فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی) ،علمی ـ پژوهشی ،شمارة سوم ،پاییز 6931

دیدگاه صاحبنظران و معلمان زبان انگلیسی
پروانه شایستهفر (استادیار آموزش زبان انگلیسی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران ،نویسنده مسئول)
parishayeste@yahoo.com
غلامرضا کیانی (دانشیار آموزش زبان انگلیسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران)
rezakiany@yahoo.com
منیره نوروزی (دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران )
norouzimonireh@gmail.com

چکیده
اصلاحات آزمونمحور اغلب بـه عنـوان ابـزارا راهیـردا بـراا الاـا و پیشـیرد تیییراتـی
مطلــوص صــورت میگیرنــدب بــا وجــود ایــ  ،ادبیــات مــرتیح حــازی از آن اســ

زــه

موفایــ  ،اغلــب آنطــور زــه امیــد آن مــیرود حاصــن نمیگــرددب دلایــن نــی
نازامیهــایی معمول ـاً در مراحــن پای ـانی برنام ـة تحــو یافتــه ،یعنــی ارزشــیابی مــر ر بــر
تجربــه بررســی گردیــدز و ارزشــیابی حــی تجربــه هملنــان مــورد غ لـ

مانــدز اسـ ب

در زشــور مــا ،سیاسـ گذارا مربــوب بــه اصــلار زنکــور سراســرا مــوا اصــلاحاتی را
در نظــام دیرین ـة ســنجو و پ ـذیرش دانشــجو بــه بــار آوردب در حــوزة زبــان انیلیســی،
ای ـ اصــلاحات بــر جــاییزینی تــدریجی ببــو زبــان انیلیســی زنکــور بــا آزمونهــاا
سراســرا زبــان دبیرســتان تأزیــد داردب بــهدنیــا

نــی تیییــرا ،ارزیــابی تیعــات و

پیامدهاا برنامة جدیـد الزامـی بـهنظر میرسـدب بـههمـی منظـور ،بـراا جمـ آورا دادز
از جمعــی از ان عــان و اربطــان ای ـ تحــو از مــد ترزییــی زی ــیزمــی اســت ادز
شــدب ابتــدا ،دیــدگاز اســتادان ،مدرســان و ســرگروهان ( 61ن ــر) از طریــا مصــاحیههاا
نیمــهســا تار یافتــه اســتبراا و سـ

از  601معلــز زبــان انیلیســی نظرســنجی بــهعمن

آمــدب روایــی ابــزار محاــاســا ته از طریــا تحلیــن عــاملی تأییــدا AMOS-و
ازتشــافی SPSS-انجــام و پایــایی آن نیــز محاســیه شــدب نتــایا تحلیــن محتــوایی
مصــاحیهها و تحلیــن دادزهــاا زمــی حــازی از آن اس ـ
____________________________
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معلمان بـا نظـرات سیاسـ گذاران ت اوتهـایی مشـاهدز میشـود ،بـهویـژز ،در ماولـات
عــدال

در آزمــون ،اهــداآ آموزشــیگیادگیرا و طراحــی ،تــدری

بهطور زلی ،نتایا گویـاا آن اسـ

و برنامــهریزاب

زـه بـا توجـه بـه شـرایح فعلـی آمـوزش و یـادگیرا

زبان انیلیسـی در دبیرسـتانهاا زشـور و الوهـاا موجـود ،محتمـن اسـ
تیییــر ،در شــکن زنــونی ــود ،بــه ابــزارا نامناســب ج ـ

زـه طـرر

پیشــیرد اهــداآ ایــد ا و

بلندپروازانه تیدین شودب
کلیدددوا هها :آثــار و پیامــدهاا آزمــون ،آزمونهــاا سراســرا ،اصــلاحات آزمونمحــور،
ساباة تحصیلی ،نظام سنجو و پذیرش دانشجو
 .۱مقدمه

در عصــر حا،ــر ،نیــاز میــرم بــه پاســبیویی معتیــر و تضــمی زی یـ  ،مــوا اصــلاحاتی
را در نظام دیرینـة سـنجو و پـذیرش دانشـجو بـه بـار آوردز و توجـه متبصصـان آموزشـی
را به روشها و شـیوزهاا سـنجو زـه ارتاـا و ب یـود سـط زی ـی یـادگیرا را بـه ارمیـان
آورنــد ،جلــب نمــودز اس ـ ب ای ـ امــر نــهتن ــا منجــر بــه انتبــاص یــا طراحــی آزمــونهــاا
اســتاندارد 6شــدز بلکــه اهمی ـ

روزاف ـزون ای ـ آزمــونهــا را دو نــدان نمــودز اس ـ ب در

ایـران ،هملــون بسـیارا از زشــورهاا مشـابه ،مــادامی زـه دسـ

یـافت بــه جاییـاز والــاا

اجتمــاعی و تضــمی شــیلی منــوب بــر عملکــرد مطلــوص افــراد در آزمــونهــاا ورودا
دانشیازها باشد ،ایـ آزمـونهـاا سرنوشـ سـاز (پـر وجـه) 7بیشـ
ود را بر ارزشهـاا اجتمـاعی ،حـ

راابـ

تـأثیر غیراابـن انکـار

و بـر زـن نظـام آموزشـی بـهجـاا واهنـد

گذاش ب در میان یافتـههـاا تحایاـاتی زـه ا یـراً صـورت گرفتـه ،میتـوان شـواهد بیشـترا
را در تأییــد وجــود آثــار نــی آزمــونهــایی بــهویــژز در حوززهــاا تــدری
یافـ

و یــادگیرا

(بـراا مثــا رجـوو شــود بـه دزـر و بلـ 7002 ،9؛ زیکـو ی و برانــه7003 ،6؛ وا و

هــورا )7002 ،5ب بــا وجــود آثــار و پیامــدهایی از ایــ اییــن ،یــا بــهعیــارتی اــدرت
1. Standardized tests
2. High-stakes tests
3. Decker & Bolt
4. Kichuchi & Browne
5. Wall & Horak

سا پنجاهز
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تأثیرگذارا ای آزمـونهـا بـر حـوززهـاا مت ـاوت آمـوزش و یـادگیرا (شـوهامی6339 ،6؛
وا 7000 ،7؛ وا و آلدرسون)6339 ،9ب
نــدان جــاا تعجــب نیســ

زــه سیاســ گذاراهــاا آزمــونی بــا هــدآ اصــلار و

ارتاــاا ســط زی ــی آمــوزش و یــادگیرا و در راســتاا پاســبیویی معتیــر بنیــان ن ــادز
شوند (دزر و بل 7002 ،؛

م و اسنایدر7000 ،6؛ وا )7000 ،ب

در ســا هــاا ا یــر ،مس ـ لة پاســبیو بــودن نظــامهــاا ارزشــیابی، ،ــرورت توجــه بــه
اثرببشــی و زارآمــدا آنهــا در ب یــود و تعــالی زی ی ـ

تــدری

و یــادگیراِ متــأثر از آن را

بــیو از پــیو برجســته ســا ته اس ـ ب از ای ـ رو ،ارزیــابی تضــمی زی ی ـ
بررسی تأثیر و پیامدهاا آنها امرا اسـ

ای ـ نظامهــا و

اجتنـاصناپـذیرب علـیرغـز ایـ م ـز ،هنـوز تـأثیر

و پیامدهاا سیاسـ هـاا اصـلارطلیانـة آزمـونی بـر زی یـ

آمـوزش و یـادگیرا از دیـدگاز

اربطــان و ناوآفرینــان محــیحهــاا وااعــی یــادگیرا و تــدری
نــدان مــورد بررســی اــرار نیرفتــه اسـ ب ایـ در حــالی اسـ

(مربیــان و متربیــان)

زــه میــانی نظــرا ارزیــابی

آزمونهــا ازنــون ســنجو روایــی آزمــون را در ــار وص م ــومیِ گســتردزتــرا در نظــر
میگیردب طیا ای

ـار وص ،علـاوز بـر سـنجو روایـی سـاززاا ،روایـی صـورا و روایـی

محتــوایی ،بررســی روایــی آثــار و تیعــات یــا اعتیارســنجی 5پیامــدها و تیعــات آزمــون امــرا
،ــرورا اســ

(اســتولر6336 ،1؛ زنــدا6322 ،2؛ هنریکســ )6323 ،2ب لــذا ،نیایــد از ایــ

نکتــه غافــن بــود زــه ســنجو در مایــا

وســی ملــی میتوانــد پیامــدهاا مت ــاوتی را بــراا

افراد اربح و ارزـان مبتل ـی زـه در لایـههاا مت ـاوت ایـ برنامـة معـی د ینانـد در بـر
داشته باشدب

1. Shohamy
2. Wall
3. Wall & Alderson
4. Chapman & Snyder
5. Validation
6. Stoller
7. Kennedy
8. Henrichsen
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هنیــامی زــه وجــوز و حساســی هاا ویــژزاا وجــود دارد ،علــیالبصــو
زــاربرا اصــلی نتــایا آزمــون ،تعیــی زننــدة فرصــ هااِ آتــی و اســا
مراحن بالاتر یا د یـابی بـه فرصـ

هنیامیزــه

مجــوز ورود بــه

شـیلی باشـد ،تعـداد عوااـب و پیامـدهاا ایـ آزمـون

بــهمراتــب بیشــتر واهــد شــدب نیــاهی زلــی بــه اصــلار برنامـة زنکــور -محــورِ موجــود در
ایــران بــه ــوبی گویــاا ایــ مطلــب اســ

زــه پیامــدهاا حســا

نــی تیییــرا را

نمیتــوان بــدون عوااــب م ــز آن بــراا برنامــه درســی ،ارزشهــاا اجتمــاعی ،و آمــوزش و
از دیــدگاز اشــرا از اربط ـان

یــادگیرا تصــور نمــودب پــژوهو پــیو رو در تلــاش اس ـ

نظام اصـلارشـدة سـنجو و پـذیرش دانشـجو (هملـون مدرسـان و معلمـان آمـوزش زبـان
انیلیســی) بــه بررســی تیعــات و پیامــدهاا ناشــی از ببــو زبــان انیلیســی ایــ نظــام
تحو یافته بر آمـوزش و یـادگیرا زبـان انیلیسـی دبیرسـتانهـاا ایـران ب ـردازدب بـهعیـارتی
ایــ پــژوهو در صــدد اســ

روایــی آثــار و تیعــات آزمــونهــاا ن ــایی زبــان انیلیســی

دبیرســتان را بــر حســب میــزان اثرببشــی آنهــا در شــکندهــی و ب یــود زی ــی تــدری
معلمان ،یـادگیرا دانـوآمـوزان و براـرارا اصـن عـدال
در سیاس ـ گذاراهــاا اصــلاحی آزمــونی مشــارز

از دیـدگاز افـرادا زـه بـهنـدرت

داشــته یــا نظرشــان شــنیدز مــیشــود،

بررسی نمایدب
سیاستهای بومی مرتبط با تصویب قانون جدید پذیرش دانشجو

از دهـة پنجــاز تــا زنـون ،ورود بــه مرحلــة تحصــیلات عـالی بــهویژز دانشــیازهاا دولتــی
بــودز اس ـ ؛ راــابتی زــه پ ـ

از پیــروزا انالــاص اســلامی

زشــور ،همــوارز عرصــة رااب ـ

ایــران بــهدلیــن عــدم تناســب میــان تعــداد داوطلیــان و ظرفی ـ

دانشــیازهاا دولتــی شــدت

یافتــه اسـ ب ســالانه بــالک بــر یـ

میلیــون دانــوآمــوز در آزمونهــاا ندگزینــهاا زنکــور

سراســرا بــا یکــدییر بــه راابـ

میپردازنــدب ارزشـیابی از دانــو شــرز زننــدگان تن ــا بــر

پایــة عملکردشــان در ای ـ آزمــون صــورت گرفتــه و عملکــرد مســتمر دبیرســتان یــا ســوابا
تحصیلی داوطلیان در گزینو و تعیی سط ن ایی آنان بیاثر بودز اس ب
در نــی شــرایطی ،اصــلار نظــام منحصــراً آزمــونمحــور زنکــور سراســرا در دســتور
زار تحو بنیادی زشـور اـرار گرفـ ب در اسـناد ملـیِ ا یـر زشـور ،بـهویـژز در ببوهـایی

بررسی آثار و تیعات حذآ زنکور سراسرا بر نظام آموزش …

سا پنجاهز

زــه بــه ســنجو وارزشــیابی پیشــرف

تحصــیلی ا تصــا
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یافتــه ،نیــاز فــورا بــه تیییــر

ملا هــا و مایا هــاا رایــا در نظــام منحصــراً آزمــونمحــور زنکــور زامل ـاً مش ـ ود اس ـ ب
علــیالبصــو

 ،رهنامــة نظــام تربی ـ

رســمی و عمــومی زشــور و نیــز ســند ملــی برنامــة

درســی حــاوا ببوهــاا جداگانــهاا پیرامــون سیاس ـ هاا آزمــونی هس ـتند زــه پیشــن اد
تیییــر نظــام آزمــونمحــور وزارت انــههاا آمــوزش و پــرورش و علــوم ،تحایاــات و
فناورا بهطور ،منی در آنها مطـرر شـدز اسـ ب نکتـهاا زـه بایـد بـه آن اشـارز زـرد ایـ
اس

زه گر ه طـی دو دهـة ا یـر گزارشهـاا تأمـنبرانییـزا دربـارة ،ـع

نسـیی نظـام

منحصــراً آزمونمحــور ارا ــه شــدز ،پیشــن اد تیییــر نظــام آزمــونیِ موجــود بــراا ورود بــه
دانشیاز تا این از سا  6926بـهطور رسـمی مـورد بررسـی اـرار نیرفتـه بـودب ایـ پیشـن اد
را اولــی بــار صــاحبنظران و پژوهشــیرانِ ســنجو و متبصصــان آموزشــی در نشســتی
ســهروزز بــا عنــوان «س ـمینار بررســی روشهــا و مســا ن آزمــونهــاا ورودا دانشــیازهــا»
مطرر زردند در م رماز  6926در دانشیاز اص ان برگزار شدب
نتیجــة میاحــو و تحلینهــاا صــورتگرفتــه دربــارة زنکــور در ایــ نشســ  ،تاــدیزِ
طــرر ن ــایی یــونیی پــذیرش دانشــجو بــراا ورود بــه دانشــیازها و مرسســات آمــوزش
عـــالی بـــه مرزـــز پژوهوهـــاا مجلـــ

شـــوراا اســـلامی بـــودب پـــ

از بررســـیها و

پژوهوهــاا لــازم (بــراا مثــا  ،الیپــور و آاــابزرگی6926 ،؛ زیــا و بزرگــی )6925 ،پیامــد
سیاســتی مجل ـ

در ای ـ مــورد تصــویب اــانون پــذیرش دانشــجو در دانشــیازها و مرازــز

آموزش عـالی زشـور (سـا  )6921بـودب اـانون مصـوص سـا  6921زـه شـامن شـو مـادز
و شو تیصـرز اسـ

و بـه تأییـد شـوراا نی یـان نیـز رسـیدز مادمـهاا بـراا سیاسـ ها و

اعما وابسته بـه اـرای زشـور اسـ ب طیـا ایـ اـانون ،سـاباة تحصـیلی و نتـایا عملکـرد
ارســاله در امتحانــات سراســرا دبیرســتان و پــیودانشــیاهی (هملــون امتحانــات فعلــی
سا سوم متوسطه) زـه بـهصـورت ن ـایی برگـزار میگردنـد ،بـهتـدریا جـاییزی ِ عملکـرد
در آزمونهاا ندگزینهاا زنکـور سراسـرا میشـود زـه در حـا حا،ـر سـالی یـ
سازمان سنجو برگزار میزندب

