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  دهيچك
 يها  ساخت آزمون  ةني در زم  ينبود پژوهش 1 ي شناخت يصي مهم در سنجش تشخ    يها از موضوع  يكي

تـالش   پژوهـشگران  ريـ  اخ ي سـالها  يطـ .  است ي شناخت يصيشبرد اهداف تشخ  يمنظور پ   به 2يصيتشخ
را فراتـر    ها  نتيجه و نندكهم   دانشجو و معلمان فرا    يتر برا   نتايج آزمون را به صورت كاربردي      اند تا  ردهك

  . خود بهبود بخشديت درسيوضع اند بهن ارائه دهند تا دانشجو بتويانگي مةاز نمر
م بـر اسـاس چـارچوب    ي مفـاه كآزمـون خوانـدن و در   يكن  ي به تدو  پژوهشن  ين منظور ا  يهم به
 يـك س  و سـپ يي بـه هـر سـوال شناسـا       ي پاسـخده  ي الزم برا  يها ابتدا مهارت .  پرداخته است  يشناخت
ن ي ا سرانجام. از ساخته شده است   ي مورد ن  يها ن هر سوال و مهارت    ي رابطه ب  يي شناسا يبرا3وكيس  يماتر

 4وژنيـ  فمدلدانشگاه تهران برگزار شد و از ي   دانشجو 1986ص نقاط قوت و ضعف      ي تشخ يآزمون برا 
ـ ي هـا  نتيجـه .  استفاده شد5 در مهارت ي تسلط آزمودن مرخيگزارش خرد ندست آوردن    ه ب يبرا دسـت   هب

  . دند واقع شوي دانشجوها مف6ينيوك تيصي بازخورد تشخيد برانتوان  ميآمده
 ؛ي شـناخت  يصيـ مـدل تشخ  ؛  ي شـناخت  يصيسنجش تشخ  ؛ينيوك ت يصي بازخورد تشخ   :ي كليدي ها واژه

  .ها مهارت و؛كيس ي ماتر مدل فيوژن؛

__________________________________________________________________ 
* E-mail: franjbaran@ut.ac.ir 
** E-mail: smalavi@ut.ac.ir 
1. Cognitive diagnostic assessment 
2. Diagnostic tests 
3. Q-Matrix 
4. Fusion Model 
5. Learner’s skill mastery profile 
6. cognitive diagnostic feedback 
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  مقدمه .1
 ةدسـت آوردن نمـر     ه ب ي برا يرعنوان ابزا  كلي به طور  سنجش و آزمون به    ر،ي اخ يها  سال يط
 ي گـام  ينيوكـ سنجش ت البته  .  دانشجوها بوده است   يريادگي يلك ةا نمر يها    ن نمره يانگي، م يفرد

. بـرد  دانـشجوها پـيش مـي      يريادگيـ زان و روش    ي از م  يفراتر نهاده و آموزش را با هدف آگاه       
روش ي  اهـ دشـواري ص  يز تـشخ  يـ  و ن   را هـا  آن يريادگيـ  نقاط قـوت و ضـعف        بين ترت يا به

ص نقاط قوت و ضـعف  ي و تشخ  يريادگي ةتواند به توسع   كند كه مي   هم مي  معلم را فرا   يآموزش
را يـ  اخن شده توسط معلمي تدويها آزمونگر،ياز طرف د .نده منجر شودي آيازهايو پاسخ به ن

افتـه انـد   ي ياجايگـاه ويـژه    دانـشجوها يريادگيـ  و ينيوك سنجش تيها برارد آنكل عمليدلهب
ه در كـ رود هـا انتظـار مـي   و بهبود فرايند يادگيري، از معلم   ل  ي تسه يبرا). 2013وانگ و وو،    ه(

 انتظار  هك ييآنجااز  . الس مهارت الزم را داشته باشند     ك در   يصي تشخ يريادگيساخت آزمون و    
 يهـا اربرد آزمونك  نند،ك يي شناسايريادگيند ي فرادررا  اني دانشجويخطا ها اين آزمونرودمي
د نشـو   مـي يتلقـ   دارد و شناساياريت بسيان اهمي دانشجوي مفهومك بهبود دري برايصيشخت
اتحـاد   بر يريارگي بهبود آموزش و ي برايترطور گستردهمحققان به  ن،يبنابرا). 2001هارتمن، (

رل و  يـ تـون، گ  ي؛ ل 1989  سنو و لـومن،   (اند  شناختي و سنجش آموزشي متمركز شده      يروانشناس
  ). 2006، يسلوي؛ م1995ا، ك تاتسوا ؛2004ا، كهانو

ـ  ي بـرا  يم به عنوان مهارت   ي مفاه كدر  خواندن و    هـا  دسـت آوردن دانـش در تمـام رشـته         ه ب
 ك در يخواندن بـرا   مختلف مهارت    يه اجزا كاز وجود دارد    ين ن ي ا ن،يبنابرا. شناخته شده است  
اگـر  . ده شـود يسـنج  هن گـستر يـ ان در اآمـوز  هاي زبـان  ي به دشواريابين دستيبهتر آن و همچن

 به دانـشجو    يافك، بازخورد   ص داده شود  ي تشخ  در طول ترم   ن مهارت يل ساز ا  ك مش يهابخش
  . ندكها را جبران يند يادگيري را بهبود بخشد و ضعفشود تا بتواند فرا ميداده

