق،  ۀملله در چهار مللهه از پنج 1394 ادبیات فارسی دانمداه فرهندیان ورودی سال بان وز

ها و ها، روشتشزيه و تحلی  آزممن ۀکه در سه مللهاند. چناندی الزم را احراز کردهشايگ 

 بندیدس ه ۀم مسط و در ملله های هنشارشده، در سطحیابزارهای جديد در سنش  و آزممن

ح با طرريزی آزممن )طرح ۀاند. اما در مللهاي  ويژگی شده در سطحی ضعیا حا زها آزممن

ر قرا نهم( در سطح بگیار ضعیهی ۀهای نمش اری پاي اب آممزش مهارتسلال از درس شمم ک

اکثر نمره، درصد از حد 20، يعنی حدود 8از  1.62اند )دارند و شايگ دی الزم را کگب نكرده

 (.8يعنی 

ومر ابزار، که به من 33، بررسی پاسخ دانمشميان به پرس  2ل پژوهمی در ممرد سلا

 282درصد( از  86.2نهر ) 243دهد، ريزی آزممن تهیه شده، نمان میسنش  تمانايی طرح

 39فقط  اند؛دانگ هدانمشمی ممرد مطالعه، پاسخی به اي  پرس  نداده يا پاسخ آن را نمی

بی   هايیهمرنس  پاسخ داده و در ارزيابی عه( به اي  پرممرد مطال ۀدرصد نممن 13.8دانمشم )

است. به مانند  1.43 هاهاند. میاندی  نمر( گرف ه8تا  0گیری )در مقیاس اندازه 2.2تا  0.3

 شد.اي  سلال پژوهمی نیز از طريق آزممن تی. پاسخ داده سلاالت ديدر پژوه ، 

 مؤلفه( 4 ۀعوپاسخ ابزار، مجمپرسش بسته 32کل ) ۀبررسی نمر

ن تی. پرسمنامه( هم از آزمم 32تا  1برای تحلی  نمره ک  )مشممع نمرات سلاالت بگ ه 

ه ک  يعنی درصد باالتري  نمر 65) 8/20ای اس هاده شده است. میاندی  ممرد ان وارنممنهتک

 ( در نور گرف ه شده است.32

 نهر( 263ي ، )در مشممع نممنه کن رل و آزما ک  آزممن ۀوضعیت نمر –6جدول 

 



 1399پايیز ، پانزدهم، سال 58فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره     

 

 

 

134 

( 23.87شده ) دهد تهاوت میاندی  مماهدهای تی. نمان مینممنهن ايج حاص  از آزممن تک

رد  α=0.01( از لحاظ آماری معنادار است. فرض صهر در سطح آلهای 21از میاندی  نوری )

 شمد. می

 سال یزبان و ادبیات فارسی ورود رش ۀ آممزشبراساس ن ايج، شايگ دی دانمشممعلمان 

، 23.5شده های ک  در سطح م مسط قرار دارد )تهاوت میاندی  مماهدهآزممن زمینۀدر  1394

نمره،  32درصد  79.99، يا 25.59تا  22.4بی   دار و باالتر بمده ومعنی 20.8از میاندی  نوری 

 شمد.های آزماي  و کن رل مقايگه میگیرد(. در جدول زير، وضعیت گروهقرار می

 های آزماي  و کن رلنمره ک ، در گروه میاندی  ۀمقايگ -7جدول 

 

ه مربمط ب ۀگ ق  نمان داد تهاوت میاندی  نمرن ايج حاص  از اجرای آزممن تی. م

نابراي  بآزماي  و کن رل از لحاظ آماری معنادار نیگت.  ( در دو گروه32تا  1های )پرس 

 ماي ک  در گروه آز ۀند وضعیت نمرچای هرنممنهبراساس ن ايج حاص  از جدول آزممن تک

 ی ممابه که گروه کن رل هم از وضعیاست، اما به دلی  اي  20.8نوری  بی  از حد میاندی 

رد کتمان ادعا شمد و در مشممع نمی)م مسط( برخمردار است، تهاوتی بی  آنها مماهده نمی

ثیری بر ه آزماي ( تأ)گرو 1394گذراندن دو واحد درسی ممرد نور تمسط دانمشميان ورودی 

 سازی داش ه است.های تحصیلی و آزممنشايگ دی آنها درآزممن

 بندی نتايججمع

 « هابندی آزموندسته». شايستگی دانشجومعلمان آموزش زبان و ادبیات فارسی در 1

های تحصیلی آزممن»زبان و ادبیات فارسی که درس  رش ۀ آممزشآن دس ه از دانمشممعلمان 

را در سطحی ضعیا کگب  «هابندی آزممندس ه»اند، شايگ دی را گذرانده« زیساو آزممن

اند. اما ساير دانمشميان اي  رش ه بدون گذراندن اي  درس نیز، دارای همان میزان کرده
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که شايگ دی دانمشممعلمان دارای تشربه گذراندن درس اند. گرچه به اس ناد آنشايگ دی بمده