بـار
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بــهنظر سیاســ گذاران بــومی ،ایــ سیاســ

جدیــد مطــابا بــا زــاربرد پاســبیویانة

آزمونهـا (زیـامنو6923 ،؛ نـاگی )7000 ،6اسـ

وسـی  ،مـیتوانـد تـأثیرات

زـه در مایـا

مثیتــی را دربــارة دانــو ،انییــزز ،تلــاش فــردا ،تســلح بــر م ــارتهــا و نیــز عملکــرد
دانــوآمــوزان بــهدنیــا داشــته باشــدب در بعــد تعلیمــی ،ای ـ آزمــونهــا بــه معلمــان زم ـ
میزنـــد نیازهـــا و ناـــاب اـــوت و ،ـــع

دادز و آمـــوزش

دانـــوآمـــوزان را تشـــبی

اثرگــذارترا ارا ــه نماینــد و از طرفــی ،آمــوزش را هــزتــراز اســتانداردهاا آموزشــی اــرار
دادز و در زارشان به پیشـرف

حرفـهاا اابـن ملاحظـهاا دسـ

یابنـدب بـهنظـر مـیرسـد در

زمان تصویب اـانون جدیـد سـنجو پـذیرش دانشـجو ،سیاسـ گذاران از نیـرش زلـی زـه
معتاــد اس ـ

راز اصــلار و ب یــود آمــوزش و یــادگیرا از تیییــر آزمــونهــا میگــذرد (ر ب

نگ و همکاران7066 ،7؛ هارگریوز وهمکاران7007 ،9؛ وا  )7000 ،ال ام گرفتهاندب
بــا ای ـ حــا سیاس ـ گذاراهاا آموزشــی در زشــورهاا مت ــاوت نشــان مــیدهــد زــه
تحولـات آموزشــی همیشــه نـدان هــز موفــا نیــودز و گـاز پیامــدهاا من ــی (روانشــنا تی
و آموزشی) سـابا در شـرایح جدیـد هملنـان بـه اـوت ـود بـاای ماندزانـدب ظـاهراً عامـن
اصــلی زــه بــه ایــ مســ لة غــام

دامــ میزنــد غ لــ

در اتبــا ارزشــیابیِ ب نیــام و

مناســب ،تــأ یر در ارزیــابی و نیــز عــدم توجــه بــه تحلیــن پیامــدها و تیعــات نظــام
اصــلاریافتــه اس ـ ب در زشــور مــا نیــز رویــارویی بــا الوهــاا نظــام جدیــد ســنجو و
پذیرش دانشـجو در مایـا

وسـی زنـونی آن ،زـاهو مشـکلات احتمـالی نـی برنامـهاا،

افزایو مزایا و پتانسـینهاا پـیوبینـیشـدز در مرحلـة سیاسـ گذارا آن و پـر زـردن لـأ
بی سطور سیاس

و عمن در ایـ برنامـه ،همـه و همـه مسـتلزم ایـ اسـ

زـه ایـ تیییـر

علاوز بر مراحـن پایـانی ـود در مراحـن آغـازی و اجرایـی نیـز مـورد بررسـی و بـازنیرا
ش اآ ارار گیردب بهبیـان دییـر ،از آنجـا زـه ممکـ اسـ

ببشـی از اطلاعـات م ـز و م یـد

مربــوب بــه اصــلار نظــام زنکورمحــور ســنجو و پــذیرش دانشــجو در مســیر سیاس ـ

بــه

عمــن ،یعنــی مســیر سیاســ گذارا -اجــرا -عمنگتکمیــن زــزرنــگ گــردد ،اتبــا رونــد
1. Nagy
2. Cheng et al.
3. Hargreaves et al.
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ارزیابی از همان مراحن آغازی ای برنامـه امـرا ،ـرورا و حتمـی بـهنظـر مـیرسـد تـا از
سارت ناشی از برنامة ارزشـیابینشـدز و ـام زـه منجـر بـه برنامـهاا نازارآمـد مـیگـردد،
پیشییرا شودب
 .۲پیشینة پژوهش

روشهــاا ســنجو و انــداززگیرا ســنتی رایــا ،م ــارتهــا و اجــزاا مت ــاوت زبــان
هملــون دانــو وا گــان و دســتور زبــان را بهصــورت گسســته میســنجند ،و نــه بهصــورت
اجــزا و م ارتهــاا مــرتیح و درهزتنیــدز و زــاربرداب ایــ روشهــا از بعــد اجتمــاعی
زاربرد زبان زه بـهشـدت مـورد تأزیـد رویکـرد ارتیـاطی زبـان 6اـرار گرفتـه ،غافـن شـدزاندب
در ایـ رویکــرد ،اســت ادز از زبــان بـهعنــوان ابــزار ارتیــاطی در محــیحهــاا اجتمــاعی ،تن ــا
ی

بعـد از ابعـاد اجتمـاعی دانـو زبـانی اسـ ب بـههمی دلیـن ،زـی

7

9

( )7067و مسـی

( )6323معتاــد بــه وجــود ابعــاد اجتمــاعی بــراا ابزارهــاا ســنجو و انــداززگیرا دانــو
زبــانی ،هملــون آزمونهــا هســتندب آنهــا میگوینــد بــراا در زامــنت ـر ابع ـاد اجتمــاعی
آزمونهــاا زبــان میبایســ

،

علــاوز بــر زاربردهــاا اجتمــاعی ایــ آزمونهــاا ــا

پیامدهاا اجتمـاعی آنهـا را نیـز مـورد توجـه و بررسـی اـرار دادب در بعـد زـاربردا ،یکـی
از متداو تـری زاربراهـاا آزمـونهـاا زبـان مربـوب بـه ناـو آنهـا بـهعنـوان ابزارهـاا
زنتر ورود به مرحلة بالـاتر ،برنامـه ،شـین یـا مـواعیتی مت ـاوتتر اسـ ب آزمـونهـایی زـه
بــا ای ـ هــدآِ به صــو

زــاربرا ویــژز دارنــد ،اغلــب توســح سیاس ـ گذاران و ماامــات

ردزبالــاا آموزشــی تییــی و مطــرر میشــوند و متعاایــاً ،پیامــدهایی جــدا بــراا افــراد و
ن ادهــایی زــه در ایــ تصــمیزگیــرا د ــالتی نداشــته ،واهنــد داشــ

و بیشــ

بــر

برنامههاا آموزشـی مـرتیح تـأثیر واهنـد گذاشـ ب بـراا مثـا  ،از آنجـا زـه دسـ یـافت
بــه جاییــاز اجتمــاعی والــا و تضــمی شــیلی در ایــران بــا دسترســی بــه تحصــیلات عــالی و
حرفهاا شدن ارتیـاب مسـتایمی دارد ،آزمـونهـاا ورودا (هملـون زنکـور) نـهتن ـا بـراا
1. Communicative Competence Approach
2. Kane
3. Messick
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نظــام آموزشــی زشــور پیامــدهایی در بردارن ـد ،بلکــه ارزشهــاا اجتمــاعی و ح ـ

رااب ـ

داوطلیــان را نیــز تحـ الشــعاو اــرار میدهنــدب وجــود همــی آثــار و تیعــات اجتمــاعی م ــز
بر لایههاا مت اوتِ جامعه اسـ

زـه ،ـرورت تأمـن بیشـتر بـر ابعـاد اجتمـاعی آزمونهـا را

دو ندان مینمایدب
از منظــر روایــی آزمــون ،دیــدگاز مــ نامــارا و رووِر )7001( 6بــا ت ــورا زلاســی
مســی

( )6323مینــی بــر ،ــرورت ارزیــابی آزمــون از بعــد اجتمــاعی آن همبــوانی داردب

یکــی از جنیــههــاا حــا ز اهمی ـ

در ای ـ مــد رواییســنجی ،پــردا ت بــه آثــار و تیعــات

اجتمــاعی آزمــون بــر جامعــة زــاربر آن اس ـ ب بررســی روایــی آزمــون بــا توجــه بــه ابعــاد
اجتماعی آن اهمیـ

دو نکتـه را برجسـته مـیسـازد؛ او اینکـه یونـه مـادة مـورد آزمـون

(ســازز و ســنجة آزمــون) توســح رویکردهــا ،نظــرات و اســتانداردهایی زــه ریشــه در
ارزشهــاا اجتمــاعی و فرهنیــی جامعــه داشــته تییــی و طراحــی میشــودب دوم اینکــه
یونــه آزمــونهــا مــیتواننــد بــراا افــراد و جوامـ زــاربر یــا محیحهــاا اجتمــاعی زــه در
آنجا مورد است ادز اـرار میگیرنـد ،پیامـدهاا وااعـی داشـته باشـندب پـژوهوهـاا ا یـر بـا
ال ـام از مـد زلاسـی

مسـی ، ،ــم برجستهسـازا ارزشهـاا فرهنیـی و اجتمـاعی زــه

شــالودة ســاززهــاا آزمــونهــا را تشــکین مــیدهنـد ،بــه بررســی پیامــدهایی پردا تهانــد زــه
بـهدنیــا زــاربرد آزمـونهــا در محــیحهـاا وااعیانــد (بــراا مثـا  ،بکمـ و پــالمر7060 ،7؛
نـــگ7005 ،؛ نـــگ و ســـان7065 ،9؛ شـــوهامی و همکـــاران6331 ،؛ وا و هـــورا ،
)7066 ،7002ب
مضافاً اینکـه ،ایـ پژوهوهـا بـا بیـان یکـی دییـر از زیرسـا
مــد زلاســی

مســی  ،یعنــی شــرب عــدال

اصلی براا احراز روایـی آزمـون ،اهمیـ

هاا ـار وص نظـرا

در آزمــون بــهعنــوان یکــی از پــیوشــربهاا

و جـام بودن ایـ مـد را بیشـتر مـینمایاننـدب در

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

آزمون ،میزان احـراز عـدال

اجتمـاعی توسـح آن آزمـون نیـز بررسـی مـیگـردد
1. MacNamara & Roever
2. Backman & Palmer
3. Cheng & Sun
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(ر ب زـــامیلی7001 ،6؛ زـــی 7007 ،؛ مـــ نامـــارا و رووِر)7001 ،ب مـــ نامـــارا و رووِر
( )7001ا عــان داشــتهاند زــه شــرب عــدال

اجتمــاعی در نظــام آزمونمحــور تن ــا از طریــا

اتبــا رویکــرد صــحی و مناســب ســنجو ،طراحــی دایــا و محاسیهشــدة روشهــاا
ســنجو ،برنامــهریزا دایــا و آگاهانــه بــراا ســا

یــا انتبــاص ابــزار مناســب ســنجو،

ایجــاد شــرایح برابــر بــراا همــة آزموندهنــدگان و علــاوز بــر ای هــا ،انجــام اضــاوت
منصـ انه ،علمــی ،منطاــی و عــارا از ســونیرا و برداشـ هاا شبصــی در مــورد عملکــرد
آزمــوندهنــدزهــا ،بــر اــرار میگــرددب از ایـ زاویــه زــه بنیــریز ،مــیبینیز زــه بــراا داشــت
تصــویرا جــام از اعتیارســنجی آزمــونهــاا زبــان پــیوشــرب عــدال

در آزمــون نیــز

پیوشرطی ،رورا اس ب
ارزیابی اصلاحات آزمونهای زبانهای خارجی :بررسی آثار آزمونهای سرنوشتساز/پر وجه

طــی پــانزدز ســا ا یــر پژوهوهــاا اابــن تــوج ی دربــارة آثــار و تیعــات آزمــونهــاا
زبان زـه در ادبیـات رایـا آزمونسـازا بازشـویی آزمـون 7نامیـدز مـیشـود ،صـورت گرفتـه
اســـ

(بـــراا مثـــا  ،پـــ و نیوفیلـــدز7067 ،9؛ نـــگ و همکـــاران7006 ،؛ شـــوهامی و

همکـــاران ،6331 ،مونـــوز و آلـــوارز7060 ،6؛ واتانـــب7006 ،5؛ وا و آلدرســـون6339 ،؛
وینکــه)7066 ،1ب ای ـ پژوهوهــا معمولـاً یــا در زمینـة تــأثیر آزمونهــاا زبــان انیلیســی بــر
المــرو آمــوزش انجــام شــدز ( ــ م و اســنایدر ,7000 ،وا و هــورا  )7066 ،یــا بــر
المــرو یــادگیرا و بافــ

مدرســه یــا حتــی فراتــر از آن (اســ رات7005 ,2؛ نــگ و

همکــاران7066 ،؛ دزــر و بلــ 7002 ،؛ شــوهامی)6339 ،ب شــواهد موجــود حــازی از آن
اس

زه ازثر پژوهوهایی زـه بـا محوریـ

اـدرت بازشـویی آزمـون انجـام شـدزاند بیشـتر

بر آزمونهایی زه براا مـدتهـاا مدیـدا در جامعـة هـدآ مـورد اسـت ادز اـرار گرفتـهانـد
1. Camilli
2. Test Washback
3 .Pan & Newfields
4. Munoz & Alvarez
5. Watanabe
6. Winke
7. Spratt
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متمرزــز شــدز و تن ــا تعــداد انیشــ شــمارا از ایــ پژوهوهــا بــه بررســی بازشــویی
آزمونهاا اصلارشدز یا آزمونهـاا تـازز طراحـیشـدز ا تصـا

یافتـهانـدب حتـی فراتـر از

ای ـ  ،هنــوز در مــورد میــانی سیاس ـتی و سیاس ـ گذارا آزمــونی یــا ارزشهــاا سیاســی و
اجتمــاعی زــه ســنگ بنــاا اصــلاحات آزمونمحــور را تشــکین میدهنــد ،پــژوهو نــدانی
انجام نشدز اس ب
پیشینة اند امـا م یـد موجـود نشـان میدهـد زـه پژوهشـیران ا یـراً بـا ال ـام از میـانی
اساســی حیطــة نوآوراهــاا آموزشــی و انتاــا م ــاهیز ایــ حــوزة عمــومی بــه حــوزة
تبصصی آزمونسـازا در زبـان ،پـاا ارزیـابی اصـلاحات و تحولـات آزمـونی را بـه عرصـة
زبانهاا ـارجی بـاز زـردز و بـر ارزیـابی مراحـن سیاسـ گذارا آزمـون ،فرآینـد اجرایـی
آزمــون و همــة مراحــن مربــوب بــه عملیــاتیزردن آن تأزیــد زردزانــد (بــراا مثــا  ،نــگ،
7006؛ وا و هـــورا 7066 ،؛ هنریکســـ )6323 ،ب بـــراا مثـــا  ،طیـــا یافتـــههـــاا وا
( ،)6333 ،7000وا و هــــــورا (  (7066و نــــــگ ( ،)7006تیعــــــات و اــــــدرت
تأثیرگذارا آزمـون اصـلاریافتـه یـا جدیـدالاجرا مـیبایسـ

از همـان مراحـن آغـازی ایـ

برنامه اصلارطلیانه بررسی و نظـارت شـود و نتـایا حاصـن از ایـ مرحلـه بایـد بـهگونـهاا
منعک

شود زه اطلاعات مورد نیـاز «بـراا تصـمیزگیـرا دربـارة تناسـب آزمـون بـا برنامـة

درســی ،تناســب روشهــاا آزمــون ،تبصــی
اربــح و ایجــاد تیییــرات در سیاس ـ

منــاب زــافی ،طراحــی بــراا آمــوزش افــراد

ــرد و زلــان مــرتیح بــا آزمــون» (وا ،7000 ،

ب

 )502فراهز گرددب
مشابه ای نتـایا را زنـدا ( )6322گـزارش زـردب او بـا انتاـا بر ـی از م ـاهیز ت ـورا
نــوآوراهــاا آموزشــی بــه حــوزة ارزیــابی نظــام آموزشــی ،ابتــدا بــه توصــی
ســهمرحلــهاا ــود پردا ـ