هـا و   كمـي از توانـايي    ه سـنجش    كـ  اسـت    ي آموزشـ  يهـا بر سر هدف اصلي آزمون    انتقاد  
. سـازد يفراهم مـ  اريگر در گروه معي ديسه با دانشجوهاي دانشجو را در مقاي عموميهامهارت

نش دانـشجو بـه منظـور    ي و گـز يبنداي براي رتبه طور گسترده محور به ار  يگونه سنجش مع  ن  يا
 دربـاره   يلكها اطالعات   وجود اينكه اين آزمون   با  .  گوناگون استفاده شده است    ياهداف آموزش 

 يـي تواننـد اطالعـات جز     مي ندرتكند، به  فراهم مي  ها در آزمون  آنرد  كمهارت دانشجو و عمل   
هـا بـه     مهارت يريادگيدر بهبود   تواند  فراهم كنند كه مي   را  درباره نقاط قوت و ضعف دانشجو       

 يا به عنوان راهنمـا    ي و   ي آموزش يزير حتي به معلم در برنامه     تواندامر مي ن  يا. ندك كمكها  آن
 يتواند نقـش  كه سنجش تشخيصي شناختني مين باورنديقان بر امحق كنيا. ندك كمك سيتدر
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؛ 2010؛ آلدرسون،   2007رل،  يتون و گ  يل( سنجش داشته باشد     يگاه اطالعات ي در بهبود جا   يديلك
 يص شـناخت يتـشخ ”ر خود ازيدر تفس). 2005نگ،ي؛ 2009؛ دو ال تور،  2012اران،  كروپ و هم  

چ يه هـ كند كاين امر اشاره مي به  يبا ناراحت ) 2010(، آلدرسون   ”س در سنجش زبان   يو ماتر كيو  
بـا تمـام    يواقـع، تقر  در  .  وجـود نـدارد    ي واقع يصيتشخهاي    سنجشنبود  ل  ك مش ة دربار يبررس

 يچ آزمـون  ياس بزرگ بوده است، و هـ      ي موجود در مق   يهاكنون بر آزمون  تامطالعات انجام شده    
 يسـع ن مطالعـه    ي ا ن،يبنابرا. ست نشده ا  ي طراح ي شناخت يصيل تشخ يه و تحل  ي انجام تجز  يبرا

بـه   ي شـناخت  يصيـ تشخ يارهايم بر اساس مع   ي مفاه ك آزمون خواندن و در    يكدارد با ساختن    
 از نقـاط قـوت و ضـعف دانـشجو را در     ييه بتواند اطالعات جزك يآزمون  ن ندا پاسخ دهد،يا

  . منجر شودينيوك تيصيت به بازخورد تشخيند و در نهاكمهارت خواندن فراهم 

  ينظر يمبان .2
   ي شناختيصيسنجش تشخ .1-2

 و  ي آموزشـ  يريـ گ  انـدازه  ةنـ ي در زم  يديـ  جد ي، چارچوب نظر  ي شناخت يصيسنجش تشخ 
دست آمـده از آزمـون      ي به هاها بر اساس نمره    ي آزمودن يبند  رتبه يه به جا  ك است   يروانشناخت

در مهـارت را ارائـه     ي تسلط آزمودن   مرخي، گزارش خرد ن   ينيوك ت يصي بازخورد تشخ   ة ارائ يبرا
 يرد آزمودنك عمليبند  و رتبه  يبند  درجه ي مرسوم برا  يها اگرچه آزمون ). 2009نگ،  ي(دهد   يم

هـا ارائـه     يرد آزمودن ك عمل ة دربار يدي مف يصيها اطالعات تشخ    آن ياند، ول  ه شده يدر آزمون ته  
هـا در   ي در نقاط قوت و ضعف آزمودن    ي، اطالعات مفصل  ي شناخت يصيسنجش تشخ . دهند ينم

تواننـد   يها م يه آزمودنك يا  به گونهنديب ي مك پردازش تدار  يها ساختار خاص دانش و مهارت    
ـ   يشان در سوال   ستكا ش يت  يل موفق يبه دال   خـود را بهبـود      نـده يآرد  كـ  بـرده و عمل    ي خاص پ

  ). 2007رل، يتون و گيل(بخشند 
هاسـت،   ز مهـارت   ا ي خاصـ  يها  جنبه يرندگان و بررس  يادگي يابي هدف سنجش ارزش   يوقت

ت ي هـدا ي شـناخت يصيـ هـدف سـنجش تشخ  . رسـد  ينظر مـ ها ضروري به يستگي خرد شا ةارائ
در ايـن روش  . اي باشـند  ن ارائـه يچنـ هايي است كه قادر به     منظور ساخت آزمون  سازان به  آزمون

ند ي و سنجش به عنوان فرا     يريادگي ي بر سنجش برا   يريادگي يامدهاي توجه به سنجش پ    يجابه
 سـنجش پيامـدهاي     رديكـ در رو . )2004وس،  يگنز، آرتـر و چـاپ     يسـت  (شـود  يد م كي تا يريادگي

منظـور اطـالع ازتحقـق اهـداف         به انآموز  زبان يابي ارزش ي برا يعنوان ابزار يادگيري، سنجش به  
 ارتقـا،   يعنـ ي (ي رفتن به مقطع بعـد     يران برا ي فراگ يزان آمادگ ي م  درسي و  ةن شده در برنام   ييتع



 1395تان پاييز و زمس، 2، شمارة 6دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 324

رد سـنجش   يكه در رو  ك يدر حال . شود يدر نظر گرفته م   ) نامهيافت گواه ير و د  يدانش آموختگ 
 را يريادگيـ  آن، آمـوزش و  كمكرد تا به يگ يار معلمان قرار م   ي در اخت  ي، اطالعات يريادگي يبرا

