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 انگلیسی زبان انمعلم ایحرفه هایتنامة صلاحیپرسش هنجاریابی و ساخت

 
 ایران(تهران، ، )گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فرهنگیان *ابوالفضل خدامرادی

 ایران(تهران،  ه فرهنگیان،اشگدان گلیسی،وه زبان انمجتبی مقصودی )گر

 

 چکیده

 هایصددحاتی  تعیددی  بددرای اینامهپرسدد  هنجاریدداب  و سددا   پددهوه  ایدد  هدد  

 و اصدح  مؤلفد  سده متدون مدرور از منظدور اید  بده. بدود انگحیسد  زبان معحمان ایترفه

 ان،نظرصددات  توسدد  ی محتددوا یدد روا  ییددتأ از پدد  و گردیدد  اسددتارا  گویدده 24

 مجدد د آزمددون-آزمددون طریدد  از آن اعتبددار تعیددی  و از گویدده 96بددا   اینهدد نام سدد پر

(r= 0/91 )کرونبددا  آلفددای دروندد  همسددان  و (α=0.92 )شدد  تاصدد  اطمینددان .

 التحصددیحانفارغ نفددری 901 نموندد  یدد  روی بددر گویدده 96 بددا نام  نهددای پرسدد  سدد  

 عددامح  ححیدد ت زا عددامح  ارسددا ت بررسدد  منظوربدده. گردیدد  اجددرا انگحیسدد  زبددان  رشددت

 نشدان تاصد  نتدای  اکتشداف  عدامح  تححید  قالد  در. شد  اسدتفاده تأیی ی و اکتشاف 

 نتددای  همچنددی . اسدد  اسددتارا  قابدد  نگددر  و مهددارت داندد ، عامدد  سدده تنهددا داد

 متغیرهددای بدی  همبسدتگ  و رگرسدیون ضدرای  همد  داد نشدان تأیید ی عدامح  تححید 

 مدد ل گرفدد  نتیجدده تددوانم  لدد ا. ندد ورشددمار م بدده اسددتان اری ضددرای  مکنددون،

 .دارد مطابق  نامهپرس  طراتان انتظار با عامح  تححی  رو  دو هر از پیشنهادی

 نگر  مهارت، دان ، ،انمعحم ایترفه هایی صحات هنجاریاب ،: هاکلیدواژه
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 مقدمه .۱

  یرتددمه ز   ایکدد یامعددهاجآموزشدد  در هددر  هاییسددت س( 9146) 9دیددوی  ۀعقیدد بدده

 یهدداتحا لدد ا امددروزه  ؛شددون  ممحسددو   جامعدده پیشددرف  و اصددحا  ی تددأم هددایابزار

را  وکید  آنکد  ،آموزشد نظدام  هاییسدت س درده یتدا بدا ارتقدا گیدرد مفراوان  صدورت 

آن  هدد   اسدد  کدده تربیدد  معحدد ، سیسددت  هایسددت سبهبددود بباشددن . یکدد  از ایدد   ددرده

بددر کیفیدد  سیسددت   یرگدد ارتأثبسددیار  یهالفددهؤم از جمحددهه، بددودته شایسددان  معحمدد یدد ترب

؛ دارلیندد  هموندد  و  4001 ،4هددو و چاندد ) شددون  مآموزشدد  یدد  کشددور محسددو  

زمیندددده در ایدددد   .(4001، 1؛ گددددودوی 4009 ،2اسددددمی -وکران؛ کدددد4006، 9برنسددددفورد

 هددایی محت و متاصصددان امددر آمددوز  همددواره بددا بررسدد  نیازهددا و الزامددا نظرانصددات 

  تصددویر نددبودندد  تددا بتوان ترییدد دقمفهددوم   یهدداچهارچو  نبددال ارا دد دهبدد ،آموزشدد 

اید  بده ترسدی  کنند . امدروزه باصدحاتی  ید  معحد   یهاشا صدهو  هایهگ واز  یترجامع

 .شود ماطحاق  6«معح  یاترفه هایی صحات» هاشا صهو  هایهگ و

و  هدددا زار، هددداین ب ،هدددامهارت دانددد ،  بددده مجموعددد یاترفددده هایی صدددحات

متفدداوت  هددایی موقعدر  سددازد مکدده معحدد  را قددادر  گددردد مفددردی اطحدداق  هاییصدده ص

گفددد   تدددوان ملددد ا (. 4001، 1عمددد  کنددد  )کوسدددتر و دنگرینددد  یاترفددده طوربددده

اسد  کدده  هدای یهگ وو  هاشددا صاز  یامجموعدهبده معحد  نددا ر  یاترفده هایی صدحات

اتتمدال توفید   و کند  معحمد  واجد  شدرای  م  اتدراز ترفد یحد  را بدراها معآن تحصی 

 هایی صددحاتلددازم بدده اکددر اسدد  کدده . دهدد افددزای  م امددر  طیددر تعحددی  و تربیدد  را  او

معحمدد   هایی صددحات . مفهددوماسدد متفدداوت  1معحمدد  شایسددتگ  مقولدد بددا معحمدد  

 ،گ شایسددت آنکدده تددال ،اسدد ماتحدد   یهدداتوزهمعحدد  در توانمندد های از  یامجموعدده

                                                           
1. Dewey 

2. Chong & Ho 

3. Darling-Hammond & Bransford 

4. Cochran-Smith 

5. Goodwin 

6. teachers’ competencies 

7. Koster & Dengerink 

8. teacher competence 
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، 9)مولد رشدود م  اطحداقفدرد بده سدطش مشاصد  از عمحکدرد  ی نرسد درح  فرد ک  توانای

معحدد   یاترفدده هایی صددحاتکدده گفدد   تددوان م ترسددادهعبددارت بدده(. 16 ، ص.4009

د از الزامددات بسددیار مهدد  آمددوز  هسددتن  کدده  ددوشایسددتگ  معحمدد   ۀسددازن  یآجرهددا

لدای  دارد )پدوتری، یواسدترا، اب همبسدتگ  یدزن مدوزانآ دانو بدا موفقید   ید آ متسا  به

 (.  1409، 4عزیز و یوس 

هددای مؤلفددهو زیر هامؤلفددهمفهددوم  متعدد دی بددرای بدده تصددویر کشددی ن  یهدداچهارچو 

در را  های صددحاتیدد  ( ا1991) 9هوسددتاناسدد .  شدد ه ارا ددهمعحمددان  ایترفددهصددحاتی  

 ،مشدابه وبدی کد  یبند طبقهو در  کند  مد یبند طبقه ارزشد و  مهدارت ، دانش   سه تیط

 یهددددامهارتمتشددددک  از داندددد ،  ایدددد  متغیددددر را (6400) 2ریچدددد  و سددددالگانی 

( 4090) 1سددحوی ،دیگددری بن یی تقسددهمچنددی  در . دانندد  م هددانگر و  ترکتدد شددنا ت 

و  تاصصدد ، تربیتدد  هایصددحاتی  معحمددان را در سدده تددوزۀ ایترفدده هایصددحاتی 

 .کن  م بن یطبقهفرهنگ  

معحمددان  ایترفدده هایصددحاتی بددرای  شدد همطددر مفهددوم   هددای چوچهاردر وت تفددا

تحصددیح   بدده رشددت  تددوانم جمحدده ایدد  متغیرهددا  کدده از اسدد متددأثر از بر دد  متغیرهددا 

 آموزشدد  اشدداره کددرد؛ هددایمحی  اجتمدداع فرهنگ نهفتدده در بافدد   هددایارز معحمددان و 

زبدان  ید  معحد رای بد رومتصد های شایسدتگو  اهصدحاتی کده  رسد م  نظربدهل ا منطق  

بددرای یدد  معحدد   شدد هتعریدد  هایشایسددتگ و  هاصددحاتی بددا انگحیسدد  در یدد  کشددور 

 ندد رتبههمددی  دلیدد  باشدد  کدده باشددن . شددای  بددهمتفدداوت  یریاضدد  در کشددور دیگددر