مــد

زــه شــامن ارزیــابی مرحل ـة سیاس ـ گذارا ،مرحلــة فرآینــد

اجراییگعملیاتیزردن و مرحلة نتایا و برونـداد اسـ ب سـ

بـهطـور ـا

بـر ایـ نکتـه

تأزید ورزیـد زـه در ارزیـابی طـرر تیییـر نیایـد تن ـا بـه ارزیـابی برونـدادها و بـازدز ن ـایی
برنامــة تیییریافتــه (مثلـاً محصــو یــا رفتــار اصــی) بســندز زــرد بلکــه ارزیــابی دو مرحل ـة

بررسی آثار و تیعات حذآ زنکور سراسرا بر نظام آموزش …

سا پنجاهز
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دییر یعنـی مرحلـة سیاسـ گذارا و مرحلـة رونـد اجرایـی و گـذار برنامـه ،ایـن از مرحلـه
ن ایی نیز از الزامات ارزیابی زامن و اصولی اس ب
نی بـهنظـر میرسـد زـه بـی مـد ارزیـابی سـهمرحلـهاا زنـدا بـا مـد هنریکسـ
( ،)6323معــروآ بــه مــد ترزییــیِ انتشــار تیییــر و نــوآورا ،6وجــه تشــابه وجــود داردب
ترزییی هنریکس در واا بیـانیر یـونیی اشـاعه و نشـر یـ
و بافــ

تیییـر یـا نـوآورا بـه نظـام

ــود میباشــدب در ایــ مــد  ،هنریکســ بــا تکیــه بــر ســه مرل ــة اصــلی نظــام

آموزشــی اصــلارشــدز بــه توصــی

فرآینــد تیییــر و نــوآورا مــیپــردازدب ایــ مرل ــهها

و بسـتر تیییـر و نـوآورا ،7فرآینـد اشـاعه و ن ـو تیییـر بـه بافـ

عیارتاند از باف

نظر ،9برونـدادها ،نتـایا و پیامـدهاا تیییـر و نـوآورا6ب هریـ

مـورد

از ایـ مرل ـههـا از نـدی

زیرمرل ــه یــا زیرمجموعــه تشــکین شــدز زــه هریــ  ،در جــاا ــود ،در موفایــ
شکسـ

یــا

پـرو ز تیییـر و نـوآورا ناـو م مـی را ای ـا میزنـدب بـهعنـوان مثـا  ،در ارزیــابی

مرحلــة دوم یــا مرحلــة فرآینــد اشــاعه و ن ــو تیییــر ،زیرمجموعــههایی هملــون منیــ
صــدور تیییــر )مثل ـاً عوامــن سیاس ـ گذار و برنامــهریزان ،اــوانی و سیاس ـ هــاا دول ـ )،
نظــام زــاربران (مثلـاً معلمــان و دانــوآمــوزان) زانــا ارتیــاطی (یعنــی مجــارا مبــابرة پیــام
تیییر از منی صـادرزنندة آن بـه نظـام زـاربران) از جملـه عوامـن بسـیار م ـز بـودز زـه بایـد
مورد بررسی و ارزیابی دایا ارار گیرندب
بــر اســا

مــد ترزییــی هنریلســ  ،بــهمحــ

مبــابرة پیــام تیییــر بــه زــاربران و

گیرندگان آن ،نیرش بـه تیییـر در آنـان شـکن مـیگیـرد و همـی نیـرش ،مثیـ

یـا من ـی،

میناا تصمیزگیرا بـراا پـذیرش یـا رد تیییـر مبـابرزشـدز اسـ ب بنـابرای اگـر بنـاا یـ
پــرو ة اصــلارطلیانة آزمــونی بــر ای ـ اــرار گیــرد زــه بــه ا اــرا نــرود و طعــز شکس ـ
نلشـد لـازم اسـ

را

زـه همـة زیرمرل ـههــا و عوامـن د یـن در ایـ نظـام آزمـونی در همــان

ابتــداا اصــلار و تیییــر ،هر ــه زودتــر ،مــورد بررســی و ارزیــابی مــنظز و مســتمر اــرار
)1. Hybrid Diffusion Model (HDM
2 .Antecedents
3 .Process
4. Consequences
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گیرنــدب وا ( )7000ــاطر نشــان میســازد زــه در نــی فرآینــد ارزیــابیمحــورا بایــد
افـرادا از همـة ااشـار اربـح و ان ـ
هز از نیرش آنها نسی

نظـام آزمونمحـور شـرز

دادز شـوند تـا بتـوان

به پرو ة تیییـر مطلـ شـد و هـز بـه زـارآیی ،م یـد بـودن ،عملـی

و زــاربردابــودن اصــلاحات مــورد نظــر پــی بــردب از ای ـ رو ،بررســی ارزشهــاا اجتمــاعی
ن تــه در پــرو ة تیییــر آزمــون و هملنــی ارزیــابی تیعــات و تــأثیرات ایــ تیییــر بــر
حوززهــاا آمــوزش و یــادگیرا از همــان ابتــداا امــر میبایســ

بــا رعایــ

ملاحظــات

نیرشی اربطان ،ان عان و اصلاحان ای نظام انجام شودب
بهدنیا اصلاحاتی زه در آزمـونهـاا رایـا تافـن دنیـا و تیـدین آنهـا بـه تافـن اینترنتـی

6

بــهجــاا تافــن ســنتی زاغــذا یــا زــام یوترا رخ داد ،وا و هــورا ( )7002 ،7066در
پژوهشی طولی به بررسـی تیعـات ایـ تیییـر م ـز در حـوزة آمـوزش و آمـادگی بـراا ایـ
آزمونهاا سرنوشـ سـاز و پـر وجـه پردا تنـد و بـراا ایـ منظـور از ترزییـی از دو مـد
فـو اســت ادز زردنـدب ایـ پـژوهو در االــب

ــار فـاز اصــلی و در شـو زشــور اروپــاا

مرزــزا و شــرای انجــام شــدب در آ ــری فــاز ایــ پــژوهو (فــاز  ،6ســا  ،)7066وا و
هورا شـاهد تیییـرات شـمییرا در میـزان تمرزـز مدرسـان بـر م ـارتهـایی بودنـد زـه
توســح ای ـ آزمــون ســنجیدز میشــوندب آنهــا در پایــان گــزارش ــود ،بــه تشــری ناــو
آزمــون جدیــد و محتــواا آن در تیییــر روشهــاا تــدری

و یــادگیرا زــه در زلــا هــاا

آمادگی ای آزمون رخ میداد ،پردا تندب
در تحایــا دییــرا ،نــگ ( )7006بــهدنیا بررســی ایــ بــود زــه بیینــد آیــا تیییــر
امتحانــات زبــان انیلیســی پایــانی مــدار

در هنگزنــ

(یعنــی آزمــون صــلاحی

زبــان

انیلیســی  )HKCEE-Hong Kong Certificate Examinationاز آزمــونهــاا ســنتی بــه
آزمونهـایی زــه بیشــتر فعالیـ محــور و ارتیــاطی باشــند بــر نیــرش و ادرا معلمــان زبــان
انیلیسی نسی

به آموزش و یـادگیرا زبـان انیلیسـی تأثیرگـذار واهـد بـود یـا نـهب نـگ

متوجـــه تشـــابه نیـــرش و ادرا معلمـــان بـــا نیـــرش و گـــرایو سیاســـ گذاران و
برنامـهریزان آزمـون صــلاحی

زبـان انیلیســی هنـ زنـگ شــد و فعالی هـاا معلمــان را در
1. TOEFL iBT

سا پنجاهز
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راستاا سیاس گذاراهاا آنان دیـد ،امـا پـی بـرد زـه تیییراتـی زـه بـهدنیـا ایـ تیییـر در
نظام آموزش زبان انیلیسـی دبیرسـتانهـاا ایـ زشـور ایجـاد شـدز تیییـرات نـدان عمیـا
و ریشهدارا نیـودز بلکـه سـطحی و نـا یز بـهنظـر رسـیدندب اگر ـه آزمـونهـاا جدیـد بـا
هدآِ ب ینـهسـازا و اصـلار آمـوزش و یـادگیرا زبـان انیلیسـی هنـگزنـگ طراحـی شـدز
بودند ،میزان ای تیییر محـدود بـودب تـدری

هماننـد ایـن ،فاـح در راسـتاا آزمـون بـودز و

معلمان هملون سابا هملنان آزمونمحور و آزمونگرا بودندب
نتــایا پــژوهو پیــزارو )7060( 6در زمینــة تــأثیر آزمــونهــاا انیلیســی ( (ETsبــر
برنامــة درســی ،مطالــب درســی ،روش تــدری  ،و هملنــی نیــرش و در معلمــان زبــان
انیلیســی دورة متوســطه در اسـ انیا نشــان داد زــه ایـ آزمــونهــا بـهطــور اطـ بــر برنامــة
درســی ،مطالــب درســی و روش تــدری
دیدگاز و نظرات معلمان در صـو

تأثیرگذارنــدب وا در پــژوهو ــود بــه بررســی

ببـوهـاا ا،ـافهشـدز در آزمـونهـاا جدیـد زبـان

انیلیســی ،یعنــی دو م ــارت شــنیدارا و گ تــارا ،نیــز پردا ـ ب یافتــههــاا پیــزارو بیــانیر
دیــدگاز مثیـ

معلمــان بــه ا،ــافهشــدن ایـ دو م ــارت م ــز بــه آزمــونهــاا جدیــد بــود؛

رازه آنان به پردا ت صرآ به م ارتهاا زتیی اعتااد نداشتندب
شــواهد بهدســ آمــدز از پیکــرة پــژوهوهــاا زــر شــدز در ایــ ببــو و مطالعــات
مشــابه موجــود در ادبیــات مــرتیح ،اهمیـ

و ،ــرورت بررســی نیــرش معلمــان نســی

بــه

تــأثیر ماهی ـ  ،محتــوا ،االــب یــا یــونیی اجــراا آزمــونهــا بــر فعالی ـ هــا و رفتارهــاا
تدری

و یادگیرا آنهـا را آشـکار میسـازدب بـهطـور ویـژز ،آنلـه در ایـ پیکـرة پژوهشـی

مش ـ ود اس ـ

ای ـ اس ـ

زــه معلمــان بــهو،ــور آثــار و تیعــات آزمــونهــاا ملــی را در

حیطــههاا عملکــردا زیــر در میزننــد فعالی ـ هــا و تمری هــاا ارا ــهشــدز در زلــا ،
مــدیری

زمــانی ،محتــوا و مطالــب زم ـ درســی و آمــادگی بــراا آزمــون ،طــرر در

و

نحوة ارزیابی یادگیرا دانوآموزانب
پــژوهو حا،ــر بــه دنیــا بررســی روایــی آثــار و تیعــات نظــام اصلارشــدز ســنجو و
پــذیرش دانشــجو در بســتر اجتمــاعی نظــام آمــوزش زبــان انیلیســی دبیرســتانهاا زشــور
1. Pizarro
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اس ـ ب بــه عیــارتی ،بــه دنیــا بررســی پیامــدهاا امتحانــات ن ــایی زبــان انیلیســی وزارت
آمــوزش و پــرورش از بعــد ادرازــی و نیرشــی مدرســان آمــوزش زبــان انیلیســی زشــور
اس ب بـا ال ـام از دو مـد یـاد شـدز در حـوزة ارزیـابی پـرو ز تیییـر (مـد زنـدا و مـد
هنریکسـ )، ،ــرورت بررســی نظــام متحــو شــدة ســنجو و پــذیرش دانشــجو در ایــران از
دیــدگاز زــاربران اصــلی آن بــیو از پــیو احســا

میشــودب شــاهد محکــز دییــرا بــراا

ایــ ادعــا را میتــوان از هیــوز )6339( 6ناــن اــو زــرد زــه معتاــد اســ
سرنوش سـاز و پـر وجـه در وهلـة او نیـرش و دیـدگاز زـاربران آن را تحـ
میدهد و س

آزمــونهــاا
تـأثیر اـرار

عکـ العمـن ،رفتـار و یـا فعالی هـاا آنـان را تحـ الشـعاو اـرار واهـد

داد؛ را زه رفتار بر استه از نیرش و ت کر اس ب
 .۳روش پژوهش
 .۱ .۳سؤال پژوهش

تعــابیر مدرســان آمــوزش زبــان انیلیســی زشــور (اســتادان و معلمــان) از امتحانــات
ن ایی دبیرستان براا پذیرش دانشجویان به دانشیازها یس ؟
به عیارتی دییر
از دیــدگاز ادرازــی مدرســان آمــوزش زبــان انیلیســی زشــور ،برنامــه جدیــد ســنجو و
پذیرش دانشجو یونـه تسـ یندهندز یـا مـان سیاسـ هاا مـورد نظـر ایـ برنامـه واهـد
بود؟
 .۲ .۳جامعة آماری و شیوة نمونهگیری

اعضــاا هی ـ

علمــی دانشــیازهــاا وابســته بــه وزارت علــوم ،تحایاــات و فن ـاورا و

معلمــان زبــان انیلیســی شــاغن در وزارت آمــوزش و پــرورش در دو فــاز ایــ تحایــا
شــرز

زردنــدب در ابتــدا محااــان تصــمیز گرفتنــد بــه ملااــات و مصــاحیه بــا آن دســته از

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

در ایـ پــژوهو نشـان دادز ب ردازنـدب از ایـ رو ،بـا هشـ

اســتاد دانشـیاز ( 2مــرد
1. Hughes

بررسی آثار و تیعات حذآ زنکور سراسرا بر نظام آموزش …

سا پنجاهز

و یـ

دانشــیاز از طریــا پس ـ

زن) از هش ـ

الکترونیکــی یــا تل ـ تمــا

میناا انتبـاص آنهـا علـاوز بـر ر،ـای منـدا و صـلاحی  ،تـدری
بود زه داوطلیـان آنهـا بـر اسـا
بــهجــز یــ
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حاصــن شــدب

در سـطور زارشناسـی

معیارهـاا جدیـد پذیرفتـه شـدز بودنـدب شـرز زننـدگان

ن ــر داراا مــدر دزتــراا تبصصــی از دانشــیازهــاا بــی المللــی (مثــن

دانشیازهاا ایالـات متحـدز امریکـا و بریتانیـا) یـا دانشـیازهـاا دولتـی ایـران بودنـدب آنهـا
در حـوززهــاا مبتل ــی از جملــه پــژوهو در زمینـة اــدرت بازشــویی آزمونهــا ،ارزیــابی و
یادگیرا زبان دوم گرفته تـا زبـانشناسـی و تربیـ
آنها از سه تا بیس

و

معلـز تبصـ

داشـتند و تجربـة زـارا

ـار سـا بـودب بـهمنظـور محرمانـهمانـدن هویـ

شـرز زننـدگان،

از زــدهاا( UP1اســتاد دانشــیاز )6-تــا ( UP8اســتاد دانشــیاز )2-اســت ادز شــدب علــاوز بــر
اســاتید دانشــیاز ،از هش ـ

ســرگروز زبــان انیلیســی شــاغن در وزارت آمــوزش و پــرورش

( 6مــرد و  6زن) ،بــا ســاباة زــارا  5تــا  90ســا  ،بــراا شــرز

در فــاز زی ــی تحایــا

دعــوت بــه عمــن آمــدب ایــ معلمــان زــه داراا مــدر زارشناســی یــا زارشناســی ارشــد
بودنــد ،در ســه اســتان ت ــران ،اصــ ان و مازنــدران مشــیو بــه تــدری