تواننـد از اطالعـات     يمعلمـان مـ   . )2004اران،  كـ گنز و هم  يسـت  (ننـد كالس درس اصالح    كدر  
 ي منابع آموزشـ  ي خودشان، بازنگر  ي آموزش يردهايك رو ةر دوبا ي طراح ي برا ينيوك ت يصيتشخ

 در  انآمـوز   زبـان رد  يكـ ن رو يـ ن، در ا  يـ افـزون بـر ا    . ننـد كران استفاده   يو رفع نقاط ضعف فراگ    
  ).2009، نگي(شوند  ير مي و سنجش درگيريادگي مختلف يها تيفعال

 ي طراحـ هـا  ي نقاط قوت و ضـعف آزمـودن  ييمنظور شناسا آزمون تشخيصي به  يلكطور  به
ي بايـد  ن آزمـون يچنـ . ها د دارد تا نقاط قوت آن كيها تا  يتر بر نقاط ضعف آزمودن     شيب و شود يم
هـا ارائـه     يرد آزمودن ك عمل ة دربار ي مفصل 1خوراند شود، پس  منجر   ي بعد يها اصالح آموزش به

هـد  د ها   ي به آزمودن  يج فور ي را صورت داد، نتا    يتوان بر اساس آن اقدامات اصالح      يه م كدهد   
 در سـنجش    يگـر بررسـ   يجنبـه د  ). 2005،  آلدرسـون  (باشـد  ي شـناخت  يهـا هي بر نظر  يه مبتن ك

ن يـي  تب يه بـرا  كـ  مـورد آزمـون اسـت        يي محتوا ةني در زم  ي شناخت يها ، مدل ي شناخت يصيتشخ
ق يـ هـا از طر  يرد آزمـودن كـ گر عملتبيين ي بايد شناختيها مدل. ها الزم است يرد آزمودنكعمل
ا عوامـل  يرد او است ك عملي، عامل اصل  ي آزمودن كا در يه آ كنه باشد ين زم يا در   ييهانشي ب ةارائ
  )2003، كينو و چوداوسيپالگر(گر؟ يد

  وكيس يماتر. 2-2
ه كـ  اسـت  ي پنهان2يها ا صفتيها   مهارتة، مجموعيصي سنجش تشخي طراحيبخش اصل 

ان يـ و بكيـ س  يترنـام مـا   مهارت در ماتريـسي بـه     - رابطه سوال  .شوندي م يريگ با هر سوال اندازه   
ر ارائـه  يپـذ   آزمـون يها هيه مجموعه فرضك)  استدادهارائه 1983در آن را  اكتاتسو هك(شود  يم

 بـا توجـه بـه سـاختار آزمـون،            آزمـون  يـك  ييربنـا يها ز   مهارت ةشده توسط متخصص دربار   
س ين مـاتر  يـ  در ا  يـك  صـفر و     يها هيدرا). 2008بلو و استوت،     يد(ها است    ها و داده   يآزمودن

ن صـورت عـدد   ير اي و در غيك عدد iaٔ هي داشته باشد، به دراaاز به صفت ي نi اگر سوال يعني
 ييربناي ز يها  آزمون در قالب مهارت    يكم سواالت   يدر واقع ترس  . شود يصفر اختصاص داده م   

 سـوال و    سـه  يو بـرا  كيس  ي از ماتر  يا ر نمونه يدر جدول ز  . دهد يل م كيو را تش  كيس  يآن، ماتر 

__________________________________________________________________ 
1. feedback 

2. attributes 
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، مهـارت دوم و چهـارم، سـوال دو،          يـك س، سوال   ين ماتر يدر ا . ت ارائه شده است    مهار چهار
  .ندك ي ميريگ  اندازه  را سوال سه، مهارت اول و سوم ومهارت اول و چهارم،

  3××4ها  و مهارتكيس يماتر. 1جدول 

 4مهارت 3مهارت 2مهارت 1مهارت سوال

i1 0 1 0 1 

i2 1 0 0 1 

i3 1 0 1 0 

ه هـدف   كـ  يبنـد  تواند بر دقت طبقـه     يه م ك است   يند مهم يو فرا كيس  ين درست ماتر  يتدو
و نـشان  كيـ س يمـاتر  ).2014سن و برادشاو، يمد( است اثر بگذارد ي شناختيصي تشخيها مدل
ـ ( به هر سـوال در آزمـون اسـت    يدهپاسخ ي الزم برا يها مهارت ة دربار يا فرضيه ةدهند  و يل

ح ي صـح  ي پاسـخ دهـ    ي مهارت برا  يكش از   ياشتن ب ازمند د ين هر سوال ن  يبنابرا). 2013سوان،  
. نـد ك  مي ند را دنبال  ي فرا يكو  كيس  ي، ساخت ماتر  )1997 (ارانك و هم  كبنابر اظهارات با  . است
هـاي الزم بـراي     ن شـود و سـپس هـر سـوال بنابرمهـارت           يها تدو  از مهارت  يد فهرست يباابتدا  
نظـرات  ،  يعـه بـه مطالعـات قبلـ       نـد بـا مراج    ين فرا ين گام در ا   ياول.  شود ي رمزگذار يدهپاسخ
 هـر سـوال     يهـا   مهـارت  يبـرا 2 محتوا يبند درجهداوري   و1 بلند ير با صدا  ك تف يالمكل  كپروت