اسدد  و  شدد ه ارا ده دداص  هددوم  ا تصاصد  بددرای معحمدان یدد  رشدت مف هدایچهارچو 

تدد  و تدد ود بیددان مبددان  تدده اسدد  ادحدد  در فگر میندده صددورتدر ایدد  ز  یهدداتحا اگددر 

 ایکمتددر در قالدد  پددرو ه شدد همطددر  یهامؤلفددهو زیر هامؤلفددهنظددری بددوده اسدد  و 

و  هامددد للددد ا بررسددد  و ارزیددداب   ؛ان تحقیقددد  اعتبارسدددنج  یدددا هنجاریددداب  شددد ه

                                                           
1. Mulder 

2. Putri, Yoestara, Aziz, & Yusuf 

3. Houstan 

4. Rychen and Salganik 

5. Selvi 
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  از انددتوم مفهددوم  بددا هدد   سددا   ابددزار سددنج  ایدد  متغیددر  هددایچهارچو 

 بدده بددا توجدده باشدد . تددوزۀ آمددوز  گدد ارانیاسدد سمتاصصددان و  ح اصدد هددایی واول

و همچنددی  فقدد ان ابددزار  انگحیسدد  زبددان معحمددان ایترفدده هایصددحاتی  سددنج اهمیدد  

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

 .  نماین   هنجاریاب و طرات  ای  دسته از معحمان ایترفه هایصحاتی 

 پژوهش ةپیشین .2

 متاصصددان توجدده مددوردهمددواره  آمددوز  ارکددان ی تددرمه یکدد  از  عنوانبدده معحدد 

تددا آنجددا کدده بر دد  بددر ایدد  باورندد  کدده کیفیدد  سیسددت  آموزشدد   بددوده اسدد  آموزشدد 

لدد ا نیدداز بدده  ؛(4001، 9  از کیفیدد  معحمددان آن سیسددت  فراتددر رود )بدداربر و مرشدد توانددم ن

 بددرایاتسدا  شد ه اسد .  همدواره یرگد ارتأث مؤلفدد   ایدیفد  مد  و ک  عمحکدرد کبررسد

 ۀتددوزدر  «معحدد  ایترفدده هایصددحاتی »عمحکددرد ایدد  عنصددر اثددربا ، مفهددوم ارزیدداب  

، هایتوانمندد ، هددادان از  یامجموعدده بددراسدد  کدده نددا ر  شدد ه مطددر  تربیدد  معحدد 

  ریددتعآموزشدد   هددایی محز و باورهددای  اسدد  کدده متناسدد  بددا نیازهددای رو هایصدده ص

 قابدد دو بادد  بدده معحمددان  ایترفدده هایصددحاتی  ۀدر تددوز پددهوه ادبیددات . گردندد  م

ایدد    جز ددکحدد  و  هایبن یی تقسددو  هامدد ل ،. بادد  اول شددام  تعدداری اسدد  ی تقسدد

تحقیقدات  شدام و باد  دوم  دهد  مکده مبدان  نظدری اید  تدوزه را تشدکی   اس مقوله 

ابددزار سددنج  ایدد  متغیددر صددورت  ب جاریدداو هن سددا   هدد   ابددتجربدد  اسدد  کدده یددا 

 .سنج م را  تربی  معح  یهابرنامهوکی  یا ک  ان یرفتهپ 

 ایترفددههددای متعدد دی از صددحاتی  هایبن یی تقسددنظددری، تعدداری  و  ۀدر تددوز

 معحمددان ایترفدده هایصددحاتی ( 4001) 4 هددانتح ،بن یی تقسددیدد   دراسدد .  شدد ه مطددر 

. اسد  ردهکد بن یدسدته ایترفده تعهد  و ایرفدهت  عمد ،ایفدهرت داند  زهوتد سه در را

راهبردهددای  از  آگدداه و فراگیددران شددنا   ،ی محتددوا داندد  شددام  ایترفدده داندد 

 یریادگید  یمحد جدادیا ،یریادگید  طراتد شدام  ایترفده عمد . اسد  یریادگی و  یت ر

                                                           
1. Barber and Mourshed 

2. Huntly 
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 یریادگیدد سددوم  مؤلفدد وانعنبدده نیددز ایترفدده تعهدد . اسدد   ابیارزشدد و سددنج  و مناسدد 

 .شودم  شام  را م اریا حاق و ارتباطات ،هاارز  ،یرهبر  ،کمشار ،ایرفهت

( 4001) 9وابحدددز و کورتددداگ  برکحمدددان ، وسدددتر،ک دیگدددر بن یتقسدددی یددد   در

 اند عبارت هکد کنند م   یتقسد  اصدح سرشدا ه پدن  بده را معحمدان ایترفده هایصدحاتی 

ارتبدداط   هددایمهارت .4؛ ری  تدد بددرای لددازم فندد  حاعدداتطا شددام   تاصصدد داندد  .9: از

 و زمددان  یریمدد  بددرای مدد یریت  هددایمهارت. 9؛ انآمددوزدان  بددا ارتبددا  یبرقددرار بددرای

 نیازسدنج  بدرای  آموزشد هدایمهارت .2؛  سدازمان اهد ا بدا  مطداب   درسد  برنامد  یتنظ

 ریفندداو از دهاسددتفا و یریادگیدد هددای فعالی   طراتدد ،برنامدد  درسدد   یتنظدد ان،آمددوزدان 

اتسدددا   ،یددد راتکدمو نگدددر  داشدددت  همچدددون یرفتدددار  یصدددحات. 1؛  یتددد ر در

 .ص اق  و العمرمادام، اشتیاق برای یادگیری مسئولی 

 هایبرنامددهمحدد  آمددوز  سددنگاپور در راسددتای بددازنگری  مؤسسدده، 4002در سددال 

رد کده طراتد  کدرا  4(VSK) کد ا وی چهدارچو  عندوان بدارا  دود مد ل   تربی  معح 

 ،هددادان اصددح    را در سدده سرشددا از دانشددگاه  ی التحصددفارغ انمعحمدد ایترفدده ی حاتصدد

تعریدد  کددرد. ایدد  مدد ل  کدد ام بددرای هددر بددا چندد ی  زیرشددا هو  هدداارز و  هددامهارت

 هددایمحی تحقیقددات متعدد دی بددود کدده بددا تمرکددز بددر نیازهددای روز  هاییافتددهتاصدد  

آمددوز  سددع  داشدد   ۀتددوز رد ج یدد  ریدداتظنو  نیازهدداآموزشدد ، ماهیدد  متغیددر ایدد  

داند ،   سرشدا اصدح  ترسدی  کند . در   ه در سده سرشدا تتصویر جامع  از معحد  شایسد

در داندد   درسدد ، ریزیبرنامددهمحددی  آموزشدد ، داندد   دربددارۀداندد  محتددوای ، داندد  

. در شددد پیشددنهاد  شددنا    دددودو  انآمدددوزدان شددنا    تددد ری ، نظریددات زمیندد 

 هدددایمهارتفددردی،  هددایمهارت یری  کحددا ، مددد یهددامهارت، هددامهارت  سرشددا 

، هدداارز   مطددر  شدد  و در سرشددا  تددأمح  هددایمهارتو  تدد ری  هددایمهارتارتبدداط ، 

 پدد یریتربی تعهدد  شددغح ، ، العمرمددادامبدداور داشددت  بدده یددادگیری مشددارکت ، یددادگیری 

                                                           
1. Koster, Brekelmans, Korthagen, & Wubbels 

2. VSK (values, skills, knowledge) framework 
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  ل تمددامقبددا   داشددت  درو اتسددا  مسددئولی فددردی هددایتفاوتان، آمددوزدان تمددام  

 ان پیشنهاد ش .آموزان د

 اضددافه آن بدده دیگددری عناصددر و شدد ه داده بسدد  کمدد  کدد ا وی مدد ل زمددان گدد ر بددا

