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 .۱مقدمه

بددهعقیدد ۀ دیددوی  )9146( 9سیسددت های آموزشدد در هددر جامعددهای یکدد از مه تددری
ابزارهددای تددأمی پیشددرف

م شددون ؛ لدد ا امددروزه تحا هددای

و اصددحا جامعدده محسددو

فراوان صدورت م گیدرد تدا بدا ارتقدای دردهسیسدت های نظدام آموزشد  ،کد وکید
بهبددود بباشددن  .یک د از ای د
تربی د

ددردهسیسددت ها ،سیسددت تربی د

معح د اس د

کدده ه د

معحم دان شایس دته بددوده ،از جمحدده مؤلفددههای بسددیار تأثیرگ د ار بددر کیفی د

آموزشدد یدد

کشددور محسددو

م شددون (چاندد

آن را

و هددو 4001 ،4؛ دارلیندد

آن

سیسددت
هموندد و

برنسددددفورد4006 ،9؛ کددددوکران-اسددددمی 4009 ،2؛ گددددودوی  .)4001 ،1در ایدددد زمیندددده
صددات نظران و متاصصددان امددر آمددوز

همددواره بددا بررسد نیازهددا و الزامددات محی هددای

آموزشدد  ،بددهدنبددال ارا دد چهارچو هددای مفهددوم دقیدد تری بودندد تددا بتوانندد تصددویر
جامعتری از ویهگ ها و شا صدههای ید

معحد باصدحاتی

ترسدی کنند  .امدروزه بده اید

ویهگ ها و شا صهها «صحاتی های ترفهای معح » 6اطحاق م شود.
صدددحاتی های ترفدددهای بددده مجموعددد دانددد  ،مهارتهدددا ،بین هدددا ،ارز هدددا و
صیصددههای فددردی اطحدداق م گددردد کدده معحد را قددادر م سددازد در موقعی هددای متفدداوت
بدددهطور ترفدددهای عمددد کنددد (کوسدددتر و دنگرینددد  .)4001 ،1لددد ا م تدددوان گفددد
صدحاتی های ترفدهای معحد نددا ر بده مجموعدهای از شددا صها و ویهگ هدای اسد

کدده

تحصی آنها معحد را بدرای اتدراز ترفد معحمد واجد شدرای م کند و اتتمدال توفید
او را امددر طیددر تعحددی و تربی د

افددزای

م ده د  .لددازم بدده اکددر اس د

کدده صددحاتی های

معحمدد بددا مقولدد شایسددتگ معحمدد  1متفدداوت اسدد  .مفهددوم صددحاتی های معحمدد
مجموعددهای از توانمندد های معحدد در توزههددای ماتحدد

اسدد  ،تددال آنکدده شایسددتگ ،
1. Dewey
2. Chong & Ho
3. Darling-Hammond & Bransford
4. Cochran-Smith
5. Goodwin
6. teachers’ competencies
7. Koster & Dengerink
8. teacher competence

سا
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توانای کح فرد در رسدی ن فدرد بده سدطش مشاصد از عمحکدرد اطحداق م شدود (مولد ر،9
 ،4009ص .)16 .بددهعبددارت سددادهتر م تددوان گفدد

کدده صددحاتی های ترفددهای معحدد

آجرهددای سددازن ۀ شایسددتگ معحمدد هسددتن کدده ددود از الزامددات بسددیار مهدد آمددوز
بهتسا

م آید و بدا موفقید

دان آمدوزان نیدز همبسدتگ بالدای دارد (پدوتری ،یواسدترا،

عزیز و یوس .)4091 ،4
چهارچو هددای مفهددوم متعد دی بددرای بدده تصددویر کشددی ن مؤلفددهها و زیرمؤلفددههددای
صددحاتی

ترفددهای معحمددان ارا دده شدد ه اسدد  .هوسددتان )9911( 9ایدد صددحاتی ها را در
مشدابه،

سه تیط دانش  ،مهدارت و ارزشد طبقهبند ی مد کند و در طبقهبند ی کد وبدی

ریچدددد و سددددالگانی  )4006( 2ایدددد متغیددددر را متشددددک از داندددد  ،مهارتهددددای
شددنا ت ترکت د و نگر هددا م دانن د  .همچنددی در تقس دی بن ی دیگددری ،سددحوی)4090( 1
صددحاتی های ترفددهای معحمددان را در سدده تددوزۀ صددحاتی های تاصصدد  ،تربیتدد و
فرهنگ طبقهبن ی م کن .
تفدداوت در چهارچو هددای مفهددوم مطددر شد ه بددرای صددحاتی های ترفددهای معحمددان
از بر دد متغیرهددا متددأثر اسدد

کدده از جمحدده ایدد متغیرهددا م تددوان بدده رشددت تحصددیح

معحمددان و ارز هددای نهفتدده در باف د

فرهنگ اجتمدداع محی هددای آموزش د اشدداره کددرد؛

ل ا منطق بدهنظر م رسد کده صدحاتی ها و شایسدتگ های متصدور بدرای ید
انگحیس د در ی د

معحد زبدان

کشددور بددا صددحاتی ها و شایسددتگ های تعری د ش د ه بددرای ی د

معح د

ریاضدد در کشددور دیگددری متفدداوت باشددن  .شددای بددههمددی دلیدد باشدد کدده بهندد رت
چهارچو هدای مفهددوم ا تصاصد بددرای معحمدان ید
اگددر تحا هددای در ای د زمیندده صددورت گرفتدده اس د
نظددری بددوده اسدد

رشدت
ادح د

دداص ارا ده شد ه اسد

و

در ت د و ت د ود بیددان مبددان

و مؤلفددهها و زیرمؤلفددههای مطددر شدد ه کمتددر در قالدد

پددرو های

تحقیقددد اعتبارسدددنج یدددا هنجاریددداب شددد هان ؛ لددد ا بررسددد و ارزیددداب مددد لها و
1. Mulder
2. Putri, Yoestara, Aziz, & Yusuf
3. Houstan
4. Rychen and Salganik
5. Selvi
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ابددزار سددنج

ایدد متغیددر م تواندد از
باشدد  .بددا توجدده بدده

اولوی هددای اصددح متاصصددان و سیاسدد گدد اران تددوزۀ آمددوز

صددحاتی های ترفددهای معحمددان زبددان انگحیس د و همچنددی فق د ان ابددزار

اهمی د

سددنج

سددنج

ایدد متغیددر ،نویسددن گان ایدد جسددتار بددر آن شدد ن تددا ابددزاری بددرای سددنج

صحاتی های ترفهای ای دسته از معحمان طرات و هنجاریاب نماین .
 .2پیشینة پژوهش

معحدد بددهعنوان یکدد از مه تددری ارکددان آمددوز
آموزش د بددوده اس د
نم توان د از کیفی د

