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 چکیده

و پیشـیرد تیییراتـی  بـراا الاـااغلب بـه عنـوان ابـزارا راهیـردا  محورآزموناصلاحات 

ــوص صــورت می ــا وجــودمطل ــدب ب ــ  گیرن ــات ، اای ــه دبی ــرتیح حــازی از آن اســ  ز م

گــرددب دلایــن  نــی  رود حاصــن نمیطــور زــه امیــد آن مــیموفایــ ، اغلــب آن

بــر  مــر رارزشــیابی یافتــه، یعنــی تحــو  ةانی برنامــدر مراحــن پایــ معمولــاًهــایی نازامی

تجربــه بررســی گردیــدز و ارزشــیابی حــی  تجربــه هملنــان مــورد غ لــ  مانــدز اســ ب 

مــوا اصــلاحاتی را مربــوب بــه اصــلار زنکــور سراســرا  اگذارسیاســ در زشــور مــا، 

ــ ــ ةدر نظــام دیرین ــار آوردب در حــوزةســنجو و پ ــه ب ــان انیلیســی،  ذیرش دانشــجو ب زب

ــا ایــ  اصــلاحات بــر  هــاا آزمونجــاییزینی تــدریجی ببــو زبــان انیلیســی زنکــور ب

ــتان ــان دبیرس ــرا زب ــد دارد سراس ــهتأزی ــرا،ب ب ــی  تییی ــا   ن ــات و  دنی ــابی تیع ارزی

آورا دادز همـی  منظـور، بـراا جمـ رسـدب بـهنظر میجدیـد الزامـی بـه مدهاا برنامةپیا

ــی زی ــین عــان و  ااز جمعــی از  ا ــ  تحــو  از مــد  ترزیی زمــی اســت ادز ربطــان ای

هاا ن ــر( از طریــا مصــاحیه 61اســتادان، مدرســان و ســرگروهان ) یــدگازدشــدب ابتــدا، 

عمن معلــز زبــان انیلیســی نظرســنجی بــه 601ســا تار یافتــه اســتبراا و ســ   از نیمــه

و  AMOS-ســا ته از طریــا تحلیــن عــاملی تأییــداآمــدب روایــی ابــزار محاــا

ــافی ــام و پایــایی آن نیــز محاســیه شــدب نتــایا تحلیــن محتــوایی  SPSS-ازتش انج

ــن دادزمصــاحیه ــی  نظــرات مدرســان و ها و تحلی هــاا زمــی حــازی از آن اســ  زــه ب
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ویـژز، در ماولـات شـود، بـههدز میهـایی مشـان ت اوتاگذارسیاسـ معلمان بـا نظـرات 

ب ریزاو طراحــی، تــدری  و برنامــه ، اهــداآ آموزشــیگیادگیراعــدال  در آزمــون

طور زلی، نتایا گویـاا آن اسـ  زـه بـا توجـه بـه شـرایح فعلـی آمـوزش و یـادگیرا به

هـاا موجـود، محتمـن اسـ  زـه طـرر هاا زشـور و  الوزبان انیلیسـی در دبیرسـتان

ــزا ــه اب   و را نامناســب ج ــ  پیشــیرد اهــداآ ایــد اتیییــر، در شــکن زنــونی  ــود، ب

 بلندپروازانه تیدین شودب 

 محــور،، اصــلاحات آزمونهــاا سراســراآزمون ،آثــار و پیامــدهاا آزمــون: هاکلیدددوا ه

   نظام سنجو و پذیرش دانشجو ة تحصیلی،سابا

 مقدمه. ۱

مــوا اصــلاحاتی تضــمی  زی یــ ،  یــر ودر عصــر حا،ــر، نیــاز میــرم بــه پاســبیویی معت

متبصصـان آموزشـی توجـه  وسـنجو و پـذیرش دانشـجو بـه بـار آوردز  را در نظام دیرینـة

را بـه ارمیـان  سـط  زی ـی یـادگیرا و ب یـود ارتاـازـه  سـنجو هااشـیوزو  هاروشرا به 

هــاا آزمــون طراحــییــا انتبــاص منجــر بــه تن ــا نــه ایــ  امــر بآورنــد، جلــب نمــودز اســ 

ــمیــ  اهبلکــه  شــدز 6اســتاندارد ــ زروزاف ــدان نمــودزهــا آزمــون ون ای در اســ ب  را دو  ن

والــاا زـه دســ  یـافت  بــه جاییـاز  مــادامیایـران، هملــون بسـیارا از زشــورهاا مشـابه، 

ــیلی اجت ــمی  ش ــاعی و تض ــرد م ــر عملک ــوب ب ــوص من ــرادامطل ــونر د ف ــاآزم ا ورودا ه

 تـأثیر غیراابـن انکـارشـ  بی 7)پـر وجـه(سـاز سرنوشـ  هـااآزمـون ایـ  ،باشد هادانشیاز

 واهنـد جـاا بـهزـن نظـام آموزشـی  بـر وحـ  راابـ   ،مـاعیتهـاا اجبر ارزش  ود را

شـواهد بیشـترا  تـوانمیهـاا تحایاـاتی زـه ا یـراً صـورت گرفتـه، میان یافتـه در اش بگذ

 هــاا تــدری  و یــادگیرا ویــژز در حوززبــه هــایی نــی  آزمــون آثــاررا در تأییــد وجــود 

وا  و ؛ 7003، 6زیکـو ی و برانــه؛ 7002، 9دزـر و بلــ راا مثــا  رجـوو شــود بـه )بـ یافـ 

ــورا  ــ ب(7002، 5ه ــودا ب ــار و  وج ــن، آث ــ  ایی ــدهایی از ای ــا پیام ــهی ــارتی ب ــدرت عی ا

                                                           
1. Standardized tests  

2. High-stakes tests 

3. Decker & Bolt  

4. Kichuchi & Browne 

5. Wall & Horak 
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 ؛6339، 6میاشـوه) اوت آمـوزش و یـادگیرا ـهـاا متبـر حـوززهـا ا ای  آزمـونتأثیرگذار

 ب(6339 ،9آلدرسون و وا  ؛7000، 7وا 

ــاا تعجــب ــدان ج ــه   ن ــ نیســ  ز ــدآ اگذارسیاس ــا ه ــونی ب ــاا آزم ــلار و ه اص

ــا ــوزش و  اارتا ــی آم ــط  زی  ــادگیراس ــتاا  ی ــبیویی و در راس ــر پاس ــادز معتی ــان ن  بنی

 ب  (7000 وا ، ؛7000، 6یدرام  و اسن   ؛7002، دزر و بل ) شوند

، ،ــرورت توجــه بــه هــاا ارزشــیابیبــودن نظــام پاســبیو ةمســ لهــاا ا یــر، در ســا 

از آن را  متــأثر و یــادگیراِدر ب یــود و تعــالی زی یــ  تــدری   هــااثرببشــی و زارآمــدا آن

و  هــاایــ  نظامتضــمی  زی یــ  ارزیــابی رو، بــیو از پــیو برجســته ســا ته اســ ب از ایــ 

 یرتـأثهنـوز رغـز ایـ  م ـز، ناپـذیرب علـیامرا اسـ  اجتنـاص هاآنو پیامدهاا  یرتأث بررسی

از دیـدگاز آمـوزش و یـادگیرا زی یـ  بـر آزمـونی  ةطلیانـا اصـلارهـاسیاسـ و پیامدهاا 

ــان  ا ــان ناوو ربط ــیحآفرین ــاامح ــی  ه ــادگیراوااع ــدری  ی ــان(  و ت ــان و متربی )مربی

 ارزیــابینظــرا میــانی حــالی اســ  زــه  ایــ  در نــدان مــورد بررســی اــرار نیرفتــه اســ ب 

ــون هــاآزمون ــون ســنجو  ازن ــی آزم ــرگســتردز در  ــار وص م  ــومیِرا روای در نظــر  ات

روایـی صـورا و روایـی اا، علـاوز بـر سـنجو روایـی سـازز ب طیا ای   ـار وص،گیردمی

امــرا  آزمــونپیامــدها و تیعــات  5اعتیارســنجییــا روایــی آثــار و تیعــات  محتــوایی، بررســی

ــتولر) اســ  ،ــرورا ــدا6336، 1اس ــذا ب(6323، 2ســ کهنری؛ 6322، 2؛ زن ــ  ل ــد از ای ، نیای

پیامــدهاا مت ــاوتی را بــراا  توانــدمیملــی زــه ســنجو در مایــا  وســی  غافــن بــود نکتــه 

بـر  در انـدد ینمعـی   ةبرنامـ ایـ مت ـاوت  هاالایـهمبتل ـی زـه در  ارزـانربح و افراد  ا

 بداشته باشد

                                                           
1. Shohamy  

2. Wall  

3. Wall & Alderson  

4. Chapman & Snyder  

5. Validation  

6. Stoller  

7. Kennedy  

8. Henrichsen  
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 زــههنیامیالبصــو  وجــود دارد، علــی ااویــژز هااحساســی هنیــامی زــه وجــوز و 

ــی  ــون، تعی ــایا آزم ــاربرا اصــلی نت ــدز ــ هااِفرصــ  ةزنن ــا آت ــه  ی و اس مجــوز ورود ب

ا ایـ  آزمـون ایـابی بـه فرصـ  شـیلی باشـد، تعـداد عوااـب و پیامـدهیا د  بالاترمراحن 

موجــود در محــورِ  -زنکــور ةبرنامــاصــلار نیــاهی زلــی بــه مراتــب بیشــتر  واهــد شــدب بــه

ــا ــوی ــه   ــه ران ب ــ  ز ــب اس ــ  مطل ــاا ای ــدهاابی گوی ــی   پیام ــا   ن ــراحس را  تییی

، و آمــوزش و اجتمــاعیهــاا ارزشبــدون عوااــب م ــز آن بــراا برنامــه درســی،  تــواننمی

 انربطــ ااز  اشــرا یــدگازداز تلــاش اســ   پــژوهو پــیو رو دردب نمــوتصــور یــادگیرا 

مـوزش زبـان آ و معلمـان مدرسـان هملـون)سـنجو و پـذیرش دانشـجو  ةشـداصـلارنظام 

ــی ــی  (انیلیس ــه بررس ــاتب ــدو  تیع ــی از پیام ــوهاا ناش ــی  بب ــان انیلیس ــ  زب ــام ای نظ

عیـارتی بـههـاا ایـران ب ـردازدب بر آمـوزش و یـادگیرا زبـان انیلیسـی دبیرسـتانیافته تحو 

ــژوهو در صــدد اســ   ــ  پ ــیای ــار و  روای ــونآث ــات آزم ــاا تیع ــاییه ــان انیلیســی  ن  زب

ــتان ــزان  را دبیرس ــب می ــر حس ــی اثرب ــانآببش ــکن ه ــی در ش ــی ده ــود زی  ــدری  و ب ی ت

نـدرت افـرادا زـه بـهاز دیـدگاز اصـن عـدال   آمـوزان و براـرارایـادگیرا دانـو ن،معلما

ــا  آزمــونی مشــارز  داشــتههــاا اصــلاحی اگذارسیاســ در  ، شــودنظرشــان شــنیدز مــیی

 ببررسی نماید

 های بومی مرتبط با تصویب قانون جدید پذیرش دانشجوسیاست

 دولتــی هاادانشــیاز ویژزبــهورود بــه مرحلــة تحصــیلات عـالی از دهـة پنجــاز تــا زنـون، 

ز پیــروزا انالــاص اســلامی راــابتی زــه پــ  ا ؛، همــوارز عرصــة راابــ  بــودز اســ زشــور

شــدت  دولتــی هاادانشــیاز ظرفیــ دلیــن عــدم تناســب میــان تعــداد داوطلیــان و ایــران بــه

زنکــور  اا ندگزینــه هــااآمــوز در آزموندانــو اســ ب ســالانه بــالک بــر یــ  میلیــون یافتــه

زننــدگان تن ــا بــر شــرز از دانــو یابی شــارز بپردازنــدمیسراســرا بــا یکــدییر بــه راابــ  

و عملکــرد مســتمر دبیرســتان یــا ســوابا گرفتــه پایــة عملکردشــان در ایــ  آزمــون صــورت 

 اس ب  بودز اثرتحصیلی داوطلیان در گزینو و تعیی  سط  ن ایی آنان بی

ــی  شــرایطی، اصــلار نظــام منحصــر محــور زنکــور سراســرا در دســتور آزمــون اًدر  ن

 هـاییببودر ویـژز در اسـناد ملـیِ ا یـر زشـور، بـهزار تحو  بنیادی  زشـور اـرار گرفـ ب 
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ــه ــه ســنجو وارزشــیابی پیشــرف  تحصــیلی ز ــه،  ب ــر ا تصــا  یافت ــه تییی ــورا ب ــاز ف نی

مشــ ود اســ ب  زاملــاً زنکــور محــورزمــونآ منحصــراً نظــامرایــا در  هــاامایا و  هــاملا 

البصــو ، رهنامــة نظــام تربیــ  رســمی و عمــومی زشــور و نیــز ســند ملــی برنامــة علــی

ــه هــااببودرســی حــاوا  تند زــه پیشــن اد آزمــونی هســ هااسیاســ اا پیرامــون جداگان

ــون ــام آزم ــر نظ ــور تییی ــهوزارتمح ــات و  هاا ان ــوم، تحایا ــرورش و عل ــوزش و پ آم

زـه بایـد بـه آن اشـارز زـرد ایـ   اانکتـهها مطـرر شـدز اسـ ب در آن ی،منطور بهفناورا 

،ـع  نسـیی نظـام  دربـارةبرانییـزا هـاا تأمـنة ا یـر گزارشاس  زه گر ه طـی دو دهـ

ــر  محــورآزمون منحصــراً ــه شــدز، پیشــن اد تییی ــامارا  ــه  نظ ــراا ورود ب ــونیِ موجــود ب آزم

ب ایـ  پیشـن اد بـودی مـورد بررسـی اـرار نیرفتـه رسـم طوربـه 6926دانشیاز تا این از سا  

ــی  را ــار اول ــاحبب ــ نظرانص ــنجو و متبصص ــیرانِ س ــی او پژوهش ــتی ن آموزش در نشس

ــا عنــوانســه « هــاهــاا ورودا دانشــیازهــا و مســا ن آزمــونمینار بررســی روشســ» روزز ب

 شدببرگزار اص  ان  زدانشیادر  6926م رماز در  مطرر زردند

ــااتحلینمیاحــو و نتیجــة  ــه صــورت ه ــارةگرفت ــدیزِ  درب ــ  نشســ ، تا ــور در ای زنک

 آمــوزش مرسســاتو  هادانشــیازطــرر ن ــایی  یــونیی پــذیرش دانشــجو بــراا ورود بــه 

ها و بررســـیمجلـــ  شـــوراا اســـلامی بـــودب پـــ  از  هـــااپژوهوبـــه مرزـــز  عـــالی

ــازم ) هــااپژوهو ــراال ( پیامــد 6925؛ زیــا و بزرگــی، 6926بزرگی، پــور و آاــا، الیمثــا  ب

ــذیرش دانشــجو در  ــانون پ و مرازــز  هادانشــیازسیاســتی مجلــ  در ایــ  مــورد تصــویب ا

شـو مـادز  شـامنزـه  6921بـودب اـانون مصـوص سـا   (6921)سـا  آموزش عـالی زشـور 

و  هاسیاسـ بـراا  اامادمـهو بـه تأییـد شـوراا نی یـان نیـز رسـیدز  اسـ و شو تیصـرز 

سـاباة تحصـیلی و نتـایا عملکـرد  ،ایـ  اـانون اعما  وابسته بـه اـرای  زشـور اسـ ب طیـا

)هملــون امتحانــات فعلــی  دانشــیاهیســاله در امتحانــات سراســرا دبیرســتان و پــیو  ار

جـاییزی ِ عملکـرد تـدریا بـه، گردنـدمیصـورت ن ـایی برگـزار سا  سوم متوسطه( زـه بـه

 بـاریـ  سـالی در حـا  حا،ـر زـه  شـودمیاا زنکـور سراسـرا  گزینه ند هااآزموندر 

 بدزنمیسازمان سنجو برگزار 
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ــه ــ  نظرب ــومیان گذارسیاس ــ  ،ب ــ  سیاس ــا ای ــابا ب ــد مط ــبیویان جدی ــاربرد پاس  ةز

تـأثیرات توانـد مـیدر مایـا  وسـی ، زـه سـ  ا (7000، 6؛ نـاگی6923هـا )زیـامنو، آزمون

ــارة  ــی را درب ــارتمثیت ــر م  ــلح ب ــردا، تس ــاش ف ــزز، تل ــو، انیی ــرد دان ــز عملک ــا و نی ه

هــا بــه معلمــان زمــ  ب در بعــد تعلیمــی، ایــ  آزمــونه باشــددنیــا  داشــتآمــوزان بــهدانــو