 منتخب، 3ي شناختيصيها با استفاده از مدل تشخ تحليل داده ه و   ي تجز يبعدگام  . ديآ مي بدست
توانـد    مـي  وكيـ س  يماتر سرانجام .استن شده   يو تدو كيس  ين مطالعه، با ماتر   ي در ا  وژنيمدل ف 

  . هر مهارت اصالح شودياساس آمار بدست آمده برا بر

  يصيرد ساخت آزمون تشخيكرو. 3-2
 يصيـ  تشخيهـا   هدف آزمون، سواليشود تا در راستا يرد ساخت آزمون تالش م  يكدر رو 

 فراتـر از بـرآورد سـطوح    يه اطالعـات ك است ي خوب آزمون  يصي آزمون تشخ  يك. ن شود يتدو

__________________________________________________________________ 
1. think-aloud verbal protocols 

2. content raters judgment 

3. cognitive diagnostic models (CDMs) 
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 وجـود داشـته     ي آزمودن يها د در پاسخ  ي با يا ژهياطالعات و . دهد ي ارائه م  يمودن آز يلك ييتوانا
 از يتـر  امـل كر يرده و تـصو كـ  را مـشخص  دانـشجو هـا در   يفهمـ  جكـ ا يـ باشد و نقاط ضعف    

 شود تا نـشان دهـد       ي طراح يا گونه  سواالت بايد به   گريبه عبارت د  . ش را ارائه دهد   يها ييتوانا
 يهـا   شـده در آزمـون  يسـواالت طراحـ  . ن گونه پاسخ داده استيا به سواالت دانشجوه چرا  ك

  مناسب يصي آزمون تشخ  يكه  ك يدهد در حال   يص ارائه نم  ي تشخ ي برا يافك اطالعات   مرسوم
اد يـ ه هنـوز    كـ  ييها ده و مهارت  ي در آن به تسلط رس     ي آزمودن يكه  ك ييها ن مهارت يتواند ب  يم

نـد  ي فرا ي بررسـ  ي بـرا  ي خـوب، فرصـت    يصيـ  تشخ يهـا  سـوال . ل شود يز قا ي تما نگرفته است 
هـا را   ي آزمـودن يهـا  دست آمده از پاسخ    بيند و ميزان اطالعات به     ي م كران تدار ي فراگ يها پاسخ
هـا عبارتنـد از طـرح شـاهد محـور            ن نوع آزمـون   ي ا يدو روش مهم در طراح    . دهد يش م يافزا
 بـا   هكـ  ييهـا   تفاوت ودبا وج ه  ك) 1990 (2 امبرتسون ي شناخت يو نظام طراح  ) 1994 (1يسلويم

هـا عبـارت اسـت از        ن شباهت آن  يتر مهم. شود ي در آن ديده مي    تر شي ب يها شباهت،  هم دارند 
د يآ دست مي ل تجربي زيربنايي تدوين آزمون بهق مديه از طر  ك ي و شواهد  ي شناخت ةينقش نظر 

 يه دارا كـ  بـر سـازه اسـت        ي مبتنـ  يرديكـ  بر شـاهد، رو    يطرح سنجش مبتن   ).2006ن،  يگور(
 سـنجش و ارائـه    ي، اجـرا  ينه، چارچوب سنجش مفهـوم    ي زم يساز  مدل نهيزمي   بررس يها هيال

 اسـت تـا بتوانـد       3 شـاهد  ي دارا يهـا   بر بحـث   ي سنجش مبتن  يسنجش بوده و هدف آن طراح     
ن نـوع  يـ  اياصـل  پـنج مولفـه  . ها داشته باشـد    ي نقاط قوت و ضعف آزمودن     ة دربار ييها استنباط

 ،يسلويـ م(ب  كيـ ف، ارائـه و تر    يـ لك، شـاهد، ت   آمـوز   دانـش  يهـا  سنجش عبارت است از مـدل     
  ). 2003آلموند، نبرگو ياستا

 ي در طراحـ يه شـناخت يـ د بـر نقـش نظر  كيـ ز به منظور تا  ي امبرتسون ن  ي شناخت ينظام طراح 
 يليشرفت تحـص  يـ  و پ  يي توانـا  يهـا   آزمون يها ر بهبود تفسير و استفاده از نمره      آزمون به منظو  
ن، ي مـورد نظـر در تـدو   يهـا   مهـارت ي بـرا ي شامل مجموعه مراحلن روشيا. ارائه شده است  

ن يـي رد عبارت اسـت از تع     يكن رو ي آزمون در ا   يهفت گام طراح  . ل آزمون است  ينوشتن و تحل  
، سـاخت سـوال،     ين مـدل شـناخت    يف، تدو يلك ت ةني زم يها يژگي و يي، شناسا يريگ هدف اندازه 

 يابيـ  و روا  ي شـناخت  يدگيـ چيپ توجه بـه   سوال با    كد بان ي مدل سواالت ساخته شده، تول     يبررس
  ).2006ن، يگور(

__________________________________________________________________ 
1. Mislevy’s Evidence-Centered Design 

2. Embretson’s Cognitive Design System 

3. Evidentiary reasoning 
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  ي شناختيصيتشخي ها مدل. 4-2
رد نياز براي ارايه پاسخ      مو يها  كه با شناسايي مهارت     است ي چند بعد  ي احتماالت ييها مدل