 سرشددا   شددود م شددنا ته V3SKبددا عنددوان  کدده شدد ه اصددحا  مدد ل در. ه اسدد گردیدد 

 هاییرشدا هز ،هاشدا ه اید  از هرکد ام کدهشدون  م  تقسدی  شدا ه سده بده  دود هاارز 

 ایهددیرشددا هز نیددز داندد  و مهددارت یهاسرشددا ه  یچنددهم. دارندد  را  ددود  دداص

 هدددایارز  ی وعندددا بدددا شا صددده سددده ،هدددانگر  سرشدددا   در.  نددددار بیشدددتری

 در. اسدد  شدد ه مطددر  جامعدده و ترفدده بدده  دد م  و معحمدد  هویدد  ،آموزمحددوردان 

  همدد بدده داشددت  بدداور همدد ل ، همچددون ی هامؤلفدده ،آموزمحددوردان  هددایارز  شددا  

 هددایتفاوت بدده نهددادن ار  و آمددوزدان  هددر هایی پتانسدد پددرور  بدده  هددتع ان،مددوزآ دان

 بالددا، اسددتان ارهای تعیددی  یهامؤلفدده معحدد ، هویدد   شددا  در. اسدد  شدد ه اکددر فددردی

 شدد ه یددانب شدد نایترفدده و مدد اریا حاق پیشددرف ، بددرای تحددا  یددادگیری، بددرای اشددتیاق

 مسددئولی  مشددارکت ، یریگدایدد یهالفددهؤم جامعدده، و ترفدده بدده  دد م  شددا   در و اسدد 

 بددرای لددازم یهددامهارت  سرشددا  بادد  در. اسدد  گردیدد ه مطددر  مباشددرت و اجتمدداع 

 ،یریت مدد  ود اجرایدد ، مدد یریت ، آموزشدد ، ،تددأمح  هددایمهارت ،ایترفدده صددحاتی 

 بایدد  معحدد  ،داندد   سرشددا  در و اسدد  شدد ه پیشددنهادهیجددان   هددو  و ابدد اع  فندداوری،

 و زیسدد ی  محدد ،برنامدد  درسدد  ،هایاسدد س آمددوز ، ،امحتددو ،ناآمددوزدان   ددود، رۀبددادر

 .باش  داشته کاف  اطحاعات هافرهن 

وزارت  توسدددد کدددده  یاترفددددهصددددحاتی   یهامدددد ل یدددد تری ج در یکدددد  از 

، یاترفده، مهدارت یاترفدهداند   یهاسرشدا هنیدز  معرفد  شد هترکیده  وپرور آموز 

. در سرشددا ه داندد  (4091 ،9ن)اوزتوسددا  اسدد شدد ه  طددرم هدداارز و  هددانگر و 

. گیددرد مقددرار  اینامددهیی آاجددزای داندد  موضددوع ، داندد  تاصصدد ، و داندد   یاترفدده

مهددارت طراتدد  آموزشدد ، مهددارت مدد یری  محددی   ،یاترفددهمهددارت  در زیرمجموعدد 

 شدد هیددادگیری، مهددارت مدد یری  فرایندد  تدد ری  و مهددارت سددنج  و ارزیدداب  مطددر  

                                                           
1. Uztosun 
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 یهددددداارز پاینددددد ی بددددده  ،هدددددارز او  هدددددانگر   سرشدددددا و در اسددددد  

ر بدده کددار جمعدد  و بدداو، آمددوزدان المححدد ، نگددر  درسدد  نسددب  بدده بددی لا حدداق لمح 

  (.  4091، 9کارتال و باسولاس  ) ش هپیشنهاد  یاترفه مشارکت  و اعتقاد به توسع 

 گونددهی ا معحمددان ایترفدده هایصددحاتی متعدد د  یهامدد لاز بررسدد  تعدداری  و 

ی هامؤلفدده عنوانبددهرا  هددامهارتو  هددادان ، هدداارز هددا آن اکثددرکدده  دوشدد مدداسددتنبا  

و  هدداارز ، نظرانصددات بدده بدداور بسددیاری از  .اندد کردهمطددر   ایترفددهاصددح  صددحاتی  

امددا  ،(9111، 4باشددن  )فراسددر و سددان رز تربیدد  معحدد   بایدد  در اولویدد  برنامدد هددانگر 

ندداچیز  معحدد تربیدد   هایبرنامددهیاری از سددب ادد  درایدد  بسدده   ندد اهدادتحقیقددات نشددان 

آموزشدد  بدده رفتارهددای اکتسدداب   هددایمحی در مهددارت (. 9111، 9هیدد ان)بددوده اسدد  

ه  دتسدهی  فرایند  یدادمنظدور بدهکدردن داند  اکتسداب  که تاصد  عمحیدات  شود ماطحاق 

 اهیسددتگ شا سددته ازیدد  د(. ا4009، 2)اروایدد  اسدد ان و مدد یری  کحددا  آمددوزدان بدده 

آموزشدد ،  هددایمهارتاز:  اندد عبارتهددا آن کدده اهدد  دهندد  مرا تشددکی   یاگسددتردهیدد  ط

 ایترفددهصددحاتی    دانشدد  سرشددا  مدد یریت . هددایمهارتو  ، فددردیتددأمح ارتبدداط ، 

 1چاندد  و چدد  ای،بن یتقسددی . در شددود مرا شددام   یاگسددتردهطیدد  نیددز معحمددان 

حاعددات همچددون اط های رشددا هیز تفسددیر و دد  جز صددورتبه( ایدد  طیدد  را 4001)

 ، آشددنای  بددا فراگیددران،برنامدد  درسدد داندد   داندد  محتددوای ، آموزشدد ، هددایمحی دربددارۀ 

 .ان کردهو  ودشناس  را مطر    آموزشدان 

ارزیددداب  بدددرای را  یانامهپرسددد  ،تحقیقددد  ایپدددرو هدر ( 4001)چانددد  و چددد  

در ایدد  نجاریدداب  کردندد . هو طراتدد   پورنگاان در سددنومعحمدد ایترفدده هایصددحاتی 

را ارزیدداب  کردندد .  ایترفدده  نام  صددحاتیپرسدد  گویدد  90 دانشددجومعح  616تحقیدد  

در ن کده امحققد مفدرو  سدا تار عدامح نشدان داد  تأیید ینتای  تاصد  از تححید  عدامح  

مطددر   ایترفدده هایصددحاتی ی اصددح  هامؤلفدده عنوانبدده ارز و  مهددارت، داندد  آن

                                                           
1. Kartal and Başol  
2. Fraser and Saunders 

3. Haydon 

4. Irvine 

5. Chong Cheah 
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ان، آمددوزدان   همد پد یریتربی بداور بده  نامهپرسد . در اید  اسد   یدیأتمدورد  ، هگردید

، تعهد  بده ترفده معحمد ، نیداز بده یندوآور، ایجداد روتیده ابد ا  و تدأمح نیاز بده تد ری  

و  دد م  بدده  مسددتمر داندد  فددردی یفددردی، ارتقددا هددایتفاوتتعامدد  بددا والدد ی ، در  

، هددامهارت گردیدد . در سرشددا    یددیتع هدداارز سرشددا ه  ایهیرمؤلفددهز عنوانبددهجامعدده 

ان، مدد یری  کحددا ، سددنج  آمددوزدان هددای تدد ری  اثددربا ، تشددوی  مؤلفددهزیر

در  نظریدداتان، تعامدد  بددا دیگددر عناصددر آمددوز ، کاربسدد  آمددوزدان  یهاآمو تدده

 برنامدد  هددایی فعالو مدد یری   آمددوز ، مدد یری  زمددان ۀدر تددوز پردازییددهنظرآمددوز ، 

هددای داندد  محتددوای ، انتاددا  منددابع، مؤلفددهزیر ،داندد   باددو در    شدد تعیددی درسدد 

تدد ری ، سددنج  و ارزیدداب ،  هددایفناوری، راهبردهددای تدد ری ، سددؤالاتپاسدداگوی  بدده 

