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 چکیده

یکدیهر دارند و با  یناگسگگسگگتن یوندیدانشگگهاپ  و درک مطلب و محیط خواندن  مهارتِ

ای جدّی لطمه انیدانشگگجو یدانشگگها  یاواند به زندگیمهارت م نیدر ا یضگگعو و نااوان

زبان  یبسگگندگ ی اآزموناز  یمهمّ اریبخا بسگگ یاوانمند نیسگگنجا ا از  مین رو بزند.

 یزبان فارسگگ آزمون ؛ ازجملهد دیمخود اختصگگا  را به زبانان برای غیر فارسگگی یفارسگگ

سگگنجا  یبرا یاریعنوان معاز چهار سگگال اسگگ  به ایب کهمشگگهد  یوسگگدانشگگهاپ فرد

و  رانیا یشگگهر ا یدر برخ ،رانیا ی اورود به دانشگگهاپ یزبان برایفارسگگریغ انیدانشگگجو

 ی ادادپ ی رش، به بررسگگگیمگدل آمار بگا کمگ   ژو ا نیدر ا .دشگگگویعراق برگزار م

آموزش  یالمللنیشگگدپ در مرکز ببرگزار ی ااز آزمون یکی ۀ بخاِ خواندنشگگدیگردآور

 بخاِ ییایکه  ا حاکی از این بود  ایبررس یم. رداختمشهد  یفردوسدانشهاپ  یزبان فارسگ

 .دیآینمشمار به ییساز رقم بالاآزمون سگرنوشگ   ی یکه برا اسگ  ۶۷/0خواندن آزمون 

ح در سط بیانهر این نکته بود که سگاالات آزمون عمدااً ، رسگا -یندآزمو مچنین نقشگ  

ا و  زیاد  رسانسبتاً اوان اعداد اما نقط  قوت این آزمون را میداوطلبانِ متوسّگط  سگتند. 

 نظری یآزمون با مبانمقایسگگ  نیز انوع آنها از نظر نوع اطلاعات خواسگگته شگگدپ دانسگگ . 

 ییایبهبود  ا یراب ییرا کار ا اا کردامکان را فرا م  نیاحان اافل اط طرّشگگگدپ اوسگگگّ ارائه

سگاالات آزمون بسگندگی فارسگی دانشگهاپ فردوسگی مشهد از نظر نوع ارائه بد یم.  آزمون
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 ایی از نوع ارکیبی و ای  سگگتند و  رسگگاهلیابی و یا سگگلسگگمطابق ، عمدااً از نوع محل

ار شگدن ساالات بینجامد. اگر از منظر ا دا  خواندن به آزمون اواند به سگخ اولیدی می

برای کنیم که سگگگاالات عمدااً متناسگگگب با ا دا  خواندن دپ مینها ی بیندازیم، مشگگگا 

 که درسه نظر میخواندن برای رسگیدن به درک مقدّماای  ستند. بو نیز   یداکردن اطّلاعات

این آزمون به سگگاالاای متناسگگب با ا دا  خواندن برای یادگیری و نیز  د  خواندن برای 

ز دارد که از سگگطح دشگگواری بالااری برخوردار ادغام اطّلاعات در بین چند متن مختلو نیا

   ستند.

محور،  مهارتمحور، سگگنجا آزمون بسگگندگی زبان فارسگگی، سگگنجا اکلیو ها:کلیدواژه

 .مهارت خواندن،  ایایی آزمون

 مقدّمه -1

شگگمار شگگوند و این  دیدپ در ااریع عمر بشگگر امری نو هور بهزادپ نمی 1 ا با اوانمندی خواندنانسگگان

اند. باوجوداین، امروزپ شگگگرایط اوان افرادی را یگافگ  کگه از این اوانگایی محرومد.  نوز  م میآیگمی

ای اسگگ  که ضگگعو در مهارتِ خواندن و درک متون، مشگگکلات گونهزندگی در جوامع انسگگانی به

  ایخوانبودن باید متنآورد.شگگگهروندان جوامع امروزی برای موفّقوجود میبسگگگیاری را برای افراد به

ن مهارت بودن از ایبهرپکند، امّا بیخوبی باشگند.  رچند اوانمندی خواندن، موفّقی  فرد را اممین نمی

گرداند. اختراع رایانه و اینترن  نیز نتوانسگگته اسگگ  از ا مّی  رسگگیدن به موفّقی  را برای او دشگگوار می

 .(Grabe, 2009 :5)بکا د این  دیدپ 

 ای ا ی نیز  یوندی ناگسگگگسگگگتنی دارند و بسگگگیاری از فعّالی مهگارتِ خواندن و محیط دانشگگگه

 ا،  ا، اطّلاعیه ا، مقالهدانشگگگجوایگان در دانشگگگهگاپ با خواندن متون در م انیدپ اسگگگ . خواندن کتا 

 ای آزمایشگهاپ و انتخا  واحد،  مه نیازمندِ داشتن اوانمندی خواندن  ای کلاسگی، گزارشیادداشگ 

  ای دانشها ی فرد آسیبی جدّی بزند.اواند به فعّالی می اس . ضعو در این مهارت

 در لیاحصگگگ  ادام قصگگگد که یداوطلبان دانشگگگهاپ، طیمح در خواندن یاوانمند  یا مّ لیدلبه

 جه بدین. باشگگند مندپبهر یکارآمد شگگکل به مهارت نیا از سگگ یبایم دارند، را رانیا ی ادانشگگهاپ

 خود به را یفارسگگ زبان یِبسگگندگ ی اآزمون از یمهمّ اریبسگگ بخا مهارت، نیا سگگنجا که اسگگ 

                                                           
1. Reading Skill 
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 ی اآزمون از یکی عنوانبه زینمشهد  یفردوس دانشگهاپ یفارسگ زبان جامع آزمون. د دیم اختصگا 

 هب ورود زبانِیرفارسگگیغ انِیمتفاضگگ یزبان یاوانمند سگگنجا  د  با یفارسگگ زبان ۀشگگدشگگناخته

 برگزار عراق کشور در مرکز چند و ا واز و مشهد یشهر ا در نوب  دو در سگالانه ران،یا ی ادانشگهاپ

 یبرا  اییشگگنهادی   ارائ و آزمون نیا خواندن بخاِ ایایی  یبررسگگ ، ژو ا نیا از  د . شگگودیم

 آزمون خواندن بخاِ گگگگ1 :د د  اسگگع  رسگگا دو به اا کندیم الاش  ژو ا نیا. اسگگ  آن بهبود

این آزمون  در  گگگگ2 اس ؟ دارربرخو ییای ا زانیم چه از شهدی مفردوس دانشهاپ یفارس زبان یبسگندگ

   اس ؟ برقرار د ندگانآزمون یاوانمند سطح و الاتاس یدشوار سطح نیب یارابطه چه

مدل که . این اسگگ  1رش ،شگگودیم اسگگتفادپ  ژو ا نیا ی ادادپ یبررسگگ یبرا که اییآمار مدل

 نبودنوابستهاس  و آن برخوردار ی  مزی  اساسی  از ، ای کلاسگی  داردار از مدلسگاختاری  یچیدپ

 ای آماری مدل (.Bachman, 2004 :139; Mousavi, 2012) اسگگگ   ژو ا  2یآمار  نمون به

فرض  این بر  ۷و آزمون بازآزمون 5، آلفا کرونباخ4دونیمهروش ، 3در ریچاردسگگگونند کوکلگاسگگگی  مان

 میزانی ازو  نمرۀ حقیقی فردمع ن حاصل جمرپ بدس  آمدپ از ی  آزموناسگاسگی اسگتوار  سگتند که 