ممضمع ممرد بررسی محقق شده است، اما  برنامۀ درسیهداف مذکمر بدان معناست که ا

داد کرد. نبمد تهاوت بی  شايگ دی يادشده قلم ۀ  عملكرد را نمانه اثربخمی برنامتمان اينمی

سازی را گذرانده و های تحصیلی و آزممنها بی  دو گروه که درس آزممنبندی آزممندس ه

درس مذکمر نگبت داد. يعنی  ۀتمان به تشرباورد را نمیاند، بدي  معناست که اي  دس ندذرانده

 ها به سبب ديدری محقق شده است؛ نه به سبب گذراندن درس ممرد نور. هدف

ف و هداعلت تحقق ا -های يک بررسی مگ ق و نه به ضرس قاطع و مب نی بر داده-اح ماالً

هر دو گروه  ها مربمط به درس ديدری است کهبندی آزممنکگب شايگ دی در دس ه

قدم بر درس است که م« ارزشیابی از يادگیری»اند و آن درس دانمشممعلمان آن را تشربه کرده

ک پمشی و اش راشمد. همسازی به دانمشممعلمان ارا ه میهای تحصیلی و آزممنآزممن

 «دگیریارزشیابی از يا» و« سازیهای تحصیلی و آزممنآزممن» هايی از مح مای دو درسبخ 

های تحصیلی و ( سبب شده تا دانمشممعلمانی که درس آزممن1395رک. دانمداه فرهندیان )

درس  ۀدهايی باشند که افراد گذراناند، دارای همان شايگ دیسازی را تشربه نكردهآزممن

ی دو  مامح ۀانی دو درس مذکمر، از طريق مقايگپمشمذکمر دارا هگ ند. شماهد مربمط به هم

 زير ارا ه شده است. سرفص ، در جدول

 «سازیآزممن های تحصیلی وآزممن»و « ارزشیابی از يادگیری»مح مای سرفص  دو درس  ۀمقايگ -8جدول 

 مح ما يا ممضمع  رديا

ارزشیابی 

از 

 يادگیری

های آزممن

تحصیلی و 

 سازیآزممن

     ها و انماع آنگیری، ارزشیابی، مقیاستعاريا و اصطالحات: آزممن، اندازه 1

     هاها و ويژگی آنانماع آزممن 2

     رويكردهای مطرح در ارزشیابی 3

     یممزشآهای ارزشیابی مراح  ارزشیابی آممزشی، تحلی  ممقعیت، اهداف و مللهه 4

5 
های طرح ارزشیابی پیمرفت بندیها و طبقهتعريا، اهداف، مراح ، روش

 تحصیلی
    

     عد هر يکها و قماها و کاربرد آنانماع آزممن 6

     های عملی در کالسطرح نممنه 7
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 مح ما يا ممضمع  رديا

ارزشیابی 

از 

 يادگیری

های آزممن

تحصیلی و 

 سازیآزممن

8 
 های عملكردی،های عملكردی و انماع آن، مراح  تهیه آزممنتعريا آزممن

 لیگتنداری، چدمندی تهیه چکروش واقعه
    

9 
ريب ضشرايط اجرای آزممن، نحمه نمره گذاری، نحمه تهگیر اطالعات، محاسبه 

 دشماری آزممن
    

10 
های های مرکزی و شاخصها، شاخصار تمصیهی در تهگیر دادهنق  و کاربرد آم

 پراکندگی
    

     و انماع آن تعیی  روايی، اهمیت 11

     ضريب پايايی ۀمحاسب ۀهای پايايی، نحمريا پايايی، روشتع 12

     های ارزشیابی، تعريا ارزشیابی، انماع ارزشیابیهدف 13

     اهیممقعیت، مصاحبه، نورخم ۀهای مماهدروش 14
     سنشی، ارزيابی همكارانهای ارزيابی عملكرد آممزشی، خمدآزممن 15

     )ملی، محلی، سنی، کالسی و...( انماع آن رم( وهنشار )ن 16

     ابزارهای هنشارشده و به کار بگ   يک يا چند ممرد 17

     المللیای زبان، رياضی، علمم در سطح بی هآشنايی با آزممن 18

ر هشمد، از هشده ممضمع مندرج در دو سرفص ، چهارده ممضمع در ده میکه مماهچنان

 دو يكگان است و تهاوت آن دو تنها در چهار مبحث فرعی است. 