بودنــدب بــراا

دادزهاا مربوب بـه ایـ معلمـان از زـدهاا ( ET1معلـز زبـان انیلیسـی )6-تـا ( ET8معلـز
زبان انیلیسی )7-است ادز شدب
در ببــو دوم پــژوهو ،بــراا دســتیابی بــه جمعیــ

آمــارا بیشــتر بــا اســت ادز از دو

روش نمونــهگیرا وشــهاا 6و نمونــهگیــرا در دســتر  7نماینــدگانی از معلمــان زبــان
انیلیســی ت ــران ،اصــ ان و مازنــدران انتبــاص شــدب دلیــن انتبــاص ایــ ســه اســتان
پرجمعیـ  ،علـاوز بـر اهمیـ

سیاسـی ،ااتصـادا و آموزشـی ،نحـوة اطلـاورسـانی و انتاــا

اطلاعــات بــه معلمــان یــا بـهاــو هنریکس ـ ( )6323و وا ( )7000زانــا ارتیــاطی ارســا
پیــام تیییــر بــه زــاربران بــود (محااــان بــا ســرگروزهاا ایــ منــاطا در ارتیــاب و از
فعالیـ هــاا آنــان مطلـ بودنــد)ب در ماایســه بــا اســتانهــا و شـ رهاا دورتــر ،در ایـ ســه
استان پیـامهـا از طریـا ابـزار ارتیـاب جمعـی ،از جملـه وصسـای هـا ،سـمینارها ،نشـریهها،
1. Cluster Sampling Procedure
2. Convenient Sampling Procedure
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یــا نماینــدگان اســتانی ،یــا از طریــا زانــا هــاا ارتیــاطی بــی مــدیر مدرســه ،همکــاران و
دانوآموزان در اسرو وا

و وا ،مبابرز میشودب

در مجمــوو  610پرســونامه بــی معلزهــا توزیــ شــد ،امــا فاــح  601پرســونامه
( )%23تکمیـــن و بازگردانـــدز شـــدب نمونـــة ن ـــایی شـــامن  )%12( 722معلـــز زن و 672
( )%97معلز مرد ،بـا محـدودة سـنی  90تـا  55سـا بـودب از زـن ایـ جمعیـ )%29( 732 ،
ن ــر مــدر زارشناســی )%71(605 ،ن ــر مــدر زارشناســی ارشــد و  6ن ــر ( ) %6داراا
مدر

دزتراا تبصصی بودندب

 .۳ .۳رویة اجرا و ابزار مورد نیاز

ای ـ پــژوهو بــه روش تل یاــی زی ــیزمــی انجــام شــد و از آنجــاییزــه جــزو اولــی
پژوهوهــاا انجــامشــدز پ ـ

از اجــراا نظــام جدیــد ســنجو و پــذیرش دانشــجو اس ـ ،

پژوهشــیران ابــزار لــازم بــراا جمــ آورا دادزهــاا مــورد نیــاز ــود را در دســتر
نداشتند ،لذا ناگزیر باید بـه طراحـی و ت یـة ابـزار لـازم میپردا تنـدب ایـ ااـدام بـا اتکـا بـه
مناب معتیر موجود و نیز مناب زیر انجام شدب
 .۱ .۳ .۳پروتکل مصاحبه با استادان و سرگروهان زبان انگلیسی

بــراا جم ـ آورا دادزهــاا فــاز زی ــی ،از مصــاحیة فــردا اســت ادز شــدب در طراحــی و
سا

پروتکن مصاحیه مناب زیر مورد است ادز ارار گرف


اــانون پــذیرش دانشــجو در دانشــیازهــا و مرازــز آمــوزش عــالی زشــور
(معروآ به اانون حذآ زنکور)؛

 اســناد بالادســتی زشــور ،از جملــه ســند ملــی برنامــه درســی ( )7060و ناشــة
جام علمی زشور ()7003؛
 مســتندات مکتــوص و دســتورالعمنهــاا مــرتیح بــا حــذآ زنکــور سراســرا ،و
دانــو و تجربــة شبصــی محااــان حا،ــر پیرامــون نظــام زنکورمحــور و نظــام
میتنی بر آزمونهاا سراسرا دبیرستان و آثار و تیعات دیرینه هر دو نظامب

سا پنجاهز

بررسی آثار و تیعات حذآ زنکور سراسرا بر نظام آموزش …
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مصاحیههـاا ایـ پـژوهو بـا دو هـدآ انجـام شـد 6ب دسـتیابی بـه نیـرش ،دیـدگاز و
ابــزارا

تعــابیر مدرســان آمــوزش زبــان انیلیســی از نظــام جدیــد؛ 7ب طراحــی و ســا
معتیر براا جم آورا دادزهاا فاز زمیب

در فــاز زی ــی ،ابتــدا پروتکــن مصــاحیهها بــر مینــاا ســو زهاا زیــر ت یــه شــد تیعــات
برنامــه جدیــد بــراا حــوزة آمــوزش و یــادگیرا زبــان انیلیســی ،رعای ـ
سنجو و پذیرش و برداشـ

زلـی از زـن برنامـة جدیـدب ایـن از انجـام مصـاحیهها روایـی

صـورا 6و روایــی محتـوایی 7پروتکــن مصـاحیه توســح یـ
مدر

اصــن برابــرا در

متبصـ

آزمـونســاز و یـ

زبان انیلیسی بررسـی شـدب مصـاحیههاا انجـامشـدز از نـوو نیمـهسـا تاریافته بـودز

و زمان مصاحیهها بی  50تا  25دایاـه بـه طـو انجامیـدب مصـاحیهزننـدز همزمـان بـا ،ـیح
صــداا پاس ـ دهنــدگان ،یادداش ـ بــردارا نیــز میزــردب الیتــه

ــار شــرز زننــدز تــرجی

دادند زه پاس هاا ود را بهصورت زتیی به پژوهشیر بدهندب
 .۲ .۳ .۳مجموعة پرسشنامة آثار و تبعات تغییر آزمون :نسخة معلمان

بــراا دســتیابی بــه نظــرات و دادزهــاا ادرازــی بیشــتر ،پرســونامة آثــار و تیعــات تیییــر
(معرفــی آزمونهــاا جدیــد در ای ـ پــژوهو) طراحــی و ســا ته شــد و س ـ
معلز زبان توزیـ شـدب بـراا سـا
گرف

بــی 610

ایـ ابـزار ،بررسـی پیشـینة موجـود در اولویـ

اـرار

تـا مـد هاا تیییـرگاصـلار و ارزیـابی آزمـونهـاا سرنوشـ سـاز جسـتجو و مـورد

بررســی اــرار گیرنــدب در ای ـ پــژوهو ،پژوهشــیران بــه بــیو از ی ـ صــد ماولــه رفتــارا
دس ـ

یافتنــد (مثــن شــدت اســت ادز از مطالــب و مــواد آزمونهــا علیالبصــو

بــههنیــام

نزدی ـ شــدن بــه زمــان آزمــون؛ افــزایو توجــه معلمــان بــه م ــارتهــا و ببوهــایی زــه
توسح ای آزمونها سـنجیدز مـیشـوند و مـواردا از ایـ اییـن)ب تحلیـن و یـنو معنـادار
ای دادزها منجر بـه پیـدایو یـ

مـد فر،ـی بـراا بررسـی تـأثیر آزمـون اصـلارشـدز یـا

تیییریافتــه شــدب ایــ مــد حــوززهــایی را زــه مکــرراً بــهطــور شــمییرا تحــ
آزمــونهــاا پروجــه اــرار مــیگیرنــد ،آشــکار ســا

تــأثیر

زــه عیارتانــد از 6ب برنام ـة درســی
1. Face validity
2. Content validity
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( نــگ6332 ،؛ هیــوز)6339 ،؛ 7ب ناــو هــدایتی و مربیگــرا معلمــان در آمادزســازا
آزموندهنـــدگان (آلدرســـون و همـــ -لیـــونز6331 ،6؛ واتانـــاص)7000 ،؛ 9ب محتـــواا
مطالــب ارا ــهشــدز ( نــگ6332 ،؛ وا و آلدرســون)6339 ،؛ 6ب شــیوزهــا و روشهــاا
ارزشــیابی یادگیرنــدگان (دزــر و بلــ 7002 ،؛ زورن ــابر7006 ،7؛ شــوهامی و همکــاران،
6331؛ وا و آلدرســـون  )6339و 1ب نیـــرش و دیـــدگاز معلمـــان و شـــاگردان ( نـــگ،
 ,6332واتانب)7000 ،ب
ای اطلاعات م یـد سـ

بـا سـو زهاگتزهاا بهدسـ آمـدز از تحلیـن مصـاحیههاا فـاز

زی ــی ،تحلیــن سیاســ هاا برنامــة حــذآ زنکــور سراســرا (ر ب زیــانی ،شایســتهفر،
غ ــارثمر و ازیــرا )7067 ،و سیاســ هاا زلــی نظــام آمــوزش عمــومی و آمــوزش عــالی
(مندرا در اسـناد بالادسـتی زشـور) ،تل یـا و نتیجـة آن منجـر بـه تشـکین پاییـاز اطلاعـات
مجموعــة پرســونامة آثــار و تیعــات تیییــر آزمــون شــدب ســاززهاا

و ن ایتــاً ســا

تشــکیندهندز ایــ پرســونامه ن ایتــاً عیــارت بودنــد از 6ب فعالی هــاا انجــام شــدز در
زلــا

( 69ســنجه)؛ 7ب روش تــدری

5ب طــرر در

( 60ســنجه)؛ 9ب مــواد و مطالــب درســی ( 3ســنجه)؛

( 3ســنجه)؛ 5بمحتــواا ارا ــهشــدز ( 60ســنجه)1 ،ب ارزشــیابی یــادگیرا (66

سنجه)؛ 2ب اهـداآ آموزشـی نـوو شـنا تی ( 60سـنجه)؛ 2ب اهـداآ آموزشـی نـوو عـاط ی
( 6سنجه)؛ 3ب عدال

در آزمون ( 1سنجه)ب

روایــی صــورا و محتــوایی ای ـ ابــزار  27ســرالی توســح دو اســتاد و یـ

معلــز زبــان

انیلیســی بررســی شــدب در نســبة ن ــایی پرســونامه 3 ،مرل ــة فو الــذزر در االــب 9
مایا گپرســونامة اصــلی دســتهبندا شــدند (بــه پیوســ

مراجعــه زنیــد) ببــو الــ ب

طراحــی ،برنامــهریــزا و تــدری ؛ ببــو صب اهــداآ آموزشــیگیادگیرا؛ و ببــو اب
عـدال

در آزمــونب ایـ ببوهــا در االــب طیـ

لیکرتـی زیــر ارا ــه شــدند زاملـاً مبــال ز

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

1. Alderson & Hamp-Lyons
2. Kornhaber
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 .۴ .۳تحلیل دادهها
 .۱ .۴ .۳فاز کیفی :تحلیل مصاحبههای استادان و سرگروهان زبان انگلیسی

محاـا بــه دفعــات بــه دادزهــاا ،ــیح شــدز گــوش فــرا دادز و بــا داـ
آنها پردا

 .بـر اسـا

بــه بازنویســی

سـه رویـة متمـایز و در عـی حـا هـزپوشـانندة تحلیلـی بـهزـار

رفتـــه در ایـــ پـــژوهو ،یعنـــی زدگـــذارا بـــاز ،زدگـــذارا محـــورا ،و زدگـــذارا
انتبــابیگگزینشــی (اســتراو

و زُــربی  ،)6333 ،6بــهعنــوان وســیلهاا ج ــ

تزهـاگســو زهاا موجـود در دادزهــا ،نـدی تــزگسـو ز اصــلی و فرعـی بـهدسـ

شناســایی
آمــد زــه

نشــاندهنــدة در شــرز زننــدگان از تحــو نظــام زنکورمحــور و شــزاندازشــان دربــارة
آثــار و تیعــات آن بــر نظــام آمــوزش و یــادگیرا زبــان انیلیســی دبیرســتان بــودب بــر ایــ
اسـا  ،یـ

پاییـاز اولیـه دادة زی ـی شـکن گرفـ

و در گـامهـاا بعـدا ،محاـا زوشـو

نمود بـا مضـمونیـابی و اسـتبراا معـانی منـدرا در پاسـ هـا مو،ـوعات مـرتیح را تولیـد
و تییــی نمای ـدب بــر ای ـ اســا  767 ،تــز تح ـ
زدگــذاران (محاــا ای ـ پــژوهو و متبص ـ

 66گــروز ردزبنــدا شــدندب ،ــمناً بــی
دییــرا زــه بــا تحلیــن زی ــی و زدگــذارا

آشنا بود)  %35توافا نظر حاصن شدب
 .۲ .۴ .۳فاز کمی :تحلیل دادههای پرسشنامة معلمان زبان انگلیسی

بــا توزیــ پرســونامههاا طراحــیشــدز بــی معلمــان ،پــایلوت اولیــه انجــام شــدب
پاس هـاا مربـوب بـه سـرالات من ـی معکـو

شـدند (مثـن سـرا هاا  72و )16ب ،ـریب

پایایی بـهدسـ آمـدز بـراا مایا هـاا طراحـی ،برنامـهریزا و تـدری  ،اهـداآ آموزشـی
و اصــن عــدال

بــهترتیــب 31گ30 ،0گ 0و 37گ 0بــودب پــ

از محاســیة پایــایی و روایــی

محتــوا و صــورا ،پرســونامههاا توزی ـ شــدز بــی  610ن ــر تح ـ

پــایلوت ن ــایی اــرار

گرفتنــدب از ایــ تعــداد 601 ،پرســونامه بازگردانــدز شــد (میــزان بازگشــ

.)%21,5

1. Strauss & Corbin
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بهمنظـور بررسـی روایـی سـازز ،تأییـد عـاملی از نـوو ازتشـافی ،SPSS( 6نسـبة  )62و نـوو
تاییدا ،AMOS( 7نسبة  ،62آروبازن )7003 ،انجام شدب
مقیاس طراحی ،برنامهریزی و تدریس

بــراا اســتبراا مرل ــههاا ای ـ پرســونامه ،ابتــدا از تحلیــن عــاملی ازتشــافی و روش
تحلیــن مرل ــة اصــلی ( )Component Analysis Principalاســت ادز شــد زــه نتــایا آن
نشــاندهنــدز ظ ــور  60عامــن اصــلی بــراا مایــا

طراحــی ،برنامــهریــزا و تــدری  ،بــا

ارزش آیینــی ( )eigenvalueبالــاتر از  6بــود زــه جملیــی بــا هــز حــدود  %52از زــن
را تو،ــی میدهنــدب بررســی دایــاتر اطلاعــات ای ـ مایــا

واریــان

میتــوان شــو ــردزمایــا
متییرهاا ای
مایــا

نشــان داد زــه ن ایتـاً

(شــکن  )6را بــراا آن متصــور نمــودب بارهــاا عــاملی

ردزمایا هـا در پیوسـ

گـزارش شـدزاندب بارهـاا عـاملی مربـوب بـه ایـ

نشــان داد زــه از  17ســنجة اولیــه 92 ،ســنجه توســح  1مرل ــة اصــلی توصــی

میشوندب
شاخصهای نیکویی برازش مقیاس طراحی ،برنامهریزی و تدریس

بهمنظـور تأییـد سـا تار ایـ مایـا

و ـردزمایا هـاا آن ،از تحلیـن عـاملی تأییـدا

 AMOSاســت ادز شــدب هــر  92ســنجة بارگــذاراشــدز بــر  1عامــن اصــلی وارد ای ـ تحلیــن
شـدندب بــرآورد شــا