آمـــوزش دادز و آمـــوزان را تشـــبی  نیازهـــا و ناـــاب اـــوت و ،ـــع  دانـــو دزنـــمی

ــداثرگــذارترا  ــه نماین ــی و ارا  ــوزش را هــز ،از طرف ــرار آم ــراز اســتانداردهاا آموزشــی ا ت

رسـد در نظـر مـیبـهدسـ  یابنـدب  ااظـهملاحاا اابـن دادز و در زارشان به پیشـرف  حرفـه

از نیـرش زلـی زـه ان گذارسیاسـ  اـانون جدیـد سـنجو پـذیرش دانشـجو،زمان تصویب 

  ب)رگــذرد می هــاآزمــونتیییــر از یــادگیرا معتاــد اســ  راز اصــلار و ب یــود آمــوزش و 

   باندال ام گرفته (7000وا ،  ؛7007، 9هارگریوز وهمکاران ؛7066، 7 نگ و همکاران

ــا ایــ  دهــد زــه آموزشــی در زشــورهاا مت ــاوت نشــان مــی هاااگذارسیاســ حــا  ب

شــنا تی موفــا نیــودز و گـاز پیامــدهاا من ــی )روان هــزتحولـات آموزشــی همیشــه  نـدان 

ب ظـاهراً عامـن انـدماندزدر شـرایح جدیـد هملنـان بـه اـوت  ـود بـاای  سـابا و آموزشی(

ــ   ــام  دام ــ لة غ ــ  مس ــه ای ــه ب ــدمیاصــلی ز ــیابیِ ب زن ــا  ارزش ــ  در اتب ــام و غ ل  نی

ــه تحلیــن پیامــدها و  ، تــأ یر در ارزیــابیمناســب نظــام  تیعــاتو نیــز عــدم توجــه ب

ــا اصــلار ــارویی ب ــز روی ــا نی ــه اســ ب در زشــور م ــد ســنجو و  نظــام هــاا الویافت جدی

، اابرنامـهوسـی  زنـونی آن، زـاهو مشـکلات احتمـالی  نـی   پذیرش دانشـجو در مایـا 

و پـر زـردن  لـأ  آن اگذارسیاسـ  ةشـدز در مرحلـبینـیپـیو هااپتانسـینیا و افزایو مزا

همـه و همـه مسـتلزم ایـ  اسـ  زـه ایـ  تیییـر  ،بی  سطور سیاس  و عمن در ایـ  برنامـه

علاوز بر مراحـن پایـانی  ـود در مراحـن آغـازی  و اجرایـی نیـز مـورد بررسـی و بـازنیرا 

م یـد  م ـز و ببشـی از اطلاعـاتزـه ممکـ  اسـ  بیـان دییـر، از آنجـا به ش اآ ارار گیردب

ــه اصــلار نظــام زنکور ــه ســنجو و محــور مربــوب ب پــذیرش دانشــجو در مســیر سیاســ  ب

ــی مســیر  ــن، یعن ــن -اجــرا -اگذارسیاســ عم ــز عمنگتکمی ــد ز ــردد، اتبــا  رون ــگ گ رن

                                                           
1. Nagy  

2. Cheng et al.  

3. Hargreaves et al.  
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تـا از  رسـدنظـر مـیی  ای  برنامـه امـرا ،ـرورا و حتمـی بـهزآغاهمان مراحن ابی از یارز

 ،گـرددمـینازارآمـد  اابرنامـهنشـدز و  ـام زـه منجـر بـه بیارزشـیا  سارت ناشی از برنامة

 ب ییرا شودپیش

 پژوهش پیشینة. ۲

ــاا روش ــداززه ــنجو و ان ــنتی س ــا،گیرا س ــارت رای ــام  ــزاا  و ه ــاوتاج ــان مت   زب

 صــورتبه، و نــه ســنجندمیگسســته  صــورتبهرا  و دســتور زبــان نهملــون دانــو وا گــا

ــزا و  ــاا م ارتاج ــرتیح و دره ــاربردابتهزم ــدز و ز ــ  روش نی ــاای ــاعی از  ه ــد اجتم بع

اندب غافـن شـدز ،گرفتـهاـرار  6ارتیـاطی زبـان رویکـردزیـد مـورد تأشـدت بـهزاربرد زبان زه 

تن ــا  ،هــاا اجتمــاعیمحــیح دری ابــزار ارتیــاطعنــوان هاســت ادز از زبــان بــ، در ایــ  رویکــرد

 9و مسـی ( 7067) 7زـی  همی  دلیـن، بـه اسـ ب یزبـاندانـو اجتمـاعی  بعـد از ابعـادی  

ــد (6323) ــه وجــود  معتا ــادب ــدازز ابع ــراا ابزارهــاا ســنجو و ان ــاعی ب ــو گیرا اجتم دان

ــان ــا، هملــون آزمونیزب ــا میهســتندب آن ه ــد ه ــراا در گوین ــن ب ــزام ــا رت ــاعی ابع د اجتم

ــااآزمون ــان  ه ــر میزب ــاوز ب ــ  عل ــاعی زاربردبایس ــاا اجتم ــ  آزمونه ــاای ــا ه ، ا  

یکـی در بعـد زـاربردا، ب مـورد توجـه و بررسـی اـرار دادرا نیـز  هـاآن اجتمـاعیمدهاا پیا

 هـااابزارعنـوان ههـا بـنآناـو  مربـوب بـههـاا زبـان ا آزمـونهـااتـری  زاربراز متداو 

هـایی زـه آزمـون باسـ  ترمت ـاوت یبالـاتر، برنامـه، شـین یـا مـواعیت ةبه مرحل زنتر  ورود

 ماامــاتان و گذارسیاســ توســح اغلــب  ،دارنــدویــژز زــاربرا  صــو  به بــا ایــ  هــدآِ

ــاا آموزشــیردز ــی  و مطــرر  بال ــوندمیتیی ــاًو  ش ــدها ،متعاای ــراا یپیام ــراد و ی جــدا ب اف

ــایی ــمیز ن اده ــ  تص ــه در ای ــالتی ز ــرا د  ــتهگی ــ  ،نداش ــد داش ــ بی و  واهن ــر  ش ب

یـافت  جـا زـه دسـ از آن ،مثـا  بـراا بتـأثیر  واهنـد گذاشـ هاا آموزشـی مـرتیح برنامه

و تحصــیلات عــالی بــا دسترســی بــه  بــه جاییــاز اجتمــاعی والــا و تضــمی  شــیلی در ایــران

تن ـا بـراا نـه )هملـون زنکـور( اورودهـاا ، آزمـونداردارتیـاب مسـتایمی اا شدن حرفه

                                                           
1. Communicative Competence Approach  

2. Kane  

3. Messick  
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هــاا اجتمــاعی و حــ  راابــ  بلکــه ارزش ،دنــدر بردارپیامــدهایی نظــام آموزشــی زشــور 

آثــار و تیعــات اجتمــاعی م ــز  وجــود همــی دهنــدب اــرار می الشــعاوتحــ  نیــز داوطلیــان را

را  هـاد اجتمـاعی آزمونابعـاتأمـن بیشـتر بـر  اسـ  زـه ،ـرورتجامعه  مت اوتِهاا بر لایه

   بنمایددو  ندان می

ــون،  ــی آزم ــر روای ــدگاز از منظ ــ دی ــارا و رووِم ــا ( 7001) 6رنام ــی  ب ــورا زلاس ت 

ــون از بعــد اجتمــاعی آن ( 6323)مســی   ــابی آزم ــر ،ــرورت ارزی ــی ب ب همبــوانی داردمین

ر و تیعــات پــردا ت  بــه آثــا ،ســنجیمــد  رواییهــاا حــا ز اهمیــ  در ایــ  یکــی از جنیــه

ــر جامعــة ــه ابعــاد وایــی ر بررســیزــاربر آن اســ ب  اجتمــاعی آزمــون ب ــا توجــه ب آزمــون ب

مـورد آزمـون  ةمـاد یونـه ؛ او  اینکـه سـازدمـی برجسـتهنکتـه را دو اهمیـ   اجتماعی آن

ریشــه در زــه رویکردهــا، نظــرات و اســتانداردهایی توســح ( آزمــون )ســازز و ســنجة

ــااارزش ــی  ه ــاعی و فرهنی ــه اجتم ــتهجامع ــی داش ــی  و طراح ــه می تیی ــودب دوم اینک ش

در اجتمــاعی زــه  هــاامحیح یــاجوامــ  زــاربر افــراد و بــراا تواننــد مــی هــاآزمــون یونــه 

بـا هـاا ا یـر پـژوهو بداشـته باشـندپیامـدهاا وااعـی ، گیرنـدمیاـرار  است ادزمورد جا نآ

زــه  هـاا فرهنیـی و اجتمـاعیارزش سـازا،ــم  برجسته ال ـام از مـد  زلاسـی  مسـی ،

زــه  انــدپردا ته پیامــدهایی بــه بررســی ،دنــدهرا تشــکین مــی هــاآزمــون هــااســازز شــالودة

؛ 7060، 7بکمــ  و پــالمرا ، مثـ بــراا) انــدهـاا وااعیمحــیحدر هــا آزمـوندنیــا  زــاربرد بـه

ـــگ،  ـــان7005 ن ـــگ و س ـــاران، ؛ 7065، 9؛  ن ـــوهامی و همک ـــورا ، ؛ 6331ش وا  و ه

   (ب7066، 7002

 ـار وص نظـرا  هاازیرسـا  دییـر از  ییکـبیـان هـا بـا ، ایـ  پژوهواینکـه مضافاً

هاا شــربعنــوان یکــی از پــیوآزمــون بــه عــدال  درشــرب یعنــی مــد  زلاســی  مســی ، 

ب در نـداننمایایـ  مـد  را بیشـتر مـی ودنباهمیـ  و جـام  اصلی براا احراز روایـی آزمـون،

ای  مد  علـاوز بـر سـنجو روایـی سـازز، روایـی محتـوا، روایـی صـورا، و روایـی آثـار و 

 گـرددبررسـی مـی تیعات ی  آزمون، میزان احـراز عـدال  اجتمـاعی توسـح آن آزمـون نیـز

                                                           
1. MacNamara & Roever  

2. Backman & Palmer  

3. Cheng & Sun  
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ـــامیلی ر ب) ـــی ، 7001، 6ز ـــ 7007؛ ز ـــارا و رووِ؛ م ـــ (ب 7001ر، نام ـــارا و رووِم ر نام

تن ــا از طریــا  محــورآزمونزــه شــرب عــدال  اجتمــاعی در نظــام  اندداشــتها عــان ( 7001)

ــا و مح ــی دای ــنجو، طراح ــب س ــحی  و مناس ــرد ص ــا  رویک ــدةاسیهاتب ــاا روش ش ه

ــزار مناســب ســنجو، دایــا ریزا ســنجو، برنامــه ــا انتبــاص اب ــراا ســا   ی ــه ب و آگاهان

ــ ــراا هم ــر ب ــرایح براب ــاد ش ــدگان ة آزمونایج ــر ای دهن ــاوز ب ــاوت و عل ــام اض ــا، انج ه

هاا شبصــی در مــورد عملکــرد  عــارا از ســونیرا و برداشــعلمــی، منطاــی و منصــ انه، 

داشــت  بینیز زــه بــراا از ایــ  زاویــه زــه بنیــریز، مــی بگــردداــرار می بــرهــا، دهنــدزآزمــون

ــویر ــام تص ــون ا ج ــنجی آزم ــااز اعتیارس ــانه ــیو ا زب ــون پ ــدال  در آزم ــرب ع ــز ش نی

 ،رورا اس بشرطی پیو

  /پر وجهسازهای سرنوشتآزمونبررسی آثار : های خارجیزبان هایآزمون اصلاحاتارزیابی 

ا هــاآزمــون آثــار و تیعــات بــارةدر تــوج یاابــن  هــااپژوهو ا یــرســا   طــی پــانزدز

صـورت گرفتـه  ،شـودنامیـدز مـی 7سـازا بازشـویی آزمـونزـه در ادبیـات رایـا آزمون زبان

و  ؛ شـــوهامی7006؛  نـــگ و همکـــاران، 7067، 9پـــ  و نیوفیلـــدزمثـــا ،  بـــراا)اســـ  

ـــاران ـــوارز6331، همک ـــوز و آل ـــب7060، 6، مون ـــون، ؛ 7006، 5؛ واتان ؛ 6339وا  و آلدرس

بــر  هــاا زبــان انیلیســیآزمون یرتــأث ةیــا در زمینــمعمولــاً  هــاایــ  پژوهو ب(7066، 1وینکــه

ــوزش ــرو آم ــدز  الم ــام ش ــنانج ــ م  و اس ــورا , وا  و 7000 ،یدرا)  ــا  (7066 ،ه ــر ی ب

 نــگ و ؛ 7005, 2)اســ راتآن فراتــر از مدرســه یــا حتــی بافــ  یــادگیرا و  المــرو

ــاران ــ  ؛7066 ،همک ــر و بل ــوهامی ؛7002 ،دز ــازی از آن ب (6339 ،ش ــود ح ــواهد موج ش

 اند بیشـترشـدزانجـام  آزمـوناـدرت بازشـویی  زـه بـا محوریـ ی یهاازثر پژوهواس  زه 

انـد مـورد اسـت ادز اـرار گرفتـههـدآ  ةجامعـدر هـاا مدیـدا ی زه براا مـدتیهابر آزمون

                                                           
1. Camilli  

2. Test Washback 

3 .Pan & Newfields  

4. Munoz & Alvarez 

5. Watanabe  

6. Winke  

7. Spratt  
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ــدز ــز ش ــا متمرز ــداد  و تن  ــ تع ــماراانیش ــ  از  ش ــاپژوهوای ــویی  ه ــی بازش ــه بررس ب

ب حتـی فراتـر از نـداشـدز ا تصـا  یافتـهتـازز طراحـیهـاا آزمونیا شدز اصلار هااآزمون

ــانی سیاســ ــوز در مــورد می ــ ، هن ــونی  اگذارسیاســ ی و تای ــا آزم هــاا سیاســی و ارزشی

پــژوهو  نــدانی  ،دهنــدرا تشــکین می محــورآزموناصــلاحات ســنگ بنــاا زــه اجتمــاعی 

 ب  اس  نشدزانجام 

ال ـام از میـانی بـا  اًپژوهشـیران ا یـرزـه  دهـدنشـان می موجـودم یـد  امـا اند  پیشینة

ــة ــی حیط ــاانوآورا اساس ــی  ه ــوزةآموزش ــه ح ــومی ب ــوزة عم ــ  ح ــاهیز ای ــا  م   و انتا

 بـه عرصـة را یآزمـون اتارزیـابی اصـلاحات و تحولـپـاا  ،زبـاندر سـازا آزمونتبصصی 

اجرایـی  فرآینـدآزمـون،  اگذارسیاسـ ارزیـابی مراحـن بـر و  بـاز زـردزهاا  ـارجی زبان

ــاتی همــةآزمــون و  ــه عملی ــراا) انــدزردزتأزیــد زردن آن مراحــن مربــوب ب مثــا ،  نــگ،  ب

ـــا ب (6323؛ هنریکســـ ، 7066 ،وا  و هـــورا  ؛7006 ـــراا مث ـــا  ،ب ـــهطی  وا  هـــاایافت

اــــــدرت  و تیعــــــات (،7006 نــــــگ ) و )7066) وا  و هــــــورا   (،6333، 7000)

ایـ  از همـان مراحـن آغـازی   بایسـ یافتـه یـا جدیـدالاجرا مـیاصـلارآزمـون ثیرگذارا تأ

اا گونـهبـهبایـد حاصـن از ایـ  مرحلـه و نتـایا  شـود و نظـارت بررسی طلیانهاصلار هبرنام

 ةبرنامـ بـاآزمـون  تناسـب ةدربـار گیـرابـراا تصـمیز»مورد نیـاز اطلاعات  شود زه منعک 

طراحــی بــراا آمــوزش افــراد  تبصــی  منــاب  زــافی، ا آزمــون،هــاروشتناســب  ،درســی

ــا آزمــونتیییــرات در سیاســ  ایجــاد و ربــح  ا  ب  ،7000 ،)وا  « ــرد و زلــان مــرتیح ب

  بفراهز گردد (502

بـا انتاـا  بر ـی از م ـاهیز ت ـورا  اوب زـرد( گـزارش 6322زنـدا )را  مشابه ای  نتـایا

ــوآورا ــوزةن ــه ح ــی ب ــاا آموزش ــ ه ــام آموزش ــابی نظ ــدا ، یارزی ــد ابت ــی  م ــه توص  ب

ــپردا ــ    ــوداا مرحلــهســه ــابی مرحل ــد ، مرحلــةاگذارسیاســ  ةزــه شــامن ارزی  فرآین

ایـ  نکتـه  طـور  ـا  بـرسـ   بـهو برونـداد اسـ ب  نتایا و مرحلة زردنگعملیاتیاجرایی