بهیندده از ابددزار  ۀو اسددتفاد انآمددوزدان بددا نیدداز  امحتددو سددازگار کددردنبدداز ورد، مشدداوره، 

 .ش سنج  استارا  

طراتدد  و اعتبارسددنج  کددرد تددا  یاهنامپرسدد ( 4091) 9سددن در تحقیقدد  دیگددر کا

منددابع  براسددا . کندد و ارزشددیاب   بسددنج معحمددان عحددوم را در مددالزی  ایترفددهصددحاتی  

معحدد  دبیرسددتان  490و از  شدد اسددتارا   ایترفددهگویدده بددرای صددحاتی   61موجددود 

  از نتدای  تاصد لیکدرت تعیدی  کنند . اینقطدهرا در مقیدا  پدن هدا آن  واسته ش  اهمی 

نام  اولیدده در سدده پرسدد گویدده در  61گویدده از  24اکتشدداف  نشددان داد  مح اعدد تححیدد 

ان، تعهد  بالدا آمدوزدان   همد پد یریتربی همچدون بداور بده  گویده 91) هاارز  سرشا  

(، و پیددروی از اصددول ا حدداق  گروهدد  بدده کددار انآمددوزدان  تدد ری ، تشددوی  بدده ترفدد 

شددنای  بددا آ، هایددهنظر اصددول، فدداهی ،م ،تقددای    بدداشددنایآ هجمحدداز  گویدده 91) هددادان 

و ( یدادگیری-و آشدنای  بدا راهبردهدای یدادده  اصول ارزشیاب ، آشدنای  بدا مندابع آموزشد 

ان و آمدوزدان مهدارت تعامد  بدا مد یری  کحدا  و آزمایشدگاه،  شدام  گویده 6) هامهارت

 . ن  اری ش( بارگیادگیری در ت ری  نظریاتو کاربرس   وال ی 

                                                           
1. Kosni 
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 یاترفدده هایی صددحاتنیددز تحقیقددات  پیرامددون  ایوترفدده فن یهددا زومآ در تددوزۀ

بدده ( 4091) 9و عمددر انددور ، راسددت ،ی آفددر پهوهشدد ،اسدد . در  گرفتددهمعحمددان صددورت 

معحمدددان  یاترفددده هایی صدددحاتتمدددام  کددده رسدددی ن   یاترفدددهمددد ل  از صدددحاتی  

رتبدداط  و ا  ، تددوانیاهترفددتددوان   تددوان  تدد ری ، در چهددار طبقدد  4ای وترفدده فن

معحمددان  یاترفدده هایی صددحات. همچنددی  بددا هدد   تعیددی  گیرندد  متددوان  فددردی قددرار 

( بدده مدد ل  دسدد  4091) 9در تحقیدد  دیگددری تاپددان  و سددالون ای در فنحاندد   وترفدده فن

آموزشدد ، تددوان   سددهمهددارت و  ددرده 19معحمددان در  یاترفدده هایی صددحاتیافتندد  کدده 

   .دوش مری  عتو سنجش   تربیت 

ی هامؤلفدههدا آن اتفاقبدهدر اکثدر قرید   دهد م نشدان  شد ههدای انجامپهوه بررس  

شددمار بهمعحمدد   ایترفددهاصددح  صددحاتی   یهاسرشددا هو نگددر   داندد ، مهددارت

بددرای ارزیدداب  وجهدد  بررسدد  ایدد  مدد ل سدده رسدد م  نظربددهامددا آنچدده ضددروری ؛ روند م 

 اجتمددداع فرهنگ و در بافددد   اص ددد یهارشدددتهدر معحمدددان  ایترفددده هایصدددحاتی 

ایدد   از جمحددهدر ایددران زبددان انگحیسدد   تددوزۀ آمددوز . اسدد آموزشدد   دداص  هددایمحی 

بسددترهای بددا توجدده بدده کمیدد  و کیفیدد  تحقیقددات صددورت گرفتدده از  کدده سدد هاتوزه

. لدد ا نظددر بدده فقدد ان ابددزار شددود ممحسددو  انجددام ایدد  دسدد  تحقیقددات  مناسدد  بددرای

بدر آن شد ن  تدا  محققداندر ایدران معحمدان زبدان انگحیسد   ایترفده هایصدحاتی نج  س

در ایدد  تددوزه  ایترفدده هایصددحاتی تحقیقددات  ابددزاری بددرای سددنج    در قالدد  طرتدد

 بددود کدده برنامدد  جهدد  آن ازطراتدد  و هنجاریدداب  نمایندد . ضددرورت سددا   ایدد  ابددزار 

 سددازوکاربددا  نیددافرهنگ هشددگادان ی تأسدد بددا یددراًا تربیدد  دبیددر زبددان انگحیسدد  در ایددران 

شد ه اسد  و سدنج   روجد  ای تدازه  ندوین  وارد مرتحد کامحداً برنامد  درسد ج ی  و 

 .اس تا ز اهمی   پی  از ی ب برنام  درس ای  

 

 

                                                           
1. Arifin, Rasdi, Anuar, & Omar 

2. vocational teachers 

3. Tapani and Salonen  



  شمارۀ اولپنجاه و سوم، دورۀ ترجمه                                  طالعات زبان و م                                                      916 

 

 یشناسروش. 3

 هایآزمودن. ۱. 3

 ارشدد  کارشناسدد  کارشناسدد ، یحانالتحصددفارغ همدد شددام  آمدداری ایدد  تحقیدد    جامعدد 

مشدغول بده آموزشد   هدایی مح درکده بدود در ایدران حیسد  گانزبدان های گرای تری کد و

انتاددا  شدد ن .  در دسددتر  نموندد  عنوانبدده نفددر 901هددا آن از بددی و  تدد ری  بودندد 

 آم ه اس . 9در ج ول  پهوه   مشاصات جمعیت  نمون
 

 پژوهش نمونةمشخصات جمعیتی . ۱ جدول

 درصد فراوانی بندیطبقه متغیر

 99ل9 11 مرد سی نج

 61ل1 490 نز

 )سال( سابقه ت ری 

 6ل4 91 9-1

 42ل6 11 1-90

 42ل6 11 90-40

 41ل4 11 40-41

 91ل9 11 41-90

 گرای 

 11ل1 461 آموز 

 2ل6 92 مترجم 

 1ل4 96 ادبیات

 4ل6 1 شناس زبان

 م ر  تحصیح 
 1ل1 41 کارشناس 

 11 491 کارشناس  ارش 

 94ل1 91 دکتری
 

 وهشژپ روش. 2. 3

 هایصددحاتی  نظددری مبددان  ابتدد ا. بددود  شددیمایپ نددو  از  فیتوصدد پددهوه   یددا رو 

 ایدد  در مطددر  نظددری هددایچهارچو  براسددا  و بررسدد  شدد  زبددان معحمددان ایترفدده

 هاگویدده سدد  . شدد  را ااسددت محققددان توسدد  مؤلفددهزیر 24 و اصددح   مؤلفدد سدده تددوزه

 زبدان تدوزۀ آمدوز  در نظرانات صد زا نفدر پدن  ا تیدار در محتدوای  رواید  تأیید  برای

 یددا تدد  ، تحفیدد ، هاگویدده بر دد  ،شدد همطددر  نظددرات براسددا . گرفدد  قددرار انگحیسدد 
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 فددرم یسددازآماده از پدد . شدد  گنجاندد ه نامهپرسدد  در گویدده 96 یدد نها در و شدد  اضددافه

 ارشدد   کارشناسدد انیحالتحصددفارغ از نفددر 91 از مقدد مات  پهوهشدد  در ،نامهپرسدد   اولیدد

هددا آن نظددرات سدد   .نمایندد  تکمیدد  را نامهپرسدد  شدد   واسددته زبددان آمددوز  ی گددرا