همددواره مددورد توجدده متاصصددان

تددا آنجددا کدده بر د بددر ای د باورن د کدده کیفی د

سیسددت آموزش د

معحمددان آن سیسددت فراتددر رود (بدداربر و مرش د )4001 ،9؛ ل د ا نیدداز بدده

بررسد عمحکدرد کمد و کیفد اید مؤلفد تأثیرگد ار همدواره اتسدا

شد ه اسد  .بددرای

ارزیدداب عمحکددرد ای د عنصددر اثددربا  ،مفهددوم «صددحاتی های ترفددهای معح د » در تددوزۀ
تربیدد

معحدد مطددر شدد ه اسدد

صیصددهها و باورهددای اس د
م گردن د  .ادبیددات پددهوه
تقس دی اس د  .با د
مقوله اس

کدده نددا ر بددر مجموعددهای از دان هددا ،توانمندد یها،

کدده متناس د

بددا نیازهددای روز محی هددای آموزش د تعری د

در تددوزۀ صددحاتی های ترفددهای معحمددان بدده دو با د

قاب د

اول شددام تعدداری  ،م د لها و تقس دی بن یهای کح د و جز د ای د

کده مبدان نظدری اید تدوزه را تشدکی م دهد و باد

دوم شدام تحقیقدات

و هنجاریدداب ابددزار سددنج

ای د متغیددر صددورت

تجرب د اس د

کدده یددا ب دا ه د

پ یرفتهان یا ک وکی

سددا

برنامههای تربی

در تددوزۀ نظددری ،تعدداری
مطددر شد ه اسد  .در ید
را در سه تدوزه داند

معح را م سنج .

و تقسددی بن یهای متعدد دی از صددحاتی هددای ترفددهای

تقسدی بن ی ،هددانتح  )4001( 4صددحاتی های ترفددهای معحمددان

ترفدهای ،عمد ترفدهای و تعهد ترفدهای دسدتهبن ی کدرده اسد .
محتددوای  ،شددنا

فراگیددران و آگدداه از راهبردهددای

داندد

ترفددهای شددام داندد

ت ری

و یادگیری اسد  .عمد ترفدهای شدام طراتد یدادگیری ،ایجداد محدی یدادگیری
1. Barber and Mourshed
2. Huntly

سا
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و سددنج

مناسد
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و ارزش دیاب اس د  .تعه د ترفددهای نیددز بددهعنوان مؤلف د سددوم ی دادگیری

ترفهای ،مشارک  ،رهبری ،ارز ها ،ارتباطات و ا حاقم اری را شام م شود.
در یددد

تقسدددی بن ی دیگدددر کوسدددتر ،برکحمدددان  ،کورتددداگ و وابحدددز)4001( 9

صدحاتی های ترفدهای معحمدان را بده پدن سرشدا ه اصدح تقسدی م کنند کده عبارتاند
از .9 :داند

تاصصد شددام اطحاعددات فن د لددازم بددرای تد ری ؛  .4مهارتهددای ارتبدداط

بددرای برقددراری ارتبددا بددا دان آمددوزان؛  .9مهارتهددای م د یریت بددرای م د یری
تنظی برنامد درسد مطداب بدا اهد ا

زمددان و

سدازمان ؛  .2مهارتهدای آموزشد بدرای نیازسدنج

دان آمددوزان ،تنظ دی برنام د درس د  ،طرات د فعالی هددای ی دادگیری و اسددتفاده از فندداوری
رفتددداری همچدددون داشدددت نگدددر

در تددد ری ؛  .1صدددحاتی

دموکراتیددد  ،اتسدددا

مسئولی  ،اشتیاق برای یادگیری مادامالعمر و ص اق .
در سددال  ،4002مؤسسدده محدد آمددوز
تربی

معح

صدحاتی

سددنگاپور در راسددتای بددازنگری برنامددههای

دود مد ل را بدا عندوان چهدارچو

ویا کد ( 4)VSKرا طراتد کدرد کده

ترفددهای معحمدان فارغالتحصدی از دانشددگاه را در سدده سرشددا

اصددح دان هددا،

مهارتهددا و ارز هددا و بددا چندد ی زیرشددا ه بددرای هددر کدد ام تعری د

کددرد .ایدد مدد ل

تاصدد یافتددههای تحقیقددات متعدد دی بددود کدده بددا تمرکددز بددر نیازهددای روز محی هددای
آموزش د  ،ماهی د

متغیددر ای د نیازهددا و نظریددات ج ی د در تددوزۀ آمددوز

تصویر جامع از معحد شایسدته در سده سرشدا
داندد

محتددوای  ،داندد

سرشددا

اصدح ترسدی کند  .در سرشدا

دربددارۀ محددی آموزشدد  ،داندد

زمیندد نظریددات تددد ری  ،شددنا
ارتبدداط  ،مهارتهددای ت د ری

داند ،

برنامددهریزی درسدد  ،داندد

دان آمدددوزان و شددنا

مهارتهددا ،مهارتهددای مددد یری

سددع داش د
در

دددود پیشددنهاد شددد  .در

کحددا  ،مهارتهددای فددردی ،مهارتهدددای

و مهارتهددای تددأمح مطددر ش د و در سرشددا

ارز هددا،

بدداور داشددت بدده یددادگیری مشددارکت  ،یددادگیری مددادامالعمر ،تعهدد شددغح  ،تربی پدد یری

1. Koster, Brekelmans, Korthagen, & Wubbels
2. VSK (values, skills, knowledge) framework
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داشددت در قبددال تمددام

مسددئولی

دان آموزان پیشنهاد ش .
بددا گد ر زمددان مد ل ویا کد کمد بسد داده شد ه و عناصددر دیگددری بدده آن اضددافه
گردیدد ه اسدد  .در مدد ل اصددحا شدد ه کدده بددا عنددوان  V3SKشددنا ته م شددود سرشددا
ارز ها دود بده سده شدا ه تقسدی م شدون کده هرکد ام از اید شدا هها ،زیرشدا ههای
دداص ددود را دارندد  .همچنددی سرشددا ههای مهددارت و داندد
بیشدددتری دارنددد  .در سرشدددا
دان آموزمحددور ،هویدد
شددا

نگر هدددا ،سددده شا صددده بدددا عنددداوی ارز هدددای

معحمدد و دد م

بدده ترفدده و جامعدده مطددر شدد ه اسدد  .در

ارز هددای دان آموزمحددور ،مؤلفددههای همچددون همدد ل  ،بدداور داشددت بدده همدد

دان آمددوزان ،تعه د بدده پددرور

پتانس دی های هددر دان آمددوز و ار نهددادن بدده تفاوتهددای

فددردی اکددر شدد ه اسدد  .در شددا
اشددتیاق بددرای یددادگیری ،تحددا
اس د

نیددز زیرشددا ههددای

و در شددا

د م

معحدد  ،مؤلفددههای تعیددی اسددتان ارهای بالددا،

هویدد

بددرای پیشددرف  ،ا حاقم د اری و ترفددهایش د ن بیددان ش د ه

بدده ترفدده و جامعدده ،مؤلفددههای ی دادگیری مشددارکت  ،مسددئولی

اجتمدداع و مباشددرت مطددر گردی د ه اس د  .در با د
صددحاتی

سرشددا

مهارتهددای لددازم بددرای

ترفددهای ،مهارتهددای تددأمح  ،آموزشدد  ،مدد یریت  ،اجرایدد  ،ودمدد یریت ،
هیجددان پیشددنهاد شد ه اسد