ی برونـدادها و بـازدز ن ـایی بـه ارزیـاب تن ـاتأزید ورزیـد زـه در ارزیـابی طـرر تیییـر نیایـد 

 ةلکــه ارزیــابی دو مرحلــب زــردمحصــو  یــا رفتــار  اصــی( بســندز  مثلــاًتیییریافتــه ) برنامــة
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مرحلـه ایـن از ، رونـد اجرایـی و گـذار برنامـه و مرحلـة اگذارسیاسـ  ةمرحلـدییر یعنـی 

 اس ب  اصولینیز از الزامات ارزیابی زامن و ن ایی 

هنریکسـ  مـد  اا زنـدا بـا مرحلـهمـد  ارزیـابی سـهبـی  زـه رسـد نظـر میبـه نی  

ــیِ، (6323) ــد  ترزیی ــه م ــروآ ب ــار مع ــوآورا انتش ــر و ن ــابه  ،6تییی ــه تش ــود وج داردب وج

نـوآورا بـه نظـام یـا تیییـر یـ  اشـاعه و نشـر  بیـانیر  یـونییدر واا   ترزییی هنریکس 

ــ   ــود می ــد ، هنریکســ  باشــدو باف ــ  م ــر ب در ای ــه ب ــا تکی ــه ب ــرمس ــام اصــلی  ةل  نظ

ــلار ــی اص ــی  آموزش ــه توص ــدز ب ــدش ــر و  فرآین ــوآورا تییی ــین ــردازدم ــ  م بپ ــهرای  هال 

اشـاعه و ن ـو  تیییـر بـه بافـ  مـورد  فرآینـد، 7تیییـر و نـوآورا بسـترباف  و ند از اعیارت

  نـدی  از هـامرل ـههریـ  از ایـ   ب6تیییـر و نـوآورا ، نتـایا و پیامـدهااهابرونـداد، 9نظر

ــهیرز ــا  مرل  ــهی ــا  زیرمجموع ــ  ی ــود، در موفای ــاا   ــ ، در ج ــه هری ــدز ز ــکین ش تش

در ارزیــابی ، مثـا عنـوان ب بـهزنـدای ـا میرا م مـی ناـو شکسـ  پـرو ز تیییـر و نـوآورا 

ــة ــ مرحل ــا مرحل ــدة دوم ی ــر، زیر فرآین ــو  تییی ــاعه و ن  ــهاش ــون مجموع ــ  هایی همل منی

ــاً ( صــدور تیییــر  ،دولــ ( اهــاسیاســ اــوانی  و  ،ریزانو برنامــه گذارسیاســ عوامــن مثل

پیــام  مجــارا مبــابرة)یعنــی  انــا  ارتیــاطیزمــوزان( آ)مثلــاً معلمــان و دانــو انزــاربرنظــام 

از جملـه عوامـن بسـیار م ـز بـودز زـه بایـد  آن بـه نظـام زـاربران( زنندةتیییر از منی  صـادر

 ب مورد بررسی و ارزیابی دایا ارار گیرند

ــا  ــر اس ــ ، ب ــی هنریلس ــد  ترزیی ــه م ــ  ب ــابرةمح ــاربران و مب ــه ز ــر ب ــام تییی  پی

همـی  نیـرش، مثیـ  یـا من ـی،  وگیـرد آن، نیرش بـه تیییـر در آنـان شـکن مـی یرندگانگ

ب بنـابرای  اگـر بنـاا یـ  اسـ شـدز ا بـراا پـذیرش یـا رد تیییـر مبـابرزگیرمیناا تصمیز

بــر ایــ  اــرار گیــرد زــه بــه ا اــرا نــرود و طعــز شکســ  را  یآزمــون طلیانةاصــلار ة پــرو

در همــان  یآزمـوننظـام ایـ   د یـن درهــا و عوامـن مرل ـهزیر ةلـازم اسـ  زـه همـ نلشـد

ــر ــداا اصــلار و تییی ــه  ،ابت ــهر  ــرار  ،رزودت ــتمر ا ــنظز و مس ــابی م ــی و ارزی ــورد بررس م

                                                           
1. Hybrid Diffusion Model (HDM) 

2 .Antecedents  

3 .Process  

4. Consequences  
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ــد ــان 7000) ب وا گیرن ــاطر نش ــازدمی(   ــه در س ــی   ز ــد ن ــابی فرآین ــوراارزی ــد  مح بای

بتـوان تـا  شـرز  دادز شـوند محـورآزموننظـام   ن ـ و  ا ربـح ا ااشـار ةافـرادا از همـ

هـز بـه زـارآیی، م یـد بـودن، عملـی  و مطلـ  شـدتیییـر  ةپرو ها نسی  به نیرش آنهز از 

هــاا اجتمــاعی ارزش بررســی ،رواز ایــ  پــی بــردب اصــلاحات مــورد نظــربــودن و زــاربردا

ــه در ــرو ة ن  ت ــر  پ ــی تییی ــون و هملن ــات و  آزم ــابی تیع ــأثیراتارزی ــر ت ــ  تییی ــر  ای ب

ــاا حوزز ــادگیراه ــوزش و ی ــر  آم ــداا ام ــان ابت ــ یماز هم ــات بایس ــ  ملاحظ ــا رعای  ب

 صلاحان ای  نظام انجام شودب ن عان و  اان،  اربط انیرشی 

 6اینترنتـی تافـنهـا بـه و تیـدین آندنیـا هـاا رایـا تافـن در آزمـون ی زهدنیا  اصلاحاتبه

ــ ــام یوتراهب ــا ز ــذا ی ــنتی زاغ ــن س ــاا تاف ــورا وا  و  ،رخ داد ج در ( 7002، 7066) ه

آمـوزش و آمـادگی بـراا ایـ   ةدر حـوزم ـز ایـ  تیییـر  تیعـات بررسـی طولی به پژوهشی

رزییـی از دو مـد  از ت و بـراا ایـ  منظـور نـدپردا ت سـاز و پـر وجـههاا سرنوشـ آزمون

اروپــاا زشــور  شـودر و در االــب   ــار فـاز اصــلی  پـژوهوایــ   نـدبزردفـو  اســت ادز 

ــ   مرزــزا و شــرای ــاز ای ــژوهوانجــام شــدب در آ ــری  ف ــاز  پ ، وا  و (7066ســا  ، 6)ف

زـه  بودنـد هـاییم ـارتر بـتمرزـز مدرسـان در میـزان  اتیییـرات  شـمییر هورا  شـاهد

ــان گــزارش هــا آن دبنشــوســنجیدز می ایــ  آزمــون توســح ــه  ــود،در پای تشــری  ناــو  ب

هــاا زــه در زلــا  تــدری  و یــادگیراهــاا وشر تیییــردر  محتــواا آن آزمــون جدیــد و

 ، پردا تندب دادرخ می ای  آزمونآمادگی 

ــا در ــر تحای ــگ ،ادیی ــه( 7006)  ن ــد ب ــه بیین ــود ز ــ  ب ــی ای ــر دنیا  بررس ــا تییی آی

ــ ــی اتامتحان ــان انیلیس ــدار  زب ــانی م ــ  در هنگ پای ــیزن ــون  )یعن ــان آزم ــلاحی  زب ص

ــی ــون (HKCEE-Hong Kong Certificate Examination انیلیس ــه از آزم ــنتی ب ــاا س ه

باشــند بــر نیــرش و ادرا  معلمــان زبــان  محــور و ارتیــاطیفعالیــ ی زــه بیشــتر یاهــآزمون

 نـگ یـا نـهب  تأثیرگـذار  واهـد بـودآموزش و یـادگیرا زبـان انیلیسـی انیلیسی نسی  به 

ـــه ـــابه  متوج ـــرش تش ـــرایومعو ادرا  نی ـــرش و گ ـــا نی ـــان ب ـــ  لم و ان گذارسیاس

هـاا معلمــان را در و فعالی  زنـگ شــدهنـ صــلاحی  زبـان انیلیســی  آزمـونریزان برنامـه

                                                           
1. TOEFL iBT 
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در  دنیـا  ایـ  تیییـری زـه بـهپـی بـرد زـه تیییراتـ امـاهاا آنان دیـد، اگذارسیاس راستاا 

 نـدان عمیـا  تیییـراتدز هـاا ایـ  زشـور ایجـاد شـدبیرسـتاننظام آموزش زبان انیلیسـی 

 بـا هـاا جدیـدآزمـوناگر ـه  بنظـر رسـیدندبـهسـطحی و نـا یز دارا نیـودز بلکـه و ریشه

زنـگ طراحـی شـدز آمـوزش و یـادگیرا زبـان انیلیسـی هنـگو اصـلار سـازا ب ینـه هدآِ

و ایـن، فاـح در راسـتاا آزمـون بـودز  هماننـدتـدری   محـدود بـودب تیییرای  میزان ، ندبود

 گرا بودندبو آزمون محورآزمونهملنان هملون سابا معلمان 

ــایا  ــژوهونت ــزارو پ ــ( 7060) 6پی ــأث ةدر زمین ــون یرت ــی )آزم ــاا  انیلیس ــر   ETs)ه ب

ــة ــب درســیدرســی،  برنام ــدری  روش ،مطال ــی  نت ــان  در یــرش و ، و هملن معلمــان زب

 برنامــةطــور اطــ  بــر هبــ  هــاایــ  آزمــوننشــان داد زــه متوســطه در اســ انیا  یلیســی دورةان

ــب درســی درســی، ــدری  تأثیر و مطال ــدبروش ت ــژوهووا در  گذارن ــه بررســی  ــود  پ ب

هـاا جدیـد زبـان شـدز در آزمـونهـاا ا،ـافهمعلمان در  صـو  ببـو اتدیدگاز و نظر

 بیــانیر پیــزاروهــاا یافتــه بپردا ــ نیــز ، شــنیدارا و گ تــاراانیلیســی، یعنــی دو م ــارت 

 ؛هــاا جدیــد بــودن ایــ  دو م ــارت م ــز بــه آزمــونشــدا،ــافهدیــدگاز مثیــ  معلمــان بــه 

 اعتااد نداشتندب زتییهاا  رازه آنان به پردا ت  صرآ به م ارت

ــدزدســ شــواهد به ــراز  آم ــژوهو ةپیک ــات پ ــ  ببــو و مطالع ــر شــدز در ای ــاا  ز ه

بررســی نیــرش معلمــان نســی  بــه  ،ــرورت، اهمیــ  و مــرتیحادبیــات مشــابه موجــود در 

ــر فعالیــ یــا  یــونیی اجــراا آزمــون االــبماهیــ ، محتــوا،  یرتــأث هــا و رفتارهــاا هــا ب

پژوهشـی  در ایـ  پیکـرةآنلـه طـور ویـژز، ب بـهسـازدرا آشـکار می هـاآن تدری  و یادگیرا

ــهزــه ایــ  اســ  مشــ ود اســ   ــار و و،ــور معلمــان ب ــیهــاآزمــون تیعــاتآث را در  ا مل

ــرهاا عملکــردا حیطــه ــد  در  می زی ــه هــااهــا و تمری فعالیــ زنن  ،شــدز در زلــا ارا 

ــانی ــدیری  زم ــوا و مطا ،م ــب زمــ محت ــونل ــراا آزم ــادگی ب ــرر در ، درســی و آم  و ط

 ب  آموزانارزیابی یادگیرا دانو حوةن

شــدز ســنجو و نظــام اصلارآثــار و تیعــات بررســی روایــی بــه دنیــا  حا،ــر  پــژوهو

ــذیرش دانشــجو در  ــان انیلیســی بســتر اجتمــاعی نظــام آمــوزش پ  هاا زشــوردبیرســتانزب

                                                           
1. Pizarro  
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ــا  بررســی پیامــدهاا  ــه دنی ــارتی، ب ــه عی ــات ن ــایی اســ ب ب ــان انیلیســی وزارت امتحان زب

ــرورش  ــوزش و پ ــیاز آم ــی و نیرش ــد ادراز ــان انیلیســی  بع ــوزش زب ــان آم ــور مدرس زش

 زنـدا و مـد مـد  ارزیـابی پـرو ز تیییـر ) ةدر حـوزبـا ال ـام از دو مـد  یـاد شـدز اس ب 

از  در ایــران ســنجو و پــذیرش دانشــجو ةشــدنظــام متحــو بررســی  ،ــرورت ،ســ (کهنری

شــاهد محکــز دییــرا بــراا  بشــودیمبــیو از پــیو احســا  آن زــاربران اصــلی دیــدگاز 

ــا را  ــ  ادع ــوانیمای ــوز ت ــون (6339) 6از هی ــ  آزم ــد اس ــه معتا ــرد ز ــو  ز ــن ا ــاا نا ه

اـرار  یرتـأثرا تحـ  او  نیـرش و دیـدگاز زـاربران آن  ةوهلـسـاز و پـر وجـه در سرنوش 

الشـعاو اـرار  واهـد هـاا آنـان را تحـ فتـار و یـا فعالی العمـن، رعکـ  س   و  دهدمی

  ب  اس  از نیرش و ت کر بر استه را زه رفتار  ؛داد

 پژوهش روش. ۳

 . سؤال پژوهش۱. ۳

ــتادان و  ــور )اس ــی زش ــان انیلیس ــوزش زب ــان آم ــابیر مدرس ــات تع ــان( از امتحان معلم

 ها  یس ؟ن ایی دبیرستان براا پذیرش دانشجویان به دانشیاز

 به عیارتی دییر  

ــد ســنجو و  ــان انیلیســی زشــور، برنامــه جدی از دیــدگاز ادرازــی مدرســان آمــوزش زب

هاا مـورد نظـر ایـ  برنامـه  واهـد دهندز یـا مـان  سیاسـ پذیرش دانشجو  یونـه تسـ ین

 بود؟

 گیرینمونه ةری و شیوآما جامعة. ۲. ۳

ــه وزارت   علمــی دانشــیاز ــهی ااعضــا ــ ،علــومهــاا وابســته ب و  ورااتحایاــات و فن

ــرورش  ــوزش و پ ــاغن در وزارت آم ــی ش ــان انیلیس ــان زب ــازمعلم ــا  در دو ف ــ  تحای ای

ــدب  ــدا در شــرز  زردن ــد ابت ــا آن دســته از محااــان تصــمیز گرفتن ــه ملااــات و مصــاحیه ب ب

افرادا زـه درگیـر نظـام جدیـد سـنجو و پـذیرش دانشـجو بـودز و علاامنـدا  ـود را بـه 

مــرد  2بـا هشـ  اســتاد دانشـیاز )رو،  ردازنـدب از ایــ ب زنشـان دادشـرز  در ایـ  پــژوهو 

                                                           
1. Hughes  
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 باز طریــا پســ  الکترونیکــی یــا تل ــ  تمــا  حاصــن شــداز هشــ  دانشــیاز  و یــ  زن(

تـدری  در سـطور زارشناسـی  ،منـدا و صـلاحی هـا علـاوز بـر ر،ـای میناا انتبـاص آن

زننـدگان شـرز هـا بـر اسـا  معیارهـاا جدیـد پذیرفتـه شـدز بودنـدب داوطلیـان آنبود زه 

ــ ــزهب ــر ج ــ  ن  ــیاز داراا ی ــی از دانش ــراا تبصص ــدر  دزت ــی م ــاا ب ــن ه ــی )مث الملل

هـا ب آنبودنـدایـران  هـاا دولتـینیـا( یـا دانشـیازهاا ایالـات متحـدز امریکـا و بریتادانشیاز

و  ارزیــابیهــا، بازشــویی آزمون اــدرت جملــه پــژوهو در زمینـةهــاا مبتل ــی از در حـوزز

 زـارا و تجربـة ندداشـتشناسـی و تربیـ  معلـز تبصـ  یادگیرا زبان دوم گرفته تـا زبـان

 ،زننـدگانشـرز  یـ مانـدن هومحرمانـهمنظـور ب بـهسه تا بیس  و   ـار سـا  بـوداز ها آن

ــا ( 6-)اســتاد دانشــیاز UP1اهازــداز  ــر اســت ادز شــدب ( 2-)اســتاد دانشــیاز UP8ت علــاوز ب

 ســرگروز زبــان انیلیســی شــاغن در وزارت آمــوزش و پــرورشهشــ  اســاتید دانشــیاز، از 

ــرد و  6) ــا زن(، 6م ــارا  ب ــاباة ز ــا  5س ــا  90ت ــراا  ،س ــرز  در ب ــا ش ــی تحای ــاز زی  ف

ــد ــه عمــن آم ــه  بدعــوت ب ــان ز ــ  معلم ــا زارشناســی ارشــد داراا ای ــدر  زارشناســی ی م

ــد ــران ،بودن ــتان ت  ــه اس ــد ،در س ــدری  بودن ــه ت ــیو  ب ــدران مش ــ  ان و مازن ــراا  باص ب