 «ريزی آزمونطرح». شايستگی دانشجومعلمان آموزش زبان و ادبیات فارسی در 2

 های تحصیلینآزمم»زبان و ادبیات فارسی که درس  رش ۀ آممزشآن دس ه از دانمشممعلمان 

ي  از ا ريزی آزممن کگب نكرده واند، شايگ دی الزم را در طرحرا گذرانده« سازیو آزممن

را  نور در سطحی بگیار ضعیا قرار دارند. ساير دانمشميان اي  رش ه هم که اي  درس

دذرانده ذرانده و ناند. بنابراي ، دو گروه گاند، فاقد شايگ دی الزم در اي  زمینه بمدهندذرانده

مضمع م زمینۀدانمداه در  برنامۀ درسیاند. لذا اهداف اي  درس، هر دو ضعیا عم  کرده

 ريزی آزممن محقق نمده است. طرح



... یفارس اتیشايگ دى دانمشممعلمان آممزش زبان و ادب یابیارزش  

137 

 

 

 « هانتجزيه و تحلیل آزمو». شايستگی دانشجومعلمان آموزش زبان و ادبیات فارسی در 3

 های تحصیلیآزممن»رس زبان و ادبیات فارسی که د رش ۀ آممزشآن دس ه از دانمشممعلمان 

ب سط کگها را در سطحی م ماند، شايگ دی تشزيه و تحلی  آزممنرا گذرانده« سازیو آزممن

ر است، که مربمط به ممضمع حاض برنامۀ درسیاند و لذا به ظاهر، آن بخ  از اهداف کرده

 ز حا نمحقق شده است. اما ساير دانمشميان اي  رش ه هم، بدون گذراندن اي  درس، در آ

بندی ن ايج تمان سبب ذکرشده در جمعاند. امری که سبب و علت آن را میشايگ دی الزم بمده

 پژوه  دانگت. 1سلال 

ديد ها و ابزارهای جروش». شايستگی دانشجومعلمان آموزش زبان و ادبیات فارسی در 4

 «در سنجش

 های تحصیلی وآزممن»زبان و ادبیات فارسی که درس  رش ۀ آممزششايگ دی دانمشممعلمان 

 م مسط ها و ابزارهای جديد در سنش  در سطحیروش زمینۀاند، در را گذرانده« سازیآزممن

زمینه  در اي  اند نیزقرار دارد. الب ه آن دس ه از دانمشميان اي  رش ه که اي  درس را ندذرانده

درس  ندهده و ندذراوضعیت دو گروه گذران ،اند. بنابراي از شايگ دی الزم برخمردار بمده

رای بحاضر از نور ممضمع ممرد بررسی، يكگان و در حد م مسط است. اس دالل قاب  طرح 

 پژوه  است. 1بندی ن ايج سلال شده در جمعاي  امر، همان اس دالل مطرح

 «های هنجارشدهآزمون». شايستگی دانشجومعلمان آموزش زبان و ادبیات فارسی در 5

گذرانده و ندذرانده درس  -زبان و ادبیات فارسی رش ۀ آممزش شايگ دی دانمشممعلمان

تمان . میهای هنشارشده درس در سطحی م مسط قرار داردآزممن زمینۀدر  -ممضمع پژوه 

نگب اً يكگان به وسیله دو گروهِ گذرانده و ندذرانده درس را امری  ۀدر اينشا دلی  کگب نمر

های پیمی  دانگت؛ زيرا در سرفص  مصمب و للههای در مم هاوت از دلی  کگب چنی  ن یشه

مغهمل است و در « های هنشارشدهآزممن»ممضمع « ارزشیابی از يادگیری»رسمی درس 

کننده در آزممن صمرت تقید اس ادان مربمط به اجرای سرفص  مذکمر، دانمشممعلمان شرکت

اح ماالً دلی  اي  امر را کردند. بايگت نمره م مسط را کگب میحاضر، يعنی گروه کن رل، نمی