فندداوری ،ابد اع و هددو

و در سرشددا

داند  ،معحد باید

دربددارۀ ددود ،دان آمددوزان ،محتددوا ،آمددوز  ،سیاسد ها ،برنام د درسد  ،محدی زیس د

و

فرهن ها اطحاعات کاف داشته باش .
در یکدددد از ج یدددد تری مدددد لهای صددددحاتی
آموز وپرور

ترفددددهای کدددده توسدددد وزارت

ترکیده معرفد شد ه نیدز سرشدا ههای داند

و نگر هددا و ارز هددا مطددر شدد ه اسدد
ترفددهای اجددزای دان د

موضددوع  ،دان د

ترفدهای ،مهدارت ترفدهای،

(اوزتوسددان .)4091 ،9در سرشددا ه داندد

تاصص د  ،و دان د

آیی نامددهای قددرار م گیددرد.

در زیرمجموعدد مهددارت ترفددهای ،مهددارت طراتدد آموزشدد  ،مهددارت مدد یری
یددادگیری ،مهددارت مدد یری

فرایندد تدد ری

و مهددارت سددنج

محددی

و ارزیدداب مطددر شدد ه
1. Uztosun

سا
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و در سرشدددددا

اسددددد

919

نگر هدددددا و ارز هدددددا ،پاینددددد ی بددددده ارز هدددددای

ا حدداق لمح لبددی المحح د  ،نگددر

درس د

بدده دان آمددوز ،بدداور بدده کددار جمع د و

نسددب

مشارکت و اعتقاد به توسع ترفهای پیشنهاد ش ه اس
از بررسدد تعدداری

(کارتال و باسول.)4091 ،9

و مدد لهای متعدد د صددحاتی های ترفددهای معحمددان ای گوندده

اسددتنبا م د ش دود کدده اکثددر آنهددا ارز هددا ،دان هددا و مهارتهددا را بددهعنوان مؤلفددههای
اصددح صددحاتی

ترفددهای مطددر کردهاند  .بدده بدداور بسددیاری از صددات نظران ،ارز هددا و
برنامدد تربیدد

معحدد باشددن (فراسددر و سددان رز ،)9111 ،4امددا

تحقیقددات نشددان دادهان د سدده ای د با د

معح د ندداچیز

نگر هددا بایدد در اولویدد
بددوده اسدد

(هیدد ان .)9111 ،9مهددارت در محی هددای آموزشدد بدده رفتارهددای اکتسدداب

اطحاق م شود که تاصد عمحیدات کدردن داند
بدده دان آمددوزان و مدد یری
طی د

در بس دیاری از برنامددههای تربی د

کحددا

اسدد

اکتسداب بدهمنظدور تسدهی فرایند یدادده
(اروایدد  .)4009 ،2ایدد دسددته از شایسددتگ ها

گسددتردهای را تشددکی م دهن د کدده اه د آنهددا عبارتان د از :مهارتهددای آموزش د ،
دانشدد صددحاتی

ترفددهای

ارتبدداط  ،تددأمح  ،فددردی و مهارتهددای مدد یریت  .سرشددا
معحمددان نیددز طیدد

گسددتردهای را شددام م شددود .در تقسددی بن یای ،چاندد

1

( )4001ایدد طیدد

را بهصددورت جز دد تفسددیر و زیرشددا ههای همچددون اطحاعددات

دربددارۀ محی هددای آموزشد  ،داند

محتددوای  ،داند

و چدد

برنامد درسد  ،آشددنای بددا فراگیددران،

دان آموزش و ودشناس را مطر کردهان .
چانددد

و چددد ( )4001در پدددرو های تحقیقددد  ،پرسددد نامهای را بدددرای ارزیددداب

صددحاتی های ترفددهای نومعحمددان در سددنگاپور طراتدد و هنجاریدداب کردندد  .در ایدد
تحقیدد  616دانشددجومعح  90گویدد پرسدد نام صددحاتی

ترفددهای را ارزیدداب کردندد .

نتای تاصد از تححید عدامح تأیید ی نشدان داد سدا تار عدامح مفدرو
آن داندد  ،مهددارت و ارز

محققدان کده در

بددهعنوان مؤلفددههای اصددح صددحاتی های ترفددهای مطددر
1. Kartal and Başol
2. Fraser and Saunders
3. Haydon
4. Irvine
5. Chong Cheah
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گردید ه ،مدورد تأیید اسد  .در اید پرسد نامه بداور بده تربی پد یری همد دان آمددوزان،
نیاز بده تد ری

تدأمح  ،ایجداد روتیده ابد ا و ندوآوری ،تعهد بده ترفده معحمد  ،نیداز بده

تعام د بددا وال د ی  ،در تفاوتهددای فددردی ،ارتقددای مسددتمر دان د

فددردی و د م

جامعدده بددهعنوان زیرمؤلفددههای سرشددا ه ارز هددا تعیددی گردی د  .در سرشددا
زیرمؤلفددههددای تدد ری

اثددربا  ،تشددوی دان آمددوزان ،مدد یری

آمددوز  ،نظریددهپردازی در تددوزۀ آمددوز  ،م د یری
درسدد تعیددی شدد و در بادد

داندد  ،زیرمؤلفددههددای دان د

مهارتهددا،

کحددا  ،سددنج

آمو تددههای دان آمددوزان ،تعامدد بددا دیگددر عناصددر آمددوز  ،کاربسدد
زمددان و م د یری

بدده

نظریددات در

فعالی هددای برنام د

محتددوای  ،انتاددا

پاسدداگوی بدده سددؤالات ،راهبردهددای ت د ری  ،فناوریهددای ت د ری  ،سددنج

منددابع،

و ارزیدداب ،

بدداز ورد ،مشدداوره ،سددازگار کددردن محتددوا بددا نیدداز دان آمددوزان و اسددتفادۀ بهیندده از ابددزار
سنج

استارا ش .