)معلـز  ET8( تـا 6-)معلـز زبـان انیلیسـی ET1بـه ایـ  معلمـان از زـدهاا  هاا مربوبدادز

 است ادز شدب (7-زبان انیلیسی

ــژوهودر ببــو دوم  ــارا بیشــتر ، پ ــ  آم ــه جمعی ــتیابی ب ــراا دس ــت ادز ب ــا اس از دو ب

ــه ــهگیرا روش نمون ــه 6اا وش ــتر و نمون ــرا در دس ــدگانی  7گی ــان نماین ــان زب از معلم

ــران، ــی ت  ــدران  انیلیس ــ  ان و مازن ــاص ــاص ش ــه دبانتب ــ  س ــاص ای ــن انتب ــتان  دلی اس

انتاــا   نی ورسـااطلـاو نحـوة ، ااتصـادا و آموزشـی،میـ  سیاسـیعلـاوز بـر اه جمعیـ ،پر

ارســا  زانــا  ارتیــاطی  (7000وا  )و  (6323)ســ  کهنریاــو  همعلمــان یــا بــ اطلاعــات بــه

ــرگروز ــا س ــان ب ــود )محاا ــاربران ب ــه ز ــر ب ــام تییی ــاب و از پی ــاطا در ارتی ــ  من هاا ای

، در ایــ  ســه شــ رهاا دورتــرهــا و اســتانماایســه بــا  درهــاا آنــان مطلــ  بودنــد(ب فعالیــ 

 ها،نشـریه ،سـمینارها ،هـاسـای از جملـه وص ،ارتیـاب جمعـی ابـزاراز طریـا هـا استان پیـام

                                                           
1. Cluster Sampling Procedure  

2. Convenient Sampling Procedure  
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ــدگان ــا نماین ــا  ،اســتانی ی ــا از طریــا زان ــی  مــدیر مدرســه،هــاا ی ــاطی ب همکــاران و  ارتی

 شودب مبابرز می وا، در اسرو وا  و موزان آدانو

ــوو  ــو 610در مجم ــی  معلز نامهپرس ــد،ب ــ  ش ــا توزی ــا ه ــح ام ــو 601 فا  نامهپرس

ـــدز شـــدب23%) ـــ ( تکمیـــن و بازگردان  672( معلـــز زن و %12) 722 شـــامنن ـــایی  ةنمون

( %29) 732 زـن ایـ  جمعیـ ،از  بـودبسـا   55تـا  90 سـنی بـا محـدودة ،( معلز مرد97%)

ــی ــدر  زارشناس ــر م ــد و %71)605 ،ن  ــی ارش ــدر  زارشناس ــر م ــر ) 6 ( ن  ( داراا  %6ن 

 بودندبمدر  دزتراا تبصصی 

 و ابزار مورد نیاز اجرا ةروی. ۳. ۳

ــ   ــژوهوای ــی پ ــه روش تل یاــی زی  ــه جــزاز آنجــایی و زمــی انجــام شــدب ــی   وز اول

اســ ، شــدز پــ  از اجــراا نظــام جدیــد ســنجو و پــذیرش دانشــجو هــاا انجــامپژوهو

ــیران ــ  پژوهش ــراا جم ــازم ب ــزار ل ــاز آورا دادزاب ــورد نی ــاا م ــود را ه ــتر    در دس

ایـ  ااـدام بـا اتکـا بـه  بپردا تنـدمی لـازمابـزار  طراحـی و ت یـةناگزیر باید بـه ، لذا نداشتند

 انجام شدب زیرمناب  معتیر موجود و نیز مناب  

 سرگروهان زبان انگلیسیو  اناستادبا مصاحبه  کلپروت. ۱. ۳. ۳

طراحــی و  درب فــردا اســت ادز شــد ةمصــاحیاز ، فــاز زی ــی هــاادادزآورا جمــ  بــراا

  مورد است ادز ارار گرف مصاحیه مناب  زیر  پروتکنسا   

 هــا و مرازــز آمــوزش عــالی زشــوردانشــیاز اــانون پــذیرش دانشــجو در 

 )معروآ به اانون حذآ زنکور(؛

  ــتی زشــور،اســناد ــه درســی ) بالادس ــی برنام ــند مل ــه س  ة( و ناشــ7060از جمل

 ؛(7003جام  علمی زشور )

  و  زنکــور سراســرا، مــرتیح بــا حــذآهــاا دســتورالعمن و مکتــوصمســتندات

نظــام پیرامــون نظــام زنکورمحــور و  حا،ــر محااــانو تجربــة شبصــی  دانــو

 هاا سراسرا دبیرستان و آثار و تیعات دیرینه هر دو نظامبمیتنی بر آزمون
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نیـرش، دیـدگاز و دسـتیابی بـه ب 6  انجـام شـدهـدآ دو  بـا پـژوهوایـ  ا هـامصاحیه

ــابیر ــی از  تع ــان انیلیس ــوزش زب ــان آم ــاممدرس ــد نظ ــا   ب7 ؛جدی ــی و س ــزار طراح  ااب

 هاا فاز زمیب آورا دادزجم براا معتیر 

 تیعــات  هاا زیــر ت یــه شــدبــر مینــاا ســو ز هامصــاحیه پروتکــن در فــاز زی ــی، ابتــدا

رعایــ  اصــن برابــرا در آمــوزش و یــادگیرا زبــان انیلیســی،  حــوزةبرنامــه جدیــد بــراا 

ها روایـی ب ایـن از انجـام مصـاحیهیـدجد ةاز زـن برنامـ برداشـ  زلـی پذیرش و سنجو و 

و یــ  ســاز متبصــ  آزمـونتوســح یـ  مصـاحیه  پروتکــن 7ییو روایــی محتـوا 6صـورا

یافته بـودز ا تارسـنیمـه شـدز از نـووانجـام اهامصـاحیهزبان انیلیسی بررسـی شـدب  مدر 

زننـدز همزمـان بـا ،ـیح مصـاحیه بـه طـو  انجامیـدبدایاـه  25تا  50بی   هامصاحیهو زمان 

زننــدز تــرجی    ــار شــرز ب الیتــه زــردمینیــز بــردارا یادداشــ  ،دهنــدگانصــداا پاســ 

 ببدهند پژوهشیربه صورت زتیی هب هاا  ود رادادند زه پاس 

 معلمان  نسخة :آزمون تغییر آثار و تبعات نامةپرسش مجموعة. ۲. ۳. ۳

و تیعــات تیییــر  آثــار ةنامپرســو هــاا ادرازــی بیشــتر،دســتیابی بــه نظــرات و دادزبــراا 

ــی آزمون ــد)معرف ــ   هــاا جدی ــژوهودر ای ــی  ســا ته شــد و ســ   طراحــی و  (پ  610ب

 موجـود در اولویـ  اـرار ةبررسـی پیشـین ،شـدب بـراا سـا   ایـ  ابـزار توزیـ معلز زبان 

سـاز جسـتجو و مـورد هـاا سرنوشـ اصـلار و ارزیـابی آزمـونگهاا تیییـرمـد گرف  تـا 

 اصــد ماولــه رفتــاریــ بــیو از  بــه پژوهشــیران، وهوپــژدر ایــ   ببررســی اــرار گیرنــد

هنیــام بصــو  بــهالعلی هــاآزمونو مــواد مطالــب شــدت اســت ادز از )مثــن  دســ  یافتنــد

ــه نزدیــ  ــه م ــارتافــزایو  ؛زمــان آزمــونشــدن ب یی زــه هــاو ببو هــاتوجــه معلمــان ب

 یـنو معنـادار ب تحلیـن و (مـواردا از ایـ  اییـنو  شـوندها سـنجیدز مـیتوسح ای  آزمون

شـدز یـا آزمـون اصـلارتـأثیر بـراا بررسـی  فر،ـیمنجر بـه پیـدایو یـ  مـد   هادادز ای 

ــهتیییر ــد  شــدب  یافت ــ  م ــایی حــوززای ــه را ه ــمکــرراً ز ــأثیر هب ــور  شــمییرا تحــ  ت ط

 درســی ةبرنامــ ب6 انــد از عیارت زــه ســا  آشــکار  نــد،گیراــرار مــیپروجــه هــاا آزمــون

                                                           
1. Face validity  

2. Content validity  
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ســازا در آمادز معلمــان گــراناــو هــدایتی و مربی ب7 ؛(6339 یــوز،ه ؛6332، ) نــگ

ـــدگان آزمون ـــ دهن ـــون و هم ـــونز-)آلدرس ـــاص ؛6331 ،6لی ـــوا ب9 ؛(7000 ،واتان ا محت

ــه ــب ارا  ــدزمطال ــگ، ) ش ــون ؛6332 ن ــیوز6 ؛(6339 ،وا  و آلدرس ــاب ش ــاا و روش ه ه

ــدگان  ــیابی یادگیرن ــ ارزش ــر و بل ــابروز ؛7002 ،)دز ــوه ؛7006 ،7رن  ــارانمی و اش  ،همک

ـــون  ؛6331 ـــرش 1و  (6339وا  و آلدرس ـــاگردان ب نی ـــان و ش ـــدگاز معلم ـــگو دی  ،) ن

   (ب7000 ب،, واتان6332

فـاز هاا آمـدز از تحلیـن مصـاحیهدسـ هاا بههاگتزبـا سـو زای  اطلاعات م یـد سـ   

ــی ــ زی  ــن سیاس ــة، تحلی ــرا ) هاا برنام ــور سراس ــذآ زنک ــته ر بح ــانی، شایس فر، زی

ــرا،  ــارثمر و ازی ــالی و سیاســ  (7067غ  ــوزش ع ــومی و آم ــوزش عم ــام آم ــی نظ هاا زل

آن منجـر بـه تشـکین پاییـاز اطلاعـات  ةتل یـا و نتیجـ ،)مندرا در اسـناد بالادسـتی زشـور(

ــاًن او  ــا    یت ــس ــو ةمجموع ــازز ةنامپرس ــدب س ــون ش ــر آزم ــات تییی ــار و تیع هاا آث

ــکین ــ  تش ــودهندز ای ــاًن ا نامهپرس ــارت یت ــد عی ــاای فعالب 6از   بودن ــدز در  ه ــام ش انج

ســنجه(؛  3مــواد و مطالــب درســی )ب 9ســنجه(؛  60ب روش تــدری  )7ســنجه(؛  69زلــا  )

ــه5ســنجه(؛  3ب طــرر در  )5 ــواا ارا  ــاد1ســنجه(،  60شــدز )بمحت  66گیرا )ب ارزشــیابی ی

اهـداآ آموزشـی  نـوو عـاط ی ب 2سـنجه(؛  60ب اهـداآ آموزشـی  نـوو شـنا تی )2سنجه(؛ 

 سنجه(ب  1ب عدال  در آزمون )3سنجه(؛  6)

توســح دو اســتاد و یــ  معلــز زبــان ســرالی  27ایــ  ابــزار  ییروایــی صــورا و محتــوا

ــد ــی ش ــی بررس ــبانیلیس ــایی  ةب در نس ــون  ــ 3 ،نامهپرس ــذزر فو  ةمرل  ــب ال  9در اال

ــومایا گ ــته نامةپرس ــلی دس ــدند اص ــه بندا ش ــ  مراجع ــه پیوس ــد()ب ــو   زنی ــ ببب  ال

ــی،  ــهطراح ــزا برنام ــدری ری ــو و ت ــداآ  صب؛ بب ــیاه ــو ؛ و گیادگیراآموزش  اببب

 مبــال ز زاملــاً  شــدندارا ــه هــا در االــب طیــ  لیکرتـی زیــر ایــ  ببوب آزمــونعـدال  در 

 ب  1=موافاز زاملاً ،5=موافاز ،6=زمی موافاز ،9=زمی مبال ز ،7=مبال ز ،6=

 

                                                           
1. Alderson & Hamp-Lyons  

2. Kornhaber  
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 هاتحلیل داده. ۴. ۳

 سرگروهان زبان انگلیسی و استادان  هایمصاحبهفاز کیفی: تحلیل . ۱. ۴. ۳

و بــا داــ  بــه بازنویســی  زهــاا ،ــیح شــدز گــوش فــرا دادبــه دفعــات بــه دادز امحاــ

 زـاربـه تحلیلـی پوشـانندةهـز حـا  عـی  در و متمـایز رویـة سـه اسـا  بـر .ها پردا  آن

ـــه ـــ  در رفت ـــژوهو، ای ـــی پ ـــذارا یعن ـــاز، زدگ ـــذارا ب ـــذارا و محـــورا، زدگ  زدگ

ــابی ــیگانتب ــتراو ) گزینش ــربی  و اس ــه ،(6333 ،6زُ ــوانب ــیله عن ــ  ااوس ــایی ج   شناس

 زــه آمــد دسـ هبــ فرعـی و اصــلی سـو زگتــز  نـدی  هــا،دادز در موجـود اهاســو زگاهـتز

ــارة اندازشــان شــز و زنکورمحــور نظــام تحــو  از زننــدگانشــرز  در  دهنــدةنشــان  درب

ــر  ــات آن ب ــار و تیع ــادگیرا نظــامآث ــوزش و ی ــان انیلیســی دبیرســتان  آم ــودزب ــرب ب ــ  ب  ای

 زوشـو امحاـ ،بعـدا هـااگـام در و گرفـ  شـکن زی ـی دادة اولیـه پاییـاز یـ  اسـا ،

 تولیـد را مـرتیح مو،ـوعات هـاپاسـ  در منـدرا معـانی اسـتبراا و یـابیمضـمون بـا نمود

ــی  و ــ تیی ــر  بدنمای ــ  ب ــز 767 ،اســا ای ــروز ردز 66تحــ   ت ــدا گ ــی  شــدندب ،ــمناً بن ب

ــا  ادییــر  و متبصــایــ  پــژوهو  محاــازدگــذاران ) زدگــذارا تحلیــن زی ــی و زــه ب

 توافا نظر حاصن شدب %35 آشنا بود(

 معلمان زبان انگلیسی ةنامپرسشهای فاز کمی: تحلیل داده .۲. ۴. ۳

ــا ــ   ب ــوتوزی ــینامهپرس ــدزهاا طراح ــان ش ــی  معلم ــایلوت ب ــه، پ ــام  اولی ــدب انج ش

 ،ـریب(ب 16و  72 هااسـرالات من ـی معکـو  شـدند )مثـن سـرا  مربـوب بـههـاا پاس 

 آموزشـیاهـداآ  ،تـدری ریزا و طراحـی، برنامـه هـاامایا آمـدز بـراا دسـ هپایایی بـ

ــدال و  ــن ع ــ اص ــبهب ــود 0گ37و  0گ30، 0گ31 ترتی ــیةب ب ــ  از محاس ــی  پ ــایی و روای پای

ــی  توزیــ  هاانامهپرســو، و صــورا محتــوا ــرار  610شــدز ب ــایلوت ن ــایی ا ن ــر تحــ  پ

 .(%21,5 بازگشــ  بازگردانــدز شــد )میــزان  نامهپرســو 601از ایــ  تعــداد،  بنــدگرفت

                                                           
1. Strauss & Corbin 
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نـوو  و( 62 ، نسـبةSPSS) 6ازتشـافیاز نـوو  تأییـد عـاملی منظـور بررسـی روایـی سـازز،به

 انجام شدب( 7003، آروبازن، 62 ، نسبةAMOS) 7تاییدا

 ریزی و تدریساحی، برنامهمقیاس طر

ــراا اســتبراا  ــهب ــ  مرل  ــدنامهپرســوهاا ای ــن عــاملی ازتشــافی و روش ، ابت ا از تحلی

ــة ــن مرل  ــلی ) تحلی ــایا آن Principal Component Analysisاص ــه نت ــد ز ــت ادز ش ( اس

ریــزا و تــدری ، بــا طراحــی، برنامــه عامــن اصــلی بــراا مایــا  60دهنــدز ظ ــور نشــان

ــی ) ــاتر از eigenvalueارزش آیین ــا 6( بال ــی ب ــه جملی ــود ز ــز ب ــدود ه ــن  %52 ح از ز

 یتــاًن اتر اطلاعــات ایــ  مایــا  نشــان داد زــه دهنــدب بررســی دایــاواریــان  را تو،ــی  می

( را بــراا آن متصــور نمــودب بارهــاا عــاملی 6مایــا  )شــکن تــوان شــو  ــردزمی

 هـاا عـاملی مربـوب بـه ایـ اندب بارهـا در پیوسـ  گـزارش شـدزمایا متییرهاا ای   ردز

ــه از  ــان داد ز ــا  نش ــنجة 17مای ــه،  س ــح  92اولی ــنجه توس ــ 1س ــی   ةمرل  ــلی توص اص

 شوندب می

 ریزی و تدریسطراحی، برنامههای نیکویی برازش مقیاس شاخص 

ییـدا ، از تحلیـن عـاملی تأهـاا آنمایا ایـ  مایـا  و  ـردزمنظـور تأییـد سـا تار به