صـورت   هـا را بـه   ها را تعيـين و آن  زمودني تقاط قوت و ضعف آ آزمون يكسواالت   درست به 
اغلـب  ). 2007 رل،يـ تـون و گ يل(نـد  ك  نيمـرخ مـسلط در مهـارت مـي        ةي ارا يبند تشخيصي طبقه 

ن ياند، و نه تدو  هاي موجود بوده   بررسي آزمون ه و   ينون محدود به تجز   كمطالعات انجام شده تا     
د بر اسـاس    ي جد ي شناخت يصين آزمون تشخ  يتدو ي جديد، در حالي كه اين مطالعه به       ها آزمون

 با هـدف    ي آمار ييها هاي تشخيصي شناختي مدل    مدل. پردازد ارچوبي تشخيصي شناختي مي   چ
  ). 2006ن، يگور (باشند  مي هر سوال آزموني روانسنجيهايژگي با ويه شناختيوند دادن نظريپ

 1 فــضا قاعــدهيروش شناســ شــامل مــدل ي شــناختيصيــ تشخيهــا هــايي از مــدل نمونــه
وژن يـ ، و مـدل ف )2004ا، كـ رل، و هونيتـون،گ يل (2 صفتي، روش سلسله مراتب )1995 ا،كتاتسو(
 تيـ  بـا محور   ي مولفـه پنهـان    يها هاي تشخيصي شناختي مدل    مدلشتر  يب. است) 2002 ،هارتز(

در .  برخـوردار اسـت  يشتريـ ت بيـ  از اهمي چند بعـد يژگيها و ه در آن ك اند  سوال پاسخ  ةينظر
مـدل   ي عموم يي توانا ةنين گز يبه يكتوسط  آموز  زبان ييتوانا  ،يه سوال پاسخ قبل   ي نظر يها مدل

يـصي شـناختي ايـن     تشخيهـا   مـدل ي چند بعـد يژگيه و ك است   يدر حال ن  يا. شود سازي مي 
 ييم و توانـا   ينـ ك ي نهفته در پاسخ دانشجو را بررسـ       ي ذهن يندهاينند تا فرا  ك امكان را فراهم مي   

موجـود در    مهارت   يها عداد ابعاد بستگي به تعداد مولفه     ت. مينكم  ين بخش تقس  ي را به چند   يلك
 سطوح چنـد    ايا عدم تسلط،    ي، مانند تسلط    يدو بخش ها   ن مدل ي ا 3 پنهان يها مولفه. ردآزمون دا 

  . اند ضعيف و غيره، خوب، متوسط، ي شامل عاليبند بخشي مانند متغير رتبه

  وژنيمدل ف. 1-4-2
هـا   يه پاسخ آزمودنكبر مهارت است  ل سوال پاسخ تشخيصي شناختي مبتنيوژن، مد يمدل ف 
 در  يمرخ سـطح تـسلط آزمـودن      يبردار ن  (ي آزمودن يها يژگي از و  يعنوان تابع   را به  ها به پرسش 
ه كـ ) 2002(ن مـدل توسـط هـارتز        يا. ندك ي م يساز مدلرا   سوال   يها بهين گزينه و  ) ها مهارت

 يشنهاد شده و مبتن   يرد، پ ك يرا دوباره پارامتربند  ) 1995 (4بلو، استوت و روسو   يپارچه د يكمدل  
__________________________________________________________________ 

1. Tatsuoka’s Rule-Space Methodology 
2. Attribute Hierarchy Method 

3. Latent traits 

4. DiBello, Stuart and Roussos’s Unified Model 
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 پاسخ درسـت بـه      ةن مدل احتمال ارائ   يدر ا .  است 1ارلوكف مونته   ك مار يها رهيتم زنج يبر الگور 
  .است) نهين گزي بر سه بهيمبتن(امل كو ) نهين گزي بر دو بهيمبتن(افته ياهش كدو صورت 

  :افته عبارت است ازياهش كاحتمال ارائه پاسخ درست در مدل 
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  : است ازامل عبارتكاحتمال پاسخ درست در مدل 
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 ارائه شده توسط    يها  در مهارت  n يا عدم تسلط آزمودن   ي شامل تسلط    ي آزمودن يها يژگيو
),...,( (2مرخ مهارت يبردار ن  nkn ααα افزون بر اين، بهين    . است) nη (ي پارامتر آزمودن  و) =
نـگ،  ي؛  2008بلـو و اسـتوت،       يد(شـوند    يف م ير تعر ين مدل به شرح ز    ي سوال در ا   يها گزينه
  ).2007اران، ك؛ روسو و هم2004ن ي، تمپل2011، ي؛ ل2009 و 2005
ـ يا دشواري هيا خط پاي iπ∗  سوال ةنين گز يبه  پاسـخ درسـت   ة عبارت است از احتمال ارائ

فـرض    و بهدهيتسلط رس بهاز ي مورد ن يها  مهارت ة در هم  يمودنه آز كن فرض   ي با ا   سوال يك به
 ةنشان دهند/. 6تر از  مكر يمقاد. ر استي متغيكر آن از صفر تا يمقاد اد استي ز ηه مقدار   كنيا
ن يبنـابرا . ل اسـت  ك، مـش   آن اختـصاص داده شـده بـه      ) يهـا ( مهارت   يه سوال برا  كن است   يا

. ابـد ي اختـصاص  ين سواليچن بايد به) يتر به احتمال سخت   (يتر ا متفاوت يتر   شي ب يها مهارت
ها شـانس    يه آزمودن كرد  كر  ينگونه تفس يتوان ا  ينه را م  ين گز ين به ين ا يير پا ي مقاد ،نيافزون بر ا  