زـاا-اســکو ر و ماــادیر مــرتیح بـا آن حــازی از ماــدار 56گ7بــراا

زــاا اســکو ر ب نجارشــدز ( )CMIN/DFاس ـ
شــا

نیکــویی بــرازش 22گ ،)GFI=0.88( 0و ریشــة میــانیی مربعــات طــاا بــرآورد

10گ )RMSEA=0.60( 0مشــاهدز شــدب ای ـ شــا
مایا

زــه در دامن ـة مطلــوص  >9و <6اــرار داردب
ها نشــان از بــرازش ــوص دادزهــا بــا

طراحیشدز داردب

1. Exploratory Factor Analysis
2. Confirmatory Factor Analysis

سا پنجاهز
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شکل  .۱نتیجة تحلیل عاملی تأییدی ( (AMOSمقیاس طراحی ،برنامهریزی و تدریس
تو،ی

6ب فعالی هاا انجامشدز در زلا

()Activities؛ 7ب متدولو اگروش تدری

و مطالب درسی ()Materials؛ 5ب طرر در

()Methods؛ 9ب مواد

()Lesson Plan؛ 5ب محتواا ارا هشدز (1 ،)Contentب

ارزشیابی از یادگیرا ()Evaluationب

شــا

هاا جز ــی بــرازش ،یعنــی ســط معنــادارا ( )p-valueو نســی

بحرانــی

( ،)Critical Ratioنشــان داد زــه همــة بارهــاا عــاملی داراا ت ــاوت معنــادارا بــا صــ ر
( )p<0.05میباشــندب بــرآورد تمــامی پارامترهــاا مربــوب بــه ای ـ مایــا

نشــان داد زــه از

 17ســنجة ســازندة آن 92 ،ســنجه توســح  1مرل ــة اصــلی آن توصــی

و تأییــد میشــوند

(شکن )6ب

37
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طراحــی ،برنامــهریــزا و تــدری

بــراا

فعالی ـ هــاا انجــامشــدز در زلــا  ،روش تــدری  ،مــواد و مطالــب درســی ،طــرر در ،
محتـــواا ارا هشـــدز و ارزشـــیابی بـــهترتیـــب عیارتانـــد از 27گ22 ،0گ53 0گ20 ،0گ 0و
26گ0ب
مقیاس اهداف آموزشی/یادگیری

نتــایا حاصــن از تحلی ـن عــاملی ازتشــافی و تأییــدا مایــا
حـازی از عامــنپـذیرا معنــیدار ایـ مایــا

اهــداآ آموزشــیگیادگیرا

بـا  6ســرا مربـوب بــه اهـداآ عــاط ی و 60

سـرا مربــوب بـه اهــداآ شـنا تی بــودب در ابتــدا ،نتـایا تحلیــن عـاملی ازتشــافی حــازی از
استبراا  9فـازتور بـود زـه پـ
بــر ی ـ

از بررسـی بارهـاا عـاملی مشـاهدز شـدز ن ایتـاً  2سـنجه

فــازتور (فــازتور شــنا تی) و  6ســنجه دییــر بــر فــازتور دییــر (فــازتور عــاط ی)

بارگــذارا شــدندب بارهــاا عــاملی متییرهــاا ایــ

ــردزمایا هــا در پیوســ

گــزارش

شدزاندب
شاخصهای نیکویی برازش مقیاس اهداف آموزشی/یادگیری

نتــایا حاصــن از تحلیــن عــاملی بــا  AMOSتأییــد زننــدز نتــایا مرحلــه ازتشــافی بــودب
فاح سرا ( 20امتحانات ن ـا ی باعـو میشـود زـه دانـو آمـوزان بـه جـاا اتبـا مراحـن
رسیدن بـه هـدآ یـا محصـو بـه ـود محصـو و نیـن بـه آن ترغیـب شـوند) بارگـذارا
بسـیار ،ـعی ی (%09گ )0بـر عامـن ـود داشـ

(شـکن )7ب ماـدار شـا

زـاا-اسـکو ر

ب نجــار شــدز 23گ 7مشــاهدز شــد زــه در دامنــه مطلــوص  >9و < 6اــرار دارد ،شــا
نیکــویی بــرازش 32گ ،)GFI=0.98( 0و ریشــه میــانیی مربعــات طــاا بــرآورد 06گ0
( )RMSEA=0.04اس ب ایـ شـا

ها نشـان از بـرازش بسـیار ـوص دادزهـا بـا مایـا

طراحــی شــدز داردب ،ــریب پایــایی ــردزمایا هــاا اهــداآ شــنا تی و اهــداآ عــاط ی
بهترتیب عیارتاند از 22گ 0و 21گ0ب

بررسی آثار و تیعات حذآ زنکور سراسرا بر نظام آموزش …

سا پنجاهز
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شکل  .۲تحلیل عاملی تأییدی ( (AMOSمقیاس اهداف آموزشی
تو،ی

اهداآ آموزشی نوو شنا تی ()Cognitive.OBJ؛ 2ب اهداآ آموزشی نوو عاط ی
()Affective.OBJب

مقیاس عدالت در آزمون و شاخصهای نیکویی برازش آن

مایــا

عــدال

در آزمــون (یــا عــدال

در ســنجو و پــذیرش) یکــی از دییــر از

مایا هاا تشکیندهندة ابزار زمی ایـ پـژوهو بـودب ایـ مایـا
واحد طراحی شـد بـه بررسـی نیـرش شـرز زننـدگان نسـی

زـه بـر پایـة یـ

بـه ماولـة عـدال

سـازة

و برابـرا

در ســنجو و پــذیرش در نظــام میتنــی بــر امتحانــات ن ــایی سراســرا پردا ـ ب  1ســنجه
تشــکین دهنــدز ســازز اصــلی بودنــد ماننــد «در ماایســه بــا زنکــور ،امتحانــات ن ــا ی ملــا
عادلانهاا بـراا سـنجو پـذیرش دانشـجو بـراا آمـوزش عـالی واهنـد بـود» (سـرا )26
و «امتحانات ن ـایی در زمینـة دسـتیابی بـه مناب گمطالـب آمـادگی بـراا آزمـون فرصـ هـاا
عادلانــهاا را بــراا تمــامی دانــوآمــوزان فــراهز مــیزنن ـد» (ســرا )23ب در مرحلــة تحلیــن
عــاملی ازتشــافی ی ـ

فــازتور اصــلی مشــاهدز شــد زــه  %53از واریــان

مشــاهدز شــدز را

تو،ــی مــیدادب نتــایا تحلیــن عــاملی تأییــدا بــا  AMOSتأییدزننــدة بارگــذارا معنــیدار
هر  1سرا بـر فـازتور اصـلی بـودب شـا

زـاا-اسـکو ر ب نجـار شـدز=6,66؛ شـا

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)
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نیکویی بـرازش 33گ 0و ریشـه میـانیی مربعـات طـاا بـرآورد 06گ 0بـودب ،ـریب پایـایی
مایا

عدال

در آزمون 25ب گزارش شدب

شکل  .۳نتیجه تحلیل عاملی تأییدی ( (AMOSمقیاس عدالت در آزمون .توضیح :عدالت در آزمون
()Fairness

 .۴یافتهها و بحث
 .۱ .۴فاز کیفی

بـاز وانی ،زدگــذارا و طیاهبنـدا دادزهــاا حاصــن از مصـاحیههــا منجـر بــه اســتبراا
 767تــز شــد زــه بــر اســا

محــور معنــایی ن ایت ـاً در االــب  66ماولــة اصــلی طیاــهبنــدا

شــدند (جــدو )6ب بیشــتری بســامد در ماولــاتی هملــون ز ایــ

ملــا جدیــد (بســامد

من ــی= 93بــار) مشــاهدز شــد زــه م ــاهیمی هملــون اعتیــار ،زی یــ  ،و مناســب بــودن
آزمونهـاا ن ـایی زبـان انیلیسـی بـهعنـوان معیـار سـنجو داوطلیـان را در بـر میگیـردب در
ارتیاب با ای ماولـه بسـیار طیـر ،اسـاتید و سـرگروهان زبـان انیلیسـی نیرانـی ـود را از
اــدرت تمییــز ای ـ آزمــونهــا (بــا مایــا
ارگزینــهاا زنکــور سراســرا (بــا مایــا

نمــرزدهــی  )0-70در ماایســه بــا آزمــونهــاا
نمــرزدهــی  )0-600ابــراز نمودنــدب از دییــر

سا پنجاهز

بررسی آثار و تیعات حذآ زنکور سراسرا بر نظام آموزش …

35

نیرانیهاا مشـ ود آنـان مـیتـوان بـه احتمـا نمـرزدهـی بـهویـژز افـزایو نمـرات مسـتمر
دانــوآمــوزان ،طــر اعمــا نظــر شبصــی و ســلیاهاا عمــنزــردن معلمــان ،و اســتاندارد
نیودن آزمونهاا ن ایی بـراا سـنجو دانـو و توانـایی وااعـی دانـوآمـوزان اشـارز نمـودب
بــه عنــوان مثــا  EE7 ،اظ ــار داشــ

زــه «م ــارتهــا و محتــواا ســنجیدز شــدز در ایــ

آزمونها و هملنـی منـابعی زـه در طراحـی سـرالات آنهـا بـهزـار مـیرونـد نـهتن ـا زـافی
نیســتند بلکــه نمــیتواننــد شــا

مناســیی از توانــایی وااعــی دانــوآمــوزان باشــند»ب نکتـة

جالب ایـ بـود زـه سـرگروهان بیشـتر از اسـاتید بـیز ـایتی ملـا

و معیـار جدیـد را زیـر

سرا بردند ( بسامد من ی  77در ماابن )62ب
در آزمــون (بــا بســامد زــن  )76ســو ة دییــرا بــود زــه نظــر نــه نــدان مســاعد

عـدال

شــرز زنندگان را نمایــان ســا

؛ رازــه تارییــاً همــة آنهــا معتاــد بودنــد آزمونهــاا

جدیــد از حیــو معیارهــاا ســنجو و انــداززگیرا ،شــیوزهاا نمرزدهــی و هملنــی
اســتاندارد بــودن از دا ـ

و صــح

زــافی ابــزارا بر ــوردار نیــودز و در نتیجــه نمیتواننــد

فرد اصل را از غیر اصل تمییز دهندب یکی از شرز زنندگان معتاد بود
«اگــر براــرارا عــدال

در ســنجو و پــذیرش از جملــه اهــداآ اصــلی سیاس ـ گذارا

حذآ زنکور سراسـرا باشـد ،نظـام اصلارشـدز هـز لزومـاً شـیوة منصـ انهاا نیسـ  ،زیـرا
شــرز

درآزمونهــاا سراســرا زشــورا نظیــر امتحانــات ن ــایی دبیرســتان یلــی مت ــاوت

بــا شــرز

در زنکــور سراســرا نبواهــد بــود،ببب اگــر بــهدنیــا براــرارا اصــن عــدال

و

برابــرا در آزمــون هســتیز ،بایــد همزمــان نــدی و نــد اصــلار اساســی در ای ـ طــرر
ایجاد زنیز ،یعنی اصلاحاتی زه آناـدر اصـولی ،علمـی و عمیـا باشـند زـه بتواننـد بـر بافـ
آموزش و پرورش تاثیرگذار بودز و آن را متحو سازند» ()ET7ب
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جدول  .۱فراوانی آثار و تبعات ملاک جدید سنجش و پذیرش دانشجو بر نظام آموزش زبان انگلیسی
دبیرستان :دیدگاه استادان ،مدرسان و سرگروهان زبان انگلیسی
بسامد به تفکیک دو گروه
شماره

سرگروهان

سو هها/تمها

استادان

بسامد کل

)(-

)(+

)(-

)(+

()-

()+

9

7

6

7

2

6

7

زلا هاا آمادگی براا آزمون

2

0

67

9

63

9

9

فعالی هاا ارا هشدز توسح معلز

9

6

9

6

1

7

6

7

9

6

6

9

5

حالات عاط یگروحی-روانی دانوآموز

6

6

5

6

1

5

1

حالات عاط یگروحی-روانی معلز

6

6

0

6

6

5

2

است ادز موزدمعلز ازمحتوا و م ارتهاا به صوصی

9

7

7

6

5

9

2

ارزشیابی دانوآموزان توسح معلز

0

6

9

9

9

2

5

6

3

9

66

6

3

6

67

9

76

6

5

7

9

2

2

3

7

6

7

6

6

7

و اعتیار ملا ها و آزمونهاا جدید

77

6

62

7

93

9

و عما دانو دانوآموز

1

0

66

0

70

0

12

63

23

91

23

55

روش تدری

6

6

3

مدیری

زی ی

زمان توسح معلز

روجی و برونداد زلا هاا زبان انیلیسی
دبیرستان

60

عدال

66
67

معلز

در سنجو و پذیرش

فعالی هاا یادگیرا دانوآموزان
است ادز مرزد معلز از مواد درسی و یا زم

درسی

به صوصی
زی ی

69

زی ی

66

کل

767
تو،ی

زی ی

( )+اثرات مثی

و موردنظر و ( )-اثرات من ی و نامطلوص آزمونهاا پایانی دبیرستان

و عما دانو و م ارتهـاا زسـب شـدز توسـح دانـوآمـوزان (بـا بسـامد من ـی

 70در ماابــن بســامد مثیــ

 )0و هملنــی زی یــ

روجــی و برونــداد زلا هــاا زبــان

انیلیسی دبیرسـتان (بـا بسـامد من ـی  66در ماابـن بسـامد مثیـ
هستند زه بهنظـر شـرز زنندگان بـهطـور من ـی تحـ

 )6دو ماولـة م ـز دییـرا

تـأثیر برنامـه جدیـد اـرار میگیرنـدب

سا پنجاهز

در ای ـ

صــو

بررسی آثار و تیعات حذآ زنکور سراسرا بر نظام آموزش …

 ،نار،ــایتی نســیی آنــان زامل ـاً محســو

32

بــودب همــة ای ـ افــراد بــر ای ـ

باورنــد زــه روجــی ن ــایی وزارت آمــوزش و پــرورش از حیــو زی یـ  ،زمیـ  ،میــزان و
عمــا یــادگیرا آنلنــان زــه سیاس ـ گذاران پــیوبینــی مــیزننــد ،نبواهــد بــودب بر ــی از
دلایــن د یــن در ایــ مو،ــوو را بــا اســتناد بــه و،ــعی

زتــاصهــا و مطالــب درســی

دبیرستان ،زمـان زـز یـادگیرا زبـان در مدرسـه ،آمـوزش و یـادگیرا صـرفاً آزمـونگـرا نـه
ســازندزگــرا و یــادگیرامحــور ،یــادگیرا طــوطیوار و عــدم وجــود اســتانداردهاا اــوا و
دایــا در سیســتز فعلــی آمــوزش و پــرورش بــراا ســنجو و انــداززگیــرا یــادگیرا
دانوآموزان ،مطرر نمودنـدب ایـ عوامـن مـیتواننـد در تشـبی

نادرسـ

توانـایی وااعـی

زبــانی دانــو آمــوزان ســ یز باشــند و ــه بســا دانــوآمــوزا علــیالظــاهر دانــو و
م ارتهـاا لـازم زبـان انیلیسـی را زسـب زـردز باشـد ،امـا در وااـ توانـایی وااعـی او در
همان سطور ماـدماتی باشـدب یکـی از پاسـ دهنـدگان ( )EE5از یـ