در تحقیقدد دیگددر کاسددن  )4091( 9پرسدد نامهای طراتدد و اعتبارسددنج کددرد تددا
صددحاتی

ترفددهای معحمددان عحددوم را در مددالزی بسددنج و ارزشددیاب کن د  .براسددا

موجددود  61گویدده بددرای صددحاتی
واسته ش اهمی

منددابع

ترفددهای اسددتارا شدد و از  490معحدد دبیرسددتان

آنهدا را در مقیدا

پدن نقطدهای لیکدرت تعیدی کنند  .نتدای تاصد از

تححیدد عددامح اکتشدداف نشددان داد  24گویدده از  61گویدده در پرسدد نام اولیدده در سدده
سرشا

ارز ها ( 91گویده همچدون بداور بده تربی پد یری همد دان آمدوزان ،تعهد بالدا

بدده ترف د ت د ری  ،تشددوی دان آمددوزان بدده کددار گروه د و پیددروی از اصددول ا حدداق )،
دان هددا ( 91گویدده از جمحدده آشددنای بددا تقددای  ،مفدداهی  ،اصددول ،نظریددهها ،آشددنای بددا
اصول ارزشیاب  ،آشدنای بدا مندابع آموزشد و آشدنای بدا راهبردهدای یدادده -یدادگیری) و
مهارتها ( 6گویده شدام مد یری
وال ی و کاربرس

کحدا

و آزمایشدگاه ،مهدارت تعامد بدا دان آمدوزان و

نظریات یادگیری در ت ری ) بارگ اری ش ن .

1. Kosni

سا
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در تددوزۀ آموز هددای فن وترفددهای نیددز تحقیقددات پیرامددون صددحاتی های ترفددهای
معحمددان صددورت گرفتدده اسدد  .در پهوهشدد  ،آفددری  ،راسددت  ،انددور و عمددر )4091( 9بدده
مددد ل از صدددحاتی

ترفدددهای رسدددی ن کددده تمدددام صدددحاتی های ترفدددهای معحمدددان

فن وترفدده ای 4در چهددار طبقدد تددوان
تددوان

تدد ری  ،تددوان

فددردی قددرار م گیرن د  .همچنددی بددا ه د

ترفددهای ،تددوان

ارتبدداط و

تعیددی صددحاتی های ترفددهای معحمددان

فن وترفدده ای در فنحاندد در تحقیدد دیگددری تاپددان و سددالون  )4091( 9بدده مدد ل دسدد
یافتن د کدده صددحاتی های ترفددهای معحمددان در  19ددردهمهددارت و سدده تددوان
تربیت و سنجش تعری

آموزش د ،

م شود.

بررس پهوه هدای انجامشد ه نشدان م دهد در اکثدر قرید
داندد  ،مهددارت و نگددر

سرشددا ههای اصددح صددحاتی

بدهاتفاق آنهدا مؤلفدههای
ترفددهای معحمدد بهشددمار

م روند ؛ امددا آنچدده ضددروری بددهنظر م رسد بررسد اید مد ل سددهوجهد بددرای ارزیدداب
صدددحاتی های ترفدددهای معحمدددان در رشدددتههای ددداص و در بافددد
محی هددای دداص آموزشد اسد  .تددوزۀ آمددوز
توزههاسدد

و کیفیدد

کدده بددا توجدده بدده کمیدد

فرهنگ اجتمددداع

زبددان انگحیسد در ایددران از جمحدده اید
تحقیقددات صددورت گرفتدده از بسددترهای

مناس د

بددرای انجددام ای د دس د

سنج

صدحاتی های ترفدهای معحمدان زبدان انگحیسد در ایدران محققدان بدر آن شد ن تدا

در قال د

تحقیقددات محسددو

طرت د تحقیقددات ابددزاری بددرای سددنج

طرات د و هنجاریدداب نماین د  .ضددرورت سددا
تربی د

م شددود .ل د ا نظددر بدده فق د ان ابددزار
صددحاتی های ترفددهای در ای د تددوزه

ای د ابددزار از آن جه د

دبیددر زبددان انگحیس د در ایددران ا یددراً بددا تأس دی

ج ی و برنامد درسد کامحداً ندوین
ای برنام درس بی

از پی

دانشددگاه فرهنگیددان بددا سددازوکار

وارد مرتحد تدازهای شد ه اسد

تا ز اهمی

بددود کدده برنام د

و سدنج

روجد

اس .

1. Arifin, Rasdi, Anuar, & Omar
2. vocational teachers
3. Tapani and Salonen
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 .3روششناسی
 .۱ .3آزمودنیها

جامعد آمدداری ای د تحقی د شددام هم د فارغالتحصدیحان کارشناس د  ،کارشناسد ارش د
و دکتری گرای های زبدان انگحیسد در ایدران بدود کده در محی هدای آموزشد مشدغول بده
تدد ری

بودندد و از بددی آنهددا  901نفددر بددهعنوان نموندد در دسددتر

مشاصات جمعیت نمون پهوه

شدد ن .

انتاددا

در ج ول  9آم ه اس .

جدول  .۱مشخصات جمعیتی نمونة پژوهش
درصد

فراوانی

طبقهبندی

9ل99
1ل61
4ل6
6ل42
6ل42
4ل41
9ل91
1ل11
6ل2
4ل1
6ل4
1ل1
11
1ل94

11
490
91
11
11
11
11
461
92
96
1
41
491
91

مرد
زن
1-9
90-1
40-90
41-40
90-41
آموز
مترجم
ادبیات
زبانشناس
کارشناس
کارشناس ارش
دکتری

متغیر

جنسی

سابقه ت ری

(سال)

گرای

م ر تحصیح

 .2 .3روش پژوهش

رو

ای د پددهوه

توص دیف از نددو پیمایش د بددود .ابت د ا مبددان نظددری صددحاتی های

ترفددهای معحمددان زبددان بررسدد شدد و براسددا

چهارچو هددای نظددری مطددر در ایدد

تددوزه سدده مؤلف د اصددح و  24زیرمؤلفدده توس د محققددان اسددتارا ش د  .س د

گویددهها

برای تأیید رواید محتدوای در ا تیدار پدن نفدر از صدات نظران در تدوزۀ آمدوز

زبدان

نظددرات مطددر ش د ه ،بر د گویددهها تحفی د  ،ت د

 ،یددا

انگحیس د قددرار گرف د  .براسددا

سا

و هنجاریاب پرس نام صحاتی های ترفهای ...