AMOS  تحلیــن ایــ  عامــن اصــلی وارد  1شــدز بــر ســنجة بارگــذارا 92اســت ادز شــدب هــر

بــراا 7گ56اســکو ر و ماــادیر مــرتیح بـا آن حــازی از ماــدار -شـدندب بــرآورد شــا   زـاا

ــ اســ  (CMIN/DFزــاا اســکو ر ب نجارشــدز ) ــرار دارد6>و  <9مطلــوص  ةزــه در دامن  با

ــرازش  ــGFI=0.88) 0گ22شــا   نیکــویی ب ــا ة(، و ریش ــرآورد می ــاا ب ــات  ط نیی  مربع

هــا بــا ها نشــان از بــرازش  ــوص دادزب ایــ  شــا  مشــاهدز شــد( RMSEA=0.60) 0گ10

 شدز داردب مایا  طراحی

                                                           
1. Exploratory Factor Analysis  

2. Confirmatory Factor Analysis  
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 ریزی و تدریسطراحی، برنامه مقیاس AMOS))تحلیل عاملی تأییدی  . نتیجة۱شکل 

ب مواد 9(؛ Methods) متدولو اگروش تدری ب 7(؛ Activitiesشدز در زلا  )انجام هاای فعالب 6تو،ی   

ب 1(، Contentشدز )محتواا ارا ه ب5(؛ Lesson Planب طرر در  )5(؛ Materialsو مطالب درسی )

 ب(Evaluationارزشیابی از یادگیرا )
 

ــا   ــادارا )ش ــط  معن ــی س ــرازش، یعن ــی ب ــی p-valueهاا جز  ــی  بحران ( و نس

(Critical Ratio ــه ــة(، نشــان داد ز ــا صــ ر  هم ــادارا ب ــاوت معن ــاملی داراا ت  ــاا ع باره

(p<0.05می ) ــه ــوب ب ــرآورد تمــامی پارامترهــاا مرب ایــ  مایــا  نشــان داد زــه از باشــندب ب

ــنجة 17 ــازند س ــح  92آن،  ةس ــنجه توس ــ 1س ــد می ةمرل  ــلی آن توصــی  و تأیی ــوند اص ش

 (ب6)شکن 
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ــایی  ردز ــریب پای ــهمایا ، ــی، برنام ــا  طراح ــاا مای ــدری ه ــزا و ت ــراا  ری ب

الــب درســی، طــرر در ، شــدز در زلــا ، روش تــدری ، مــواد و مطهــاا انجــامفعالیــ 

ـــواا ارا ه ـــهمحت ـــیابی ب ـــدز و ارزش ـــب عیارتش ـــد ازاترتی و  0گ20، 0گ53 0گ22، 0گ27  ن

   ب  0گ26

 /یادگیریداف آموزشیاه مقیاس

 گیادگیرااهــداآ آموزشــین عــاملی ازتشــافی و تأییــدا مایــا  از تحلیــ نتــایا حاصــن

 60عــاط ی و مربـوب بــه اهـداآ ســرا   6ایـ  مایــا  بـا دار پـذیرا معنــیحـازی از عامــن

نتـایا تحلیــن عـاملی ازتشــافی حــازی از  در ابتــدا، شـنا تی بــودبمربــوب بـه اهــداآ سـرا  

 سـنجه 2 ز ن ایتـاًفـازتور بـود زـه پـ  از بررسـی بارهـاا عـاملی مشـاهدز شـد 9استبراا 

ــر  6و  (فــازتور شــنا تییــ  فــازتور )بــر   (فــازتور عــاط یفــازتور دییــر )ســنجه دییــر ب

ــذارا  ــدندبارگ ــردزب ش ــ    ــاا ای ــاملی متییره ــاا ع ــزارش مایا باره ــ  گ ــا در پیوس ه

 اندب شدز

 اهداف آموزشی/یادگیریهای نیکویی برازش مقیاس شاخص

ــا  ــودب  AMOSنتــایا حاصــن از تحلیــن عــاملی ب تأییــد زننــدز نتــایا مرحلــه ازتشــافی ب

 زـه دانـو آمـوزان بـه جـاا اتبـا  مراحـن شـودیمامتحانات ن ـا ی باعـو ) 20فاح سرا  

 بارگـذارا( محصـو  و نیـن بـه آن ترغیـب شـوند رسیدن بـه هـدآ یـا محصـو  بـه  ـود

اسـکو ر -ماـدار شـا   زـاا ب(7)شـکن  بـر عامـن  ـود داشـ  (0گ09%) بسـیار ،ـعی ی

ــدز  ــار ش ــوص  7گ23ب نج ــه مطل ــه در دامن ــد ز ــاهدز ش ــرار  6>و  <9مش ــا   ا دارد، ش

ــرازش ــویی ب ــرآورد GFI=0.98) 0گ32 نیک ــاا ب ــات  ط ــانیی  مربع ــه می  0گ06(، و ریش

(RMSEA=0.04  اس ب ایـ  شـا )هـا بـا مایـا  ها نشـان از بـرازش بسـیار  ـوص دادز

اهــداآ شــنا تی و اهــداآ عــاط ی هــاا مایا دزطراحــی شــدز داردب ،ــریب پایــایی  ــر

 ب  0گ21و  0گ22 ند ازاترتیب عیارتبه
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 مقیاس اهداف آموزشی AMOS))تحلیل عاملی تأییدی . ۲شکل 

ب اهداآ آموزشی  نوو عاط ی 2(؛ Cognitive.OBJتو،ی   اهداآ آموزشی  نوو شنا تی )

(Affective.OBJب) 

 

 های نیکویی برازش آنو شاخصدر آزمون  عدالت مقیاس

ــا   ــدال مای ــون  ع ــذیرش( در آزم ــنجو و پ ــدال  در س ــا ع ــر از )ی ــی از دیی یک

 ةیـ  سـاز ةابزار زمی ایـ  پـژوهو بـودب ایـ  مایـا  زـه بـر پایـ دهندةهاا تشکینمایا 

و برابـرا  عـدال  ةماولـ نسـی  بـهزننـدگان شـرز  نیـرشبررسـی بـه  شـد واحد طراحی

ــذیرش ســنجو و در  ــر نظــام در پ ــات ن ــایی سراســرامیتنــی ب   ســنجه 1پردا ــ ب  امتحان

در ماایســه بــا زنکــور، امتحانــات ن ــا ی ملــا  » ماننــد  بودنــدتشــکین دهنــدز ســازز اصــلی 

( 26 سـرا ) «اا بـراا سـنجو پـذیرش دانشـجو بـراا آمـوزش عـالی  واهنـد بـودعادلانه

هـاا فرصـ  ه مناب گمطالـب آمـادگی بـراا آزمـوندسـتیابی بـ ةامتحانات ن ـایی در زمینـ»و 

ــراا تمــامی دانــوعادلانــه تحلیــن  ب در مرحلــة(23ســرا ) «دنــزنآمــوزان فــراهز مــیاا را ب

از واریــان  مشــاهدز شــدز را  %53عــاملی ازتشــافی یــ  فــازتور اصــلی مشــاهدز شــد زــه 

ــا تو،ــی  مــی دار معنــی بارگــذارا ةزننــدییدتأ AMOSدادب نتــایا تحلیــن عــاملی تأییــدا ب

؛  شـا   6,66اسـکو ر ب نجـار شـدز=-شـا   زـااب بـر فـازتور اصـلی بـود سرا  1هر 
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ب ،ـریب پایـایی بـود 0گ06و ریشـه میـانیی  مربعـات  طـاا بـرآورد  0گ33نیکویی بـرازش 

 ب گزارش شدب25عدال  در آزمون مایا  

 

 
توضیح: عدالت در آزمون . ر آزموند مقیاس عدالت AMOS))نتیجه تحلیل عاملی تأییدی . ۳شکل 

(Fairness) 
 

 بحثها و . یافته۴

 فاز کیفی. ۱. ۴

منجـر بــه اســتبراا  هــاهــاا حاصــن از مصـاحیهدادزنـدا بو طیاه گــذارابـاز وانی، زد

بنــدا طیاــهاصــلی  ماولــة 66 در االــب یتــاًن اشــد زــه بــر اســا  محــور معنــایی  تــز 767

ــاتی هملــون ب (6)جــدو   شــدند ــدبیشــتری  بســامد در ماول ــا  جدی ــ  مل  )بســامد ز ای

ــی ــار(  93=من  ــدب ــاهدز ش ــه  مش ــونز ــاهیمی همل ــار م  ــ  ،اعتی ــودن  ،زی ی ــب ب و مناس

در ب گیـردمیرا در بـر داوطلیـان سـنجو  عنـوان معیـاربـه ن ـایی زبـان انیلیسـیهـاا ونآزم

نیرانـی  ـود را از  سـرگروهان زبـان انیلیسـیارتیاب با ای  ماولـه بسـیار  طیـر، اسـاتید و 

ــدر ــزا ــون ت تمیی ــ  آزم ــا  نمــرزای ــا مای ــا )ب ــون0-70دهــی ه ــا آزم هــاا ( در ماایســه ب

ــه ــرزاا زنکــور سراســرا   ارگزین ــا  نم ــا مای ــی )ب ــدب 0-600ده ــراز نمودن ــر ( اب از دیی
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نمـرات مسـتمر افـزایو ویـژز دهـی بـهاحتمـا  نمـرزتـوان بـه هاا مشـ ود آنـان مـینیرانی

ــو ــا دان ــوزان،  طــر اعم ــلیاهآم ــننظــر شبصــی و س ــان، و اا عم ــردن معلم ــتاندارد ز اس

اشـارز نمـودب  آمـوزانوااعـی دانـو اییسـنجو دانـو و توانـ هاا ن ایی بـرااآزمون نیودن

ــه  ــا ، ب ــوان مث ــار داشــ   EE7عن ــهاظ  ــارت» ز ــام  ــواا ســنجیدز شــدز ه ــ   و محت در ای

تن ـا زـافی نـه رونـدزـار مـیبـه هـاآن سـرالاتدر طراحـی و هملنـی  منـابعی زـه  هاآزمون

 ةنکتــب «باشــندآمــوزان دانــو وااعــیاز توانــایی  شــا   مناســییتواننــد نمــینیســتند بلکــه 

را زیـر جدیـد  ملـا  و معیـارز ـایتی بـی بیشـتر از اسـاتید سـرگروهانزـه  ایـ  بـودجالب 

 ب (62در ماابن  77بسامد من ی  بردند ) سرا 

 نــدان مســاعد ة دییــرا بــود زــه نظــر نــه( ســو 76 بســامد زــنعـدال  در آزمــون )بــا 

ــرز  ــا  ش ــان س ــ ؛زنندگان را نمای ــاً هم ــه تاریی ــد آزمونآن ة راز ــد بودن ــا معتا ــاا ه ه

دهــی و هملنــی  هاا نمرزگیرا، شــیوزجدیــد از حیــو معیارهــاا ســنجو و انــدازز

تواننــد از داــ  و صــح  زــافی ابــزارا بر ــوردار نیــودز و در نتیجــه نمی بــودناســتاندارد 

  بودزنندگان معتاد فرد اصل  را از غیر اصل  تمییز دهندب یکی از شرز 

 اگذارسیاســ ال  در ســنجو و پــذیرش از جملــه اهــداآ اصــلی اگــر براــرارا عــد»

اا نیسـ ، زیـرا منصـ انه ةشـدز هـز لزومـاً شـیوحذآ زنکور سراسـرا باشـد، نظـام اصلار

هــاا سراســرا زشــورا نظیــر امتحانــات ن ــایی دبیرســتان  یلــی مت ــاوت شــرز  درآزمون

ــا ــه ب ــود،ببب اگــر ب ــا  براــراراشــرز  در زنکــور سراســرا نبواهــد ب اصــن عــدال  و  دنی

ــ  طــرر  ــد اصــلار اساســی در ای ــدی  و  ن ــان  ن ــد همزم ــون هســتیز، بای ــرا در آزم براب

ایجاد زنیز، یعنی اصلاحاتی زه آناـدر اصـولی، علمـی و عمیـا باشـند زـه بتواننـد بـر بافـ  

 (بET7) «آموزش و پرورش تاثیرگذار بودز و آن را متحو  سازند
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. فراوانی آثار و تبعات ملاک جدید سنجش و پذیرش دانشجو بر نظام آموزش زبان انگلیسی ۱جدول 

 زبان انگلیسی سرگروهاندبیرستان: دیدگاه استادان، مدرسان و 

 بسامد کل
 بسامد به تفکیک دو گروه

 سرگروهان استادان هاها/تمسو هشماره                           

)+( (-) (+) (-) (+) (-) 

 6 روش تدری  معلز 9 7 6 7 2 6

 7 هاا آمادگی براا آزمونزلا  2 0 67 9 63 9

 9 شدز توسح معلزهاا ارا هفعالی  9 6 9 6 1 7

 6 مدیری  زمان توسح معلز 6 7 9 6 6 9

 5 آموزروانی دانو-حالات عاط یگروحی 6 6 5 6 1 5

 1 روانی معلز-حالات عاط یگروحی 6 6 0 6 6 5

 2  صوصیهاا بهاست ادز موزدمعلز ازمحتوا و م ارت 9 7 7 6 5 9

 2 آموزان توسح معلزارزشیابی دانو 0 6 9 9 9 2

6 66 9 3 6 5 
هاا زبان انیلیسی زی ی   روجی و برونداد زلا 

 دبیرستان
3 

 60 عدال  در سنجو و پذیرش 3 6 67 9 76 6

 66 آموزانهاا یادگیرا دانوفعالی  5 7 9 2 2 3

7 6 6 7 6 7 
معلز از مواد درسی و یا زم  درسی  مرزداست ادز 

  صوصیبه
67 

 69 هاا جدیدها و آزمونزی ی  و اعتیار ملا  77 6 62 7 93 9

 66 آموزانوزی ی  و عما دانو د 1 0 66 0 70 0

 کل 12 63 23 91 23 55

 767  

 هاا پایانی دبیرستانآزمون نامطلوصو  من ی( اثرات -و )تو،ی   )+( اثرات مثی  و موردنظر 
 

)بـا بسـامد من ـی  آمـوزاندانـوزسـب شـدز توسـح  هـااو م ارتدانو  عمازی ی  و 

ــن 70 ــ   در مااب ــ   روجــی 0بســامد مثی ــی  زی ی ــداد زلا ( و هملن ــان و برون ــاا زب ه

دییـرا  م ـز ماولـةدو ( 6در ماابـن بسـامد مثیـ   66 بسـامد من ـی)بـا  انیلیسی دبیرسـتان

 بگیرنـدمیاـرار  جدیـدطـور من ـی تحـ  تـأثیر برنامـه هبـ زنندگاننظـر شـرز به زه هستند
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بــر ایــ   ایــ  افــراد همــةمحســو  بــودب  زاملــاًآنــان نار،ــایتی نســیی ،  صــو در ایــ  

و  میــزان ،زمیــ  ،زی یــ  از حیــو ن ــایی وزارت آمــوزش و پــرورشباورنــد زــه  روجــی 

ــود ،زننــدبینــی مــیان پــیوگذارسیاســ آنلنــان زــه عمــا یــادگیرا  ب بر ــی از نبواهــد ب

ــوو را  ــ  مو، ــن در ای ــن د ی ــهدلای ــتناد ب ــا اس ــعی   ب ــاصو، ــازت ــیو  ه ــب درس  مطال

گـرا نـه آزمـونصـرفاً آمـوزش و یـادگیرا  ،در مدرسـهزبـان یـادگیرا دبیرستان، زمـان زـز 

اــوا و ردهاا اســتانداعــدم وجــود و  واریــادگیرا طــوطی محــور،گــرا و یــادگیرازندزســا

ــا ــرورش  دای ــوزش و پ ــی آم ــتز فعل ــراا در سیس ــداززب ــنجو و ان ــراس ــادگیرا  گی ی

توانـایی وااعـی نادرسـ   در تشـبی د نـتوانمـی عوامـنایـ   ب، مطرر نمودنـدآموزاندانو

ــوزان  ــو آم ــانی دان ــندزب ــ یز باش ــو س ــا دان ــه بس ــیو   ــوزا عل ــاهرآم ــو  الظ و دان

توانـایی وااعـی او در اـ  امـا در وا ،باشـدرا زسـب زـردز زبـان انیلیسـی لـازم هـاا م ارت

بـه سـب  ( از یـ  پـارادوز  EE5دهنـدگان )ر ماـدماتی باشـدب یکـی از پاسـ وهمان سط

ــارادوز ِ ــان آورد، پ ــه از  می ــاا دانشــیاز و انتظــاراتی ز ــی  اســتانداردهاا بال دانشــجویان ب

ــا امــیزبــان انیلیســی  از نظــر عملکــردا زــه یینی متوســح یــا پــا نســیتاًســتانداردهاا رود ب