پـارادوز

سـب بـه

میــان آورد ،پــارادوز ِ بــی اســتانداردهاا بالــاا دانشــیاز و انتظــاراتی زــه از دانشــجویان
زبــان انیلیســی مــیرود بــا اســتانداردهاا نســیتاً متوســح یــا پــایینی زــه از نظــر عملکــردا
براا دانوآموزان ماط متوسطه وجود داردب
از دییر آثـار من ـی برنامـة میتنـی بـر امتحانـات ن ـایی بـاز یز همـان بـازار زلـا هـاا
آمادگی براا آزمـون اسـ

زـه در گذشـته بـراا موفایـ

در زنکـور و ورود بـه دانشـیازها

بسیار رایا بـودب شـرز زننـدگان بـهزـرات بـه ایـ مو،ـوو اشـارز زردنـدب هملنـی بیـان
داشــتند زــه انییــزة بالــابردن نمــرات امتحانــات ن ــایی معلمــان را وا مــیدارد فاــح آن دســته
از م ــارتهــا و مرل ــههــایی را زــه در ای ـ امتحانــات مــورد ســنجو اــرار مــیگیرنــد ،در
ارا ه ،تمـری و تأزیـد نماینـد ،ـواز زلـا

زلا
زلــا

عـادا باشـد ـواز زلـا

آمــادگی بــراا آزمــونب همــی آزمونمحــور بــودن زــافی اس ـ

تاـویتی و یـا

تــا تعــاد و تــوازن

آموزش و یادگیرا م ـارتهـاا اصـلی زبـان انیلیسـی را بـر هـز زنـدب  ET7بـر ایـ بـاور
بود زه
«ببباز آنجـاییزــه معلمـان ســعی دارنــد نمـرات امتحانــات ن ــایی دبیرسـتان را بالــا بیرنــد،
در نتیجــه تمرزــز آنهــا بیشــتر بــر نمونــه ســرالات ســا هاا پــیوِ امتحانــات ن ــایی اــرا

32

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)

میگیــرد و ببــو م مــی از واــ

زلــا

شمارة سوم

را بــه انجــام ایــ نمونــه ســرالات ا تصــا

میدهند،بببفیالواا  ،براا هـر م ـارت یـا مرل ـه دییـرا زـه هـدآ ایـ آزمـونهـا نیسـ ،
هملــون م ــارتهــاا ارتیــاطی و تعــاملی گ تــارا یــا شــنیدارا ،انییــزز و علااــه نــدانی
نشان نمیدهند»ب
از دیــد شــرز زننــدگان ،ب یــود در ببــوهــاا زیــر نیــز بــر اســا
روش تــدری

سیاس ـ گذاران پــیو نبواهــد رف ـ

نظــر ــوشبینانــة

معلــز (بســامد  ،)2فعالی هــاا ارا ــه

شــدز توســح معلــز ( بســامد  ،)1اســت ادز مرزــد معلــز از محتــوا و م ارتهــاا به صوصــی
(بسامد  )5و مـدیری
و پــذیرش ،زی ی ـ

در سـنجو

زمـان (بسـامد )6ب بـا اینکـه ایـ تزهـا بـه میـزان عـدال

و عمــا دانــو و م ــارت زســبشــدز توســح دانوآمــوزان و هملنــی

زی ی

برونداد زلا هـاا زبـان انیلیسـی دبیرسـتان تکـرار نشـد ،تعـابیر من ـیاا زـه بـراا

هر ی

ـار

شــا

از ای ها مشاهدز شـد بـهمراتـب بیشـتر از تعـابیر مثیـ

بـودب ایـ

تشــکیندهندة ماولــه عــامت ـرِ طراحــی ،برنامــهریــزا و تــدری

شرز زنندگان صحی

ـار تـز،

معلــز هســتند زــه

از تأثیرپذیرا من ی آنها به میان آوردندب

نکتــة اابــن توجــه دربــارة تزهــاا فعالیــ هــاا یــادگیرا دانــوآمــوزان و ارزشــیابی
دانــوآمــوزان توســح معلــز مشــاهدز شــدب بســامد تــأثیرات مثی ـ
تارییاً مشابه بود ( 3براا اثـر مثیـ
اطعی

و من ــی بــراا ت ـزِ او

و  2بـراا اثـر من ـی) و ایـ ممکـ اسـ

بیـانیر عـدم

نظر پاسـبیویان در مـورد پیامـدهاا برنامـه بـر مرل ـة فعالی هـاا یـادگیرا باشـدب

امــا بررســی دایــا دادزه ـاا مصــاحیه نشــان مــیدهــد زــه ایجــاد ت ـأثیرات مثی ـ
یــادگیرا بیشــتر مربــوب بــه افــزایو ســرع
انجـامشـدز توسـح دانـوآمـوزان اسـ

در حــوزة

و میزانگتعــداد تمــاری و فعالی هــاا

نــه عمـا و زی یـ

یـادگیراب همـانطـور زــه EE1

تو،ــی داد «واتــی عملکــرد فعلــی دانوآمــوزان در امتحانــات ن ــایی دبیرســتان تعیی زننــدة
ورود آنــان بــه ماطــ آینــدز باشــد ،در نتیجــه ،انییــزة یــادگیرا و انجــام تمــاری و
فعالیـ هــاا امتحانــات ن ــایی زــه بــر اســا

زتــاص و مطالــب درســی آمــوزش و پــرورش

طراحـی میشــوند ،در آنهـا افــزایو مییابــد» ،وا ادامـه داد «ببب و هــر ـه انییــزة بیشــترا
داشــته باشــند ،بیشــتر درگیــر تمــاری و فعالی ـ هــاا ای ـ آزمونهــا میشــوندببب و اواــات

بررسی آثار و تیعات حذآ زنکور سراسرا بر نظام آموزش …

سا پنجاهز

زلــا
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گــاز صــرآ فعالی هــاا تولیــدا ،الیتــه شــییه آنلــه در امتحانــات ن ــایی هســ ،

میشــود تــا صــرفاً صــرآ فعالی ـ هــاا دریــافتی و زتیــی زــه در زنکــور سراســرا وجــود
داشـ »ب الیتــه ســرگروهان اثـرات مثیـ

برنامــة میتنـی بــر امتحانــات ن ـایی را نــدان اابــن

توجه نمیدانند و اثرات من ی آن را بیشتر از اثرات سازندز و مثی
واتــی صــحی
تصــورا مثی ـ
معلمان زم

گزارش زردندب

از ارزشــیابی از یــادگیرا دانــو آمــوزان شــد تاریی ـاً همــه پاســبیوها
داشــتندب از نظــر آنهــا طــرر جدیــد ســنجو و پــذیرش ،بــهطور زل ـی ،بــه

میزند زـه بـراا سـنجو عملکـرد مسـتمر یـا پایـانی دانوآمـوزان آزمـونهـا

و زو یزهاا مت اوتی را اجرا زننـد یـا روشهـاا مت ـاوتی را تجربـه زننـد و بـهزـار بیرنـد و
همی امر معلمان را بـهسـم

زسـب م ـارتهـاا مت ـاوت ارزشـیابی سـو میدهـدب آنهـا

معتاــد بودنــد زــه لحــا ســاباة عملکــردا دانــوآمــوزان بــهعنوان ملــازی تعیــی زننــدز در
ورود آنها به آموزش عـالی مـیتوانـد اثـرات مثیتـی بـر فرهنـگ ارزشـیابی آموزشـی داشـته
باشــد ،رازــه در ،ــرورت و اهمی ـ

ای ـ نــوو ارزشــیابی الاازننــدة ارزیــابی تکــوینی و

مستمر واهد بود زه بهجاا ود باز وردهاا مثیتی براا یادگیرا میدهدب
 .۲ .۴فاز کمی

بــراا دســتیابی بــه تصــویر زامــنترا از تیعــات و پیامــدهاا طــرر جدیــد از افــراد
بیشــترا از جامع ـة معلمــان زبــان انیلیســی آمــوزش و پــرورش نظرســنجی بــهعمــن آمــدب
بــراا ای ـ منظــور ،در فــاز زمــی پــژوهو حا،ــر از مجموع ـة پرســونامة آثــار و تیعــات
تیییــر آزمــون (ببــو  )9,7,7اســت ادز شــدب آمــار توصــی ی مربــوب بــه مایــا
برنامهریزا و تدری

طراحــی،

ایـ ابـزار حـازی از بـاور معلمـان بـه تأثیرگـذارا ملـا هـاا جدیـد

سنجو و پـذیرش دانشـجو بـر بعضـی از مرل ـههـاا ایـ حـوزز اسـ ب بـهطور مشـب

،

پاس ـ هــاا آنــان نشــان از تأثیرپــذیرا دو مرل ــه تمــاری و فعالیــ هــاا انجــام شــدز در
زلــا

و هملنــی مــواد و مطالــب درســی بــودب همــانطــور زــه در جــدو  7مشــاهدز

میشـود میـانیی پاسـ هـاا مربـوب بـه فعالیـ هـاا زلاسـی ( 6,60انحـراآ معیـار 31گ)0
و میانیی پاسـ هـاا مربـوب بـه مـواد و مطالـب درسـی 95گ( 6انحـراآ معیـار 23گ )0بـود
زه هر دو درجاتی از نیرش مثی

شرز زنندگان را نشان میدهدب
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تحلیــن درونمرل ــهاا نشــان از شــیاه

شمارة سوم

و همبــوانی پاس ـ هــاا ســرالات هــر ی ـ

از

ای دو مرل ه داردب بهعنـوان مثـا در مرل ـة فعالی هـاا زلاسـی ،نمـرة بـهدسـ آمـدز بـراا
ســرا ( 6نــوو و ســا تار تمــاری و فعالیــ هــاا زلاســی) ،ســرا ( 7م ــارتهــاا
آزمــوندهــی) ،ســرا ( 9صــرآ زمــان بیشــتر بــراا دســتور زبــان) و ســرا ( 6تمــاری
به صوصی زه افـزایو نمـرز در آزمـون را بـهدنیـا داشـته باشـد) ،در حـدود 5گ 6گـزارش
شــدز زــه بیــانیر نظــرات موافــا یــا زامل ـاً موافــا اس ـ ب همــی و،ــعی

در مــورد مرل ـة

مطالب درسی نیـز مشـاهدز شـدب معلمـان بـر ایـ بـاور بودنـد زـه طـرر جدیـد سـنجو و
پــذیرش دانشــجو تــأثیر مثیـ

بــر اســت ادز آنــان از مــواد و مطالــب درســی و زمـ

درســی

بــه «ناــو زتــاصهــاا درســی و زمــ

درســی

دارد و آگــاهی و حساسیتشــان را نســی

وزارت آمــوزش و پــرورش در بالــا بــردن نمــرات آزمــونهــاا ن ــایی» افــزایو دادز اس ـ ب
بــهطور مشــب

 ،دو ســـرا  76و  96گویــاا ایــ مطلبانـــد «از آنجــا یزـــه وزارت

آموزش و پـرورش طـرار اصـلی سـرالات آزمـونهـاا ن ـا ی اسـ  ،معلمـان نیـز آن دسـته
از مطالــب و منــاب درســی زــه توســح ایــ وزارت انــه و ســازمانهاا مربوطــه تأییــد و
منتشــر شــدز را بــهزــار مــیبرنــد؛ زیــرا ای ـ مطالــب بــه احتمــا بســیار زیــاد مو،ــوعات و
محتـواا امتحانــات ن ــا ی را پوشــو مــیدهنــد» (ســرا  )76و «امتحانــات ن ــا ی معلمــان و
دانــوآمــوزان را بــه اســت ادز از جــزوات و مطالــب آمــادگی بــراا آزمــونهــاا ن ــا ی
دبیرســتان (مثــن زتاصهــاا تس ـ

و جــزوات گرامــرا رایــا در بــازار) ترغیــب مــیزنــد»

(ســرا )96ب  %20از معلمــان بــا انتبــاص گزینــة «مــوافاز» موافا ـ

ــود را در ای ـ زمینــه

اعلام نمودندب
از ســوا دییــر ،تأمــن بیشــتر در ایــ دو مرل ــه ممکــ اســ
تأثیرپذیرا مثی

نتیجــهاا مت ــاوتتر از

را بنمایانـدب در وااـ  ،بـر لـاآ اینکـه میـانیی گـزارش شـدز بـراا ایـ

دو مرل ه از میانیی سـایر مرل ـهها بیشـتر اسـ  ،امـا شـاید بیشـتر بیـانیر تـأثیر سـطحی یـا
بازشویی من ی ملا هاا جدیـد سـنجو و پـذیرش باشـد تـا تـأثیر عمیاـاً مثیتـی زـه مـورد
نظــر سیاس ـ گذاران ای ـ طــرر بــودز اس ـ ب بــهعیارتی ،اتکــاا بــیو از حــد معلمــان بــه
زتاصهاا درسـی دبیرسـتان ،آزمونهـاا آزمایشـی و نمونـهسـرالات طراحـیشـدز بـه همـان

بررسی آثار و تیعات حذآ زنکور سراسرا بر نظام آموزش …

سا پنجاهز

شــکن ســابا هملنــان بــه اــوت ــود بــاای اســ
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و تیییــرا نکــردز اســ ب بنــابرای ،

نمیتـوان بـهسـادگی ادعــا زـرد زـه فعالی هــاا زلاسـی معلمـان و دانــوآمـوزان موافـا بــا
اهــداآ وااعــی سیاســ گذارا طــرر پــیو مــیرود و ــه بســا بــا ایــ نــوو بازشــویی
یــادگیرا مــادامالعمر ،آمــوزش و یــادگیرا بــا زی یــ

و زســب م ارتهــاا زــاربردا و

ارتیــاطی زــه مــورد نظــر ایــ سیاســ گذارا بــودز اســ  ،بــهراحتــی حاصــن نشــود
(شایستهفر و همکاران)7069 ،ب
جدول  .۲درک معلمان زبان انگلیسی از تأثیرآزمونهای نهایی دبیرستان بر مؤلفههای طراحی ،برنامهریزی
و تدریس ،عدالت در سنجش و پذیرش و اهداف آموزشی/یادگیری
میانگین

انحرافمعیار

مینیمم

ماکزیمم

مؤلفه

6,60

31ب

6

1

محتواا ارا ه شدز

9,53

21ب

6

1

متدولو اگروش تدری

6,06

26ب

6

1

طرر در

9,62

12ب

6

1

مواد و مطالب درسی

6,95

23ب

6

1

ارزشیابی از یادگیرا

9,62

35ب

6

1

7,53

6,06

6

1

اهداآ آموزشی شنا تی

7,36

37ب

6

1

اهداآ آموزشی عاط ی

7,23

6,67

6

1

طراحی ،برنامهریزا و تدری

9,33

29ب

7

1

فعالی هاا انجام شدز در زلا

عدال

در آزمون

ناهمــاهنیی بـــی اهــداآ سیاســـ گذارا و آنلـــه وااعــاً در عمـــن وجـــود دارد در
مرل ــههاا محتــواا تــدری  ،روش تــدری

و ارزشــیابی یــادگیرا دانوآمــوزان مشــاهدز

شــد (بــهترتیــب بــا میــانیی 53گ0 ،9گ 6و 62گ)9ب در ارتیــاب بــا تأثیرپــذیرا روش تــدری ،
بــهعنــوان مثــا  ،دو ســوم از شــرز زننــدگان گ تنــد زــه روش تــدری
راســتاا تاوی ـ

ــود را عمــدتاً در

م ــارتهــایی زــه توســح آزمــون ســنجیدز میشــوند (ســرا  ،)62ارتاــاا

نمــرات دانوآمــوزان در آزمــون (ســرا  )66و آمــادزســازا دانــوآمــوزان بــراا امتحــان
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نشــان مــیدهــد زــه