اضددافه ش د و در نهای د
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 96گویدده در پرس د نامه گنجان د ه ش د  .پ د

از آمادهسددازی فددرم

اولیدد پرسدد نامه ،در پهوهشدد مقدد مات از  91نفددر از فارغالتحصددیحان کارشناسدد ارشدد
گددرای

آمددوز

زبددان واسددته ش د پرس د نامه را تکمی د نماین د  .س د

در صددوص سددهول

نظددرات آنهددا

فهدد سددؤالات و پاسدد ده بدده آنهددا جمددعآوری شدد  .براسددا

نظرات مطدر شد ه پدارهای تغییدرات لفظد و مفهدوم در پرسد نامه اعمدال شد و نسدا
نهددای بددا همددان  96گویدده تهیدده و تنظددی ش د  .آزمودن هددا در ای د پرس د نامه بای د گوی د
صدحاتی

ترفدهای را بددا اسدتفاده از مقیدا

پدن نقطددهای لیکدرت ( یحد مهد  ،1مهد ،2

نظدری ند ارم  ،9قابد صدر نظر کددردن  ،4دیرضددروری  )9ارزیدداب کنند  .نظددر بدده اینکدده
سددطش زبددان آزمددودن هددا سددطش پیشددرفته بددود زبددان بددهکاررفتدده در پرسدد نامه ،زبددان
انگحیس د انتاددا

ش د  .اعتبددار پرس د نامه بددر روی  90آزمددودن بدده رو

مجدد د بددا فاصددح زمددان دو هفتدده محاسددبه شدد  .ضددری

همبسددتگ دو بددار اجددرای

پرسدد نامه برابددر بددا 19ل 0بددود کدده در سددطش 009ل 0معنددادار اسدد
پرسدد نامه از طریدد آلفددای کددرونبددا 149ل 0بددهدسدد
هیچید

آزمددون-آزمددون

و همسددان دروندد

آمدد  .نتددای نشددان داد تدد

از گویددهها تغییددر قابد تددوجه در اعتبددار پرسد نامه ایجدداد نم کند و از اید رو

تمددام  96گویدده مناسدد ان  .پدد

از اطمینددان از روایدد محتددوای و پایددای پرسدد نامه،

ایدد ابددزار در ا تیددار  994فارغالتحصددی کارشناسدد  ،کارشناسدد ارشدد و دکتددری رشددت
زبان انگحیس قدرار گرفد

کده از اید تعد اد پرسد نامه ،دادههدای  901نفدر بدرای بررسد

اعتبار سازهای تححی ش .
 .4نتایج

برای بررسد سدا تار عدامح پرسد نامه در ابتد ا تححید عدامح اکتشداف بدهکدار بدرده
ش وس

بدرای بررسد سدا تار عدامح مفدرو

عامح تأیی ی استفاده ش .

شد ه توسد محققدان ،از رو

تححید
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 .۱ .4تحلیل عاملی اکتشافی

بددرای بررسدد سددا تار عددامح پرسدد نامه در ابتدد ا از رو
اسددتفاده شدد  .رو

تححیدد عددامح اکتشدداف

تححیدد عددامح بددهکاررفتدده عبددارت بددود از رو

تححیدد مؤلفددههای

اصددح  .قبدد از تفسددیر نتددای تححیدد عددامح در ابتدد ا بایدد تعدد اد عوامدد پرسدد نامه
مشدداص شددود .بددرای بررسدد تعدد اد عوامدد اکتشددا

شدد ه از رو

تححیدد مددوازی و

منحن سنگریزهای استفاده ش .
در نمددودار  9منحند سددنگریزهای بددرای تعیددی تعد اد عوامد اصددح پرسد نامه ترسدی
ش ه اس  .بدا توجده بده اید منحند مشداص اسد

کده سده عامد اصدح بدرای سدا تار

پرس نامه توس نرمافزار مشاص ش ه اس .

نمودار  .۱منحنی سنگریزهای برای تعیین تعداد عوامل اکتشافی پرسشنامه

منحند سددنگریزهای بددرای تعیددی تعد اد عوامد پرسد نامه رو

قابد اعتمددادی

رو

نیس  .بههمی دلید بدرای تعیدی دقید تعد اد عوامد پرسد نامه از رو

تححید مدوازی

اسددتفاده م شددود .در جدد ول  4واریددان
همچنی مقدادیر ویدهۀ هدر ید

تبیددی شدد ه توسدد مؤلفددههای پرسدد نامه و

از مؤلفدهها گدزار

شد ه اسد  .همچندی در اید جد ول

سا

و هنجاریاب پرس نام صحاتی های ترفهای ...

مقددادیر ویددهۀ تولی شدد ه توسدد رو
متغیر گزار

911

تححیدد مددوازی بددا فددر

تعدد اد  901نموندده و 96

ش ه اس .
جدول  .2واریانس و مقادیر ویژة استخراجشده توسط مؤلفة اصلی و تحلیل موازی

گویه

تحلیل موازی

مقادیر ویژة اولیه
مجموع

 %از واریانس

 %از انباشته

مقادیر ویژه صدک

9

699ل1

112ل49

112ل49

111ل9

4

991ل4

116ل0

160ل41

612ل9

9

112ل9

241ل2

411ل92

642ل9

2

291ل9

199ل9

491ل91

199ل9

1

411ل9

110ل9

111ل29

210ل9

6

499ل9

961ل9

911ل21

209ل9

1

19ل9

411ل9

191ل21

911ل9

1

901ل9

011ل9

210ل19

991ل9

1

062ل9

112ل4

222ل12

416ل9

90

111ل0

122ل4

911ل11

491ل9

99

111ل0

611ل4

126ل11

400ل9

94

191ل0

126ل4

914ل64

969ل9

99

110ل0

222ل4

196ل62

999ل9

92

111ل0

291ل4

491ل61

011ل9

91

140ل0

411ل4

110ل61

061ل9

96

112ل0

911ل4

141ل19

091ل9

91

196ل0

022ل4

119ل19

001ل9

91

101ل0

161ل9

120ل11

111ل0

91

611ل0

104ل9

624ل11

121ل0

40

626ل0

119ل9

296ل11

144ل0

49

641ل0

196ل9

914ل19

116ل0

44

601ل0

611ل9

116ل14

161ل0

49

111ل0

692ل9

210ل12

191ل0

910
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گویه

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول
تحلیل موازی

مقادیر ویژة اولیه
مجموع

 %از واریانس

 %از انباشته

مقادیر ویژه صدک

42

160ل0

111ل9

021ل16

194ل0

41

149ل0

219ل9

211ل11

116ل0

46

194ل0

249ل9

191ل11

111ل0

41

109ل0

919ل9

999ل10

190ل0

41

219ل0

929ل9

614ل19

104ل0

41

211ل0

419ل9

149ل14

616ل0

90

229ل0

494ل9

911ل12

621ل0

99

244ل0

914ل9

941ل11

649ل0

94

911ل0

011ل9

242ل16

119ل0

99

914ل0

111ل0

209ل11

161ل0

92

921ل0

111ل0

964ل11

191ل0

91

901ل0

111ل0

496ل11

109ل0

96

414ل0

112ل0

000ل900

211ل0

با توجده بده نتدای گزار شد ه در جد ول  4مشداص اسد

کده رو

تححید مدوازی

نیز سه عام بدرای پرسد نامه مشداص م کند ؛ چراکده بدر طبد قاعد ه نکتده بدر
تعیددی تع د اد عوام د مقایس د مقددادیر ویددهۀ اسددتارا ش د ه توس د رو