 برای دو درس نو نه قصدشدهن شدههايی از مح مای تدريسک بخ پمشی و اش راتمان هممی

 ۀکارشناسی پیمس  ۀدر دور« ارزشیابی از يادگیری» و« سازیهای تحصیلی و آزممنآزممن»
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مع رسد ممضزبان و ادبیات فارسی دانگت. به ديدر سخ ، به نور می رش ۀ آممزش

، به صمرتی ممرد تمجه و تدريس اس ادان مربمط بمده و ن ايج اي  «های هنشارشدهآزممن»

 تمجه نیز در ارزيابی حاضر بازتاب ياف ه است. 

مرد های مبراساس آنچه گه ه شد، وضعیت شايگ دی دانمشميان ممرد مطالعه به تهكیک مللهه

 شمد.ارا ه می نهگتنیز که به نمعی خالصه ن ايج ن زيربررسی در قالب جدول 

ندیان در فارسی دانمداه فره زبان و ادبیات رش ۀ آممزشای دانمشممعلمان میزان شايگ دى حرفه -9جدول 

 تحصیلی هایتملید و اجرای آزممن

احراز  عنوان شايستگی رديف

 شايستگی

 شايستگی سطوح

بسیار  خیر بلی

 ضعیف

خیلی  خوب متوسط ضعیف

 خوب

    √   √ هامونآز بندیدسته 1

     √ √  ريزی آزمونطرح 2

   √    √ هاتجزيه و تحلیل آزمون 3

ها و ابزارهای جديد روش 4

 در سنجش

√    √   

   √    √ های هنجارشدهآزمون 5

، مگ قیم و فرعی اي  پژوه  اي  است که در سرفص  ممرد بررسیهای غیراز جمله ياف ه

ست و الزم است به عنمان درسی و ادبیات فارسی مغهمل ا مگا   و ممضمعات تخصصی زبان

که در زبان و ادبیات داش ه باشد. چنان هايی از آن رنگ سنش  در آممزشای، بخ رش هبی 

های رش ه، به سنش  مهارتکنار ممضمعات و مطالب سنشمی، به تناسب مح مای خاص اي  

های ادبی ها و مهارتگه  ( و نیز دان زبانی )خماندن، گمش دادن، نمش   و سخ   ۀچهارگان

هايی دقیق برای هر يک در آن تمجه شمد و حشم قاب  تمجهی از مطالب و تعريا مالک

ن یش اً اي  درس در عم  فاقد کاربردهای عملی م نمع برای سرفص  به آنها اخ صاص يابد. 

های تخصصی از مالک دبیران آتی زبان و ادبیات فارسی است و از منور برخمردار کردن آنان
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 ممضمعی که تعدادی اندک از پژوهمدران در .فايده استارزشیابی در رش ه خمد، تقريباً بی

( و 251، ص 1396(، دانمدر )21، ص 1397های مرتبط، از جمله تقییان و همكاران )پژوه 

زشیابی قادر های ممجمد اراند. به سخ  ديدر، برنامه( به آن اشاره کرده1390نیز دانای طمسی )

آممزان ايرانی در های مخاطبان نیگ ند و ضعا جدی دان به تمخیص دقیق مهارت

دهنده نیاز نوام آممزشی کممر به سنشمی است که ب ماند المللی نمانهای ملی و بی سنش 

  ريزان قرار دهد.اطالعات تمخیصی مناسبی را در اخ یار معلمان و برنامه

 ويكردهای آزممن در دو رتمجهی به تهاوت، بیبررسی  ممرد مغهمل ديدر در سرفص ۀنك 

ران ، در دوشمد که دانمشممعلماناست. تمجه به اي  امر از آنشا ضروری می «سن ی»و  «علمی»

د و هگ ن تحصی ، ح ی در تحصیالت عالی، خمد پیمس ه در معرض تشربه رويكرد سن ی بمده

ر آنان یر دتغی زمینۀره کارشناسی آشنا گردند تا و الزم است با عمارض و اشكاالت آن در دو

ش وينگ )گزار ۀات خارجی، از جمله در بررسی ملسگای که در مطالعفراهم شمد. کاس ی

يم والنت و فاز ۀ( و مطالع2010ه  کمب  و ايمانس )(، پژو2009برخط(، پژوه  ه ی )

 پژوه  جلیلی و ای ممالک ديدر اشاره شد و طی( پیم ر به وجمد آن در پاره2007)

با  ( به عنمان تهاوت دو رويكرد علمی و سن ی در سنش  به تهصی  و1392خداداديان )

 جز یات به آن پرداخ ه شد.