 يـك  ييربنـا يز) يهـا ( پس از تـسلط در مهـارت         ي حت ح به سوال  ي پاسخ صح  ة ارائ ي برا يمك
  .سوال دارند

س يه شـده در مـاتر  يارا(مهارت - سوالةرابط  بهصيا تشخ يمه  يا جر ي ikr∗ نه سوال ين گز يبه
 بـر شـانس    مهارت خـاص يكه تا چه حد تسلط در كند ك  يشود و مشخص م    يمربوط م ) وكي
ر آن  ه در اث  ك است   ي عامل ضرب  يكمه،  يجرةنين گز يبه.  سوال اثر دارد   يك  پاسخ درست به   ةارائ

. ابـد ي ياهش مـ  كـ ده باشد احتمال پاسخ درسـت       ي به تسلط نرس   iدر سوال  kاگر فرد در مهارت     
 يهـا  هـا در طبقـه     يرا آزمـودن  يـ شود ز  يو برآورد م  كيس  ي ماتر ةي هر درا  يمه برا ي جر ةنيگز بهين

ر آن به طور معمول     يمقاد. اند دهيها به تسلط رس     از مهارت  ي متفاوت يها بكيپنهان مختلف در تر   
__________________________________________________________________ 

1. Markov Chain Monte Carlo   

2. Skills mastery profile vector 
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∗ پـارامتر    يبرا/. 5تا0ر  يمقاد.  است يكن صفر تا    يب
ikr  ب ي بـا ضـر    ييهـا  پرسـش  ةدهنـد   نـشان

 يـك صـفر نزد   براي يك مهارت بـه نهيگز بهينن ير اي اغلب مقاد  يوقت . باال است  يليص خ يتشخ
 يي بـاال يسـاختار شـناخت   ي آن مهارت داراي، آزمون برا )باشد/. 5تر از    مكها   ن آن يانگيم(باشد  
 شـده   ي طراحـ  يص تـسلط در آن مهـارت بـه خـوب          ي تـشخ  يدهد آزمون برا   يه نشان م  كاست  
 ييص بـاال  ي قدرت تـشخ   ي مهارت مربوطه، دارا   يباشد، سوال برا  /. 9تر از    بزرگ ikr∗ اگر.است

 بـه   يـك د از   ي داده شده به آن با      آن سوال در مهارت اختصاص     يو برا كيس  ي ماتر ةيست ودرا ين
ه تا چه   كن  ي در مورد ا   يمانده اطالعات ي باق يي توانا ةنين گز يا به ي ic ةنين گز يبه. ابدير  ييصفر تغ 

 اسـت    و در نظر گرفتـه نـشده      كيس  يح در ماتر  يه پاسخ صح  ي ارا ياز برا ي مورد ن  يها حد مهارت 
  . دهد يه ميارا)املكر يو غكيس يماتر(

م بـر اسـاس چـارچوب       ي مفـاه  ك آزمـون خوانـدن و در      يـك ن  ين مطالعه تـدو   ياز ا هدف  
. ان اسـت  ي دانـشجو  ي برا ينيوك ت يصي به منظور فراهم نمودن بازخورد تشخ      ي شناخت يصيتشخ
هـاي الزم  م تا مهارتيپردازاعتباربخشي به آزمون مي يو براكيس  ي ساخت ماتر  بهن راستا   يادر  

ق پاسـخ  يـ ن منظور به دو پرسش تحق    يهمبه. صحيح به هر سوال شناسايي شود      يدهبراي پاسخ 
  : م داديخواه
سـنجد و   مـي  را   ييهـا  جديـد چـه مهـارت      ةن شـد  يم تدو ي مفاه كآزمون خواندن و در    .1

   هر سوال آزمون چگونه است؟يها برا آنيريرارپذكت
طـور كلـي و     وانـدن بـه    خ ار رفته در آزمون   ك ب يهانسبت به مهارت  ان  يرد دانشجو كعمل. 2

   چگونه است؟يطور انفرادبه

  پژوهشروش .3
 يصيـ  تشخ ي بـا چـارچوب مـدل سـاز        ياربردكـ  ي دارا ين مطالعه از نظر هدف پژوهش     يا
 ابتـدا فهرسـت  ) 1997 (1نياستكا و كتاتسو ،ك بر نظر باين چارچوب مبتنيدر ا.  استيشناخت
 يج بدست آمـده از آزمـون بـرا   ياز آنها و نتا ه  كه شد   ي آزمون ته  يربناي ز يها از مهارت  يااوليه

 هـر  يي توانـا يهـا نـه ين گز يبهوژني ف يبا استفاده از مدل آمار    . و استفاده شد  كيس  يساخت ماتر 
ص آزمـون  ي تـوان تـشخ  يهـا و بررسـ  شخص كردن نقاط قوت و ضعف آزمودني   م يسوال برا 

  . شديبررس
__________________________________________________________________ 

1. Buck, Tatsuoka, Kostin 
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 مقطـع   ي دانـشجو  يه همگـ  كد  ردنكت  كن آزمون شر  يدانشجو از دانشگاه تهران در ا      1986
.  و هنـر بودنـد  ي مهندسـ ي، فنـ ي مختلف علوم انسانيهاكارشناسي درس زبان عمومي از رشته 

ارگرفتـه  ك بي تجربياعتبارسنج ين شده براين آزمون تدو  ي پرسش ا  20 دانشجو به    1986پاسخ  
  . شد