 براسددا  .شدد  یآورجمددعهددا آن بدده  دهپاسدد  و سددؤالات فهدد  سددهول  در صددوص

 نسدا  و شد  اعمدال نامهپرسد  در مفهدوم  و لفظد  تغییدرات یاپداره شد همطدر  نظرات

  گویدد بایدد  نامهپرسدد یدد  ار د هددا دنموآز .شدد   ظددیتن و تهیدده گویدده 96 همددان بددا نهددای 

، 2، مهدد  1 یحدد  مهد  ) کدرتیل یانقطددهپدن  ا یددمق از اسدتفاده بددارا  ایترفدهصدحاتی  

نظددر بدده اینکدده  .ارزیدداب  کنند ( 9، دیرضددروری 4 نظر کددردنصدر ، قابدد  9نظدری ندد ارم 

ن زبددا ه،نامپرسدد کاررفتدده در هددا سددطش پیشددرفته بددود زبددان بددهسددطش زبددان  آزمددودن 

 آزمددون-آزمددون رو  بدده آزمددودن  90 روی بددر نامهپرسدد  اعتبدداراددا  شدد . تانگحیسدد  ان

 اجددرای دو بددار همبسددتگ  ضددری . شدد  محاسددبه هفتدده دو زمددان   فاصددح بددا مجدد د

 دروندد  همسددان  و اسدد  معنددادار 0ل009 سددطش در کدده بددود 0ل19 بددا برابددر نامهپرسدد 

 تدد   داد شددانن  نتددای. آمدد  دسدد بدده 0ل149 بددا کددرون آلفددای طریدد  از نامهپرسدد 

 رویدد  از ا و کندد م ن ایجدداد نامهپرسدد  اعتبددار در  تددوجه قابدد  تغییددر هاگویدده از یدد یچه

، نامهپرسدد پدد  از اطمینددان از روایدد  محتددوای  و پایددای   .ان مناسدد  گویدده 96 تمددام 

  ی رشددتکتددرو د کارشناسدد ، کارشناسدد  ارشدد  ی التحصددفارغ 994ایدد  ابددزار در ا تیددار 

نفدر بدرای بررسد   901 یهداهداد، نامهپرسد قدرار گرفد  کده از اید  تعد اد  س زبان انگحی

 .ش  تححی  یاسازهاعتبار 

 نتایج. 4

کدار بدرده هدر ابتد ا تححید  عدامح  اکتشداف  بد نامهپرسد بررسد  سدا تار عدامح   برای

تححید  رو  از  ان،شد ه توسد  محققدبررسد  سدا تار عدامح  مفدرو  بدرای ش  و س  

 استفاده ش .  یتأییعامح  
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 تحلیل عاملی اکتشافی .۱. 4

در ابتدد ا از رو  تححیدد  عددامح  اکتشدداف   نامهپرسدد بررسدد  سددا تار عددامح   بددرای 

ی هامؤلفددهاز رو  تححیدد  بددود رفتدده عبددارت کارهاسددتفاده شدد . رو  تححیدد  عددامح  بدد

 مهناپرسدد مدد  تعدد اد عوا بایدد اصددح . قبدد  از تفسددیر نتددای  تححیدد  عددامح  در ابتدد ا 

بررسدد  تعدد اد عوامدد  اکتشددا  شدد ه از رو  تححیدد  مددوازی و  بددرایمشدداص شددود. 

 استفاده ش . اییزهسنگرمنحن  

 ی ترسدد نامهپرسدد بددرای تعیددی  تعدد اد عوامدد  اصددح   اییزهسددنگرمنحندد   9 نمددوداردر 

 اس . بدا توجده بده اید  منحند  مشداص اسد  کده سده عامد  اصدح  بدرای سدا تار ش ه

 اس . ش ه مشاص ارزافنرمتوس   نامهپرس 
 

 
 نامهپرسشبرای تعیین تعداد عوامل اکتشافی  ایسنگریزهمنحنی  .۱نمودار 

 

 یاعتمدداد قابدد رو   نامهپرسدد بددرای تعیددی  تعدد اد عوامدد   اییزهسددنگررو  منحندد  

زی از رو  تححید  مدوا نامهپرسد بدرای تعیدی  دقید  تعد اد عوامد   دلید همی  نیس . به

و  نامهپرسدد ی هامؤلفددهشدد ه توسدد  واریددان  تبیددی  4 ول جددر . دشددود م اسددتفاده

. همچندی  در اید  جد ول اسد  شد ه گدزار  هامؤلفدههدر ید  از  ۀهمچنی  مقدادیر ویده
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 96و  هنموندد 901  تححیدد  مددوازی بددا فددر  تعدد اد توسدد  رو ی شدد هتول ۀمقددادیر ویدده

 اس . ش ه گزار متغیر 
 

 موازی تحلیلاصلی و  مؤلفةتوسط  هدشاستخراج قادیر ویژةواریانس و م .2جدول 

 گویه
 موازی تحلیل اولیه ةمقادیر ویژ

 مقادیر ویژه صدک از انباشته % از واریانس % مجموع

 9ل111 49ل112 49ل112 1ل699 9

 9ل612 41ل160 0ل116 4ل991 4

 9ل642 92ل411 2ل241 9ل112 9

 9ل199 91ل491 9ل199 9ل291 2

 9ل210 29ل111 9ل110 9ل411 1

 9ل209 21ل911 9ل961 9ل499 6

 9ل911 21ل191 9ل411 9ل19 1

 9ل991 19ل210 9ل011 9ل901 1

 9ل416 12ل222 4ل112 9ل062 1

 9ل491 11ل911 4ل122 0ل111 90

 9ل400 11ل126 4ل611 0ل111 99

 9ل969 64ل914 4ل126 0ل191 94

 9ل999 62ل196 4ل222 0ل110 99

 9ل011 61ل491 4ل291 0ل111 92

 9ل061 61ل110 4ل411 0ل140 91

 9ل091 19ل141 4ل911 0ل112 96

 9ل001 19ل119 4ل022 0ل196 91

 0ل111 11ل120 9ل161 0ل101 91

 0ل121 11ل624 9ل104 0ل611 91

 0ل144 11ل296 9ل119 0ل626 40

 0ل116 19ل914 9ل196 0ل641 49

 0ل161 14ل116 9ل611 0ل601 44

 0ل191 12ل210 9ل692 0ل111 49
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 گویه
 موازی تحلیل اولیه ةمقادیر ویژ

 مقادیر ویژه صدک از انباشته % از واریانس % مجموع

 0ل194 16ل021 9ل111 0ل160 42

 0ل116 11ل211 9ل219 0ل149 41

 0ل111 11ل191 9ل249 0ل194 46

 0ل190 10ل999 9ل919 0ل109 41

 0ل104 19ل614 9ل929 0ل219 41

 0ل616 14ل149 9ل419 0ل211 41

 0ل621 12ل911 9ل494 0ل229 90

 0ل649 11ل941 9ل914 0ل244 99

 0ل119 16ل242 9ل011 0ل911 94

 0ل161 11ل209 0ل111 0ل914 99

 0ل191 11ل964 0ل111 0ل921 92

 0ل109 11ل496 0ل111 0ل901 91

 0ل211 900ل000 0ل112 0ل414 96

 

مشداص اسد  کده رو  تححید  مدوازی  4در جد ول  شد هگزار با توجده بده نتدای  

ه بدر  بدرای تدنک قاعد هطبد  بدر  چراکده ؛کند م مشداص  نامهپرسد نیز سه عام  بدرای 

رو  تححیدد  مددوازی و  توسدد  شدد هاسددتارا  ۀمقددادیر ویدده  تعیددی  تعدد اد عوامدد  مقایسدد

ی هامؤلفدهچهدارم کده در تححید   مؤلفده ۀتححی  عامح  اس . با توجه بده اینکده مقد ار ویده

ی بددرا شدد هگددزار  ۀاسدد  و ایدد  مقدد ار از اندد از 9ل291 برابددر بددا شدد هاستارا اصددح  

 اسددتارا قاب  نامهپرسدد (، فقدد  سدده عامدد  بددرای 9ل199سدد  )ا رتکوچدد ازی حید  مددوتح

 اس .