بدرای

تححی د مددوازی و

تححی عامح اس  .با توجه بده اینکده مقد ار ویدهۀ مؤلفده چهدارم کده در تححید مؤلفدههای
اصددح استارا شدد ه برابددر بددا 291ل 9اسدد
تححید مددوازی کوچد تر اسد

و ایدد مقدد ار از اندد ازۀ گددزار شدد ه بددرای

(199ل ،)9فقد سدده عامد بددرای پرسد نامه قاب اسددتارا

اس .
بعدد از تعیددی تعدد اد عوامدد پرسدد نامه و تثبیدد
تفسددیر نتددای تححیدد عددامح از چددر

تعدد اد عوامدد پرسدد نامه ،بددرای

متمایدد دایرکدد

استفاده ش  .در جد ول  9نتیجد تححید عدامح بدا چدر
بدده نتددای گزار ش د ه در ج د ول  9مشدداص اس د

ابحددیم ()direct oblimin

متماید آمد ه اسد  .بدا توجده

کدده مؤلف د اول اسددتارا ش د ه بددرای

سا

و هنجاریاب پرس نام صحاتی های ترفهای ...

پرسدد نامه متشددک از گویددههددای اسدد
پرسدد نامه شددام گویددههای اسدد
گویههای که مؤلف دان

کدده بُعدد نگددر

919

را م سددنج  ،بُعدد دوم

کدده مهددارت را م سددنجن و بُعدد سددوم تدداوی

را م سنج .

جدول  .3تحلیل مؤلفههای اصلی با چرخش direct oblimin
شماره

گویه

91
96

متعه بودن به اصول ا حاق
در اتساسات و شرای دان آموزان

99
94

Component
2
1

اعتقاد به ت ری
اتسا

مسئولی

تأمح

.748
.714
.701

در قبال تمام دان آموزان

.596

41

اعتقاد به یادگیری گروه و مشارکت

.572

41

اعتقاد به اص تفاوتهای فردی

.567

41

اعتقاد به نوآوری و رش فردی

.533

92

داشت رویکردهای صحیش در آموز

.508

90

باور داشت به یادگیری مستمر

.428

99

و تعه

.365

داشت اتسا

مسئولی

92

مهارت آزمونسازی

.756

91

مهارت ایجاد انگیزه

.723

40
49

مهارت زبان

.769
منابع

مهارت م یری

.698

99

مهارت اق امپهوه

.668

96

مهارت مشارک

.649

49

مهارت ت مسئحه

.536

91

کحا

.526

مهارت م یری

44

مهارت ت ری

.518

42

مهارت ودارزیاب

.435

91

مهارت ایجاد هماهنگ بی اجزای ماتح

.410

91

دادهها

.404

مهارت تصمی گیری براسا

3
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شماره

گویه

Component
2
1

مهارت در استفاده از فناوری آموزش

41

مهارت م یری

46
94

3

.343

زمان و ت ری

.317

آگاه از فنون و راهبردهای ت ری

.762

9

دان

سازمان

.755

90

دان آموزش

.732

فراگیران

.690

شنا

1

محتوای آموزش

.671

برنامهریزی درس و طرات سرفص درس

.645

روانشناس

.520

محتوای

.497

دان

1
دان

2

دان

9

دان

4
دان

6

فناوری اطحاعات و ارتباطات
دان

1

زبان

1

دان

آموزش

99

دان

تحقی

.480
.454

.431

.315
.304

.312

بددهطور حاصدده نتیجدد تححیدد مؤلفددههای اصددح گویددای ایدد بددود کدده پرسدد نام
پهوه

از سه مؤلف اصح تشکی ش ه اس .

 .2 .4تحلیل عاملی تأییدی

در مرتحد بعد بددرای وارسد نتددای تححید عددامح اکتشدداف از تححید عددامح تأیید ی
بهددره گرفتدده ش د  .بددرای انجددام تححی د عددامح تأیی د ی از نرمافددزار  AMOSاسددتفاده ش د .
رو

بددرآورد پارامترهددای سددؤال رو

بیشددینه درسدد نمددای بددود .در شددک  4روجدد

مدد ل بددرآوردهشدد ه بددرای پارامترهددای سددؤال و همچنددی رابطدد بددی متغیرهددای مکنددون
ترس دی ش د ه اس د  .لددازم بدده اکددر اس د
متغیرهای مکنون ضرای

استان ارد اس .

کدده هم د ضددرای

رگرسددیون و همبسددتگ بددی

سا

919

و هنجاریاب پرس نام صحاتی های ترفهای ...

نمودار  .2تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه

قبد از تفسددیر نتددای تاصد از تححید عددامح تأیید ی باید از بددراز
اطمینددان تاصدد کددرد .در جدد ول  2شددا صهای بددراز
تجربد گددزار
مشاص اس

مد ل بددا دادههددا

مدد ل سددا تاری بددا دادههددای

شد ه اسد  .بددا توجدده بدده مقددادیر گددزار شد ه در اید جد ول بهوضددو
کده مد ل پیشدنهادی تحقید دارای مقدادیر قابد قبول بدراز

اسد  .بندابرای

912

مطالعات زبان و ترجمه

م تددوان نتیجدده گرفدد

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

مدد ل پیشددنهادی محققددان از طریدد هددر دو رو

تححیدد عددامح

اکتشاف و تأیی ی مطاب با انتظار طراتان پرس نامه بود.
جدول  .4شاخصهای برازش تحلیل عاملی تأییدی
میزان

شاخص برازش

94ل 901درجه آزادی

x2
مطح

تطبیق

12

-

-

0061ل0

بیشتر از 01ل0

شا ص نیکوی براز

()GFI

11ل0

بیشتر از 10ل0

قاب قبول

شا ص توکر -لوی

()TLI

11ل0

بیشتر از 10ل0

قاب قبول

تطبیق ()CFI

11ل0

بیشتر از 10ل0

مطحو

011ل0

کمتر از 01ل0

p value

شا ص براز

ریشه میانگی مربعات طای برآورد
مقتص

ملاک

تفسیر

()RMSEA
شا ص براز

هنجار ش ه ()NFI

12ل0

ع م براز

براز

قاب قبول

بزرگتر از 10ل 0براز

مطحو

 .5بحث و نتیجهگیری

هد

ای د پددهوه

و هنجاریدداب پرسد نامهای بدرای سددنج

سددا

صددحاتی های

ترفددهای معحدد زبددان در ایددران بددود .بدد ی منظددور از تححیدد عددامح اکتشدداف و تأییدد ی
سددا تار عددامح پرسد نامه اسددتفاده شد  .در قالد
از رو

تححید عددامح اکتشدداف  ،نتددای تاصد

تححیددد مدددوازی و منحنددد سدددنگریزه بدددرای تعیدددی تعددد اد مؤلفدددههای اصدددح

پرس نامه و نتای تاصد از چدر

متماید دایرکد

ابحدیم بدرای تفسدیر نتدای تححید

عامح گویههدا نشدان داد سده عامد بدرای پرسد نامه قابد اسدتارا اسد  .بدرای تححید
عددامح تأیی د ی بددا اسددتفاده از نرمافددزار  AMOSرو
پارامترهددای سددؤال انتاددا

بیشددین درس د نمددای بددرای بددرآورد

گردیدد کدده نتددای نشددان داد همدد ضددرای

همبسددتگ بددی متغیرهددای مکنددون ،ضددرای

رگرسددیون و

اسددتان اردی هسددتن  .همچنددی بددراز

سددا تاری بددا دادههددا نشددان داد کدده مد ل پیشددنهادی دارای مقددادیر قابد قبول بددراز

مد ل
اسد .