(ســرا  )61تیییــر مــیدهنــدب ای ـ پاس ـ هــا و نظراتــی از ای ـ جــن

یونــه معلمــان آمــوزش و پــرورش ترغیــب میشــوند متــدلو ا ــود و فعالیــ هــاا
زلاســی را صــرفاً در ج ـ

امتحانــات ن ــایی تیییــر دهنــد نــه در ج ـ

نیــن بــه اهــداآ

یادگیراب
بهطور زلی ،همی آزمونمحـور بـودن ،بـه احتمـا زیـاد ،باعـو شـدز ایـ افـراد تمایـن
نــدانی بــه تیییــر طــرر در  ،محتــواا تــدری

و شــیوزهــا و ابزارهــاا ارزشــیابی

یادگیرا دانوآموزان یا حتـی فرآینـد ایـ ارزشـیابی نداشـته باشـندب میـانیی سـرالات ایـ
ســه مرل ــه 5گ 9بــود زــه بــا اســتناد ب ـه طی ـ
نسی

لیکــرت موجــود نشــان از نیرشــی بیطرفانــه

به اثر امتحانات ن ـایی سراسـرا بـر ایـ سـه مرل ـه داردب ایـ نیـرش بیشـتر دربـارة

مرل ــة ارزشــیابی از یــادگیرا دانــوآمــوزان صــاد اســ ب دربــارة م ارتهــاا تولیــدا،
نیمــی از معلمــان اظ ــار داشــتند زــه بــه هــر دو م ــارت شــنیدارا (ســرا  )51و هملنــی
م ــارت گ تــارا (ســرا  )17اهمی ـ

دادز و آنهــا را هــز هملــون م ــارتهــاا دریــافتی

مــورد ســنجو اــرار مــیدهنــد ،در حــالیزــه نیمــی دییــر بــه ،ــرورت ســنجو ای ـ دو
م ارت فاح بـهدلیـن اینکـه در آزمـونهـاا ن ـایی وجـود ندارنـد ،اعتاـاد نـدانی نداشـتندب
علــاوز بــر ایــ  ،بر ــی از معلمــان نظــر موافــا ــود را بــا ســرا  53اعلــام داشــتند زــه
میگویــد «از آنجــاییزــه س ـ والات امتحانــات ن ــا ی شــامن س ـ والات ســطور پــا ی هــرم
یادگیرا (مثن بـه یـادآورا مطالـب ،تشـبی

ببشـی یـا جز ـی در سـ وا  ،و ببب) اسـ

تـا

ســطور بالــاتر هــرم ،مــ نیــز ســ والات امتحانــات ــود را بــههمــی صــورت طراحــی
مــیزــنز»ب بر ــی دییــر نظــرا مبــال

داشــتندب شــایان توجــه اس ـ

زــه دیــدگاز معلمــان

دربــارة تأثیرپــذیرا ای ـ مرل ــه مت ــاوت بــا دیــدگاز اســاتید و مدرســان (مصاحیهشــوندگان)
اسـ ؛ همــانطور زــه پــیوتــر مطــرر شــد اسـتادان و مدرســان بــه پیامــدهاا مثیـ

طــرر

جدید بر مرل ة «ارزشیابی یادگیرا دانوآموزان» اشارز نمودندب
علـاوز بـر پیامــدهاا در شـدز در حــوزز تـدری
نظــرات بیــان شــدز در صــو

عــدال

و مرل ــههـاا مــرتیح بـا آن ،بررســی

در آزمــون و فازتورهــاا مــرتیح بــا آن نیــز حــازی

از عــدم همبــوانی بــی پیامــدها و تیعــات مشــاهدز شــدز بــا پیامــدها و تیعــات مطلــوص و

بررسی آثار و تیعات حذآ زنکور سراسرا بر نظام آموزش …

سا پنجاهز
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مــورد نظــر سیاســ گذاران طــرر اســ ب بــهطور زلــی ،ارزیــابی معلمــان از عــدال

در

ســنجو و پــذیرش مشــابه ارزیــابی اســتادان و مدرســان بــودب یعنــی آنهــا نیــز در مــورد
براــرارا شــرب عــدال

و برابــرا بــراا همــه داوطلیــان نــدان ــوش بــی نیودنــد

(5گ53>9گ 7میــانیی )ب بــیو از نیمــی از ای ـ معلمــان بــه تــأمی شــرب دسترســی برابــر بــه
آموزش عالی (سـرا  )22امیـدوار نیودنـد و دو سـوم آنهـا نیـز نسـی

بـه اعتیـار و اـدرت

امتحانــات ن ــایی بــراا ســنجو توانــایی وااعــی زبــان انیلیســی دانوآمــوزان (ســرا )22
دیدگاز مثیتی نداشتندب
در صـــو

تأثیرپـــذیرا اهـــداآ آموزشـــیگیادگیرا ،معلمـــان نظـــرا بـــیطرفانـــه

داشتند ،بـهویـژز در مـورد اهـداآ عـاط ی (30گ 7میـانیی )ب تحلیـن درونگروهـی نشـان داد
زــه ازثریـ

اریــب بــه ات ــا پاســبیویان (6%گ )25نســی

بــه زــاهو ســط فشــار روانــی

دانوآموزان بـهدنیـا جـاییزینی زنکـور بـا امتحانـات ن ـایی دبیرسـتان (سـرا  )26دیـدگاز
مثیتــی نداشــتندب واتــی از ایــ معلمــان دربــارة اهــداآ برنامــه از جملــه پوشــو علــا ا
مت ــاوت دانــوآمــوزان (ســرا  )26و تاوی ـ

اعتمــاد بــهن ـ

نظرســنجی شــد ،دو ســوم آنهــا ( )%12نــه در طیــ
مبال

دانــوآمــوزان (ســرا )29

موافــا اــرار گرفتنــد نــه در طیــ

بلکه پاس هایشان حازی از بیطرفی بودب

همی دیـدگاز دربـارة تأثیرپـذیرا جنیـة دییـر اهـداآ آموزشـی یعنـی اهـداآ شـنا تی
مشــاهدز شــدب بــیو از نیمــی از معلمــان ( 763ن ــر) بــه تاوی ـ

اهــداآ شــنا تی در اثــر

معیار ارار دادن امتحانات ن ـایی اعتاـاد نـدانی نداشـتند یـا حـداان تصـور مـیزردنـد ایـ
تیییر بر همـة جوانـب شـنا تی یـادگیرا دانـوآمـوزان اثـر شـمییرا بـر جـاا نبواهـد
گذاشـ ب بــراا مثــا  ،تحلیــن در ســط ســرالات ای ـ مرل ــه نشــان از آن دارد زــه بــیو از
دو ســوم معلمــان ( )%12بعیــد میداننــد زــه برنامــة جدیــد موجیــات تاویــ
لاای

و پیشــرف

دانو آمـوزان (سـرا  )16را فـراهز نمایـد و واتـی سـب از یـادگیرا مـادامالعمـر

و عمیا (سرا  )25بـه میـان آمـد ،تعـداد بیشـترا از شـرز زننـدگان ( )%26دربـارة ایجـاد
نی تیییر مطلـوبی توسـح برنامـة جدیـد مـردد بودنـدب در صـو

تاویـ

م ـارتهـاا

حــن مســ له (ســرا  ،)15یــادگیرا تــو م بــا در و ف ــز عمیــا (ســرا  )12و هملنــی
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یــادگیرا بــه شــیوة همیــارا و هزآمــوزا نــه راــابتی (ســرا  ،)11پاسـ هاا بــیو
«نسیتاً موافاز» بودب

از دو سوم معلمان مایا
 .۵بحث و نتیجهگیری

پــژوهو پــیو رو ،بــا ال ــام از دو مــد معــروآ ارزیــابی پــرو ز تیییــر ،یعنــی مــد
زندا و مد هنریکسـ زـه تضـمی زی یـ

برنامـة تیییـر یافتـه را مسـتلزم ارزیـابی ب نیـام

آن و نه دیرهنیـام یـا در مراحـن پایـانی مـیداننـد ،بـه بررسـی پیامـدهاا نظـام تحـو یافتـة
ســنجو و پــذیرش دانشــجو بــر حــوززهــاا آمــوزش و یــادگیرا زبــان انیلیســی دبیرســتان
پردا ته اس ب
سیاس ـ هاا طــرر تیییــر نظــام ســنجو و پــذیرش دانشــجو گــواز آن اس ـ

زــه نظــام

آموزشــی و تربیتــی زشــور بــراا تکثــر و تنــوو روشهــا و ابــزار ســنجو دانــو و توانــایی
دانــوآمــوزان مشــروعی
م ارتهــاا ــا

تحــ

اا ــن شــدز اســ
یــ

بـهعیــارت دییــر ،ایـ نــوو حرزـ

و اصــرار دارد فاــح ســنجو عــدزاا از

ســرا شــرایح و مواعی هــاا ــا
از سـن

 ،الیــو نشــودب

انــداززگیرا و روانســنجی محـ

 6بــهســوا

(س ـیِرز و دو ــی )7006 ،9نشــان از آن اسـ
فرهنــگ ارزشــیابی (پــارادایز ارزشــیابی)ِ 7
سیاســ گذاران و متولیــان تعلــیز و تربیــ

و ســنجو و ارزشــیابی بــهتــدریا از انحصــار

نیــاز ت بعــدا در ســنجو و پــذیرش دســ

میشــویندب ماولــاتی هملــون وارد زــردن

روشهــاا زی ــی نظیــر مصــاحیه و ارتیــاب شــ اهی بــراا رشــتههاا ــا
انیلیسی ،ثی

زــه

ماننــد زبــان

مسـتمر عملکـرد دانـوآمـوزان از ابتـداا دبیرسـتان تـا فـار التحصـیلیشـان،

بــهزــارگیرا روشهــاا مــنظز ارزشــیابی تکــوینی بــهجــاا اســت ادة صــرآ از روشهــاا
تلبیصـــی ،اســـت ادز از فنـــاورا اطلاعـــات در ســـنجو یـــادگیرا فراگیـــران ،لحـــا زرن
فعالی هاا فو برنامه ،ـواز در سـط ملـی یـا بـی المللـی و طراحـی و اجـراا نـدبارة

1. Psychometric Pradigm
2. Edumetrics Culture
3. Segers & Dochy

بررسی آثار و تیعات حذآ زنکور سراسرا بر نظام آموزش …

سا پنجاهز

آزمونهاا استاندارد و پیشرف
سا همیی بر پیشرف

تحصـیلی ،بـراا مثـا  ،بـهجـاا آزمـون زنکـور یـ
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بـار در

فو الذزر صحه میگذارندب

علــیرغــز محاســ یــاد شــدز ،بررســی طــرر جدیــد در بســتر عمــومی آمــوزش و
یــادگیرا زبــان انیلیســی حــازی از آن اســ

زــه بــازییران اصــلی ایــ عرصــه ،یعنــی

اســـتادان ،مدرســـان و معلمـــان بر لـــاآ سیاســـ گذاران طـــرر زـــه نـــداا اصـــلاحات
آزمونمحــور بــراا الاــاا تیعــات مطلــوص در حوززهــاا یــادگیرا و آمــوزش را ســر
و

دادزانــد ،نــدان وشبینانــه بــه ایــ اضــیه نمینیرنــدب واگرایــی نســیی بــی سیاســ

عمــن در بر ــی از مرل ــههــاا عرصــة آمــوزش و یــادگیرا زبــان انیلیســی (هملــون
محتـــواا ارا ـــهشـــدز ،طـــرر در ،ببب) ،همیرایـــی مشـــاهدزشـــدز در مـــورد درگیـــرا
دانــوآمــوزان در تمری هــا و فعالیـ هــاا یــادگیرا زلاســی و هــزســویی ســطحی اســت ادز
از مواد و مطالب درسی بـا سیاسـ هـاا طـرر جدیـد را مـیتـوان بـا اسـتناد بـه دو دیـدگاز
تشــری نمــود تحاــا اهــداآ یادگیراگآموزشــی زــه صــراحتاً توســح سیاسـ گذاران طــرر
بیان شد؛ م ـوم روایـی سیسـتمی (همسـتی) 6زـه بهصـورت ،ـمنی در زلـام آنهـا بازتـاص
داش ب
طیـــا تعریـــ
فرآیندا اسـ
بــهدنیــا

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

زـه تیعـات و پیامـدهاا مطلـوص و سـازندزاا را بـراا آمـوزش و یـادگیرا
ارتیــاب نزدیـ

واهــد داشـ ب در حایاـ  ،در روایــی همســتی ،بــر اســا

آزمــون و یــادگیرا و تأثیرگــذارا آزمــون بــر یــادگیرا ،معرفــی یــ

بــی

آزمــون بــهعنــوان

رونــدا پویــا مادمــهاا واهــد بــود بــراا تیییــر نظــام موجــودب در شــرایح فعلــی ،شــاید
ندان اغـرا آمیـز نیاشـد اگـر بیـوییز نیـن بـه نـی اعتیـار سیسـتمی (همسـتی) از طریـا
جــاییزی زــردن آزمــونهــاا زنکــور سراســرا بــا دییــر ابزارهــاا ســنجو بــا مــاهیتی

1. Systemic Validity
2. Fredriksen & Cullins
3. Kunnan
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مت اوتتر زـه یـادگیرامحـور و تـا حـدا سـازندزگـرا 6و میتنـی بـر یـادگیرا فعـا بـودز،
میسر میگرددب
از سویی دییر ،نتـایا ایـ مطالعـه نشـان داد زـه در بسـتر عمـومی آمـوزش و یـادگیرا
زبــان انیلیســی زشــور روایــی همســتی و اهــداآ یــادگیرا ،آنلنــان زــه منادیــان آن انتظــار
داشــتند بــهطور زامــن حاصــن نشــدزاندب یافتــههــاا مطالعــاتی آلدرســ و همــ -لیــونز
( )6331و نــگ ( )7006نشــان میدهــد زــه بافــ

و ات آمــوزش و یــادگیرا زبــان

انیلیسی در عمن بسیار پیلیـدزتـر و فراتـر از ایـدة بـهظـاهر دسـ یـافتنی ایجـاد اصـلاحات
مطلـوص از طریــا سیاسـ هــاا اصــلارطلیانـه اسـ ب در پــژوهو حا،ـر ،گــزارش عاملــان
عرصة تدری

حـازی از افـزایو میـزان و مـدت زمـان پـردا ت بـه فعالیـ هـاا یـادگیرا

و درگیــرا دانوآمــوزان در تمــارینی اســ

زــه زامل ـاً از ســرالات امتحانــات ن ــایی الیــو

گرفته (مثن جملـهسـازا بـا زلمـات بـههـزریبتـه ،شـکن صـحی وا گـان فعلـی ،صـ تی و
ایدا ،پرزردن جاا ـالی تـ زلمـهاا یـا ن ایتـاً دو زلمـهاا ،و دسـتور زبـان) ،امـا نیـاهی
موشکافانهتر بـه آنلـه عملـاً در زلـا
دانوآموزان ،حازی از آن اسـ
تدری

رخ میدهـد ،ـه از جانـب معلمـان و ـه از جانـب

زـه حتـی طـرر جدیـد هـز فعلـاً نتوانسـته عمیاـاً و اساسـاً

معلمـان و یـادگیرا دانـوآمـوزان را ب یـود ببشـدب اگر ـه اصـلاحات مـورد نظـر،

اهدافی غـایی ماننـد تـدری

معنـیدار بـا رویکـرد ارتیـاطی ،یـادگیرا عمیـا و معنـیدار بـا

رویکــرد ارتیــاطی و فعالانــه نــه من علانــه را دنیــا نمــودز امــا ادارازــات ،اظ ــارات و
مشاهدات شرز زنندگان حا،ـر مریـد ایـ مطلـب نیسـ ب از ایـ رو ،تعییـر نتـایا بایـد بـا
داـ