 بوجود دارد آموزان ماط  متوسطهبراا دانو

هـاا زلـا بـازار بـاز یز همـان امتحانـات ن ـایی میتنـی بـر  ةبرنامـ از دییر آثـار من ـی

ها ورود بـه دانشـیاززنکـور و موفایـ  در بـراا  اسـ  زـه در گذشـته آزمـونبراا آمادگی 

ب هملنـی  بیـان زردنـداشـارز ایـ  مو،ـوو  بـهزـرات زننـدگان بـهشـرز بسیار رایا بـودب 

دارد فاــح آن دســته را وا مــیمعلمــان امتحانــات ن ــایی نمــرات بالــابردن  ةیــزانی داشــتند زــه

ــدمــورد ســنجو اــرار مــیایــ  امتحانــات  درزــه را هــایی هــا و مرل ــهم ــارتاز  در  ،گیرن

تاـویتی و یـا ،  ـواز زلـا  عـادا باشـد  ـواز زلـا  د نماینـدزلا  ارا ه، تمـری  و تأزیـ

بــودن زــافی اســ  تــا تعــاد  و تــوازن  محــورآزمونب همــی  زلــا  آمــادگی بــراا آزمــون

بـر ایـ  بـاور  ET7 ببـر هـز زنـدهـاا اصـلی زبـان انیلیسـی را م ـارتآموزش و یادگیرا 

 بود زه 

را بالــا بیرنــد،  دبیرسـتانامتحانــات ن ــایی نمـرات  ســعی دارنــدمعلمـان  زــهببباز آنجـایی»

ــز در نتیجــه تمر ــا آنز ــه بیشــتر ه ــر نمون ــیوِســا  ســرالاتب ــایی  هاا پ ــات ن  ــرا امتحان ا
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ــرد می ــا  را و گی ــ  زل ــی از وا ــو م م ــه بب ــامب ــه  انج ــ  نمون ــرالاتای ا تصــا   س

 ،هـا نیسـ زـه هـدآ ایـ  آزمـونا هـر م ـارت یـا مرل ـه دییـر براا الواا ،بببفی،دهندمی

ــا شــنی و تعــاملی هــاا ارتیــاطیم ــارت هملــون ، انییــزز و علااــه  نــدانی ارادگ تــارا ی

 ب«دهندنمی نشان

 بینانــةهــاا زیــر نیــز بــر اســا  نظــر  ــوشببــودر  ب یــود ،زننــدگاناز دیــد شــرز 

ــیو نبواهــد رفــ   گذارسیاســ  ــدری   روشان پ ــزت ــه فعالی  ،(2بســامد ) معل هــاا ارا 

  صوصــیبههــاا محتــوا و م ارت معلــز از مرزــداســت ادز (، 1شــدز توســح معلــز ) بســامد 

در سـنجو  عـدال  میـزانبـه  هـاتزایـ   بـا اینکـه (ب6)بسـامد  مـدیری  زمـان و (5بسامد )

آمــوزان و هملنــی  شــدز توســح دانودانــو و م ــارت زســب و پــذیرش، زی یــ  و عمــا

اا اا زـه بـرتعـابیر من ـی ،هـاا زبـان انیلیسـی دبیرسـتان تکـرار نشـدزی ی  برونداد زلا 

  ـار  ،تـزب ایـ    ـار بـودمثیـ   بیراتعـبیشـتر از مراتـب شـد بـهها مشاهدز هر ی  از ای 

هســتند زــه  تــدری  معلــزریــزا و طراحــی، برنامــه تــرِماولــه عــام ةدهندینتشــکشــا   

 به میان آوردندب هاآنتأثیرپذیرا من ی صحی  از زنندگان شرز 

ــة ــه  نکت ــن توج ــارة تزااب ــاادرب ــ  ه ــوفعالی ــادگیرا دان ــاا ی ــوزان و ارزه ــآم یابی ش

ــوزدانــو ــزآم ــأمشــاهدز شــدب  ان توســح معل ــراا  ثیرات مثیــ  و من ــیبســامد ت ــزِب او   ت

عـدم بیـانیر  ممکـ  اسـ  بـراا اثـر من ـی( و ایـ  2براا اثـر مثیـ  و  3) مشابه بود ییاًتار

ب باشـدهـاا یـادگیرا فعالی  ةمرل ـبـر امـدهاا برنامـه پی نظر پاسـبیویان در مـورد اطعی 

 حــوزةدر  ثیرات مثیــ أتــایجــاد زــه  دهــدنشــان مــیاا مصــاحیه هــبررســی دایــا دادزامــا 

هــاا فعالی  تمــاری  و میزانگتعــدادســرع  و مربــوب بــه افــزایو بیشــتر یــادگیرا 

 EE1طـور زــه ب همـانیـادگیراعمـا و زی یـ   آمـوزان اسـ  نــهشـدز توسـح دانـوانجـام

 ةزننــدتعیی  دبیرســتانامتحانــات ن ــایی  درآمــوزان دانوواتــی عملکــرد فعلــی »تو،ــی  داد 

و ری  مــات یــادگیرا و انجــام انییــزة ،در نتیجــه ،بــه ماطــ  آینــدز باشــد آنــانورود 

آمــوزش و پــرورش درســی مطالــب و امتحانــات ن ــایی زــه بــر اســا  زتــاص هــاا فعالیــ 

بیشــترا  ةهــر  ـه انییــزببب و » ادامـه دادوا  ،«یابــدهـا افــزایو میدر آن ،ندشــوطراحـی می

ــر  ،داشــته باشــند ــات و  شــوندبببهــا میایــ  آزمونهــاا فعالیــ تمــاری  و بیشــتر درگی اوا
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ــا   ــاز زل ــاافعالی  صــرآگ ــدا ه ــییه آنلــه در تولی ــه ش ــایی، الیت ــات ن  هســ ،  امتحان

وجــود  زنکــور سراســرا زــه در و زتیــی دریــافتیهــاا فعالیــ  صــرآ صــرفاًتــا  شــودمی

 نــدان اابــن را تحانــات ن ـایی اممیتنـی بــر  اثـرات مثیــ  برنامــة ســرگروهان الیتــهب «داشـ 

 بگزارش زردنداثرات سازندز و مثی  از دانند و اثرات من ی آن را بیشتر توجه نمی

ــی صــحی  از ارز ــوزان شــد شــوات ــو آم ــادگیرا دان ــاًتاریابی از ی ــه پاســبیوها  یی هم

ی، بــه طور زلــطــرر جدیــد ســنجو و پــذیرش، بــههــا مثیــ  داشــتندب از نظــر آن تصــورا

هـا آزمـون آمـوزاندانویـا پایـانی عملکـرد مسـتمر زند زـه بـراا سـنجو معلمان زم  می

زـار بیرنـد و ا مت ـاوتی را تجربـه زننـد و بـههـاو زو یزهاا مت اوتی را اجرا زننـد یـا روش

 هـاآنب دهـدسـو  میهـاا مت ـاوت ارزشـیابی سـم  زسـب م ـارتبـهرا ی  امر معلمان هم

نــدز در زنعنوان ملــازی تعیــی بــهآمــوزان دانــو عملکــردا ســاباة لحــا معتاــد بودنــد زــه 

داشـته  آموزشـی یابیشـتوانـد اثـرات مثیتـی بـر فرهنـگ ارزمـی ها به آموزش عـالیورود آن

و  ارزیــابی تکــوینی الاازننــدةارزشــیابی ایــ  نــوو ،ــرورت و اهمیــ   زــه در  را ،باشــد

 بدهدمیبراا یادگیرا ی مثیت هااباز ورد جاا  ودزه به  واهد بود مستمر

 کمی فاز. ۲. ۴

ــو ــه تص ــتیابی ب ــراا دس ــنیب ــدر زام ــرر جدی ــدهاا ط ــات و پیام ــراد  ترا از تیع از اف

ــرورش  ةبیشــترا از جامعــ ــان انیلیســی آمــوزش و پ ــهمعلمــان زب ب عمــن آمــدنظرســنجی ب

ــراا ا ــاز زمــی پــژوهو حا،ــر از ،یــ  منظــورب ــار و تیعــات  ةنامپرســو ةمجموعــ در ف آث

ــون  ــر آزم ــت ادز ( 9,7,7)ببــو تییی ــداس ــار توصــی ی ب ش ــهآم ــوب ب ــا  مرب ــی،  مای طراح

هـاا جدیـد حـازی از بـاور معلمـان بـه تأثیرگـذارا ملـا ایـ  ابـزار  ریزا و تدری برنامه

طور مشـب ، بـهایـ  حـوزز اسـ ب هـاا بعضـی از مرل ـهبـر سنجو و پـذیرش دانشـجو 

ــذیرا دو پاســ  ــان نشــان از تأثیرپ ــاا آن ــهه ــاری  و  مرل  ــ تم ــاا انجــام شــدز فعالی در ه

ــا  ــی   زل ــواد و و هملن ــودب م ــی ب ــب درس ــانمطال ــدو  هم ــه در ج ــور ز ــاهدز  7ط مش

 (0گ31 )انحـراآ معیـار 6,60هـاا زلاسـی  هـاا مربـوب بـه فعالیـمیـانیی  پاسـ شـود می

بـود  (0گ23 )انحـراآ معیـار 6گ95مطالـب درسـی مـواد و هـاا مربـوب بـه میانیی  پاسـ و 

  دهدب را نشان میدگان زنندرجاتی از نیرش مثی  شرز زه هر دو 
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هــر یــ  از  ســرالاتهــاا پاســ  همبــوانیو  شــیاه اا نشــان از مرل ــهتحلیــن درون

آمـدز بـراا دسـ بـه ةنمـر ،هـاا زلاسـیفعالی  ةمرل ـدر  عنـوان مثـا داردب به مرل هدو ای  

ــا تار تمــاری  و فعالیــ  6 ســرا  هــاا )م ــارت 7 ســرا هــاا زلاســی(، )نــوو و س

ــون ــی(، آزم ــرا ده ــان( و  9 س ــتور زب ــراا دس ــتر ب ــان بیش ــرا )صــرآ زم ــاری   6 س )تم

گـزارش  6گ5، در حـدود دنیـا  داشـته باشـد(ی زه افـزایو نمـرز در آزمـون را بـه صوصبه

 ةمرل ــهمــی  و،ــعی  در مــورد اســ ب  موافــا زاملــاًیــا  بیــانیر نظــرات موافــازــه  زشــد

سـنجو و طـرر جدیـد مطالب درسی نیـز مشـاهدز شـدب معلمـان بـر ایـ  بـاور بودنـد زـه 

مطالــب درســی و زمــ  درســی مــواد و از آنــان اســت ادز بــر تــأثیر مثیــ  پــذیرش دانشــجو 

ــان  دارد ــاهی و حساسیتش ــرا و آگ ــه نس ــاص»ی  ب ــو زت ــی نا ــ  درس ــی و زم ــاا درس ه

ــا بــردن نمــرات آزمــون ب اســ  افــزایو دادز «ن ــایی هــااوزارت آمــوزش و پــرورش در بال

زـــه وزارت از آنجــا ی»انـــد  گویــاا ایــ  مطلب 96و  76 ســـرا دو  ،مشــب  طوربــه

نیـز آن دسـته معلمـان هـاا ن ـا ی اسـ ، آزمـون سـرالاتآموزش و پـرورش طـرار اصـلی 

ــ  وزارت ــح ای ــه توس ــی ز ــاب  درس ــب و من ــه و از مطال ــازمان ان ــد و اهاس ــه تأیی  مربوط

زیــرا ایــ  مطالــب بــه احتمــا  بســیار زیــاد مو،ــوعات و  ؛نــدبرزــار مــیمنتشــر شــدز را بــه

 امتحانــات ن ــا ی معلمــان و» ( و76 ســرا ) «دهنــدا امتحانــات ن ــا ی را پوشــو مــیامحتـو

ــو ــت ادز ازدان ــه اس ــوزان را ب ــزوات و آم ــب ج ــون مطال ــراا آزم ــادگی ب ــا ی آم ــاا ن  ه

ــن  ــازار( ترغیــب مــی اهــازتاصدبیرســتان )مث ــا در ب ــدتســ  و جــزوات گرامــرا رای  «زن

ــة %20ب (96 ســرا ) ــا انتبــاص گزین ــه  «مــوافاز» از معلمــان ب موافاــ   ــود را در ایــ  زمین

 اعلام نمودندب 

ــ  دو  ــن بیشــتر در ای ــر، تأم ــهاز ســوا دیی ــاوتممکــ  اســ  نتیجــه مرل  تر از اا مت 

آ اینکـه میـانیی  گـزارش شـدز بـراا ایـ  تأثیرپذیرا مثی  را بنمایانـدب در وااـ ، بـر  لـا

سـطحی یـا  یرتـأثها بیشـتر اسـ ، امـا شـاید بیشـتر بیـانیر مرل ـهاز میانیی  سـایر  مرل هدو 

مثیتـی زـه مـورد  یاـاًعم یرتـأثهاا جدیـد سـنجو و پـذیرش باشـد تـا بازشویی من ی ملا 

ــهگذارسیاســ نظــر  ــودز اســ ب ب ــ  طــرر ب ــیو از حــد عیارتیان ای ــه ، اتکــاا ب معلمــان ب

شـدز بـه همـان طراحـی سـرالاتهـاا آزمایشـی و نمونـههاا درسـی دبیرسـتان، آزمونزتاص
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ــرا ن ــ  و تییی ــاای اس ــود ب ــوت   ــه ا ــان ب ــابا هملن ــکن س ــابرای ، ش ــ ب بن ــردز اس ک

آمـوزان موافـا بــا هــاا زلاسـی معلمـان و دانــوسـادگی ادعــا زـرد زـه فعالی تـوان بـهنمی

ــی  ــداآ وااع ــرر  اگذارسیاســ اه ــیط ــیو م ــویی پ ــوو بازش ــ  ن ــا ای ــا ب ــه بس رود و  

ــادام ــادگیرا م ــ  و ی ــا زی ی ــادگیرا ب ــوزش و ی ــب م ارتالعمر، آم ــاربردا و زس ــاا ز ه

ــ   ــر ای ــورد نظ ــه م ــاطی ز ــ ارتی ــ  اگذارسیاس ــودز اس ــه ،ب ــن ب ــی حاص ــود راحت نش

 (ب  7069، همکارانفر و )شایسته
 

ریزی برنامهطراحی، های مؤلفههای نهایی دبیرستان بر ثیرآزمونأزبان انگلیسی از ت. درک معلمان ۲جدول  

  /یادگیری، عدالت در سنجش و پذیرش و اهداف آموزشیو تدریس

 مؤلفه میانگین معیارانحراف مینیمم ماکزیمم

 هاا انجام شدز در زلا فعالی  6,60 ب31 6 1

 محتواا ارا ه شدز

 متدولو اگروش تدری 

 طرر در 

 مواد و مطالب درسی

 ارزشیابی از یادگیرا

 عدال  در آزمون

 شنا تی اهداآ آموزشی 

 اهداآ آموزشی  عاط ی

 ریزا و تدری طراحی، برنامه

 9,53 ب21 6 1

 6,06 ب26 6 1

 9,62 ب12 6 1

 6,95 ب23 6 1

1 

1 

1 

1 

1 

6 

6 

6 

6 

7 

 ب35

6,06 

 ب37

6,67 

 ب29

9,62 

7,53 

7,36 

7,23 

9,33 

 

در عمـــن وجـــود دارد در  وااعــاًآنلـــه و  اگذارسیاســـ اهــداآ بـــی   ناهمــاهنیی

ــه ــدری  هاامرل  ــواا ت ــدری  ،محت ــادگیرا دانو روش ت ــوزان و ارزشــیابی ی مشــاهدز آم

در ارتیــاب بــا تأثیرپــذیرا روش تــدری ،  ب(9گ62و  6گ0، 9گ53 بــا میــانیی  ترتیــببــه) شــد

در  عمــدتاًتــدری   ــود را  روش گ تنــد زــه زننــدگانشــرز از ســوم  دو ،مثــا  عنــوانبــه

 ا، ارتاــا(62)ســرا   شــوندیی زــه توســح آزمــون ســنجیدز میهــام ــارتتاویــ   راســتاا

ــرات دانو ــوننم ــوزان در آزم ــرا   آم ــادزو  (66)س ــوآم ــازا دان ــراا س ــوزان ب  امتحــانآم
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دهــد زــه نشــان مــی جــن هــا و نظراتــی از ایــ  پاســ ایــ  دهنــدب تیییــر مــی( 61ســرا  )

ــه  ــرورش  یون ــوزش و پ ــان آم ــبمعلم ــوندمی ترغی ــدلو ا  ش ــود ومت ــ    ــاا فعالی ه

ــات ن ــایی  ســی را صــرفاًزلا ــد در ج ــ  امتحان ــر دهن ــهتییی ــه اهــداآ  ن ــن ب در ج ــ  نی