، بددرای نامهپرسدد و تثبیدد  تعدد اد عوامدد   نامهپرسدد بعدد  از تعیددی  تعدد اد عوامدد  

( direct obliminتفسددیر نتددای  تححیدد  عددامح  از چددر   متمایدد  دایرکدد  ابحددیم  )

. بدا توجده ه اسد  آمدمتماید     چدرامح  بدا تححید  عد  نتیجد 9در جد ول  استفاده ش .

بددرای  شدد هاسددتارا اول   مؤلفددمشدداص اسدد  کدده  9در جدد ول  شدد هگزار بدده نتددای  
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عدد  دوم ، بُسددنج م عدد  نگددر  را کدده بُ هددای  اسدد گویددهمتشددک  از  نامهپرسدد 

سددوم تدداوی عدد  و بُسددنجن  م را  مهددارتکدده  اسدد های  گویددهشددام   نامهپرسدد 

 .سنج م را  دان   مؤلفکه  های گویه
 

 direct obliminی اصلی با چرخش هامؤلفه تحلیل .3ل وجد

 Component گویه شماره

1 2 3 

   748. متعه  بودن به اصول ا حاق  91

   714. انآموزدان در  اتساسات و شرای   96

   701. تأمح اعتقاد به ت ری   99

   596. انآموزدان در قبال تمام   مسئولی اتسا   94

   572. یادگیری گروه  و مشارکت  هب اعتقاد 41

   567. فردی هایتفاوتاعتقاد به اص   41

   533. و رش  فردی ینوآوراعتقاد به  41

   508. داشت  رویکردهای صحیش در آموز  92

   428. به یادگیری مستمر باور داشت  90

   365. و تعه  مسئولی داشت  اتسا   99

  756.  یزسانآزمومهارت  92

  723.  مهارت ایجاد انگیزه 91

  769.  مهارت زبان  40

  698.  مهارت م یری  منابع 49

  668.  پهوه اق اممهارت  99

  649.  مهارت مشارک  96

  536.  مهارت ت  مسئحه 49

  526.  مهارت م یری  کحا  91

  518.  مهارت ت ری  44

  435.  ب مهارت  ودارزیا 42

  410.  اد هماهنگ  بی  اجزای ماتح جایمهارت  91

  404.  هاداده براسا  گیریی تصممهارت  91



  شمارۀ اولپنجاه و سوم، دورۀ ترجمه                                  طالعات زبان و م                                                      914 

 

 Component گویه شماره

1 2 3 

  343.  مهارت در استفاده از فناوری آموزش  41

  317.  ی و ت رمهارت م یری  زمان  46

 762.   آگاه  از فنون و راهبردهای ت ری  94

 755.   دان  سازمان  9

 732.    زشآمودان  90

 690.   فراگیران  ا شن 1

 671.   آموزش دان  محتوای  1

 645.   درس  و طرات  سرفص  درس  یزیردان  برنامه 2

 520.   شناس رواندان   9

 497.   دان  محتوای  4

 480.   دان  فناوری اطحاعات و ارتباطات 6

 454.  431. دان  زبان  1

 315.   ش آموزدان   1

 312. 304.  ی تحق دان  99

 

  نامپرسدد ی اصددح  گویددای ایدد  بددود کدده هامؤلفددهتححیدد     حاصدده نتیجدد طوربدده

 اس . ش ه ی تشکاصح    مؤلفپهوه  از سه 

 تأییدیتحلیل عاملی  .2. 4

 تأییدد یوارسدد  نتددای  تححیدد  عددامح  اکتشدداف  از تححیدد  عددامح   بددرایبعدد    در مرتحدد

اسددتفاده شدد .  AMOS افددزارنرماز  تأییدد ی شدد . بددرای انجددام تححیدد  عددامح بهددره گرفتدده 

 روجدد   4بددود. در شددک  نمددای  رو  بیشددینه درسدد  سددؤالرو  بددرآورد پارامترهددای 

بددی  متغیرهددای مکنددون   و همچنددی  رابطدد سددؤالشدد ه بددرای پارامترهددای مدد ل بددرآورده

و همبسددتگ  بددی  ضددرای  رگرسددیون  همدد اسدد . لددازم بدده اکددر اسدد  کدده  شدد ه ی ترسدد

   استان ارد اس .متغیرهای مکنون ضرای
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 نامهپرسش تأییدی عاملی تحلیل .2 نمودار

 

هددا قبد  از تفسددیر نتددای  تاصد  از تححیدد  عددامح  تأیید ی بایدد  از بددراز  مد ل بددا داده

 یهددابددراز  مدد ل سددا تاری بددا داده یهاشددا ص 2اطمینددان تاصدد  کددرد. در جدد ول 

وضددو    جدد ول بهشدد ه در ایددبددا توجدده بدده مقددادیر گددزار شدد ه اسدد .  تجربدد  گددزار 

بندابرای   اسد .قبول بدراز  مشاص اس  کده مد ل پیشدنهادی تحقید  دارای مقدادیر قابد 
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از طریدد  هددر دو رو  تححیدد  عددامح   انتددوان نتیجدده گرفدد  مدد ل پیشددنهادی محققددم 

 بود. نامهپرس اکتشاف  و تأیی ی مطاب  با انتظار طراتان 
 

 تأییدیهای برازش تحلیل عاملی اخصش .4جدول 

 تفسیر ملاک میزان شاخص برازش

 مطح 
x2 

درجه آزادی  901ل94

12 
- - 

p value 0061ع م براز  0ل01از بیشتر  0ل 

 قبولقاب  0ل10از  تربیش 0ل11 (GFIشا ص نیکوی  براز  )

 تطبیق 
 قبولقاب  0ل10از  تربیش 0ل11 (TLIلوی  ) -شا ص توکر

 براز  مطحو  0ل10 از تربیش 0ل11 (CFI) یق تطببراز   شا ص

 مقتص 

برآورد ریشه میانگی  مربعات  طای 

(RMSEA) 
 قبولقاب  0ل01از کمتر  0ل011

 براز  مطحو  0ل10از  تربزرگ 0ل12 (NFIش ه )شا ص براز  هنجار 

 

 گیرییجهنتبحث و . 5

 هایصددحاتی رای سددنج  بدد یانامهپرسدد هدد   ایدد  پددهوه  سددا   و هنجاریدداب  

 تأییدد یمنظددور از تححیدد  عددامح  اکتشدداف  و  ی بدد زبددان در ایددران بددود.معحدد   ایترفدده

نتددای  تاصدد   ،. در قالدد  تححیدد  عددامح  اکتشدداف شدد اسددتفاده  نامهپرسدد سددا تار عددامح  

ی اصدددح  هامؤلفدددهتعیدددی  تعددد اد  بدددرایاز رو  تححیددد  مدددوازی و منحنددد  سدددنگریزه 

تفسدیر نتدای  تححید   بدرایاصد  از چدر   متماید  دایرکد  ابحدیم  و نتای  ت نامهپرس 

اسد . بدرای تححید   اسدتارا   قابد نامهپرسد بدرای هدا نشدان داد سده عامد  گویهعامح  

نمددای  بددرای بددرآورد درسدد   رو  بیشددین AMOS افددزارنرمبددا اسددتفاده از  تأییدد یعددامح  

ضددرای  رگرسددیون و   همددانتاددا  گردیدد  کدده نتددای  نشددان داد  سددؤالپارامترهددای 

. همچنددی  بددراز  مدد ل هسددتن  یداسددتان ارمکنددون، ضددرای   یرهددایمتغهمبسددتگ  بددی  

 اسدد .بددراز   قبولقابدد دارای مقددادیر  نشددان داد کدده مدد ل پیشددنهادی هددادادهسددا تاری بددا 
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 توسدد  شدد همطددر چهددارچو  مفهددوم  نتیجدده گرفدد  اعتبددار و پایددای   تددوانم  بنددابرای 

  بددرای توانددم  نامهپرسدد و ایدد   تأییدد  شدد   تححیدد  عددامح  از هددر دو رو محققددان