و ضعو د ا دارای اسگ . مبنی قرار دادن چنین فرضگی باعش شدپ اس  که این مدل خطا در محاسگبه

 ندنداشگگته باشگگ را  ای اصگگادفیامند از خطاوانای امییز خطا ای نظام اسگگاسگگی باشگگند. نخسگگ  اینکه

((Bachman,1990:186  ه ب بدسگگ  آمدپ نیز دچار اغییر شگگود. ا نتایجاینکه با اغییر نمون   ژو دوم

اری را  ای آماری  یچیدپسگگنجان مدل ای آماری کلاسگگی  روان ای موجود در مدلدلیلی محدودی 

که عملکرد شگگوند این قابلی  را دارند نامیدپ می ۶آی آر ای به طور کلی که ا اند. این مدلی کردپطراح

زبانی آنها مورد بررسگگگی قرار د ند.  مین امر باعش اوانمندی  ه بهبا اوجرا در آزمون ان دگد نگآزمون

  ایونه از مدلآماری رش نیز ی  نم. مدل نباشگگندو ا وابسگگته ژه نمونه آماری  بهر شگگود که دیمی

 بکار بردیم. ای خود لیل دادپاحبه  مین خاطر ما این مدل را برای  .دآیسا  میی به حاآی آر 

                                                           
1. Rasch Model 

2. Sample Free 

3. Kuder-Richardson 

4. Split half Experiment 

5. Cronbach’s Alpha 

6. Test-Retest experiment 

7. IRT: Item Response Theory 
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 پژوهش ۀنیشیپ -2

اوان به سگه دسگته اقسیم کرد. دست  نخس  احلیل  ای موجود در زمین  مهارت خواندن را می ا ژو

ا   ردازند. نتایج این  ژو ا  مهارت خواندن مینیدر زم ی موجودنیاز انیاز ا نام دارند که به بررسگگی 

آورند که را م می گای زبگانی قرار بهیرد. احلیگل نیگاز ا این امکان را فاوانگد مبنگای طراحی آزمونمی

انی آنها ری حقیقی از اوانایی زبیآموزان باشگد و در نتیجه اصومتناسگب با نیاز ای زبانی زبان ،سگنجا

 به برخی احلیل نیاز ا مرابط با مهارت خواندن اشارپ شدپ اس . 1شمارۀ . در جدول د دارائه 
 

 تحلیل نیازهای مرتبط با سنجش مهارت خواندن -1جدول 

 تمرکز روش پژوهش موضوع مخاطب مراکز مورد بررسی یختار نویسنده

 1390 1اوستلر
دانشهاپ کالیفرنیای 

 شمالی

دانشجویان 

 بین المللی

 ای رشته

 مختلو
 چهارمهارت اینامه رسا

 1391 2جانز
دانشهاپ ایالتی سن 

 دیهو
----- 

 ای رشته

 مختلو
 چهارمهارت اینامه رسا

کریستیسن و 

 3کرن 
 پ در امریکادانشها 5 139۷

دانشجویان بین 

 المللی

 ای رشته

 مختلو
 چهارمهارت اینامه رسا

  ای امریکادانشهاپ 1331 4بنسون
دانشجویان بین 

 المللی

-گروپ انسان

 شناسی
------ 

مهارت 

 خواندن

گینتر و 

 5گرن 
  ای امریکادانشهاپ 133۷

دانشجویان 

 بومی

 ای رشته

 مختلو
-------- 

چهار 

 مهارت

  ای  یشینبررسی انتقادی احلیل نیاز 133۷ ۷واارز

   

 گا در زمین  سگگگنجا مهارت خواندن مربو  به اعریو ما ی  این مهارت دسگگگتگ  دیهر  ژو ا

کنند به این سگگاال اسگگاسگگی  اسگگع د ند که مهارت خواندن از چه سگگعی می  ا ژو ااین شگگود. می

                                                           
1. Ostler 

2. Jonhs 

3. Christison and Krahnke 

4. Benson 

5. Ginther and Grant 

6. Waters 
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دن ن ای مهارت خواک روشنی از سازپ ایی اشگکیل شدپ اس . بدیهی اس  که بدون داشتن درسگازپ

ته در این حوزپ ف ای صگگورت گره الاشلوردار نخوا د بود. از جمچندانی برخ 1اعتباراز سگگنجا آن 

 مکاران و  4(، انرای 2000) 3(، الدرسگگگون2003)  یگگر(، 2013 مکگاران )و  2گریگ  اوان بگهمی

 اشارپ کرد. (133۷) 5( و  ودسون2000)

ا  در این  ژو ا  ردازند.خا  می ران به بررسی و یا طراحی ی  آزموندر دسگته سوم  ژو شه

مورد با سگگگایر متغیر ا  نو یا ارابا  سگگگنجا خواندآزمون  ۷و بازشگگگویی اعتبار،  ایاییمفا یمی مانند 

اری در  ای بسگی ای زبانی،  ژو ابدیهی اسگ  که به دلیل گسگتردگی آزمون گیرند.بررسگی قرار می

 ای صگگورت گرفته بر روی بخا  ژو ابرخی اوان به مینمونه گیرند. به عنوان می قراراین دسگگته 

 مکاران و  10لیو (،2015) 3و شگگیهان 9چن(، 2011 مکاران )و  ۶چپلخواندن آزمون اافل اشگگارپ کرد:  

 .(2000 مکاران )و  11انرای (، 2003)

وسوی، م ژو شگهرانی مانند  در زبان فارسگی  ی   ژو شگی مربو  به احلیل نیاز ا یاف  نشگد اما

بسگگگندگی زبان  انگد اگا ی  آزمونالگاش کردپ 1334؛ گلپور، 1330؛  جلیلی، 1393؛ قنسگگگولی، 13۶3

مشخصات  ر  .انددادپ اختصگا  خواندن مهارتِ به را خود آزمون ازبخشگی  فارسگی طراحی کنند و

 آمدپ اس . 2 ا در جدول شمارۀ این  ژو ا ی  از

  

                                                           
1. Validity 

2. Grabe 

3. Alderson 

4. Enright 

5. Hudson 

6. Washback 

7. Chappelle 

8. Chen 

9. Sheehan 

10. Liu 

11. Enright 
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 ی صورت گرفته در زبان فارسی مرتبط با سنجش مهارت خواندنهاپژوهش -2جدول 

 روش آماری بررسی پایایی پژوهش هدف از انجام پژوهش تاریخ نویسنده

 13۶3 موسوی
طراحی آزمون بسندگی زبان فارسی برای سنجا دانا 

 زبانی غیر فارسی زبانان
  ای آماری کلاسی روش

 آلفا کرونباخ رسیطراحی آزمون بسندگی زبان فا 1393 قنسولی

 1330 جلیلی
طراحی آزمون بسندگی زبان فارسی برای سنجا دانا 

 زبانی غیر فارسی زبانان
 بدون احلیل آماری

  ای کلاسی وشر طراحی آزمون بسندگی زبان فارسی 1334 گلپور
 

شگود اا بخا خواندن آزمون بسندگی فارسی دانشهاپ فردوسی مورد الاش میحاضگر در  ژو ا 

ر خلا  ب گیرد. ای یادشگگدپ قرار میدر دسگگت  سگگوم  ژو ااحقیق بنابراین این  ی قرار بهیرد.بررسگگ

ا  برای احلیل دادپ  آی آر ایاز مدل آماری  که اس  ، الاش شدپ ای  یشگین در زبان فارسگی ژو ا

را در  یارطور که گفته شگگد این مدل به نمون   ژو ا وابسگگته نبودپ و آمار دقیق.  مانشگگوداسگگتفادپ 