 ب  یادگیرا

 تمایـن ایـ  افـرادباعـو شـدز  ،بـه احتمـا  زیـاد ،بـودن محـورآزمونهمی  ، زلیطور به

ــدانی  ــر ن ــه تییی ــرر در ، ب ــدری  و  ط ــواا ت ــیوزمحت ــیابیش ــاا ارزش ــا و ابزاره  ه

ایـ   اتب میـانیی  سـرالنداشـته باشـند ایـ  ارزشـیابی فرآینـدیا حتـی آموزان یادگیرا دانو

طرفانــه نیرشــی بیطیــ  لیکــرت موجــود نشــان از  هبــا اســتناد بــ زــه بــود 9گ5 مرل ــهســه 

 بـارةایـ  نیـرش بیشـتر در بدارد مرل ـهایـ  سـه بـر امتحانات ن ـایی سراسـرا اثر نسی  به 

ــ ــو ةمرل  ــادگیرا دان ــیابی از ی ــ ب ارزش ــوزان صــاد  اس ــارة درآم ــدام ارتب ــاا تولی ، ه

و هملنــی  ( 51 ســرا )م ــارت شــنیدارا هــر دو اظ ــار داشــتند زــه بــه معلمــان نیمــی از 

ــارا  ــافتی هملــون م ــارتهــز هــا را آنو  ( اهمیــ  دادز17 ســرا )م ــارت گ ت هــاا دری

ــرار مــی ــه  زــه نیمــیحــالی در ،دهنــدمــورد ســنجو ا ســنجو ایــ  دو ،ــرورت دییــر ب

 بنداشـتند اعتاـاد  نـدانی ،هـاا ن ـایی وجـود ندارنـددلیـن اینکـه در آزمـونبـه فاحم ارت 

ــ ، ــر ای ــاوز ب ــا  بر ــی عل ــا  ــود را ب ــر مواف ــان نظ ــه  53 ســرا از معلم ــتند ز ــام داش اعل

ــد  می ــاتییاز آنجــا»گوی ــا ی   زــه ســ والات امتحان هــرم ن ــا ی شــامن ســ والات ســطور پ

یـادآورا مطالـب، تشـبی  ببشـی یـا جز ـی در سـ وا ، و ببب( اسـ  تـا یادگیرا )مثن بـه

ــاتر ــطور بال ــه س ــود را ب ــات   ــ والات امتحان ــز س ــ  نی ــرم، م ــی ه ــورت طراح ــی  ص هم

دیــدگاز معلمــان شــایان توجــه اســ  زــه  بداشــتند بر ــی دییــر نظــرا مبــال  «بزــنزمــی

شــوندگان( گاز اســاتید و مدرســان )مصاحیهدیــد بــامت ــاوت  مرل ــهتأثیرپــذیرا ایــ  دربــارة 

بــه پیامــدهاا مثیــ  طــرر  تادان و مدرســانتــر مطــرر شــد اســپــیو طور زــههمــان ؛اســ 

 اشارز نمودندب  «آموزانارزشیابی یادگیرا دانو» ةمرل جدید بر 

بررســی  هـاا مــرتیح بـا آن،مرل ــهدر  شـدز در حــوزز تـدری  و پیامــدهاا  علـاوز بـر

نیــز حــازی  آنفازتورهــاا مــرتیح بــا و  آزمــون عــدال  در  صــو شــدز در  بیــاننظــرات 

ــا پیامــدها و تیعــات  ــی  پیامــدها و تیعــات مشــاهدز شــدز ب و مطلــوص از عــدم همبــوانی ب
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ــر  ــورد نظ ــ م ــرر گذارسیاس ــ ان ط ــهب اس ــابی طورب ــی، ارزی ــان  زل ــدال  در از معلم ع

ــذیرش ــنجو و پ ــابه  س ــودمش ــان ب ــتادان و مدرس ــابی اس ــی  بارزی ــا آنیعن ــورد ه ــز در م نی

ــرب  ــرارا ش ــدال برا ــه  ع ــراا هم ــرا ب ــانو براب ــدان داوطلی ــد   ن ــی  نیودن ــوش ب  

شــرب دسترســی برابــر بــه  تــأمی بــه  یمــی از ایــ  معلمــانبــیو از ن ب(میــانیی  7گ53<9گ5)

و اـدرت اعتیـار بـه نسـی  هـا نیـز سـوم آن و دو امیـدوار نیودنـد (22آموزش عالی )سـرا  

ــراا ســنجوامتحانــات ن ــایی  ــایی وااعــی ت ب ــان انیلیســی دانووان  (22)ســرا  آمــوزان زب

 بنداشتنددیدگاز مثیتی 

طرفانـــه معلمـــان نظـــرا بـــی ،گیادگیراموزشـــیاهـــداآ آدر  صـــو  تأثیرپـــذیرا 

روهـی نشـان داد گتحلیـن درونمیـانیی (ب  7گ30) عـاط ی اهـداآ ویـژز در مـوردداشتند، بـه

 زــاهو ســط  فشــار روانــی( نســی  بــه 25گ6)%اریــب بــه ات ــا  پاســبیویان زــه ازثریــ  

دیـدگاز ( 26)سـرا   دبیرسـتان امتحانـات ن ـایی دنیـا  جـاییزینی زنکـور بـابـهموزان آدانو

ــی  ــی از مثیت ــتندب وات ــاننداش ــ  معلم ــار ای ــه  ةدرب ــه از جمل ــداآ برنام ــواه ــا پوش   اعل

( 29 ســرا آمــوزان )ن ــ  دانــو( و تاویــ  اعتمــاد بــه26)ســرا   آمــوزاندانــومت ــاوت 

ــنجی ــ نظرس ــوم  دو د،ش ــا )نآس ــه ( %12ه ــا ن ــ  مواف ــ در طی ــه در طی ــد ن ــرار گرفتن  ا

 ببودطرفی بیهایشان حازی از مبال  بلکه پاس 

یعنـی اهـداآ شـنا تی  آموزشـیدییـر اهـداآ  ةجنیـتأثیرپـذیرا همی  دیـدگاز دربـارة 

ــیو از نیمــی مشــاهدز شــدب  ــر 763از معلمــان )ب ــه ( ن  ــر ب ــداآ شــنا تی در اث ــ  اه تاوی

ایـ   زردنـدیـا حـداان تصـور مـی نداشـتند نـدانی امتحانات ن ـایی اعتاـاد معیار ارار دادن 

نبواهـد  جـاا ا بـر شـمییراثـر آمـوزان شـنا تی یـادگیرا دانـو جوانـب ةهمـ بر تیییر

 زــه بــیو از دارد نشــان از آن مرل ــهایــ   ســرالاتر ســط  دتحلیــن  ،بــراا مثــا  بگذاشــ 

ــان ) دو ــوم معلم ــد ( %12س ــدمیبعی ــة دانن ــه برنام ــات  ز ــد موجی ــ جدی ــرف  تاوی  و پیش

العمـر و واتـی سـب  از یـادگیرا مـادام ( را فـراهز نمایـد16 سـرا ) دانو آمـوزان لاای  

ایجـاد  دربـارة( %26)زننـدگان شـرز ( بـه میـان آمـد، تعـداد بیشـترا از 25 سرا و عمیا )

هـاا تاویـ  م ـارتدر  صـو   جدیـد مـردد بودنـدب برنامـة توسـح مطلـوبی  نی  تیییر

ــو م  ،(15)ســرا   حــن مســ له ــادگیرا ت ــا در  ی ــاب ــز عمی ــی  12)ســرا   و ف  ( و هملن
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هاا بــیو ، پاســ (11نــه راــابتی )ســرا  آمــوزا و هزهمیــارا  ةبــه شــیویــادگیرا  تاویـ 

 ببود «موافاز نسیتاً» مایا  از دو سوم معلمان

 گیرینتیجهبحث و . ۵

ــژوهو  ــیو رو،پ ــد   پ ــی م ــر، یعن ــرو ز تییی ــابی پ ــروآ ارزی ــد  مع ــام از دو م ــا ال  ب

 نیـام ارزیـابی ب مسـتلزمرا  تیییـر یافتـه ةزی یـ  برنامـ زندا و مد  هنریکسـ  زـه تضـمی 

 ةیافتـتحـو نظـام داننـد، بـه بررسـی پیامـدهاا در مراحـن پایـانی مـییـا آن و نه دیرهنیـام 

دگیرا زبــان انیلیســی دبیرســتان هــاا آمــوزش و یــابــر حــوززســنجو و پــذیرش دانشــجو 

 پردا ته اس ب 

هاا طــرر تیییــر نظــام ســنجو و پــذیرش دانشــجو گــواز آن اســ  زــه نظــام سیاســ 

و ابــزار ســنجو دانــو و توانــایی  هــاروشآموزشــی و تربیتــی زشــور بــراا تکثــر و تنــوو 

ــو ــن دان ــروعی  اا  ــوزان مش ــ آم ــدز اس ــرار دارد ش ــنجو  و اص ــح س از  ااعــدزفا

ــاام ارت ــ ه ــ    ــ  ا  تح ــرای ــرایح و مو س ــاااعی ش ــا ،  ه ــودب  ــو نش  الی

ســوا بــه 6ســنجی محــ گیرا و روانحرزــ  از سـن  انــداززایــ  نــوو عیــارت دییــر، بـه

یِرز و دو ــی 7فرهنــگ ارزشــیابی )پــارادایز ارزشــیابی( ( نشــان از آن اســ  زــه 7006، 9)ســِ

ــ  ــ انگذارسیاس ــیابی ب ــنجو و ارزش ــ  و س ــیز و تربی ــان تعل ــار هو متولی ــدریا از انحص ت

ــاز ت  ــذیرش نی ــنجو و پ ــدا در س ــ  بع ــویندمیدس ــون ش ــاتی همل ــردن ب ماول وارد ز

ــااروش ــراا  ه ــ اهی ب ــاب ش ــر مصــاحیه و ارتی ــی نظی ــتهزی  ــان  هاارش ــد زب  ــا  مانن

، شـانلییالتحصـآمـوزان از ابتـداا دبیرسـتان تـا فـار انیلیسی، ثی  مسـتمر عملکـرد دانـو

ــه ــارگیرا ب ــنظز هــااروشز ــها م  هــااروشصــرآ از  ةاســت ادجــاا رزشــیابی تکــوینی ب

 زرنتلبیصـــی، اســـت ادز از فنـــاورا اطلاعـــات در ســـنجو یـــادگیرا فراگیـــران، لحـــا 

 ة نـدبار یـا بـی  المللـی و طراحـی و اجـراافو  برنامه،  ـواز در سـط  ملـی  هاافعالی 

                                                           
1. Psychometric Pradigm  

2. Edumetrics Culture  

3. Segers & Dochy  
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جـاا آزمـون زنکـور یـ  بـار در بـه ،بـراا مثـا  ،استاندارد و پیشرف  تحصـیلی هااآزمون

 ب  گذارندصحه می الذزرفو پیشرف  بر سا  همیی 

ــی ــدز، عل ــاد ش ــ  ی ــز محاس ــی رغ ــتر بررس ــد در بس ــرر جدی ــومی ط ــوزش و عم آم

ــی  ــان انیلیس ــادگیرا زب ــهی ــ  ز ــازی از آن اس ــلی  ح ــازییران اص ــهب ــ  عرص ــی  ،ای یعن

اصـــلاحات  نـــداازـــه طـــرر  انگذارسیاســـ بر لـــاآ و معلمـــان  مدرســـاناســـتادان، 

ــورآزمون ــاا مح ــراا الا ــوص  ب ــات مطل ــوزشدر حوززتیع ــادگیرا و آم ــاا ی ــر را  ه س

ــددادز ــدان  وشان ــ  اضــیه نمی،  ن ــه ای ــه ب ــدببینان ــی نیرن ــی  سیاســ  و  واگرای نســیی ب

ــن ــی از  عم ــهدر بر  ــمرل  ــاا عرص ــون  ةه ــی )همل ــان انیلیس ــادگیرا زب ــوزش و ی آم

ـــه ـــرا  در مـــوردشـــدز مشـــاهدز(، همیرایـــی شـــدز، طـــرر در ،بببمحتـــواا ارا  درگی

اســت ادز ســطحی  ســوییو هــز هــاا یــادگیرا زلاســیفعالیــ و  هــاتمری مــوزان در آدانــو

 دیـدگازدو تـوان بـا اسـتناد بـه مـی راهـاا طـرر جدیـد بـا سیاسـ  مطالب درسیمواد و  از

طــرر ان گذارسیاســ توســح  صــراحتاًاهــداآ یادگیراگآموزشــی زــه  تحاــانمــود   تشــری 

بازتـاص هـا زلـام آن در،ـمنی  صـورتبهزـه  6(همسـتیسیسـتمی )روایـی  م  ـوم؛ بیان شد

 ب  داش 

روایـــی همســـتی  (،7006) 9زونـــان( و 6323) 7و زـــالینز طیـــا تعریـــ  فردریکســـ 

را بـراا آمـوزش و یـادگیرا  ااسـازندزمطلـوص و  ا اسـ  زـه تیعـات و پیامـدهاافرآیند

 بــی  نزدیــ  ارتیــاب بــر اســا همســتی،  روایــیدنیــا   واهــد داشــ ب در حایاــ ، در بــه

ــون ــادگیرا و آزم ــذارا و ی ــون تأثیرگ ــر آزم ــه ب ــون ب ــ  آزم ــی ی ــادگیرا، معرف ــوان ی عن

ــا  ــدا پوی ــر نظــام موجــودب  اامادمــهرون ــراا تییی ــود ب شــاید  فعلــی، شــرایح در واهــد ب

 طریـا از( همسـتی) سیسـتمی اعتیـار ی  نـ بـه نیـن بیـوییز اگـر نیاشـد آمیـزاغـرا  ندان 

ــاییزی  ــردنج ــون ز ــااآزم ــور ه ــرا زنک ــا سراس ــر  ب ــاادیی ــنجو ابزاره ــاهیتی  س ــا م ب

                                                           
1. Systemic Validity  

2. Fredriksen & Cullins  

3. Kunnan  
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 ،بـودزو میتنـی بـر یـادگیرا فعـا   6اگـرسـازندزتـا حـدا  و محـوریـادگیرا زـه ترمت اوت

 بگرددمی میسر
یـادگیرا  در بسـتر عمـومی آمـوزش واز سویی دییر، نتـایا ایـ  مطالعـه نشـان داد زـه 

منادیــان آن انتظــار آنلنــان زــه ، و اهــداآ یــادگیراروایــی همســتی  زشــور زبــان انیلیســی

ــتند ــه داش ــن  طورب ــن زام ــدزحاص ــهب داننش ــاایافت ــاتی  ه ــ مطالع ــ  و هم ــونز -آلدرس لی

ــگ ) ( و 6331) ــان می (7006ن ــه بافــ  و نش ــان   اتدهــد ز آمــوزش و یــادگیرا زب

اصـلاحات ایجـاد یـافتنی ظـاهر دسـ بـه ةیـدااز و فراتـر تـر پیلیـدزدر عمن بسیار انیلیسی 

عاملــان  گــزارش ،در پــژوهو حا،ـر اســ ب طلیانـهاصــلارهــاا از طریــا سیاسـ  مطلـوص

یـادگیرا  هـااافـزایو میـزان و مـدت زمـان پـردا ت  بـه فعالیـ حـازی از  تدری  ةعرص

ــرا دانوو  ــوزان در درگی ــارینیآم ــه  اســ  تم ــاًز ــایی  ســرالاتاز  زامل ــات ن  الیــو امتحان

شـکن صـحی  وا گـان فعلـی، صـ تی و ریبتـه، هـزسـازا بـا زلمـات بـهجملـهمثن گرفته )

امـا نیـاهی  ،دسـتور زبـان(و اا، دو زلمـه یتـاًن ااا یـا زلمـهجاا  ـالی تـ ایدا، پرزردن 

دهـد،  ـه از جانـب معلمـان و  ـه از جانـب رخ میدر زلـا   عملـاًتر بـه آنلـه موشکافانه

 اساسـاًو  یاـاًعمنتوانسـته  فعلـاًطـرر جدیـد هـز  آن اسـ  زـه حتـی حازی از آموزان،دانو

 ،مـورد نظـر اصـلاحاترا ب یـود ببشـدب اگر ـه آمـوزان تدری  معلمـان و یـادگیرا دانـو

دار بـا معنـیو  یـادگیرا عمیـادار بـا رویکـرد ارتیـاطی، تـدری  معنـی ماننـدفی غـایی اهدا

ــه  ــرد ارتیــاطی و فعالان ــا  نمــودز امــا ادارازــات، اظ ــارات و رویک نــه من علانــه را دنی

رو، تعییـر نتـایا بایـد بـا از ایـ ب نیسـ یـد ایـ  مطلـب زنندگان حا،ـر مرمشاهدات شرز 