 پیشنهادهای پژوهش

ز خمد عیهی اعملكرد بگیار ض «ريزی آزممنطرح» ۀکه دانمشممعلمان در ملله. با تمجه به اي 1

 یۀ درسبرنامممضمعات مربمط به اي  ممضمع در  اند، الزم است تدريس مطالب ونمان داده

های سکارشناسی آممزش زبان و ادبیات فارسی دانمداه فرهندیان با جديت بیم ر در کال

اي   اه بهدانمد برنامۀ درسیتمان زمان بیم ری را در گیری شمد. افزون بر اي ، میدرس پی

 درس اخ صاص داد.

در یابی در آممزش زبان و ادبیات فارسی، الزم است . با تمجه به نمپا بمدن سنش  و ارزش2

(، برای 1399های ممخص )برای نممنه: قمری، بر اساس مالک کنار دان  تربی ی سنش ،
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پژوهمی جداگانه تعريا و  های زبانی و ادبی در آممزش اي  رش ه،گیری صالحیتاندازه

  های هر مالک تدوي  و تبیی  گردد.شاخص

الی ع مزشرويكرد سن ی در سنش  و ارزشیابی ح ی در نوام آم ۀگ ردگ ۀربا تمجه به سیط .3

ی ابه گمنه« سازیهای تحصیلی و آزممنآزممن»ويژه درس های درسی بهکنمنی، برنامه

 . دهی شمد که دانمشممعلمان رويكرد علمی را به جای آن در سنش  برگزينندسازمان

 مری، سنش  و ارزشیابی در فضای مشازیهای برخط و غیر حضنور به گگ رش آممزش .4

 ريزی مطمح نور قرار گیرد.در هر نمع برنامه

 منابع 

ای شناساايی الایحیت حرفاه(. 1396آقايی، نشا، صهاری، مرجنان و میرحگنینی، فرنازسنادات )

ديريت دوفصلنامه پژوه  در مپردازی داده بنیاد. ضروری معلمان تربیت بدنی با رويكرد نظريه

 .83-71(، 14) 7رف ار حرک ی، ورزشی و 

های ساازی در سانجش آموختاهنقاش آزمون(. 1392) اس ارمی، ابراهیم و قدوسی شاهنمی ، النناز

 .19-43(، 1) 3، های خارجینهای زبانمناخ ی در زباپژوه  .آموز در آموزش زبان آلمانیزبان

اب های خوانداری در کتمهارتبررسی و شناخت انواع لحن و پیوند آن با  (.1396امامی، محمند )

 .31-16(، 7) 2 پمي  در آممزش علمم انگانی، فارسی هشتم )دوره اول متوسطه(.

 )چاپ هه م(. تهران: سخ . فرهنگ بزرگ سخن(. 1381انمری، حگ  و همكاران )

 (. تهران: سمت.3)چاپ سیزدهم/ويراست ارزشیابی آموزشی(. 1393بازرگان، عباس )

سااخت  (.1397زاده، علنی و کبینری، مگنعمد. )راهیم، بازرگان، عباس، مقدم، ابتقییان، حگ ، خدايی

شاناختی سنجش ۀباا اساتفاده از انگاار ششم ابتادايی ۀآموزان پايمون خواندن برای دانشآز

 .30-3(، 1) 7زبانان، آممزش زبان فارسی به غیرفارسی ۀپژوهمنام تشخیصی.

  و . برگردان دک ر علیرضنا کینامنپژوهش آموزشی(. 1395جانگمن، آر. بمرک و کريگ نگ ، لری ) 

 چاپ شده است(. 2014)اثر اصلی در سال  همكاران )چاپ اوّل(. تهران: نمر علم.