هـا از  رد آناربكـ  بلنددعوت شد تا ير با صداك تفيالمكل  ك انجام پروت  ي برا  دانشجو 13از  
شتر آزمون را داده بودند و از       ينندگان پ كت  ك از شر  يكهر  .  شود ك خواندن بهتر در   يهامهارت

ن يـ ا. ننـد ك  بازگو يشفاه به سواالت را     يدهد تا فرايند تفكر خود هنگام پاسخ      ها خواسته ش  آن
هـا  آن نه در آغاز امر پس از خواندن سوال بـه ذهـ  ك بود ييهاها و رويكرد شامل مهارتروند

 آنـان ضـبط   يار آنان قرار گرفت و صدا يگر به عنوان مرجع در اخت     يآزمون بار د  . ردكطور مي خ
  .شد

 يتـر ك د يآنـان دانـشجوها   .  محتوا دعوت شـد    يبنددرجه ي داور يبراياز گروه شش نفر   
 و ياربردكـ  ي در زبانـشناس پژوهشة بـا سـابق    يسيـ  آمـوزش زبـان انگل     ةدانشگاه تهران در رشت   

 دادن ي بـرا شان راينگرش ها  الزميها مهارتة تا دربارم بودندي مفاهكدن و در خوانآموزش
از فهرسـت   ردنـد و    ك يهـر سـوال را بررسـ      آنهـا   . پرسـش بازتـاب دهنـد     ح به هر    يپاسخ صح 

از .  بـود  پرسـش ح پاسـخ دادن بـه هـر         ي صـح  ةه الزمـ  كـ ردنـد   ك را انتخـاب     ييهاها آن مهارت
 ي براياز مطالعات قبل بدست آمده يهانتيجهر و ك تفيالمكل كپروتنار كدر    آنان،يشنهادهايپ

 ك دري بــراان در آزمــونيرد دانــشجوكاركــ يهــااز داده. و اســتفاده شــدكيــس ين مــاتريتــدو
  . وژن استفاده شدي مدل في آماريسازو تصحيح ماتريس كيو از مدل  هر سواليهايژگيو

   خواندن زبان دوميهامهارت. 1-3
 انجـام  يبر اساس مطالعات قبلـ ) 2نشان داده شده در جدول      (اندن   خو يهافهرست مهارت 

؛ فلتچـر،  2002؛ بـرچ،  2006اران، كو همس ي؛ فرنس2006، 2وهن و آپتون  ك؛  2009،  1نگي(شده  
 يالمـ كل ك محتوا و پروت  يبند درجه ةدربار يداورهاي   نظريه،  )2006اران،  ك؛ روپ و هم   2006

 است ي استنباطيها شامل آن مهارتفهرست . ه استبه دست آمد  بلند دانشجوهايربا صداكتف
  . استار رفته ك بنند خوانديه در فراك

__________________________________________________________________ 
1. Jang 

2. Cohen and Upton 
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   خواندن زبان دوميها مهارت. 2جدول 

 مهارت 

 A1 محتوا معنابراساس نييتع

 A2 محتوا به توجه معنابدون نييتع

 A3 اردرمتنكآش اطالعات كدر

 A4 درمتن يضمن اطالعات كدر

 A5 يسطح خواندن

 A6 ردنك هخالص

 A7 دادن ارجاع

  A8 يقبل دانش يريارگكب
  A9 سندهينو اهدفي ياصل دهيا استنباط

  اركروش . 2-3
م بـر اسـاس     ي مفـاه  كن آزمون خوانـدن و در     يتدو) 1: ن مطالعه در سه مرحله انجام شد      يا

) 3 خوانـدن؛    يو مهارتهـا  كيـ س  ي به ماتر  يساخت و اعتباربخش  ) 2؛  يچارچوب سنجش شناخت  
 ةنـ ي در زمي قبلـ يها پژوهش از  يا  گسترده ةن گام، مطالع  يدر اول .  داده ها  يل آمار ي تحل ه و يتجز

از .  انجـام شـد    ي شـناخت  يصيـ ن آزمون بـا چـارچوب تشخ      ي و تدو  ي شناخت يصيسنجش تشخ 
 بـر   ي مبتنـ  ي آزمون بـر اسـاس طراحـ       يها ويژگيه از   ينه، استنباط اول  ين زم يات در ا  ي ادب يبررس

آزمـون  . ارگرفته شد ك سوال آزمون ب   20ن  ي تدو يبرا) 1996 (يسلويه شده توسط م   يشواهد ارا 
رفت، شـامل   ي انجام پـذ   ي شناخت يصي چارچوب تشخ  يريارگك با ب  ن منظور ي ا ين شده برا  يتدو

  . ي، و علوم انساني، مهندسيعيل علوم طبي از قبيسه متن خواندن با موضوعات
 ننـده كت  ك شـر  1986لكـ داد   بـا تعـ    دانشگاه تهـران   ي زبان عموم  يها در كالس آزمون  ن  يا
 ةمرحلـ . ار گرفته شـد   ك ب ي آمار ي بررس ين آزمون برا  ي ا يها  داده . برگزار شد  يصورت مقطع  به

و، كيـ س  يسـاخت مـاتر    يبـرا .  زبـان دوم بـود     يها  مهارت براساسو  كيس  ي ساخت ماتر  يبعد
 يالمـ كل كـ ن، پروتيشيـ  پ يهـا  گيري از پـژوهش    بهرهبا    زبان دوم  يها نخست فهرست مهارت  