ر شگدپ اس  اا ب سگعی ای بدسگ  آمدپ پگذارد.  مچنین به منظور بحش و بررسگی بهتر داداختیار می

ته در زبان انهلیسگگی مدلی برای سگگنجا مهارت خواندن در محیط  ای صگگورت گرفاسگگاپ  ژو ا

را یفی  آن کبرای بهبود  و ارائه  یشنهاد اییآزمون  ی ایای للیحن اکااین مدل امفی شگود. رعدانشگهاپ م

 سازد.فرا م می

 مبانی نظری -2

 ای اوان از دو منظر متفگاوت بررسگگگی کرد. مسگگگیگ  از این دو بگا نگامسگگگنجا دانا زبگان را می

محور،  د  در سگگگنجا اوانایی (.Messick, 1994: 14کند )یاد می 2محورو اکلیو 1محوراوانایی

اسگگگ  که درحقیق  مفا یمی انتزاعی در   ن د ندۀ دانا زبانی اشگگگکیل ی 3 اگیری سگگگازپانگدازپ

شگگگان  ا با نمود ای عینی ا با یکدیهر و  مچنین رابط  سگگگازپد ندگان  سگگگتند. رابط  سگگگازپآزمون

                                                           
1. Competency- centered 

2. Task-centered 

3. Constructs 
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شگگود. بنابراین در سگگنجا د ندگان در آزمون( از طریق ی  نظری  زبانی مشگگخّم میعملکرد آزمون)

 محور مبنا ی  نظری  زبانی اس . اوانایی

 

 

 

 (Chapelle, Enright et al., 2008: 3) محورمهارت سنجش در ریتفس -1 کلش
 

اس . قماوت صحیح دربارۀ اینکه  1محور باف در مقابل، مبنای افسگیر نمرات در سگنجا اکلیو

اواند محقّق شگگود آیا دانشگگجویان اوانایی اسگگتفادپ از دانا خود را در محیط موردنظر دارند، زمانی می

گردد. آنچه در ی  سگگگنجا  ای مشگگگابه آن محیط مشگگگا دپ  ا در مواجهه با اکلیوکه عملکرد آن

 ا در سگگازی آنو شگگبیه 2 ای مهم در محیط عالم واقعیمحور ا مّی  دارد، شگگناسگگایی اکلیواکلیو

 .  آزمون اس 

 

 

 (Chapelle, Enright et al., 2008: 4) محورفیتکل سنجش در ریتفس -2 شکل
 

سی گویی به دو  رسا اسابه ی  سگنجا دقیق از مهارتِ خواندن، نیازمند  اسگعبنابراین رسگیدن 

د ندۀ مهارتِ خواندن چیس ؛ دوم اینکه دانشجویان در محیط  ای اشکیلاسگ : نخسگ  اینکه سگازپ

 شوند. رو می ایی روبهدانشها ی با چه اکلیو

 

 

                                                           
1. Context 

2. Real world 

  در شدهمشاهده عملکرد سازه

ریتفس آزمون  

Figure 1. Interpretation in Competency Assessment 

  با مواجهه در عملکرد

 نآزمو یهافیتکل

  با مواجهه در عملکرد

 واقع عالم یهافیتکل

ریتفس  
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  دهندۀ مهارتِ خواندنتشکیل فرآیندهای -3-1

ای دارد و از فرایند ای مختلفی اشگگکیل شگگدپ اسگگ .  رچند سگگاختار بسگگیار  یچیدپمهارتِ خواندن 

دلیل ابعاد گسگگگتردۀ این مهارت، انجام خطّی از آن ارائه د ند، امّا بهاند اا اعریفی ی برخی الگاش کردپ

بهترین راپ شگگگنگاخ  مهارتِ خواندن، بررسگگگی  (.Grabe: 2009:14اسگگگ  )چنین امری نگاممکن 

 د ندۀ آن اس .اشکیلفرایند ای 

؛ ۶2: 1332قنسگگولی، کرد )اقسگگیم  2و فرو ایه 1اوان به دو دسگگت  فرا ایهفرایند ای خواندن را می 

Hudson,1996: 3; Grabe, 2009: 21بودن نیسگگگ ، بلکه این ا مّی (. عنوان فرو ایه به معنای کم

و  شکل ااوماای  و خودکارنند بهاوادسگ  فرایند ا میرو صگورت گرفته اسگ  که اینگذاری ازایننام

 گا ندارد. فرایند ای فرو ایه خوان اگثییری بر آنبگدون آگگا ی فرد رخ د نگد و نظر و خواسگگگ  متن

(. البتّه ۶2: 1332قنسگگولی، ) یاکدشگگکنی وا ی/نویسگگه و 4، اجزی  نحوی3اند از اشگگخیم وا پعبارت

 (.Grabe, 2009: 22داند )ای فرو ایه میرا نیز جزء فرایند  5 ای معناییگریب رمزگذاری گذارپ

اواند خوان خو  میدلیل خودکاربودن سگگرع  بسگگیار بالایی دارند. ی  متنفرایند ای فرو ایه به

راحتی در ای را بهکلمه 300اا  250یانیه اشگگخیم د د و ی  متن میلی 100زمان ی  وا پ را در مدّت

ارین ویژگی فرایند ای فرو ایه را سگگگرع  بسگگگیار بالای مهماوان مدّت ی  دقیقه بخواند. بنابراین می

 (.Grabe, 2009: 23دانس  ) ا  ردازش آن

گیرند اا به شگگگوند، در کنار  م قرار میاطّلگاعگاای کگه از طریق فراینگد گای فرو گایه گردآوری می

ت و اخوان برمبنای کلمخوان در سگگگاختن یگ  اصگگگویر کلّی از متن کمگ  کنند. درحقیق ، متنمتن

سازد.  مچنان که فرد به خواندن متن د ندۀ متن را میای از عناصر اشکیلشگدپ شگبکهجملات خواندپ

ار شگگگکل ار و کاملای بزرگد د، اطّلاعات جدید در درون این شگگگبکه قرار گرفته و شگگگبکهادامه می

ای ا بسگگیار برجسگگتهخوان از متن نقنام دارد که در درک متن ۷وجودآمدپ مدل متنیگیرد. شگگبک  بهمی

 آید.شمار میکند و ازجمله فرایند ای فرا ایه بهایفا می

                                                           
1. Higher Level 

2. Lower Level 

3. Word Recognition 

4. Syntax Parsing 

5. Meaning Proposition Encoding 

6. Text Model 
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شگگود، بلکه اطّلاعات شگگخصی امّا درک افراد از ی  متن انها به اطّلاعات موجود در آن محدود نمی

از وان خخوان در مواجهه با متون مشگگابه،  د  متندر  ردازش آن اثییرگذار اسگگ . اجرب  متننیز  افراد

برد، دیدگاپ او نسگگب  به خواندن متن، اطّلاعات او دربارۀ موضگگوع متن، میزان لذّای که او از خواندن می

نویسگگندپ و یا  انر موردنظر، نکاای  سگگتند که  رچند در متن موجود نیسگگتند، امّا در درک افراد از آن 

اوان از دو جنبه به بنابراین میبرد. نام می 1اگثییرگگذارنگد. گریگب از این نکگات بگا عنوان مدل موقعیتی

بررسگی ی  متن  رداخ : نخسگ  از زاوی  دید نویسگندپ و آنچه او در نظر دارد که ما از متن برداش  

 کنیم و دیهر درک ما از متن و احساسمان نسب  به آن. 