هاا و تادوين الگاوی ويژگی(. 1397اصنغر )علی جاويدان، لیدا، علی اسماعیلی، عبداله و ششاعی، 

هنای ر نوامپنژوه  درش. های علمی بر اساا  اساناد باسدساتی آماوزش و پاروشايستگی

 .1136-1123(، 1397بهار ۀنام)ويژه 12آممزشی، 
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 راز: دانمداه شیراز.)چاپ اوّل(. شی شناسی زبانای بر آزمونمقدمه. (1375) جعهرپمر، عبدالشماد

ساازی در زباان آزمونمند به ضرورت رويكرد نظام. (1392جلیلی، سیّد اکبر و خداداديان، مهدی )

 آمنمزش زبنان فارسنی بنه ۀنامنپژوه  .برآوردهای مدرّسان و واقعیتِ آماری ۀفارسی: مقايس

 .36-3(، 3) 2 زبانان،فارسیغیر

 از معلمان هایالیحیت و توانايی موجود وضع ررسیب (.1393) حگی  فرجام،نیک مهگا و جلیلی،

 ساال فیزيک در  در نظرانالاحب ديدگاه از مطلوب وضع با مقايسه و آموزانديدگاه دانش

 .138-129(، 13 ) 2درسی،  ريزیدر برنامه پژوه دبیرستان.  چهارم

(. 1396 )اهللنعمتر، پمخروشی، پمران، نصراصههانی، احمدرضا، میرشاه جعهری، سید ابراهیم و ممسی

یاان درسی دانشگاه فرهنگ ۀانتظار از دانشجومعلمان در برنامهای مورد مدل مفهومی شايستگی

، (18) 7گیری و ارزشنیابی آممزشنی، مطالعنات انندازه ۀفصنلنام نظران.بر اسا  ديدگاه الاحب

169-199. 

 ديمان.انران: ان مارات زنده)چاپ اوّل(. ته آزمون عملكرد ۀساخت و تهی(. 1391خلق، ايرج )خمش

هنای نمآوری زبان فارسی. برنامۀ درسیسخن گفتن، مهارتی مغفول در (. 1390دانای طمس، مريم )

 .150-121(، 1)10آممزشی، 

 ادبیاات و زباان رشتۀ آماوزش تۀپیوس کارشناسی ۀدور برنامۀ درسی(. 1395دانمداه فرهندینان )

دانمداه  شده(. تهران: هه م، بازندری )گروه پرورش و آممزش هایبرنامه تخصصی  ۀکمی فارسی.

 (https://cfu.ac.ir/fa/attach/171252فرهندیان. )قاب  دس رسی در: 

ت آموختگان نظام متوسطه با محوريت در  زبان و ادبیااهای دانشمهارت(. 1396دانمدر، مريم )

 .256-231(، 1) 8جگ ارهای زبانی،  ۀدوماهنام موردی: شهر تهران(. ۀطالعفارسی )م

ین تبیا(. 1395ديبايی صابر، محگ ، عباسی، عهت، ف حی واجارگاه، کمروش و صهايی ممحد، سعید )

ای معلمان و تحلیل جايگاه آن در اساناد باسدساتی آماوزش و های حرفههای شايستگیمؤلفه

 .123-109(، 2) 13آممزش و يادگیری، های پژوه  پرورش ايران.

نجش های معلم توانمند، تهیه و اعتباربخشی ابزاری برای سابررسی ويژگی(. 1393رضايی، منیره )

 )طنرح پژوهمنی(. تهنران: ابتادايی ۀیم نیمرخ توانمندی معلماان در دورها و ترساين ويژگی

 پژوهمداه مطالعات آممزش و پرورش.

http://dlib.sbmu.ac.ir/site/catalogue/97984
http://dlib.sbmu.ac.ir/site/catalogue/97984
https://cfu.ac.ir/fa/attach/171252
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های ای معلماان بار اساا  شايساتگیين استانداردهای عملكرد حرفهتدو(. 1397رضايی، منیره )

ات )طرح پژوهمی(. تهران: پژوهمنداه مطالعن اعتباربخشی آن شناسايی شده در اسناد تحولی و

 آممزش و پرورش.

ای معلمان متناسب باا ساند تحاول های تخصصی و حرفهتعیین شايستگی(. 1396رضايی، منیره )

)طنرح پژوهمنی(. تهنران: پژوهمنداه  هاآن و اعتباربخشای شايساتگیبنیادين و مبانی نظاری 

 مطالعات آممزش و پرورش.

)ويراست ههن م، چناپ چهن  و  گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشیاندازه (.1397اکبر )سیا، علی

 شمم(. تهران: نمر دوران.

منر نوم(. تهنران: )چاپ دومِ وينراي  د يادگیری ۀسنجش فرايند و فرآورد(. 1389اکبر )سیا، علی

 دوران.