شــییه  اتــی( تیییر6332)  نــگ از دیــدزدزب داــ  نظــر صــورت گیــرد نــه ســطحی و شــتاص

ممکــ  اســ   (7007)  ــ اــو  هبــو اند ســطحیاشــارز شــد تیییراتــی  بــدانآنلــه در بالــا 

ــه در  یــونیی ــد ن ــادگیرا زــارگر افتن ــدری  و ی ــر و  ات آن فاــح در  یســتی ت ــ  ام ب ای

پیلیدگی ماهی  اعتیار همسـتی یـا تـأثیرات وااعـی بـر آمـوزش و یـادگیرا زبـان انیلیسـی 

 نمایاندب را بیو از پیو می

                                                           
1. Constructive oriented Tools 
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ــه ــه معلمــان، یافت ــار آموزشــی روزان ــه رفت ــوب ب ــاا مرب ــهه ــژز،  طورب ــدمروی ــدگاز  ی دی

ــونز )-آلدرســ  و همــ  ــه 6331لی ــوص ممکــ  ( اســ  ز ــأثیرات بازشــویی مطل ــد ت معتادن

ــر اســا   ،اســ  یکســان و مشــابه رخ ندهنــد هاا مبتلــ  تــدری  و بافــ  جنیــهبلکــه ب

ــژة ــوز می وی ــار جل ــن انتظ ــر ااب ــاوت و غی ــکا  مت  ــه اش ــدب در آن ب ــژوهوزنن ــر،  پ حا،

ــه ــب درســی مرل  ــواد و مطال ــدری  و م ــاا روش ت ــایی  صــرفاًه ــات ن  ــتاا امتحان در راس

ــر  ــرددبیرســتان تییی ــه در ج ــ  سیاســ  ز ــو ن ــوص ف ــاا مطل ــد ه ــذزرب تأزی ــز ال و تمرز

وزارت ل ــان و مری زــه ناشــران آزمایشــهــاا آزمــونو  ســرالاتمعلمــان بــر منــاب  و نمونــه

نشـان از شـدت تـأثیر  انـدزردزهاا همکـار طراحـی و تـألی  ش یـا سـازمانآموزش و پرور

 هـازتاصآمـوزش و پـرورش )هملـون درسـی انات ن ـایی بـر انتبـاص مـواد و مطالـب امتح

، علـاوزهبـبـه ایـ  منـاب  داردب هـا آنو محـدود شـدن توسـح معلمـان و جزوات دبیرستانی( 

 ـه تکوینیگتلبیصـی آمـوزان )ویابی یـادگیرا دانـشـطـرر در  و ارز سـوییدلیـن هـزبه

 هـاا شـنیدارا وم ـارتگـرفت  نادیـدز ،امتحانـات ن ـایی سراسـرا بـا برنامـة( یا تشبیصی

بـا  نتـایاایـ   اسـ ببـاای و بـدون تیییـر  ـود  تاـوبـه هملنان  مرل هدر ای  دو ارتیاطی 

ــه ــوصهاا یافت ــار مکت ــدهاا  ةدرب ــاآزمونپیام ــز اه ــ  داردب  م  ــ  مطابا ــا ای ــهطی  ،هایافت

زننــد و توانــایی تــدری  را محــدود مــیهــاا شــیوز ،وجــه پــرســاز و سرنوش هــاا آزمــون

ــان  ــوا و  درمعلم ــدری  محت ــ ت ــا و روش زاربس ــی ه ــب درس ــا مطال ــازگار ب ــبناس  اال

 ).6336 ،6)اسمی  دهندمیزاهو را هاا استاندارد شدز آزمون

شـاهد ادرازـات و نیـرش من ـی زـه بنیـریز،  تحاـا اهـداآ یادگیراگآموزشـی زاویةاز 

ــه شــرز  ــی هملــونرفــ  زننــدگان نســی  ب اســتر  و ا،ــطراص آزمــون  فشــارهاا روان

هـاا ن ـایی لی و آزمونتحصـی ةزننـد زـه جانشـینی سـاباهـا فکـر نمیعیـارتی، آنهستیزب به

اســتر  و ا،ــطراص ناشــی از راابــ  بــراا ورود بــه  ،زنکــور سراســرا جاادبیرســتان بــه

الیان سـا  در زـه سـروانـی هـاا روحـیآسـیببلکه بـرعک  همـان  ؛یردبدانشیاز را از بی  

اگـر  ـه ممکـ   ب ـود بـاای اسـ  تهملنـان بـه اـو مورد نظام زنکورمحور وجود داش 

ثیـ ، هملـون افـزایو در  صـو  ایجـاد پیامـدهاا متیییـر یابـدب  ظاهربـهاس  شکن آن 

                                                           
1. Smith  
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 زاملــاًمســاعد یــا  زاملــاًزننــدگان نظــر آمــوزان، شــرز یــادگیرا در دانــو علااــه و انییــزة

 گـواز آن اسـ  زـه ایـ  افـراد برنامـة زمینـه مطمـ   نیودنـدب نتـایا مبال  نداشته و در ای 

د ابعـــا ةجانیــهمها تاویـــ  پتانســین زـــافی بــرا فااـــدرا ش ادر شـــکن فعلــیجدیــد 

 دانندب آموزان میعاط ی دانوروانی و روحی

ــات ــی نیــرش و ادراز ــان  من  ــر ازمعلم ــه  ی ــان انیلیســی هشــدارا اســ  ز ــدم  زب ع

ازـراز معلمـان را بـا ایـ   ب شـاید بتـواندهـدمیتظـار انمـورد ات ایجـاد تیییـر بـهها تماین آن

ــد آن ــارةتردی ــا درب ــب ه ــ  و مناس ــار، ز ای ــ ، اعتی ــودنمایولی ــایی  ب ــات ن  ــراا امتحان ب

دلیـن دییـر دب نمـو عـالی توجیـه آمـوزش ةعرصـهـاا م ـز از جملـه ورود بـه گیراتصمیز

بــا نظــام امتحانــات ن ــایی زبــان انیلیســی معلمــان ایــ  اســ  زــه  یــدهاییتردبــروز  نــی  

تن ــا ت ــاوتی زــه وجــود و در ایــ  زمینــه بر وردارنــد زــافی  تجربــةآشــنا بــودز و از  زاملــاً

گیرا بــراا ورود بــه تصــمیز ملــا  گذشــته،در هــا دارد ایــ  اســ  زــه ایــ  آزمون

دان و شـدز بـی  نظـرات اسـتاپوشـانی مشـاهدزدرجـاتی از هـز انـدبهاا زشـور نیودزدانشیاز

ــادادزمدرســان ) ــی( و اه ــان  زی  ــی()دادزمعلم ــاا زم ــد نشــان می ه ــایی ده ــات ن  امتحان

 مــورد راا ایجــاد تیییــراتو ادرتمنــد بــ مــدآزار یاهرمــ  ــود،کن زنــونی در شــ سراســرا

 ةحـوزطـور زلـی در هاسـ  زـه بـ دلیـنهمـی  شاید بـه بباشندنمیان طرر گذارسیاس نظر 

ــه ــی، برنام ــدری طراح ــمییرا  ،ریزا و ت ــرات  ش ــدتییی ــزارش نش ــدگاز نه بگ ــدان دی  ن

شـاهدا دییـر بـر ایـ  مثی  نسی  بـه براـرارا شـرب عـدال  در سـنجو و پـذیرش نیـز 

  س ب ادعا

طـرر جدیـد سـنجو و پـذیرش دانشـجو از اـدرت و  اسـ  زـه ایـ شایان توجه  نکتة

ــراد  ا ــراا ایجــاد نیــرش مثیــ  در اف ــازم ب ــح و  اشــ افی  ل دان، ن ــ  هملــون اســتارب

و مــدیری   دربــارةادبیــات موجــود  مدرســان و معلمــان زبــان انیلیســی بر ــوردار نیســ ب

زـارآیی، ی  بـه نسـمعلمـان  نیـرش یونـه در  و دهـد زـه نشـان میطـرر تیییـر اجراا 

بــه پـذیرش و اجــراا هـا بــودن یـ  تیییــر بـر تمایــن آنو اابــن اجـرا عملـی و  سـودمندا

 اگر ـه ب(6332 ،6)زـارل  گـذاردتـأثیر مـی معلمـان یییرپـذیرات ،عیـارتی ب تـر، یـا بـهتیییر

                                                           
1. Carless  
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)زنـدا  نیسـ و  طـی همیشـه مسـتایز  انعملکـرد آنـ بـا افـرادنیـرش در  و بـی   رابطة

ــر (، 6331، 6و زنــدا ــر تییی ــودمحتمــن زمــانی احتمــا  مااومــ  معلمــان در براب   واهــد ب

معلمـان  اسـ  زـه اعتاـادایـ  بـدان معن سـازگار نیاشـدب و در  آنـانبا دیدگاز  زه ای  تیییر

ــه  ــادگیرا اصــلار ب ــر نمــی محــورآزمونآمــوزش و ی اینکــه نیــرش و در   زنــد میــرتییی

 نـــگ و  ؛7006 ، نـــگ) تیییـــر زنـــد آزمـــوناحتمـــالی تیعـــات و پیامـــدهاا  از آنـــان

ــورتی  ــون ؛6336 ،7ز ــا   (ب6339، وا  و آلدرس ــر اس ــرا   ب ــواهد و ا ــ  ش ــیای ــوان م ت

شــدز دیـدگاز مثیتــی اا اصـلارهبرنامــن ـ  ربــح و  اافـراد  اتــا زمـانی زــه  نتیجـه گرفـ 

تیییـر رفتـار و ا بـرا سیاسـتیهـر گونـه  ،گرفتـه نداشـته باشـندنسی  به اصـلاحات صـورت

 بماند واهد  بی نتیجه عملکرد آنان

ــاانیرانی ــرر ه ــز مط ــدز م  ــی از  درش ــژوهو ببش ــ  پ ــاا الوای ــدز را  ه ــه آین ب

مــادامی زــه  گویــدمیزــه اســ   ایــ  ت کــر بازتــاصِ هــانیرانیدب شــاید ایــ  زشــمیتصــویر 

 ،جــدا مــورد مدااــه و بررســی وااــ  نشــوند صــورتبه برنامــه م ــزهــاا  ــالو

عمــن نبواهنــد پوشــیدب ایــ   ةزامــن و مطلــوص جامــ صــورتبهشــدز طراحــی هااسیاســ 

فشـار روانـی و  ااهآسـیبدهنـدگان احتمـا  بـاز یز شـد زـه پاسـ  تررنـگمس له زمانی پر

دبیرسـتان را مطـرر نمودنـدب  ةسـالدر زـن دوران   ـار  هـاو توزیـ  آن ا،طراص آزمـونیو 

ــااحضــور  ــا  فیلتره ــافی اســ  ت ــی و ا،ــطراص ز ــامطلوص هملــون فشــار روان ــاط ی ن ع

ــال ــاانیرش ودةش ــة ه ــرد برنام ــه عملک ــی  ب ــی نس ــد را  من  ــکجدی ــ  ش ن دادز و مایولی

ـــدب  ـــه را تضـــعی  نمای ـــالواز برنام ـــا ن   ـــر مس ـــه دیی ـــورد توج ـــه م ـــزا ز برانیی

 ااســـلیاهنظرهـــاا شبصـــی معلمـــان و اعمـــا اـــرار گرفـــ  زنندگان حا،ـــر شـــرز 

ــن ــدارا و تعصــب عم ــردن، جانی ــاآنز ــاوت  ه ــاردر اض ــو ةدرب ــوزان و دان ــی  آم هملن

ایــ  نکتــه زــافی   زــررد، ادر ایــ  مــوب باشــدمیآمــوزش بــراا آزمــون  ماولــةتــداوم همــان 

ــو ــه بی ــ  ز ــیب»ییز اس ــرد ایل ــود عملک ــارزی « ی ــرز9،6330)م ـــتُلر،6329 ،6؛ راج  ب؛ اس

                                                           
1. Kennedy & Kennedy  

2. Cheng & Curtis  

3. Markee  

4. Rogers  
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 یمیـزان مایولیـ  هـر نـوآورا، تیییـر یـا تحـول بـارةتری  شـا   اضـاوت در( م ز6336

 هملون تیییر زنکور در ایران اس ب 

 ــود مــواردا هملــون ســازماندهی، اجرایــی تحــو  نظــام ســنجو و پــذیرش در بطــ  

ــردا وسا تارســازا، الیوهــاا  ــوی  را  هــااتکنی هــاا توســعه و اجــراا م ــارت راهی ن

ــر مــی ــر در ب ــر نظــام زنکــور در ایــران تییی اســ  زــه  ااپیلیــدزگیــردب از ایــ  منظــر، تییی

 آمــوزاندانوعملکــرد  هااپیلیــدگی،ــیح  نیازمنــد م ــارت و  یرگــی لــازم بــراا ثیــ  و

زـه در بالـا  هـایی الوو  هاب ایـ  مـوارد و شـمار دییـرا از پیشـن اداسـ یا داوطلیان آتی 

م ـز و سرنوشـ  سـاز  یتیعـات و پیامـدهاا اجتمـاعی آزمـون ةماهیـ  پیلیـد ،مطرر شـد

 ــاوتی زــه تابانــدب بررســی زــارآیی و زارآمــدا آزمــون و پیامــدهاا اجتمــاعی متمــی را بــاز

ــة ــر دارد در ر   ماول ــنجی  در ب ــاعیاعتیارس ــد اجتم ــون از بع ــرار داردب  آزم ــیا  بررس

ــا از آزمون ــاعی ه ــد اجتم ــاآنبع ــة ه ــان و  اربطــان،  امشــارز   ا زمین صــلاحان را ن ع

ــابی مشــارزتی ــیکه ارزی ــ  ش ــگ در ی ــراهز ( 7005، 6)زین ــد میف ــا نمای ــا آن ب ــه از طری ز

ناـاب یکدییر به اشـترا  نظـر پردا تـه و محملـی را بـراا انتاـا  نتـایا ارزیـابی )هملـون 

ــه ماامــات  (شــدزت دیــدهاا مشــاهدزهــا و ،ــع ،  ــالوناــاب اــوت،  و  گذارسیاســ ب

  آورندب فراهز می گیرندزتصمیز

ریـزان زشـور بـه صـدا در  برنامـه و نگذارسیاسـ زنـگ هشـدار را بـراا   هآندر زن، 

ــی ــن  آوردم ــی عوام ــه بر  ــ  ز ــ  اس ــدمیای ــوص را  توانن ــدون مطل ــ  م ــه سیاس هرگون

ــن ــد و در عم ــعی  نماین ــدایو  ،تض ــب پی ــ الوموج ــوندب  اه ــنا ته ش ــدهاا ناش و ت دی

ــاز  ــر ف ــابرای  ه ــمیزبن ــ و  گیراتص ــی  اگذارسیاس ــاز اجرای ــر ف ــا ه ــراز ی ــال هم  رس

تـا بتوانـد حرزـ   شـودبررسـی  زـه از طریـا لنـز دایـا ارزیـابی اسـ  نیازمند آن اش اتی

زنکــور و  هــااآزمونزــه از نتــایا  اااســت ادزرا م یــد گردانــدب نــوو  گــرنوآورانــه و تحــو 

مـرتیح بـا شـرایح زنـونی زشـور بـر ایـ  دلالـ   هـاا الوشـود و مـی هاآنت سیر نمرات 

ســم  معیــار اــرار دادن اســ  زــه جامعــه را بــه 7دارنــد زــه زمازــان همــان ناــو گزینشــی

                                                           
1. King  

2 Selective Function  
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ــایی و  ــات ن  ــی  انتبــابی  بســو  دادز اســ  تحصــیلی ةســاباامتحان ــاً ن مشــکلات  احتمال

 ـرا زـه راابـ   ،زنـدمیص آزمـونی را هماننـد ایـن تاویـ  ناشی از عوااـب نـامطلو دیرینة

ناـو  مسـلماً ـود بـاای اسـ ب ایـ  مسـ له  تبراا زسـب نمـرات بالـاتر هملنـان بـه اـو

تیییـرات مطلـوص  و احصـاا عنـوان ابـزارا بـراا پیشـیرد، الاـابرنامة جدیـد سـنجو را بـه

ــادگیرا  ــان انیلیســی ماطــ  متوســطه در آمــوزش و ی ــابرای تضــعی   واهــد نمــوزب  ،دب بن

زامـن  طوربـهجانشـی  زنکـور  د نبواهـد داشـ  زـه پیامـدهاا برنامـةتضمی  زـاملی وجـو

سـو و منطیـا باشـند، میـر هـز اگذارسیاسـ نظـر فـاز  مـورداتبا  شـدز و  هااسیاس با 

داــ  مــورد و زوایــاا مبتلــ  بــه اندازها شــززــه تیییــرات بزرگــی از ایــ  اییــن از ایــ 

 هنیام و مناسب ارار گیرندب بررسی و ارزشیابی زود
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