ه به ک علگاوپ بر مگدل متنی و موقعیتی، فراینگد ای فرا ای  دیهری نیز در درک ما از متن اثییرگذارند 

دادن به فرایند اوجّه را  ای کنترل اجرایی نقاِ جه اند. مکانیزمموسگگگوم 2 ای کنترل اجراییمکگانیزم

مرابط، اغییردادن مسگگگیر اوجّه به شگگگکل آگا انه و کنند. حذ  اطّلاعات غیرضگگگروری و غیرایفگا می

 ,Grabe سگگگتند )  ای کنترل اجراییبروزرسگگگانی حگافظگ  کگاری ازجمله کارکرد ای دیهر مکانیزم

2009: 43.) 

 نیو آن ا میشویرو مروبه یهرید یبا  رسگا اساسفرا ایه و فرو ایه  یند اایفر ییاز شگناسگا س 

 یلهوا اح  اثییر  ا ژو ا نینخسگگگت .در ارابا   سگگگتند هریکدی ا چهونه با ندایفر نیاسگگگ  که ا

 یریگکه در آن شگگکل( 53: 1332لی، قنسگگودانسگگ  )می 4بالا به نیی ا یندیرا فرا خواندن 3گو خواندن

در  .گرف ی ا و جملات شگگکل موا پ ، اسگگهینو یاز ر هذر بررسگگ بیخوان به اراتندر   ن م یمعن

وا پ بهپحر  و وا بهدرک حر  کمترین اسگگگتفادپ را از  اانوخمتن  5در رویکرد بالا به  ایین ،مقگابل

بان ز و جهان ۀدربار خود دانا یریکارگبه قیطر ازمتن  یمعنزدن ی و حدپنیبایکننگد و بگه  یم

 .(Aldrson, 2000: 17 ردازند )یم

نام دارد که در آن  ۷یکنشگگگ م کردیرودر رابطه با فرایند ای فرو ایه و فرا ایه، سگگگوم  کردیا روامّگ 

اسگگگتفادپ  یموازصگگگورت به بالا به نییو  ا نییدو روش بالا به  ا  ر ر ازیّاخوانگدن م یآموز برازبگان

                                                           
1. Situational Model 

2. Executive control Mechanism 

3. Gough 

4. Bottom-up 

5. Top-Down 

6. Interactive 
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با  وانندایم (به بالا نییو  ا نییبالا به  ا چه) یمتن ردازش  ۀد نگدلیگاشگگگک یاز اجزا  یگ.  رکنگدیم

 .(Aldrson, 2000: 17باشند ) تهکنا متقابل داش ،هرید یاجزا

 ذاررگییثا اوانیافراد در خواندن و درک متن م یناکام ایو   یقرا در موفّ چهگار عگامل یطورکلّبگه

 ی ارا برد ا و مهارت گگگگ3  1یورصو طرح  ییطرح محتوا گگگگ2 ند اایخودکاربودن فر  گگگگ1: دانس 

   (.Hudson, 1996: 4متن ) باف  و  د  شناخ  و آگا ی از گ4ی فراشناخت

 محورسنجش تکلیف -3-2

که   ای زبانی اس طرّاحی آزمون، بررسگی اکلیو  ای پشگیویکی از ار گفته شگد، طور که  یا مان

 (2000 مکاران )و  2شگگگوند. به این منظور، جمیسگگگونرو می گا روبگهدر محیط موردنظر بگا آن افراد

. اند گای زبانی با نام چارچو  مشگگگخّصگگگات اکلیو طرّاحی کردپچگارچوبی برای بررسگگگی اکلیو

 ای زبانی در محیط ای کارآمد برای بررسگی مشخّصات فعّالی چارچو  مشگخّصگات اکلیو شگیوپ

اواند به اصگال  آزمون کم  کند و محصول آن در د د. اسگتفادپ از این چارچو  میمقصگد ارائه می

آمدپ اس ،  1طور که در جدول د ندگان اسگ .  مانار از اوانمندی آزمونواقع ارائ  اصگویری واقعی

 شگگود: موقعی ، محتوای متن و مشگگخّصگگات آزموناین چارچو  شگگامل سگگه بخا اصگگلی می

(Jamieson et al, 2000.) 

 موقعیت -3-2-1

کردن برای مشگگگخّم .ردافتد، موقعی  نام داای که اولید زبان در آن ااّفاق میشگگگناسگگگیزبانمحیط فرا

گ 2گگگگ چه کسگگانی در انجام اکلیو شگگرک  دارند؟ 1موقعی  اکلیو، باید به  نج  رسگا  اسگگع داد؟ 

گگگگ  د  از انجام 4 افتد کجاسگگ ؟گگگگ محیطی که اکلیو در آن ااّفاق می3محتوای اکلیو چیسگ ؟ 

 گ گون  کاربردی اکلیو چیس ؟        5باشد؟ اکلیو چه می

 

 

 

 

                                                           
1. Context Schema and Formal Schema 

2. Jamieson 
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  (Jamieson et al,2008: 64) از برگرفته فیتکل صاتمشخّ چارچوب -3 جدول

 تعریف  متغیّرها
متغیّرهای 

 تکلیف

مشخّصات 

 تکلیف

ا از  ا راوان آنمیمانند دانشگجویان و استادان(. دارند )افرادی که در فعّالی  زبانی شگرک  

 بندی کرد.نظر جنسی ، نژاد، سن و  مچنین نقا اجتماعی دسته

-شرکت

 کنندگان
 موقعیت

  ای زبانی اس . محتوا  مان موضوع اکلیو

 ای علوم اجتماعی و طبیعی باشد؛ زیرا بایس  در حوزپگگگ اخصّصی گگگگ دانشها ی که می

 یرند.گاری را دربر میگستردپ بودپ و موضوعات عمومی

  ای کلاسی اس . ا و امرینگ کلاپ درپ: مربو  به فعّالی 

 شگگوندگگگگ غیردانشگگها ی: موضگگوعات  رکاربردی که لزوماً به فمگگای کلاسگگی مربو  نمی

 و وا و...(.بیماری، آ )

  محتوا

 افتد:فمایی که اکلیو در آن ااّفاق می

 گ آموزشی، مانند کلاپ درپ آزمایشهاپ و...

 یرآموزشی، مانند سالن مطالعه، خوابهاپ و...گ دانشها ی گ غ

 گ غیردانشها ی، مانند درمانهاپ، سلو سرویس و...

  محیط

عنوان مثال آموزشگگگی، بیان  گد  شگگگرکگ  در فعّگالیگ  زبگانی یا  مان کاربرد اکلیو به

 احساسات فردی، برقراری اعامل
  هدف

 بودن متن که شامل سه سطح اس : میزان رسمی

 ، ارائ  کلاسی، مقالهد: سخنرانیگ رسمی، مانن

 وگوی الفنی با ی  فرد ناشناپوگو در اااق استاد، گف رسمی، مانند گف گ نیمه

 گ غیررسمی 

  1گونه

 ای خوانایی،  ا را با اسگگتفادپ از فرمولناوان آسگگاختار ای نحوی و وا گانی متون که می

 ررسی کرد.بررسی بسامد وا گان، نوع افعال و بند ای وابسته ب

-ویژگی

های 

 دستوری

محتوای 

 متن

که عمدۀ متون دانشگها ی اشریحی  ستند، کاربرد اصلی این متون انتقال و کاویدن ازآنجایی

کردن از ی  ایدپ و یا ارائ  ی  احلیل اواند دفاعاطّلگاعگات اسگگگ  و کارکرد ای دیهر می

 ی و یا اعاملی دارند. )بحش، جدل( باشد. اعداد محدودی از متون اشریحی،  د  اقناع

-ویژگی

های 

 2کاربردی

 

 

                                                           
1. Register 

2. Pragmatic Features 
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 3ادامه جدول 

 تعریف  متغیّرها
متغیّرهای 

 تکلیف

مشخّصات 

 تکلیف

کردن، بیان علّ  و کردن، اوصگگگیواواند معنی د  نویسگگگندپ و یا گویندپ اسگگگ  که می

سگگادپ  کردن، ارائ  ی  شگگرححلّ آن، آوردن مثال و نمونه، مقایسگگهمعلول، بیان مسگگئله و راپ

 مانند لیس  اقلام و یا بیان قوانین و مقرّرات باشد. 