. (1390) 1پرورش  و پرورش و شمرای عالی آممزش و آممزش شمرای عالی انقالب فرهندی، وزارت

 تحول بنیادين آموزش و پرورش. سند

. (1390) 2پرورش  و پرورش و شمرای عالی آممزش و آممزش شمرای عالی انقالب فرهندی، وزارت

 ايران. اسیمی جمهوری عمومی رسمی تربیت و تعلیم در بنیادين تحول نظری مبانی

 مباانی تهیاه و تادوين آزماون مهاارتی فارسای(. 1391صحرايی، رضامراد و جلیلی، سنید اکبنر )

 .123-150(، 1)1 ،زبانانآممزش زبان فارسی به غیرفارسی ۀنامپژوه  )آمفا(.

رای بام تربیت معلم مفقوده نظ ۀحلق(. 1396صدری، عباس، زاهدی، انگیه و شهیعی، فاطمه صغری )

معلمااان: کااارورزی و کااارآموزی بااا رويكاارد  –ای دانشااجو های حرفااهتحقااش شايسااتگی

 .99-75(، 1) 1پژوه  در تربیت معلم، دانمداه فرهندیان،  شاگردی نوين.ااستاد

تأمال بار  (.1393عباباف، زهره، فراس خماه، مقصمد، مهرعلیزاده، يداهلل و ف حی واجارگاه، کنمروش )

علنمم تربی نی دانمنداه شنهید  ۀمشلندرسی.  ۀای معلمان در مطالعات برنامحرفههای حیتالی

 .182-157(، 2) 6چمران اهماز، 

های نخگن ی  مشممعنه مقالنه .آزمون بساندگی زباان فارسای و تدوين تهیه(. 1394) عباسی، زهرا

، قابننن  دس رسنننی در: 1393اسنننهند مننناه همننناي  آمنننمزش زبنننان و ادبینننات فارسنننی، 
http://www.anjomanfarsi.ir/pdf/amozesh1/1042.pdf  
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جی شناساايی و اعتبارسان(. 1393عبداللهی، بیژن، دادجمی تنمکلی، عطینه و يمسنلیانی، غالمعلنی )

 .48-25(، 1)13های آممزشی، نمآوریای معلمان اثربخش. های حرفهشايستگی

 ای معلمای در تارازحیت حرفاهالگوی معیار الی(. 1397عگكری م ی ، سشاد و کیانی، غالمرضا )

 .30-9(، 2) 34تعلیم و تربیت،  ۀفصلنامجمهوری اسیمی ايران. 

تبیاین و بررسای (. 1399) سیما، همشنگ، گنشی، منصمر و سارانی، عبنداهللپمر، سشاد، خمشفرخی

های زبانی مولد بومی ارزشیابی پويا در شناخت و رفع مشكیت يادگیری مهارت ۀتأثیر انگار

-120(، 1)10 هنای خنارجی،هنای زبانمنناخ ی در زباننمريه پژوه  .آموزان متوسطهانشدر د

134. 

ات زبان و ادبی رشتۀ آموزشای دانشجومعلمان بررسی میزان شايستگى حرفه (.1399قمری، حیدر )

)طنرح پژوهمنی(. تهنران:  هاای تحصایلیفارسی دانشگاه فرهنگیان در تولید و اجرای آزمون

 دیان.دانمداه فرهن

ضارورت (. 1399آزاد، سهیال و حگننی، محمند )مرتضمی، مرتضی، ملكی، حگ ، گميا، زهرا، غالم 

آمیز ارزشایابی توالایفیِ در  رياضای تدوين معیارهای روبريک کیفی برای اجرای موفقیت

 .40-5،  (57)15، برنامۀ درسیمطالعات  دوره ابتدايی.

م تربیات معلا برنامۀ درسایطراحی کین )معماری( (. 1395اهلل و احمدی، آمنه )پمر، نعمتممسی

 ندیان.دانمداه فره :)چاپ اوّل(. تهران ملی تربیت معلم جمهوری اسیمی ايران( برنامۀ درسی)

زش روش تحقیش تربیتی باا تمرکاز بار آماو ۀدربار(. 1398)اهلل و صهرنماده مريم پمر، نعمتممسی

 روش .بیان  ان ماراتقم:  )چاپ اوّل(. ابتدايی

 ملی جمهوری اسیمی ايران. برنامۀ درسی(. 1391وزارت آممزش و پرورش )
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