سا

و هنجاریاب پرس نام صحاتی های ترفهای ...

بنددابرای م تددوان نتیجدده گرف د
محققددان از هددر دو رو
سنج

911

اعتبددار و پایددای چهددارچو

مفهددوم مطددر ش د ه توس د

تححیدد عددامح تأییدد شدد و ایدد پرسدد نامه م تواندد بددرای

صحاتی های ترفهای معحمان زبان انگحیس در ایران استفاده شود.

در ای د پرس د نامه سدده مؤلف د دان د

( 94گویدده) ،مهددارت ( 92گویدده) و نگددر

گویه) اسدتارا و تأیید شد ن  .اید چهدارچو

مفهدوم بدا چهدارچو

تددوزۀ صددحاتی های ترفددهای کدده سددهگان داندد  ،مهددارت و نگددر
صددر نظر از زیرمؤلفددههددا کامحدداً مطابقدد

(90
در

مفهدوم دالد

را مطددر م کندد

دارد .تددا آنجددا کدده نویسددن گان ایدد جسددتار

م دانندد  ،هنددوز پرسدد نامهای بددرای سددنج

صددحاتی های ترفددهای معحمددان زبددان

انگحیسدد در ایددران طراتدد و هنجاریدداب نشدد ه اسدد ؛ لدد ا مقایسدد زیرمؤلفددههددای
صددحاتی های ترفددهای در ایدد تددوزه امکانپدد یر نیسدد  ،امددا تعدد اد قابدد توجه از
زیرمؤلفدددههدددای تأیی شددد ه در ایددد پرسددد نامه بدددا صدددحاتی های مطر شددد ه در
پرس د نامههای طرات ش د ه در توزههددای دیگددر هم وشددان دارن د  .بددهنظر م رس د ع د م
انطباق بر
ماهید

گویههدای اید پرسد نامه بدا پرسد نامههدای طراتد شد ه ناشد از تفداوت

صدحاتی هددای ترفدهای معحمددان زبدان انگحیسد بددا صدحاتی هددای ترفدهای دیگددر

معحمان باش .
در تددوزۀ آمددوز

زبددان انگحیسدد  ،مؤلفدد مهددارت از اهمیدد

توزههای دیگر همانن تدوزۀ آمدوز
نهتنها بای بر دان

بیشددتری نسددب

بدده

ریاضد و عحدوم بر دوردار اسد ؛ زیدرا معحد زبدان

زبدان تسدح داشدته باشد بحکده باید در مهدارتهدای چهارگاند زبدان

(شددنی اری ،گفتدداری ،نوشددتاری ،و واندد اری) نیددز از سددطش بالددای بر ددوردار باشدد  .از
طرف د  ،ت د ری

زبددان انگحیس د بددا رویکردهددای ج ی د همانن د رویکددرد ارتبدداط ایجددا

مدد کندد معحدد در تددوزۀ مهددارتهددای ارتبدداط و تعددامح مهددارت زیددادی داشددته باشدد .
همچنی اید یافتده بدا نظرید آمدوز
بددر دان د

عحم د و دان د

زبدان کداربردمحور پدی قد م و ابیحد  )4094( 9کده

عمح د برنامددههای زبددانآموزی تأکی د دارد همسددو اس د  .ای د

نظریه بر ای باور تکیده دارد کده کحا هدای زبدانآموزی م توانند پحد بدرای انتقدال داند
1. Pishghadam and Zabihi
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دود نیازمند برنامد درسد ویدهه اسد

برای رسی ن به مهارتهای زند گ باشد کده اید

(ندداوری ،پددی ق د م ،فدداطم و هاشددم  .)9911 ،ل د ا بددا توجدده ب ده نق د
کیفی د

کحی د ی معح د در

برنام د زبددانآموزی ا تصدداص بیشددتری تع د اد گویددههددا بدده مؤلف د مهددارت دور از

انتظار نیس .
در بر

مدوارد همچدون داند

فنداوری و مهدارت اسدتفاده از فنداوری یدا داند

و مهارتهددای چهارگاندد زبددان تنددا ر ی بددهی
ریشه در نگر

وجددود دارد کدده بدد ون شدد

معحمان و سیست ارزشد آنهدا داشدته باشد  .اید تندا ر ید بدهید

م دهد کده در سرفصد هدای درسد تربید

م تواندد
نشدان

معحد  ،گنجاند ن دروسد کده صدحاتی هدای

ترفددهای معحدد را در هددر سدده تددوزۀ داندد  ،مهددارت و نگددر
اسد  .آنچدده صددحاتی

زبدان

ترفددهای معحد را در معددر

تنددمی کندد  ،ضددروری

طددر قددرار مد ده د توجدده بددی

از

ت د بدده مقولددههددای دانش د دانشددجومعحمان ب د ون فددراه کددردن شددرای تب د ی آنهددا بدده
مهارت اسد  .در اید میدان اصدحا نگدر

اید طید

از دانشدجویان بدا توجده بده تجربد

چندد ی سددال تنددور آنهددا در دوران تحصددی و الگددوبرداری از معحمانشددان نیددز بایدد از
اولوی های برنام تربی

معح باش .