 .استفاده شودمعحمان زبان انگحیس  در ایران  ایترفه هایصحاتی سنج  

 90و نگددر  ) (گویدده 92(، مهددارت )گویدده 94داندد  ) مؤلفدد سدده  نامهپرسدد در ایدد  

در  دالد مفهدوم اید  چهدارچو  مفهدوم  بدا چهدارچو  . شد ن  تأیید ( اسدتارا  و گویه

 کندد م و نگددر  را مطددر   داندد ، مهددارت  گانسددهکدده  ایترفدده هایصددحاتی  ۀتددوز

نویسددن گان ایدد  جسددتار دارد. تددا آنجددا کدده  کامحدداً مطابقدد هددا مؤلفددهاز زیر نظرصددر 

معحمددان زبددان  ایترفدده هایصددحاتی بددرای سددنج   یانامهپرسدد هنددوز  دانندد ،م 

ای هددمؤلفددهزیر اسدد ؛ لدد ا مقایسدد نشدد ه هنجاریدداب  و انگحیسدد  در ایددران طراتدد  

از   توجهقابدد امددا تعدد اد  ،یسدد ن یرپدد امکاندر ایدد  تددوزه  ایترفدده هایی صددحات

در  شددد همطر  هایصدددحاتی بدددا  نامهپرسددد شددد ه در ایددد  تأیی ی هدددامؤلفدددهزیر

عدد م  رسدد  م نظربدده هم وشددان  دارندد .دیگددر  یهدداتوزهدر  شدد ه طرات یهانامهپرسدد 

تفداوت ناشد  از شد ه هدای طراتد نامهپرسد بدا  نامهپرسد هدای اید  هگویاق بر   طبان

ای دیگددر هددای ترفدهای معحمددان زبدان انگحیسد  بددا صدحاتی هددای ترفدهماهید  صدحاتی 

 معحمان باش .

مهددارت از اهمیدد  بیشددتری نسددب  بدده  مؤلفدد زبددان انگحیسدد ،  تددوزۀ آمددوز در 

زیدرا معحد  زبدان  اسد ؛ر دوردار ریاضد  و عحدوم ب تدوزۀ آمدوز های دیگر همانن  توزه

زبدان   هدای چهارگاند در مهدارتباید  ها بای  بر دان  زبدان  تسدح  داشدته باشد  بحکده تننه

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

تدد ری  زبددان انگحیسدد  بددا رویکردهددای ج یدد  همانندد  رویکددرد ارتبدداط  ایجددا   ،طرفدد 

باشدد . داشددته  زیددادی مهددارتاط  و تعددامح  هددای ارتبددمهددارت ۀکندد  معحدد  در تددوز مدد

کده ( 4094) 9و ابیحد قد م محور پدی بدا نظرید  آمدوز  زبدان کداربردهمچنی  اید  یافتده 

ایدد  . همسددو اسدد دارد  تأکیدد  یآموززبددان یهابرنامددهبددر داندد  عحمدد  و داندد  عمحدد  

تقدال داند  پحد  بدرای ان توانند  م یآموززبدان یهداکحا نظریه بر ای  باور تکیده دارد کده 

                                                           
1. Pishghadam and Zabihi 
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 اسد ویدهه  برنامد  درسد زند گ  باشد  کده اید   دود نیازمند   یهامهارتبرای رسی ن به 

ه نقدد  کحیدد ی معحدد  در بددا توجدده بددلدد ا  (.9911 ،هاشددم  وفدداطم   قدد م،پددی  ،ندداوری)

ت دور از مهددار مؤلفدد هددا بدده ا تصدداص بیشددتری  تعدد اد گویدده یآموززبددان کیفیدد  برنامدد 

 . نیس انتظار 

یدا داند  زبدان   از فنداوری ارد همچدون داند  فنداوری و مهدارت اسدتفادهدر بر   مدو

  توانددم کدده بدد ون شدد   وجددود دارد ی بددهی تنددا ر  زبددان   چهارگاندد هددایمهارتو 

ید  نشدان بدهاید  تندا ر ید داشدته باشد . هدا آن ریشه در نگر  معحمان و سیست  ارزشد 

هدای ن دروسد  کده صدحاتی هدای درسد  تربید  معحد ، گنجاند سرفصد دهد  کده در م 

ضددروری  ،داندد ، مهددارت و نگددر  تنددمی  کندد  ای معحدد  را در هددر سدده تددوزۀترفدده

دهدد  توجدده بددی  از ای معحدد  را در معددر   طددر قددرار مدد . آنچدده صددحاتی  ترفددهاسدد 

بدده هددا آن کددردن شددرای  تبدد ی ن فددراه هددای دانشدد  دانشددجومعحمان بدد وتدد  بدده مقولدده

ید  از دانشدجویان بدا توجده بده تجربد    نگدر  اید  ط. در اید  میدان اصدحااسد مهارت 

در دوران تحصددی  و الگددوبرداری از معحمانشددان نیددز بایدد  از هددا آن تنددور  سددالچندد ی 

 تربی  معح  باش . های برنام اولوی 

 ،ی گرا ا حدداق. اسدد  تأمدد نگددر  نیددز بسددیار قابدد    مؤلفددقددرار گددرفت  ده گویدده در 

 یددادگیری بدده تددأمح ، اعتقدداد تدد ری  بدده ن، اعتقددادآمددوزادان  ، در پ یریی مسددئول

از جمحدده  مسددتمر و یددادگیری نددوآوری، فددردی هددایتفاوت اصدد بدده  باورداشددت مشددارکت ، 

بدا  هامؤلفدهاید   مقایسد  .دهند  ممعحد  را تشدکی   ین بجهدان که شداکح  هستن  ی هامؤلفه

 انگیزگددد  ب دهددد  م( نشدددان 9911مان )اقتصدددادی، دانشدددجومعح انگیزگددد  بعحددد  

نگرشد    مؤلفداز فقد ان ید  یدا چند   متدأثر یرمسدتقی دمسدتقی  یدا  طوربدهان دانشجومعحم

   .اس 

 یهدداپهوه در  محققدان ،هددای داند  و مهدارتمؤلفدههدا در بدا توجده بده تنددا ر گویده

 ۀدر تدوز ایترفدهی    م ل  را طراتد  و ارزیداب  کنند  کده بدرای هدر صدحاتنتوانم آت  

کسدد  مهددارت چراکدده  ؛تعریدد  کندد  مهددارت ۀتددوزدیگددری در  ایهصددحاتی  داندد ،

ت سددطش مهددار یارتقددا از طرفدد  و کسدد  داندد  و یسدد ن یرپدد امکانبدد ون کسدد  داندد  
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  بددا اعمددال توانددم ایدد  روندد  پددهوه  تنگدداتنگ  دارد.  نیددز دالبدداً بددا نگددر  افددراد رابطدد 

از پددی  ی  بددمدد ل دالدد  در ایدد  تددوزه را  سددق  و صددح  ،تححیدد  عددامح  اکتشدداف 

همچنددی  بددا توجدده بدده اینکدده نقدد  و کددارکرد معحدد  در تعدداری   .کندد و کنکددا    بررسدد

هددای ای کدده صددحاتی نامهپرسدد طراتدد  ج یدد  گسددتردگ  بیشددتری پیدد ا کددرده اسدد  

هددای ا تصاصدد  ارا دده نمایدد  هددای عمددوم  و صددحاتی معحمدد  را در دو بادد  صددحاتی 

های آموزشد  بد ون شد  عناصدر و مؤلفده هدای آتد  تحقید  باشد .از دیگر توزهتوان  م 

ای معحمددان نیددز تددابع  از های ترفددهو صددحاتی در تددال تغییرندد   دا مدداًدر دنیددای امددروز 

و  هامددد ل  لددد ا سدددا   ابدددزار ج یددد  و توسدددع ؛ایددد  ماهیددد  متغیدددر  واهددد  بدددود

 اه  بود.ی ای  توزه  وهاضرورتاز تازه های مفهوم  چهارچو 

 کتابنامه

 فرهنگیدان دانشگاه انگحیس  زبان دانشجومعحمان بر   در آن هایچال  و ( انگیزه9911اقتصادی، ا. )

 .991-999 ،(4)19 ،و ترجمه زبان مطالعات. آمیاته ایمطالعه: مشه 
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Arifin, M. A., Rasdi, R. M., Anuar, M. A. M., & Omar, M. K. (2018). 