-ویژگی

های 

 گفتمان

 

ر اار باشد، ساال سخ شگدپ انتزاعیشگدپ:  رچه اطّلاعات خواسگتهنوع اطّلاعات خواسگته

 مراجعه کنید(. 1به  یوس   بود )خوا د 

 سؤالات
مشخّصات 

 آزمون

 2ه  یوس   بکرد )چه روشی متن را بررسی  گویی به ساال باید بانوع مطابق : برای  اسگع

 مراجعه کنید(.

 یابی:   یداکردن محلّ جوا  در متنگ محل

 ای:  یداکردن چند محل جوا  در متنگ سلسله

شود؛ نخس  چند محلّ جوا  در متن شناسایی شود، گگگگ ارکیبی:  از دو مرحله اشکیل می

  ا مشخّم گردد.سپس رابط  بین آن

 ای که در آن داوطلبان باید برای  یداکردن محلّ  اسع به افسیر بپردازند.گ اولیدی: ساالا

دارند. انحرافی ن ارین سگاالات سگاالاای  ستند که گزین  ای انحرافی: سگادپحمگور گزینه

ا  اسع  ای انحرافی اشتراکات بیشتری ب ای انحرافی بیشگتر باشد و گزینه رچه اعداد گزینه

 شود.ار میخ داشته باشند، ساال س

 کردن ی  نمودارای، ساالات اشریحی، کاملساالات چندگزینه
نوع 

 دهیپاسخ
 

 د ندگان ای آزموند ی به  اسعمراحل نمرپ
قواعد 

 دهینمره

 

 

 

شگگگدپ را با ( الاش کردند اا چارچو  مشگگگخّصگگگات اکلیو طرّاحی2000 مکارانا )و  1انرای 

  اییا معتقدند که موقعی  در مهارتِ خواندن به برجسگگگتهی مهارت مهگارتِ خواندن اطبیق د ند. آن

چنین گف  که اوان در واقع می .(Enright et al, 2000: 14) س ین دنیشگنکردن و یا مانند صگحب 

کنندگان مهارتِ خواندن نیز در و ل  نخسگگ ، . شگگرک 2شگگودزبانِ خواندن نسگگبتاً از باف  خارم می

                                                           
1. Enright 

2. Decontextualize 
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عنوان  ردازند. نقا نویسندپ بهشوند که به ساختن مدل متنی و موقعیتی میمی ا خوانشگامل خودِ متن

نقا  1ار اسگگ ، امّا در متون اسگگتدلالیرنگکنندۀ دیهر در برخی متون مانند متون اشگگریحی کمشگگرک 

 کند.ای ایفا میبرجسته

ملی نیسگگ  که اثییر چندانی در سگگختی مهارتِ خواندن ندارد و عا 2انرای  معتقد اسگگ  که محیط

 گای مهگارتِ خوانگدن در نظر بهیریم. انهگا  نهگامی که مهارتِ خواندن با بخوا یم در طرّاحی اکلیو

ن عنوان مثال، در حیاوان محیط را عاملی اثییرگذار قلمداد کرد. بهشگگود، می ا ارکیب میسگگایر مهارت

 ا بخواند. ا رد که فرد باید آنشنیدن ی  سخنرانی، مطالبی بر روی اخته و یا صفح  نمایا وجود دار

اجتماعی، انسانی، علوم ای علومانرای  محتوای متونِ خواندن را  ر موضگوع دانشگها ی در رشگته

صگگی نباشگگد. او داند، البتّه درصگگورایاجربی می نر و علوم که فهم متن نیازمند داشگگتن دانا اخصگگّ

گگگگ خواندن 2منظور  یداکردن اطّلاعات گگگگ خواندن به1 مچنین چهار  د  برای خواندن قائل اسگگ : 

گگگ خواندن برای ادغام اطّلاعات در 4گگگ خواندن با  د  یادگیری 3برای رسیدن به درک ابتدایی از متن 

نشان دادپ شدپ  3بین چند متن مختلو. این ا دا  دارای سگطوح سگختی متفاوای  ستند که در شکل 

 اس .

 
 (Jamieson et al, 2008: 55) اندنخو اهداف یبرا یفرض یمفهوم اسیمق -3 شکل

 

 محتوای متن -3-2-2

شود. این بخا شامل سه  رسا اس : بررسگی می 3 ا ای متنِ اکلیودر بخا محتوای متن، ویژگی

 ای دسگگتوری و وا گانی  سگگتند؟ این متون  ای زبانی در محیط مقصگگد دارای چه ویژگیمتن اکلیو

 شند؟ و از نظر کاربردشناختی چه افاوای با یکدیهر دارند؟ باای برخوردار میاز چه ساخ  گفتمانی

                                                           
1. Argumentation 

2. Setting 

3. Task's textual features 
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 ای معدودی که در این زمینه در زبان فارسگگی دلیل  ژو اگویی به دو  رسگگا نخسگگ  به اسگگع

 ای نحوی و وا گانی متون صگگورت گرفته، بسگگیار دشگگوار اسگگ . ما اطّلاعات چندانی دربارۀ ویژگی

در این حوزپ نیز صورت گرفته، در کار طرّاحی ساال چندان دانشگها ی نداریم. مختصگر احقیقاای که 

 اند.ار به این ضعو در حوزۀ وا گان اشارپ کردپ یا( 1332 مکاران ) و غفاریمر گشا نیس .راپ

 ستند،  د  این متون از نظر کاربردشناختی انتقال  1یحیاشگر که عمدۀ متون دانشگها یازآنجایی 

ردن از کاوانند داشگگته باشگگند، مانند دفاعحال کارکرد ای دیهری نیز میو کاویدن اطّلاعات اسگگ . بااین

بحش، جدل(. اعداد محدودی از متون اشگگگریحی نیز  د  اقناعی و یا ) لیاحلی  ایدپ و یا ارائ  ی  

 اعاملی دارند.

 مشخّصات آزمون -3-2-3

د در سنجا اوانناختیم که می ای زبانی در محیط دانشهاپ  رد ای فعّالی ااکنون ما به بررسگی ویژگی

اید  ا را به سگگاالات امتحانی ابدیل کنیم، بمهارت خواندن اثییرگذار باشگگند. امّا اگر بخوا یم این اکلیو

چند نکته را نیز روشگگن نماییم که بخا  ایانی چارچو  انرای  با نام مشگگخّصگگات آزمون را اشگگکیل 

قواعدی  چه د؟ نوع ساالات آزمون چیس ؟ ای آزمون دارای چه مشگخّصگاای  ستند د.  رسگامی

 اس ؟کار رفتهد ی بهبرای نمرپ

اسبه دقّ  مح ا را به ا اثییر بسگیار مهمّی در سگختی آزمون دارند و ما باید میزان سختی آن رسگا

 ا در  ا و اثییر آن ای  رسابررسی ویژگی به (2000 مکاران )نماییم. به  مین منظور، جمیسگون و 

اواند در طرّاحی آزمون بسگگیار اثییرگذار باشگگد. اند که آگا ی از این نکات میسگگختی آزمون  رداخته