نظــر صــورت گیــرد نــه ســطحی و شــتاصزدزب از دیــد نــگ ( )6332تیییراتــی شــییه

آنلــه در بالــا بــدان اشــارز شــد تیییراتــی ســطحیاند و ب ـهاــو
فاــح در یســتی تــدری
پیلیدگی ماهی

ـ ( )7007ممک ـ اس ـ

و یــادگیرا زــارگر افتنــد نــه در یــونیی و ات آنب ای ـ امــر

اعتیار همسـتی یـا تـأثیرات وااعـی بـر آمـوزش و یـادگیرا زبـان انیلیسـی

را بیو از پیو مینمایاندب

1. Constructive oriented Tools

سا پنجاهز
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یافتــههــاا مربــوب بــه رفتــار آموزشــی روزانــه معلمــان ،بــهطور ویــژز ،مریــد دیــدگاز
آلدرس ـ و هم ـ -لیــونز ( )6331اس ـ
اس ـ

زــه معتادنــد تــأثیرات بازشــویی مطلــوص ممک ـ

یکســان و مشــابه رخ ندهنــد ،بلکــه بــر اســا

تــدری

جنیــههاا مبتل ـ

و باف ـ

ویــژة آن بــه اشــکا مت ــاوت و غیــر اابــن انتظــار جلــوز میزننــدب در پــژوهو حا،ــر،
و مــواد و مطالــب درســی صــرفاً در راســتاا امتحانــات ن ــایی

مرل ــههــاا روش تــدری

دبیرســتان تیییــر زــرد نــه در ج ــ

سیاســ هــاا مطلــوص فــو الــذزرب تأزیــد و تمرزــز

معلمــان بــر منــاب و نمونــهســرالات و آزمــونهــاا آزمایش ـی زــه ناشــران و مرل ــان وزارت
آموزش و پرورش یـا سـازمانهاا همکـار طراحـی و تـألی

زردزانـد نشـان از شـدت تـأثیر

امتحانات ن ـایی بـر انتبـاص مـواد و مطالـب درسـی آمـوزش و پـرورش (هملـون زتاصهـا
و جزوات دبیرستانی) توسـح معلمـان و محـدود شـدن آنهـا بـه ایـ منـاب داردب بـهعلـاوز،
بهدلیـن هـزسـویی طـرر در

و ارزشـیابی یـادگیرا دانـوآمـوزان ( ـه تکوینیگتلبیصـی

یا تشبیصی) بـا برنامـة امتحانـات ن ـایی سراسـرا ،نادیـدزگـرفت م ـارتهـاا شـنیدارا و
ارتیاطی در ای دو مرل ه هملنان بـه اـوت ـود بـاای و بـدون تیییـر اسـ ب ایـ نتـایا بـا
یافتــههاا مکتــوص دربــارة پیامــدهاا آزمونهــاا م ــز مطاباــ
آزمــونهــاا سرنوش ســاز و پــر وجــه ،شــیوزهــاا تــدری
معلمــان در تــدری

محتــوا و زاربســ

داردب طیــا ایــ یافتــهها،

را محــدود مــیزننــد و توانــایی

روشهــا و مطالــب درســی ناســازگار بــا االــب

آزمونهاا استاندارد شدز را زاهو میدهند (اسمی .(6336 ،6

از زاویة تحاـا اهـداآ یادگیراگآموزشـی زـه بنیـریز ،شـاهد ادرازـات و نیـرش من ـی
شــرز زننــدگان نســی

بــه رف ـ فشــارهاا روانــی هملــون اســتر

و ا،ــطراص آزمــون

هستیزب بهعیـارتی ،آنهـا فکـر نمیزننـد زـه جانشـینی سـاباة تحصـیلی و آزمونهـاا ن ـایی
دبیرســتان بــهجاا زنکــور سراســرا ،اســتر
دانشیاز را از بی بیرد؛ بلکه بـرعک
مورد نظام زنکورمحور وجود داش
اس

و ا،ــطراص ناشــی از رااب ـ

بــراا ورود بــه

همـان آسـیبهـاا روحـیروانـی زـه سـالیان سـا در
هملنـان بـه اـوت ـود بـاای اسـ ب اگـر ـه ممکـ

شکن آن بـهظاهر تیییـر یابـدب در صـو

ایجـاد پیامـدهاا مثیـ  ،هملـون افـزایو
1. Smith
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علااــه و انییــزة یــادگیرا در دانــوآمــوزان ،شــرز زننــدگان نظــر زامل ـاً مســاعد یــا زامل ـاً
مبال

نیودنـدب نتـایا گـواز آن اسـ

نداشته و در ای زمینـه مطمـ

زـه ایـ افـراد برنامـة

جدیــد در شـــکن فعلــیاش را فااـــد پتانســین زـــافی بــراا تاویـــ

همهجانیــة ابعـــاد

روحیروانی و عاط ی دانوآموزان میدانندب
نیــرش و ادرازــات من ــی معلمــان زبــان انیلیســی هشــدارا اســ

زــه یــر از عــدم

تماین آنها بـه ایجـاد تیییـرات مـورد انتظـار میدهـدب شـاید بتـوان ایـ ازـراز معلمـان را بـا
تردیــد آنهــا دربــارة مایولیــ  ،اعتیــار ،ز ایــ

و مناســببــودن امتحانــات ن ــایی بــراا

تصمیزگیراهـاا م ـز از جملـه ورود بـه عرصـة آمـوزش عـالی توجیـه نمـودب دلیـن دییـر
بــروز نــی تردیــدهایی ای ـ اسـ

زــه معلمــان زبــان انیلیســی بــا نظــام امتحانــات ن ــایی

زاملـاً آشــنا بــودز و از تجربــة زــافی در ای ـ زمینــه بر وردارنــد و تن ــا ت ــاوتی زــه وجــود
دارد ایــ اســ

زــه ایــ آزمونهــا در گذشــته ،ملــا تصــمیزگیرا بــراا ورود بــه

دانشیازهاا زشـور نیودزانـدب درجـاتی از هـزپوشـانی مشـاهدزشـدز بـی نظـرات اسـتادان و
مدرســان (دادزهــاا زی ــی) و معلمــان (دادزهــاا زمــی) نشــان میدهــد امتحانــات ن ــایی
سراســرا در ش ـکن زنــونی ــود ،اهرم ـی زارآمــد و ادرتمنــد ب ـراا ایجــاد تیییــرات مــورد
نظر سیاس گذاران طرر نمیباشندب شاید بـههمـی دلیـن اسـ

زـه بـهطـور زلـی در حـوزة

طراحــی ،برنامــهریزا و تــدری  ،تیییــرات شــمییرا گــزارش نشــدب دیــدگاز نه نــدان
مثی

نسی

بـه براـرارا شـرب عـدال

در سـنجو و پـذیرش نیـز شـاهدا دییـر بـر ایـ

ادعاس ب
نکتة شایان توجه ایـ اسـ
ش ـ افی

زـه طـرر جدیـد سـنجو و پـذیرش دانشـجو از اـدرت و

لــازم بــراا ایجــاد نیــرش مثی ـ

در افــراد اربــح و ان ـ هملــون اســتادان،

مدرســان و معلمــان زبــان انیلیســی بر ــوردار نیس ـ ب ادبیــات موجــود دربــارة مــدیری
اجراا طـرر تیییـر نشـان میدهـد زـه یونـه در و نیـرش معلمـان نسـی
سـودمندا و عملـی و اابــن اجـرا بــودن یـ

و

بـه زـارآیی،

تیییــر بـر تمایــن آنهـا بــه پـذیرش و اجــراا

تیییر ،یـا بـهعیـارتی ب تـر ،تیییرپـذیرا معلمـان تـأثیر مـیگـذارد (زـارل )6332 ،6ب اگر ـه
1. Carless

بررسی آثار و تیعات حذآ زنکور سراسرا بر نظام آموزش …

سا پنجاهز

رابطة بـی در و نیـرش افـراد بـا عملکـرد آنـان همیشـه مسـتایز و طـی نیسـ
و زنــدا ،)6331 ،6احتمــا مااوم ـ
زه ای تیییر با دیدگاز و در
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(زنـدا

معلمــان در برابــر تیییــر زمــانی محتمــن واهــد بــود

آنـان سـازگار نیاشـدب ایـ بـدان معناسـ

زـه اعتاـاد معلمـان

بــه اصــلار آمــوزش و یــادگیرا آزمونمحــور تیییــر نمــیزنــد میــر اینکــه نیــرش و در
آنـــان از تیعـــات و پیامـــدهاا احتمـــالی آزمـــون تیییـــر زنـــد ( نـــگ7006 ،؛ نـــگ و
زــورتی 6336 ،7؛ وا و آلدرســون)6339 ،ب بــر اســا
نتیجـه گرفـ
نسی

ایــ شــواهد و اــرا

مــیتــوان

تــا زمـانی زــه افـراد اربــح و ان ـ برنامـهاا اصـلارشــدز دیـدگاز مثیتــی

به اصـلاحات صـورتگرفتـه نداشـته باشـند ،هـر گونـه سیاسـتی بـراا تیییـر رفتـار و

عملکرد آنان بی نتیجه واهد ماندب
نیرانیهــاا م ــز مطــررشــدز در ایــ پــژوهو ببشــی از الوهــاا آینــدز را بــه
تصــویر میزشـدب شــاید ایـ نیرانیهــا بازتــاصِ ایـ ت کــر اسـ

زــه میگویــد مــادامی زــه

ــالوهــاا م ــز برنامــه بهصــورت جــدا مــورد مدااــه و بررســی وااــ نشــوند،
سیاسـ هاا طراحــیشــدز بهصــورت زامــن و مطلــوص جامـة عمــن نبواهنــد پوشــیدب ای ـ
مس له زمانی پررنـگتر شـد زـه پاسـ دهنـدگان احتمـا بـاز یز آسـیبهاا روانـی و فشـار
و ا،طراص آزمـونی و توزیـ آنهـا در زـن دوران

ـار سـالة دبیرسـتان را مطـرر نمودنـدب

حضــور فیلترهــاا عــاط ی نــامطلوص هملــون فشــار روانــی و ا،ــطراص زــافی اســ
شــالودة نیرشهــاا من ــی نســی
برنامـــه را تضـــعی

تــا

بــه عملکــرد برنامــة جدیــد را شــکن دادز و مایولیــ

نمایـــدب از دییـــر مســـا ن ـــالوبرانییـــزا زـــه مـــورد توجـــه

شـــرز زنندگان حا،ـــر اـــرار گرفـــ

اعمـــا نظرهـــاا شبصـــی معلمـــان و ســـلیاهاا

عمــنزــردن ،جانیــدارا و تعصــب آنهــا در اضــاوت دربــارة دانــوآمــوزان و هملنــی
تــداوم همــان ماولــة آمــوزش بــراا آزمــون میباشــدب در ایـ مــوارد ،زــر ایـ نکتــه زــافی
اســ

زــه بیــوییز «ب یــود عملکــرد ایلــی» (مــارزی6330،9؛ راجــرز6329 ،6ب؛ اســـتُلر،
1. Kennedy & Kennedy
2. Cheng & Curtis
3. Markee
4. Rogers
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هـر نـوآورا ،تیییـر یـا تحـولی

هملون تیییر زنکور در ایران اس ب
تحــو نظــام ســنجو و پــذیرش در بط ـ اجرایــی ــود مــواردا هملــون ســازماندهی،
سا تارســازا ،الیوهــاا راهیــردا و م ــارتهــاا توســعه و اجــراا تکنی هــاا نــوی را
در بــر مــیگیــردب از ای ـ منظــر ،تیییــر نظــام زنکــور در ایــران تیییــر پیلیــدزاا اس ـ
نیازمنــد م ــارت و یرگــی لــازم بــراا ثی ـ

زــه

و ،ــیح پیلیــدگیهاا عملکــرد دانوآمــوزان

یا داوطلیان آتی اسـ ب ایـ مـوارد و شـمار دییـرا از پیشـن ادها و الوهـایی زـه در بالـا
مطرر شـد ،ماهیـ

پیلیـدة تیعـات و پیامـدهاا اجتمـاعی آزمـونی م ـز و سرنوشـ

سـاز

را بــاز مــیتابانــدب بررســی زــارآیی و زارآمــدا آزمــون و پیامــدهاا اجتمــاعی مت ــاوتی زــه
در بــر دارد در ر

ماولــة اعتیارســنجی آزمــون از بعــد اجتمــاعی اــرار داردب بررســی

آزمونهــا از بعــد اجتمــاعی آنهــا زمینــة مشــارز
در یــ

اربطــان ،ان عــان و اصــلاحان را

شــیکه ارزیــابی مشــارزتی (زینــگ )7005 ،6فــراهز مینمایــد زــه از طریــا آن بــا

یکدییر به اشـترا نظـر پردا تـه و محملـی را بـراا انتاـا نتـایا ارزیـابی (هملـون ناـاب
اــوت ،ناــاب ،ــع  ،ــالوهــا و ت دیــدهاا مشــاهدزشــدز) بــه ماامــات سیاس ـ گذار و
تصمیزگیرندز فراهز میآورندب
در زن ،آن ه زنـگ هشـدار را بـراا سیاسـ گذارن و برنامـه ریـزان زشـور بـه صـدا در
مــیآورد ایــ اســ
تضــعی

مــدون مطلــوص را

زــه بر ــی عوامــن میتواننــد هرگونــه سیاســ

نماینــد و در عمــن ،موجــب پیــدایو الوهــا و ت دیــدهاا ناشــنا ته شــوندب

بنــابرای هــر فــاز تصــمیزگیرا و سیاســ گذارا یــا هــر فــاز اجرایــی همــراز رســال
اتیاش نیازمند آن اسـ

زـه از طریـا لنـز دایـا ارزیـابی بررسـی شـود تـا بتوانـد حرزـ

نوآورانــه و تحــو گــر را م یــد گردانــدب نــوو اســت ادزاا زــه از نتــایا آزمونهــاا زنکــور و
ت سیر نمرات آنها مـیشـود و الوهـاا مـرتیح بـا شـرایح زنـونی زشـور بـر ایـ دلالـ
دارنــد زــه زمازــان همــان ناــو گزینشــی 7اسـ

زــه جامعــه را بــهســم

معیــار اــرار دادن

1. King
2 Selective Function
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امتحانــات ن ــایی و ســاباة تحصــیلی ســو دادز اســ ب نــی انتبــابی احتمال ـاً مشــکلات
دیرینة ناشی از عوااـب نـامطلوص آزمـونی را هماننـد ایـن تاویـ

میزنـد ،ـرا زـه راابـ

براا زسـب نمـرات بالـاتر هملنـان بـه اـوت ـود بـاای اسـ ب ایـ مسـ له مسـلماً ناـو
برنامة جدیـد سـنجو را بـهعنـوان ابـزارا بـراا پیشـیرد ،الاـا و احصـاا تیییـرات مطلـوص
در آمــوزش و یــادگیرا زبــان انیلیســی ماط ـ متوســطه تضــعی
تضمی زـاملی وجـود نبواهـد داشـ

واهــد نمــودب بنــابرای ،

زـه پیامـدهاا برنامـة جانشـی زنکـور بـهطور زامـن

با سیاس هاا اتبا شـدز و مـورد نظـر فـاز سیاسـ گذارا هـزسـو و منطیـا باشـند ،میـر
ای ـ زــه تیییــرات بزرگــی از ای ـ اییــن از شــزاندازها و زوایــاا مبتل ـ

بــهدا ـ
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