Competencies of vocational teacher: A personnel measurement framework. 

International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 

7(14). doi: 10.6007/ijarbss/v7-i14/3659 

Barber, M., & Mourshed, M. (2007). How the world’s best performing school 

systems come out on top. Retrieved from https://b2n.ir/099362  

Chong, S., & Cheah, H. (2009). A values, skills and knowledge framework for 

initial teacher preparation programs. Australian Journal of Teacher Education, 

34(3), 1-17. 

Chong, S., & Ho, P. (2009). Quality teaching and learning: A quality assurance 

framework for initial teacher preparation programs. International Journal of 

Management in Education, 3(3&4), 302-314. 

Cochran-Smith, M. (2001). The outcomes question in teacher education. Teaching 

and Teacher Education, 17(5), 527–546. 

https://b2n.ir/099362


  شمارۀ اولپنجاه و سوم، دورۀ ترجمه                                  طالعات زبان و م                                                      911 

 
Darling-Hammond, L., & Bransford, J. (2006). Preparing teachers for a changing 

world: What teachers should learn and be able to do. San Francisco, CA: 

Jossey Bass. 

Dewey, J. (1926). My pedagogic creed. Journal of Education, 104(21), 542–542.  

Fraser, V., & Saunders, M. (1998, September). Communities in search of values: 

Articulated shared principles in initial teacher education. Paper presented at 

BERA Conference. The Queen’s University, Belfast, Ireland. 

Goodwin, A. L. (2008). Defining teacher quality: Is consensus possible? In M. 

Cochran-Smith, S. Feiman-Nemser, D. J. McIntyre, & K. E. Demers, (Eds.), 

Handbook of research on teacher education: Enduring questions in changing 

contexts (pp. 399–403). New York, NY: Routledge.  

Haydon, G. (1997). Teaching about values: A new approach. London, England: 

Cassel. 

Houston, R. W. (1985) Competency-based education. In T. Hussen, & T. N. 

Postlethwaite (Eds.), The international encyclopedia of education research and 

studies (pp. 898–906). Oxford, England: Pergammon. 

Huntly, H. (2008). Teachers’ work: Beginning teachers’ conceptions of 

competence. The Australian Educational Researcher, 35(1), 125-145.  

Irvine, J. J. (2001). Critical knowledge for diverse teachers and learners. 

Washington, DC: AACTE. 

Kartal, G., & Başol Ç. H. (2019). Generic teacher competencies and the English 

language teacher education program in Turkey. Novitas-ROYAL (Research on 

Youth and Language), 13(2), 133-154. 

Kosni, A. N. (2017). An exploratory factor analysis on generating of quality of 

science teacher attributes from Malaysian science teacher perspectives. 

International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 

7(3), 613-623. 

Koster, B., & Dengerink, J. J. (2008). Professional standards for teacher educators: 

How to deal with complexity, ownership and function. Experiences from the 

Netherlands. European Journal of Teacher Education, 31(2), 135-149.  

Koster, B., Brekelmans, M., Korthagen, F., & Wubbels, T. (2005). Quality 

requirements for teacher educators. Teaching and Teacher Education, 21(2), 

157-176.  

Mulder, M. (2001). Competence development in organization: Perspectives and 

practice. The Hague, Netherlands: Elsevier. 

Pishghadam, R., & Zabihi. R. (2012). Life syllabus: A new research agenda in 

English language teaching. TESOL Arabia Perspectives, 19(1), 23-27. 

Putri, Z., Yoestara, M., Aziz, Z. A., & Yusuf, Y. Q. (2019). The correlation 

between Professional development training and English teachers’ competence. 

Journal of Physics: Conference Series, 1232. doi: 10.1088/1742-

6596/1232/1/012037 

Rychen, D. S., & Salganik, L. H. (2006). Key competencies for a successful life 

and well-functioning society. Göttingen, Germany: Hogrefe and Huber. 



 911                                          ...                یاترفه یها ینام  صحاتپرس   ابیسا   و هنجار 

 
Selvi, K. (2010). Teachers’ competencies. Cultural International Journal of 

Philosophy of Culture and Axiology, 7(1), 167-175.  

Tapani, A., & Salonen, A. O. (2019). Identifying teachers’ competencies in Finnish 

vocational education. International Journal for Research in Vocational 

Education and Training, 6(3), 243-260. 

Uztosun, M.  S. (2018). Professional competences to teach English at primary 

schools in Turkey: A Delphi study. European Journal of Teacher Education, 

41(4), 549-565.  



  شمارۀ اولپنجاه و سوم، دورۀ ترجمه                                  طالعات زبان و م                                                      910 

 

(هایهگواز  یانمونه)معلم زبان انگلیسی  یاحرفه هاییتصلاح نامةپرسش  

 

 لم زبان ..................من دانش تحقیقی برای یک مع نظربه -۱

 ن ارد اهمی   -

 کردن اس  نظرصر قاب   -

 نظری ن ارم -

 مه  اس   -

 بسیار مه  اس  -

  

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

 اهمی  ن ارد  -

 کردن اس  نظرصر قاب   -

 نظری ن ارم -

 مه  اس   -

 بسیار مه  اس  -

 

 م زبان .......................ور داشتن به کار گروهی برای یک معلمن با نظربه -3

 اهمی  ن ارد  -

 کردن اس  نظرصر قاب   -

 نظری ن ارم -

 مه  اس   -

 بسیار مه  اس  -
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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.  

--------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 
BIODATA 

Name: ……………………………...........…..       Teaching Experience: 0 ⃝        ≤5 ⃝         
5- 10 ⃝           10-20 ⃝             
Degree: BA ⃝     MA ⃝     Ph.D.⃝            Major: Teaching ⃝   translation ⃝   

Literature ⃝ Linguistics ⃝      

--------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 
  

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 
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6. I think believing in life-long learning is ……                      

 a. unimportant     b. negligible        c.no opinion       d. important         

e. very 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       d. important         

e. very important 

 

10. I think content area knowledge is ……                      

 a. unimportant     b. negligible        c.no opinion       d. important         

e. very 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                                          ...                یاترفه یها ینام  صحاتپرس   ابیسا   و هنجار 

 
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       d. important         

e. very 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 
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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       d. important         

e. very important 

 

30. I think reflective and self-evaluative skill is ……                      

 a. unimportant     b. negligible        c.no opinion       d. important         

e. very important 

 

31. I think research knowledge is ……                      

 a. unimportant     b. negligible        c.no opinion       d. important         

e. very important 

 

32. I think Showing concern about professional ethics (following 

moral rules and principles) is ……                      
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 a. unimportant     b. negligible        c.no opinion       d. important         

e. very 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       d. important         

e. very important 

 

35. I think Time management/lesson plan skill is ……                      

 a. unimportant     b. negligible        c.no opinion       d. important         

e. very important 

 

36. I think Understanding students’ feelings and problems (empathy) 

is ……                      

 a. unimportant     b. negligible        c.no opinion       d. important         

e. very important 

 

         

 

  

  

  

 

 

 

 نویسندگان ربارةد

انشددگاه فرهنگیددان اسدد . انگحیسدد  داسددتادیار گددروه زبددان  ابوالفضللل خللدامرادی

 .باش تربی  معح  م  ۀتر در توزشان بیشهای ایپهوه 

هدای اسدتادیار گدروه زبدان انگحیسد  دانشدگاه فرهنگیدان اسد . پدهوه  مقصودی مجتبی

 .باش دوزبانگ  و معح  فکور م  ۀایشان بیشتر در توز

 

 