( )نوع مطابق  3و نوع رابط  ساال و  اسع 2شدپاوان از دو منظر نوع اطّلاعات خواسگته ا را می رسگا

ری ار باشند، ساال نیز از میزان سختی بیشتشگدپ انتزاعیو بررسگی کرد.  رچه اطّلاعات خواسگته لیاحل

 طور کامل آمدپ اس .به 4 جدولبرخوردار خوا د بود. رابط  بین نوع اطّلاعات و سختی ساال در 

 

 

                                                           
1. Expository 

2. Type of question requested 

3. Type of match 
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 (Jamieson et al,2000: 63-65) شدهخواسته لاعاتاطّ نوع -4 جدول

 شدهنوع اطّلاعات خواسته سطح سختی

 ءاشخیم ی  شخم، گروپ، مکان یا شی 1

  ایی دربارۀ زمان، مقدار، صف ، نوع، فعّالی ، محل، موقعی ، گروپ و یا مراحل انجام ی  کار رسا 2

3 

ه مثال: نویسندپ چ) یانتخاب ایی دربارۀ حال ، برنام  ی  شخم،  د  و یا کارکرد، گزین   رسا

هور شدن چه کار ایی جماو برای رئیساقدام )د د؟(؛  ایی را برای کا ا آلودگی ارائه میگزینه

آیا درس  اس  که مارکو لو دو بار به چین سفر ) دییاثانجام داد؟(؛ وضعی ، مراحل، ارجاع ضمیر، 

 حلکرد؟(؛ بیان ی  مسئله، بیان راپ

4 
بایس  رابط  علّ  و معلولی و شبا   چند چیز را بررسی  ا میدادن به آنساالاای که برای  اسع

 ۀ نظر و عقیدپ، بیان الهو و یا ابیین ی  موضوعکرد و یا ساالاای دربار

 بسامدیابی برای وا گان کم ا و یا معادلساالاای مربو  به موضوع ی  متن یا بند، بررسی افاوت 5
 

مطلب دیهری که در طراحی سگاال باید بررسگی کرد، رابط  بین سگاال و  اسع اس . آیا داوطلب 

یابی( و یا  اسگگگع در چند نقطه از متن قرار گرفته محلکند )یدا انهگا باید محلّ ی   اسگگگع را در متن  

ای(. در برخی از ساالات، سگلسگلهکند ) ای مختلفی را شگناسگایی بایسگ  محلاسگ  و داوطلب می

ند ک ا را نیز با یکدیهر بررسگگگی بر  یداکردن چند محلّ  اسگگگع در متن، باید رابط  آن داوطلگب علاوپ

دام از این اولیدی(. میزان سگگختی  رکبپردازد )دی برای یافتن  اسگگع، به افسگگیر ارکیبی( و یا در موار)

 .اس  آمدپ 5 جدول نوع ساالات در
 

 (Jamieson et al,2000:66) مطابقت نوع -5 جدول

 نوع مطابقت سطح سختی

 یابی: باید محلّ جوا  را در متن  یدا کرد.محل 1

 گیرد.رت یابی صوای: باید چندین عمل محلیسلسله 2

 ود. ا با  م شناخته شارکیبی: اوّل باید چند محلّ جوا  در متن  یدا شود، سپس ارابا  آن 3

  ا نیازمند افسیر متن اس .اولیدی: ساالاای که داوطلب برای  اسع دادن به آن 4
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 مدلی برای سنجش مهارت خواندن در محیط دانشگاه -3-3

وان ا ای زبانی در محیط دانشگگهاپ گفته شد، می ای آزمون و اکلیوبراسگاپ مطالبی که دربارۀ سگازپ

و مبنای طرّاحی  شدپ یفمعرّ ۷ جدول در مدلمدلی نهایی برای سگنجا مهارت خواندن ارائه داد. این 

زبان فارسگی در سگطح  یشرفته در  آزمون جدید اافل اسگ  که ما آن را برای سگنجا مهارتِ خواندن

 د یم.میمحیط دانشهاپ  یشنهاد 
 

 (Jamieson, 2008: 70مشخّصات چارچوب خواندن ) -6جدول 
 مدلی برای سنجش مهارت خواندن در محیط دانشگاه

 هدف خواندن هاتوانایی نوع تکلیف نوع متن

 
اندخوانی برای  یداکردن وا پ و یا 

 ای در متننکته
 اشخیم سریع و کارآمد وا پ

خواندن برای 
 پیداکردن اطّلاعات

 

 سازی جملاتپساد
 ای اشخیم معنای اصلی گزارپ

خواندن برای رسیدن  مهم
 به درک مقدّماتی

 خواندن سریع و کارآمد
شکل  ای اصلی بهدرک گزارپ

 سریع و کارآمد

ااریخی 
روایی، 

اشریحی، 
 جدلی و

 یابیارز

شکل کردن اطّلاعات متن بهخلاصه
منثور و یا در قالب ی  جدول نمودار 

 گزیدۀ  یچیدپ(ت  اسعساالاگرا  )

خاطرسپردن کردن و یا بهارکیب
نکات اصلی و اطّلاعات فرعی متن، 

 کردن اطّلاعات مهم متنبندیدسته
خواندن برای 

 خاطرسپردن جزئیات مهم متنبه جمله میاشخ یادگیری
خلاصه کردن:  اسع دادن به ساالاای 
دربارۀ نکات مهم و فرعی متن از 

 بیان شفا یطریق نوشتن و یا 

کردن نکات مهم و اطّلاعات بیان
 فرعی متن

 

 شکلکردن اطّلاعات دو متن بهخلاصه
منثور و یا در قالب ی  جدول نمودار 

 گزیدۀ  یچیدپ(ساالات  اسعگرا  )

اوانایی ساختن ی  چارچو  
شدپ و برقراری ارابا  د یسازمان
 ا و اطّلاعات از چند منبع بین ایدپ

 مختلو

برای ادغام  خواندن
اطّلاعات در بین 
 چند متن مختلف

 

کردن و ربط د یکردن: سازمانخلاصه
 ا و اطّلاعات فرعی از چند دادن ایدپ

 منبع از طریق نوشتن و یا بیان شفا ی
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 روش تحقیق -4

 ابزار تحقیق -4-1

. اطّلاعات (Ary, Donald et al, 2014: 215 سگگتند )ارین ابزارِ گردآوری اطّلاعات  ا متداولآزمون

ان المللی آموزش زبدر این  ژو ا نیز از طریق برگزاری آزمون بسگگگندگی زبان فارسگگگی در مرکز بین

زبان فارسگیِ دانشگهاپ فردوسگی مشگهد گردآوری گردیدپ اسگ . این آزمون برای متقاضیان غیرفارسی

را در آن کسگگب  ۷0نصگگا   ای ایران طرّاحی شگگدپ اسگگ  و داوطلبان باید نمرۀ حدّ ورود به دانشگگهاپ

کنند. آزمون بسگگندگی زبان فارسگگی دانشگگهاپ فردوسگگی مشگگهد، شگگامل چهار مهارتِ خواندن، شگگنیدن، 

زمان موردنیاز برای شگگگود که بارم  ر بخا و مدّتشگگگفا ی و نهارش و  مچنین دسگگگتور و وا پ می

 .اس  آمدپ 5 جدول در آن به ییگو اسع
 

 ی مشهدفردوس دانشگاه یفارس یدگبسن آزمون مختلف یهابخش -7 جدول

 
 

 ای بخاِ خواندن آن خوا یم  رداخ . این بخا از آزمون از سه ما در ادامه، انها به بررسگی دادپ

گیرد. ویژگی ساالات ساال را دربر می 25ای اشگکیل شگدپ اسگ  و درمجموع کلمه 500متن حدوداً  