قددرار گددرفت ده گویدده در مؤلف د نگددر

نیددز بسددیار قاب د تأم د اس د  .ا حدداق گرای ،

مسددئولی پ یری ،در دان آمددوزان ،اعتقدداد بدده تدد ری

تددأمح  ،اعتقدداد بدده یددادگیری

مشددارکت  ،باورداشددت بدده اص د تفاوتهددای فددردی ،نددوآوری و یددادگیری مسددتمر از جمحدده
مؤلفههای هستن که شداکح جهدانبین معحد را تشدکی م دهند  .مقایسد اید مؤلفدهها بدا
عحددد ب انگیزگددد دانشدددجومعحمان (اقتصدددادی )9911 ،نشدددان م دهددد ب انگیزگددد
دانشجومعحمان بدهطور مسدتقی یدا دیرمسدتقی متدأثر از فقد ان ید

یدا چند مؤلفد نگرشد

اس .
بدا توجده بده تنددا ر گویدههدا در مؤلفدههددای داند

و مهدارت ،محققدان در پهوه هددای

آت م توانن م ل را طراتد و ارزیداب کنند کده بدرای هدر صدحاتی
داندد  ،صددحاتی های دیگددری در تددوزۀ مهددارت تعریدد
بد ون کسد

داند

امکانپد یر نیسد

و کسد

داند

ترفدهای در تدوزۀ

کندد ؛ چراکدده کسدد

مهددارت

و از طرفد ارتقددای سددطش مهددارت

سا
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نیددز دالب داً بددا نگددر

افددراد رابط د تنگدداتنگ دارد .ای د رون د پددهوه

تححیدد عددامح اکتشدداف  ،صددح
بررس د و کنکددا
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و سددق مدد ل دالدد

در ایدد تددوزه را بددی

کن د  .همچنددی بددا توجدده بدده اینکدده نق د

ج یدد گسددتردگ بیشددتری پیدد ا کددرده اسدد
معحم د را در دو با د

م توان د بددا اعمددال
از پددی

و کددارکرد معح د در تعدداری

طراتدد پرسدد نامهای کدده صددحاتی هددای

صددحاتی هددای عمددوم و صددحاتی هددای ا تصاص د ارا دده نمای د

م توان از دیگر توزههدای آتد تحقید باشد  .بد ون شد

عناصدر و مؤلفدههای آموزشد

در دنیددای امددروز دا م داً در تددال تغییرن د و صددحاتی های ترفددهای معحمددان نیددز تددابع از
متغیدددر واهددد بدددود؛ لددد ا سدددا

ایددد ماهیددد

ابدددزار ج یددد و توسدددع مددد لها و

چهارچو های مفهوم تازه از ضرورتهای ای توزه واه بود.
کتابنامه
اقتصادی ،ا )9911( .انگیزه و چال های آن در بر

دانشجومعحمان زبان انگحیس دانشگاه فرهنگیدان

مشه  :مطالعهای آمیاته .مطالعات زبان و ترجمه.991-999 ،)4(19 ،
ناوری ،ص ،.پی ق م ،ر ،.تسین فاطم  ،آ ،.و هاشم  ،م .)9911( .سا
افزای

حاقی

زبانآموزان در آمدوز

و هنجاریداب پرسد نام

زبدان بده شدیوۀ کداربردمحور ،بدا رو

م لسدازی ر .
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دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

پرسشنامة صلاحیتهای حرفهای معلم زبان انگلیسی (نمونهای از گویهها)
 -۱بهنظر من دانش تحقیقی برای یک معلم زبان ..................
-

اهمی

-

قاب صر نظر کردن اس

-

نظری ن ارم

-

مه اس

-

بسیار مه اس

ن ارد

 -2بهنظر من مهارت مدریت کلاس برای یک معلم زبان .......................
-

اهمی

-

قاب صر نظر کردن اس

-

نظری ن ارم

-

مه اس

-

بسیار مه اس

ن ارد

 -3بهنظر من باور داشتن به کار گروهی برای یک معلم زبان .......................
-

اهمی

-

قاب صر نظر کردن اس

-

نظری ن ارم

-

مه اس

-

بسیار مه اس

ن ارد
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Questionnaire on English Language Teacher Competencies
Dear participant,
This questionnaire aims at investigating your opinion about the significance
of English language teacher competencies. Please fill out the bio data
section, and then indicate your level of agreement with the significance of
each of these competencies.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name: ……………………………...........…..
5- 10 ⃝
10-20 ⃝
Degree: BA ⃝ MA ⃝ Ph.D.⃝
Literature ⃝ Linguistics ⃝

BIODATA
Teaching Experience: 0 ⃝

≤5 ⃝

Major: Teaching ⃝ translation ⃝

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. I think action research skill (doing small-scale research in the
class) is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
2. I think assessment tool design skill (designing tests) is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
3. I think believing in cooperation and collaboration is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
4. I think believing in diversity and individual differences is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
5. I think believing in innovation and personal improvement is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important

 شمارۀ اول،دورۀ پنجاه و سوم

مطالعات زبان و ترجمه

6. I think believing in life-long learning is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
e. very important

914

d. important

7. I think believing in reflective teaching (getting feedback from
learners for improvement) is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
8. I think child development/psychology knowledge is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
9. I think classroom management skill is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
e. very important

d. important

10. I think content area knowledge is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
e. very important

d. important

11. I think contextual, institutional, organizational knowledge
(knowing the context) is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
12. I think cooperative skill (school-environment relationship skill)
is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
13. I think coordinating skills (organizing teaching elements to work
well together) is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
14. I think curriculum development and syllabus design knowledge is
……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important

919
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15. I think data-driven decision-making skill (deciding based on data
and evidence) is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
16. I think educational knowledge (historical, philosophical,
sociological knowledge) is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
17. I think enthusiasm generation skill (motivating students) is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
18. I think having care and concern for all students is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
19. I think having commitment and feeling responsible is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
20. I think having right attitudes towards teaching and learning is
……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
21. I think ICT knowledge (computer literacy) is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
e. very important

d. important

22. I think language skills (listening, speaking, reading, & writing)
is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
23. I think learners knowledge (awareness of learners’ needs, their
prior knowledge,…) is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important

سا
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24. I think linguistic knowledge (vocabulary and grammatical
knowledge) is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
25. I think material/resource management skill (using the available
resources well) is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
26. I think pedagogical content knowledge (using pedagogical
knowledge in a specific situation) is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
27. I think pedagogical knowledge (knowing theories, approaches,
methods in general) is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
28. I think pedagogical skill (applying theories in a real context) is
……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
29. I think problem-solving skill is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
e. very important

d. important

30. I think reflective and self-evaluative skill is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
e. very important

d. important

31. I think research knowledge is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
e. very important

d. important

32. I think Showing concern about professional ethics (following
moral rules and principles) is ……

911

a. unimportant
e. very important
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b. negligible

c.no opinion

d. important

33. I think Strategies and technique knowledge is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important
34. I think Technological skill is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
e. very important

d. important

35. I think Time management/lesson plan skill is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
e. very important

d. important

36. I think Understanding students’ feelings and problems (empathy)
is ……
a. unimportant
b. negligible
c.no opinion
d. important
e. very important

دربارة نویسندگان
. ابوالفضللل خللدامرادی اسددتادیار گددروه زبددان انگحیسدد دانشددگاه فرهنگیددان اسدد
. معح م باش

پهوه های ایشان بیشتر در توزۀ تربی

 پدهوه هدای. مجتبی مقصودی اسدتادیار گدروه زبدان انگحیسد دانشدگاه فرهنگیدان اسد
. ایشان بیشتر در توزۀ دوزبانگ و معح فکور م باش

سا