 .اس  آمدپ 9 جدول در لیافصاین آزمون به
 

 ی مشهدفردوسدانشگاه  یفارس زبان یبسندگ آزمون خواندن بخشِ سؤالات ـ8 جدول

 نوع مطابقت شدهنوع اطّلاعات خواسته شمارۀ سؤال نوع متن شمارۀ متن

 اشریحی 1

 اولیدی موضوع 1

 ایسلسله صف  2

 یابیمحل ابیین 3
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 8ادامه جدول 

 نوع مطابقت شدهنوع اطّلاعات خواسته شمارۀ سؤال نوع متن شمارۀ متن

 اشریحی 1

 اولیدی علّ  4

 اولیدی علّ  5

 ارکیبی شبا   ۷

 اشریحی 2

 اولیدی موضوع ۶

 یابیمحل ارجاع ضمیر 9

 یابیمحل ارجاع ضمیر 3

 یابیمحل مکان 10

 ایسلسله کارکرد 11

 یابیمحل ارجاع ضمیر 12

 ایسلسله مقدار 13

 یابیمحل محل 14

 اولیدی موضوع 15

 اشریحی 3

 یابیمحل مکان 1۷

 ارکیبی شیء 1۶

 یابیمحل ارجاع ضمیر 19

 ایسلسله مراحل 13

 یابیمحل شیء 20

 ارکیبی افاوت 21

 ارکیبی افاوت 22

 اولیدی موضوع 23

 اولیدی موضوع 24

 ایسلسله محل 25

 

 کنندگانشرکت -4-2

نفر  ۷3با  نفر مرد بودند. عراق 5۶ ا زن و نفر آن 33ر این آزمون شگگگرکگ  کردنگد که نفر د 30اعگداد 

 ،یندونزا کنندگان از کشور ایاس  و سایر شرک کنندپ در این آزمون را داشتهبیشگترین میزان شرک 
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 39سی با داند. از نظر رشت  احصیلی، گروپ مهنبودپ منی و  اکستان ،یجنوبۀکر ا،یاسگترال ه،یسگور لبنان،

نفر و  13 ایه نفر، علوم 1۶انسگگگانی با د. علومد ارین حوزۀ دانشگگگها ی را اشگگگکیل مینفر،  ُرمخاطب

کنندگان نیز رشت  نفر از شرک  15اند. کنندپ بودپ ای بعدی از نظر اعداد شرک نفر در رابه ۶ زشگکی 

رخی ن کارشناسی و بکنندگاسگطح احصگیلی برخی از شزک  شگان نامشگخّم بودپ اسگ .احصگیلی

 کارشناسی ارشد و دکتری بودپ اس .

   هاآوری و تحلیل دادهشیوۀ جمع -4-3

 مرکز در 133۷ مرداد 25 روز  ش  ساع  درمشهد  یفردوسدانشگهاپ  یفارسگ زبان یبسگندگ آزمون

 واندنخ بخاِ کهییازآنجا. دیگرد برگزار مینوساع سه تمدّ در این دانشگهاپ یفارسگ زبان یالمللنیب

 ،ردیگیم قرار دنیشگگن بخا از بعدنیز  و د دیم اختصگگا  خود به را آزمون نیا دوم قسگگم 

 قهیدق ۷0 حدود زمانتمدّ در داوطلبان و شد آغاز 9: 30 ساع  در بخا نیا سگاالات به ییگو اسگع

 به زمان م آزمون ۀوا  و دستور بخا و خواندن  برگ ،آزمون نیا در. دادند  اسگع آزمون الاسگ 25 به

 ،ا پو و دستور یعنی ،آزمون سوم بخا زمان از اواندیم ،بخوا د یداوطلب اگر و شگودیم دادپ داوطلبان

 .  دیگرد یآورجمع 10 ساع  در  ابرگه یامام. کند استفادپ خواندن الاتاس به ییگو اسع یبرا

 حمگگور مراقب  ی و د ندپآزمون 3 حدود ،کلاپ  ر در و ندبود مختلو دپ کلاپ در داوطلبان

  اهبرگ ،بود شدپ یاحطرّ ارای  که آزمون دیکل کم  به مرکزمجر   ناسگمدرّ ،آزمون از  س. داشگ 

 .کردند حیاصحرا 

 نتایج -5

 ای احلیل کرد. آمارپ رش اوسّط  رسگا بخا خواندن را 25(Linacre,2009) 1افزار وینسگتپسنرم

د د.  ا را نشان میدشواری  رسا {measure} آمدپ اسگ . ستون 1 ا در جدول مربو  به  رسگا

دشوارارین و  25د د که  رسا  رچه مقدار آن بیشگتر باشگد،  رسا دشوارار اس . جدول نشان می

  ا  ستند. ارین  رساسادپ 10 رسا 

                                                           
1. WINSTEPS 
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د ند. مقادیر  ا به مدل راش را نشگگان می، برازش  رسگگا2برازشو برون 1برازش ای درونسگگتون

MNSQ 30/1اا  ۶0/0ین باید ب ( باشگندBond and Fox, 2008برازش  رسگا بدین .) معناسگ  که

ردیو اسگگ  و به اعریو ی  مقیاپ برای سگگنجا سگگازۀ  ای آزمون  م رسگگا با دیهر  رسگگا

 ا  مخوان با کند. به عبارت دیهر،  رساموردنظر گگگگ که در اینجا اوانایی خواندن اس  گگگگ کم  می

بعدی د ند که آیا آزمون ا  ا  مچنین نشگگان می ای برازش  رسگگارپسگگازۀ موردنظر  سگگتند. آما

بعدی بودن آزمون لازم به  کر ات که یکی از شگگرو  اسگگتفادپ از مدل آماری رش ا . یا خیر 3اسگگ 

برازش و  ای درونآمارپ 21جز  رسگگگا  ا بهبیانهر این اسگگگ  که  م   رسگگگا ۶ جدولاسگگگ . 

اس   53/1برازش   رسا اوّل، بعدی اس . مقدار بروناین آزمون ا برازش مناسگب دارند؛ بنابربرون

 -/055آن  دشواریاس  )ای و سادپ که از بیشگین  مقدار  یشگنهادی بیشگتر اس . این  رسا چندگزینه

برازش آن زیاد اس ، احتمالاً دو هلو اس  و باعش سردرگمی برخی از اسگ ( و با اوجّه به اینکه برون

اسگگ  که این عدد برای  ۶۷/0رش آزمون نشگگان داد که  ایایی  هنتیجشگگود.  مچنین یمد ندگانآزمون

چندان رقم بالایی نیس . لازم به  کر اس  که  ایای آلفای کرونباخ آزمون  4سگازی  آزمون سگرنوشگ 

اا  30/0این در حالیسگ  که برای سگنجا مهارت خواندن  ایایی آزمون بهتر اسگگ  بین   اسگ . ۶5/0

 .(Lado, 1961 cited in Hughes,1989 :32) باشد 33/0

 نقشۀ آزمودنی ـ پرسش -5-1

دگان د نیا نقش  آزمودنی گگگ  رسا اس . در این نقشه سطح اوانایی زبانی آزمون 5نقش  رای  4 شکل

تند مقایسه  سشود و در نتیجه مستقیماً قابلو سگطح دشگواری ساالات به طور  مزمان نمایا دادپ می

 ای مدل رش اس  که در ه  یشگتر گفته شگد این امکان مقایسگه  مزمان، از جمله مزی و  مانهونه ک

 ا و در سم  چ  سطح در سم  راس  نقشه، سطح سختی  رسا  ای کلاسگی  وجود ندارد.مدل

رود که سگگاالات آزمون متناسگگب با سگگطوحِ زبانیِ مختلوِ د ندگان قرار دارند. انتظار میاوانایی آزمون

اشند، به ب دگان طراحی شگدپ باشند اا اوانایی امییز داوطلبان ضعیو، متوسط و قوی را داشتهد نآزمون

                                                           
1. Infit 

2. Outfit 

3. Unidimensional 

4. High Stake 

5. Wright Map 
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د ندگان در سم  چ  قرار بهیرند. اگر عبارای اودۀ سگاالات در سگم  راس  باید مقابل اودۀ آزمون

کمی  ا،  ی  داوطلبی قرار نهیرد و یا اعداد ای از  رسگگگاای در مقابل  رسگگگا و مجموعهدر نقشگگگه

 ا کارکرد چندانی در د د که آن  رسا یا آن مجموع   رساداوطلب دیدپ شگود؛ این نکته نشگان می

 امییز اوانایی داوطلبان از یکدیهر ندارند و باید مورد بازبینی قرار بهیرند. 

د ندگان قرار  ا مقابل اودۀ آزموند د که  رچند اا حدودی اودۀ  رسابررسگی نقشگه نشگان می

ای  حال آزمون به اعدادی  رسگا با سگطح دشواری بالاار نیاز دارد. انها  رساسگ ، امّا بااینگرفته ا

داوطلب نخس  آزمون  ستند.  مچنین نقش  آزمودنی  14آزمون از نظر سگختی، متناسگب با  15و  25

عمدااً  د د؛ این بدان معناس  که آزمونسطح نشان میسگاال را نسبتاً  م 4داوطلب اوّل فقط  3۷برای 

 د ندگان با اوانمندی متوسّط و ضعیو اس .در سطح آزمون
 

 راش مدل به هاآن برازش و هاپرسش یدشوار ۀانداز -9 جدول
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  پرسش-آزمونی ۀنقش -4 شکل
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 گیرینتیجه بحث و -6

 ییایااز  مشهد  یدانشهاپ فردوس یزبان فارس یآزمون بسندگاز ر هذر این  ژو ا مشگخم شد که 

با این فرض که )این آزمون را بد د  متفاوتیعنی اگر شگگخصگگی در دفعات  ؛رخوردار اسگگ ب ۶۷/0

زمون و برای آعو این ی  ضگگ کندنمرات متفاوای کسگگب  احتمال دارد (کندناش اغییری دانا زبانی

باشد. به عنوان مثال در آزمون  33/0اا  30/0 حدود بهتر اس  ایایی آزمون خواندن  شود.محسگو  می

زبان  یآزمون بسگگگندگ(. بنابراین طراحان ETS, 2011: 7)اسگگگ   9۶/0  ایایی بخا خواندن اگافل 

 .ود را اراقاء د ندخآزمون  یاس   ایای بهتر مشهد یدانشهاپ فردوس یفارس

ر دعمدااً الات آزمون اکه س حاکی از این بود زین  رسگا-آزمودنی  نقشگ یبررسگاز سگوی دیهر 

ه را د ندگان سطح  یشرفتاواند آزمونیعنی آزمون نمی ؛ ستند عیوو ض طسّمتو د ندگانآزمون سگطح

اوان یم  ای دشگگوارار کردن ا و راپبه منظور  ی بردن به عل  سگگادگی  رسگگابه طور دقیق بسگگنجد. 

 آنها را از منظر نوع اطلاعات خواسته شدپ و نوع مطابق  بررسی کرد. 

که در مقایسگگه با    و  نج  رسگگا اسگگ آزمون دارای سگگه متن و بیسگگ گفته شگگد مانطور که 

دارند  رسگگگا  40که  ر کدام حدود  2و آیلتس 1 گای بسگگگندگی در زبان انهلیسگگگی مانند اافلآزمون

(Cullen et al., 2014:52; ETS, 2009:37)  از اعگداد سگگگاال کمتری برخوردار اسگگگ  که خود

 3شدپاز نظر نوع اطّلاعات خواستهآزمون اواند یکی از دلایل  ایین بودن  ایایی آن باشگد. اما ساالات می

رسا در  ف    ستند )عمدااً از سگطح سختی متوسّط و یا بالایی برخوردار دارای انوع خوبی بودپ و 

و  ش   رسا در  3، شا  رسا در سطح سختی 4، چهار  رسا در سطح سختی 5سگطح سختی 

ای که نمون  نسبتاً مناسبی از کلمه 500کارگیری متون بلند حدود  مچنین به سگطح سگختی دو و ی (.

آید.  رچند  یشگگنهاد شگگمار می ای مثب  دیهر این آزمون بهمتون دانشگگها ی  سگگتند، ازجمله ویژگی

 ای گونه متون مدلای نیز در آزمون اسگگتفادپ شگگود؛ زیرا اینکلمه ۷50شگگود از متون بلندار حدود می

به  لازم د ند.ری از خواندن در محیط دانشهاپ ارائه میاواقعی اصگویرسگنجند و اری را میبزرگ 4متنی

 .(ETS,2009: 7دارند )وا پ  ۶00 کر متون بکار رفته در آزمون اافل حدود 

                                                           
1. TOEFL 

2. IELTS 

3. Type of Questions Requested 

4. Text Model 
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از نوع آزمون  ساال 14 ا دانس . نوع مطابق  ریشگ  اصگلی سگادگی آزمون را باید در با این حال

-3-9-3-2 ای شمارۀ  رسابرخوردارند ) که از سطح سختی  ایینیای  ستند هلیابی و یا سگلسمحل

از نوع ارکیبی و اولیدی   ای بیشگگتری رسگگابکارگیری ( 10-11-12-13-14-1۷-19-13-20-25

ارشگگدن سگگاالات بینجامد.  مچنین امامی متون این آزمون از جنس اشگگریحی و اواند به سگگخ می

ون سطح زیرا این نوع مت فته شوند،گرکار بایس  متون جدلی برای طرّاحی ساال بهروایی  سگتند و می

 سختی بالااری دارند.

 خواندنو  اطّلاعات داکردنی کنند:  دو  د  را دنبال میاز منظر ا دا  خواندن سگگگاالات عمدااً   

 یریادگی یبرا خواندن ا دا  با متناسب یسگاالاا به آزمون دیاردبدون. یمقدّماا درک به دنیرسگ یبرا

 یبالاار یدشگگوار سگگطح از که دارد ازین ،مختلو متن چند نیب در اطّلاعات امادغ یبرا خواندن زین و

 :کنیمبه عنوان مثال به ی  نمونه  رسا برگرفته از آزمون اافل اشارپ می . ستند برخوردار

ــی در دورۀ پهلوی  با توجه به متن از میان گزینه - ــخک کنید کدام مورد مربوب به عکاس های زیر مش

 نمره دارد.( 2گزینه اضافی است و این سؤال  2)شود ب به دورۀ قاجار میو کدام یک مربو
 

 دورۀ  هلوی: دورۀ قاجار:

  

  

 

 اعزام دانشجو برای آموختن فن عکاسی به ارو ا -

 ارساندن مردم از عکاسی -

 متداول شدن عکس در میان عموم مردم -

 مندی شخم  ادشاپ به عکاسیعلاقه -

 ی گرفتن عکس از زناناعمال محدودی  برا -

 

د ندگان نتوانند  ا جدا باشد اا آزمونبایسگ  از سگایر بخادر بخا اجرا نیز مهارتِ خواندن می 

این امر خود بدیهی اسگگ  که  گویی سگگاالات خواندن اسگگتفادپ کنند. ا برای  اسگگعاز زمان سگگایر بخا

 اواند در کا ا  ایایی آزمون اثییرگذار باشد.می
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