 يسـنج نهايي شامل اعتبار  مرحله  .  محتوا مشخص شد   يبند ي درجه و داور     بلند، ير با صدا  كفت
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 ةنارسـاز ك آزمون خواندن در     يها داده. استوژن  ي مدل ف  يبررسه و   ي تجز باو  كيس  ي ماتر يتجرب
  .رفتيوژن انجام پذي مدل في و اجرا1ويجي نرم افزار آرپيريارگكو با بكيس يماتر

   داده هاياوكوا. 3-3
ابتـدا،  .  انجـام شـد  يمـ ك و يفـ كي ياوكـ وا وكيس  ين آزمون و ساخت ماتر    يند تدو يدر فرا 

همـين   بـه .  آزمـون انجـام شـد      يها پرسش خواندن در    يها  كيفي براي شناسايي مهارت    يبررس
 يم در مطالعات قبلـ ي مفاه ك خواندن و در   يهاراهبردها و    بندي گوناگون از مهارت    منظور طبقه 

 ك شد تـا بـه در  ي بررسيفكيطور  به بلند ي با صدايالمكر كتفهاي    لكپروتسپس  .  شد يبررس
م يم و بتـوان   يابيـ توسـط دانـشجوها دسـت        ارگرفتـه ك ب يها  و مهارت  يند شناخت ي از فرا  يبهتر

 شـد تـا ميـزان    ز اسـتفاده يـ محتـوا ن  يبنـد  ي درجـه داوراز . مينـ ك ييه را شناساي اول يها مهارت
  .  شودي آزمون بررسيها پرسشح به يصح پاسخ يها برا بكارگيري اين مهارت

زنجيره ماركوف مـانتي كـارلو       همگرايي بررسي با مدل فيوژن   بررسياولين گام در تجزيه و      
نرم افـزار آرپيجيـو     ). 2007 روسو و همكاران،  (هاي مدل است     گزينه براي تاييد مقدار پايدار بهين    

 ةهمگرايـي زنجيـر   . كنـد   مـي  اسـتفاده  مـاركوف مـانتي كارلو     ةاز رويكرد بيزي با الگوريتم زنجير     
ـ      اي    هماركوف مانتي كارلو اصوال با بررسي چشمي نمودارهـاي زنجيـر           ه و نمودارهـاي چگـالي ب

ـ       ة حاصل زنجير  ، مدل فيوژن  ةدربار. آيد دست مي  دسـت آمـده    ه   ماركوف مانتي كارلو از مقادير ب
 هـاي  بهين گزينـه  در بين   ).2013 لي و سوان،  (شود   بكارگرفته مي ها    براي ارزيابي تمام بهين گزينه    

. طور كلي بررسي شـد  آزمون شوندگان به) kp( ابتدا همگرايي احتمال تسلط هر مهارت         مختلف،
∗ (2دشـواري سـوال   ةهر سوال كه نـشان دهند     گزينه   بهينسه    سپس،  

iπ(      3، جريمـه يـا تـشخيص 
)∗ikr (  4لو عبارت كام) ic ( در اين مرحله از يك الگـوريتم كـاهش گـام بـه     . شده است برآورد

 روسو و همكـاران،     ؛2002هارتز،  (گام در چارچوب رهنمودهاي ارائه شده توسط طراحان مدل          
شـده     اسـتفاده    هـا  پرسـش  رساندن ظرفيت تشخيصي     بيشينه  منظور به  براي اصالح مدل به   ) 2007
  .است

 بـا  5 برازش مـدل يبررس ي مناسب سوال به ها گزينه بهينه مدل و    يينان از همگرا  يز اطم پس ا 
__________________________________________________________________ 

1. Arpeggio 
2. Item difficulty 
3. Item discrimination 
4. Completeness index 
5. model fit 
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ـ يا همـسان يـ  1 درون يـي ها روا   برازش مدل با داده    يابي ارز يبرا. شود يها پرداخته م   داده  ي درون
)  مختلف قـرار دارنـد     يها ه در طبقه  ك ييها ي تفاوت در رفتار مشاهده شده آزمودن      يريگ انداره(

ـ   قدر مطلق تفاوتةو محاسب2ر تسلط در سوالشامل آما   مـشاهده شـده و   ي دشـوار ةن درجـ يب
 ة مـشاهده شـده وبـرآورد شـد        يمـ ك احتمـال ترا   ةسيها و مقا    سوال ة برآورد شد  ي دشوار ةدرج

  ).2005هارتز و روسو، (شود  ي ميها بررس يآزمودن

  ها ينقاط قوت و ضعف آزمودن. 4-3
 كمـال . از اسـت يـ  نيبنـد   طبقـه كوطلبان بـه مـال     نقاط قوت و ضعف دا     ييمنظور شناسا  به
 نظـام در . ردكـ ن يـي تـوان تع  ي مـ ي مختلفـ  يهـا  مسلط را بـه روش     ريا غ ي افراد مسلط    يبند طبقه
م يهـا تقـس    ن روش يـ  از ا  يكـي . دنشـو  ي م يبند  طبقه ي مختلف يها ها به روش   يزمودن آ ويجيآرپ

ا يـ  اسـت /. 5تر از    شيها، ب  تسلط آن ن  يه احتمال پس  ك افراد مسلط : ها به دو دسته است     يآزمودن
شه مناسـب   يـ ، هم كن مـال  يـ ا. است/. 5م تر از    كها   ن تسلط آن  يه احتمال پس  ك ر مسلط يافراد غ 

هارتز و (ستند يبخش ن ي، آگاه/.5 به يكن تسلط نزد ي پس يها  احتمال به طورمعمول را  ي ز ستين
تـوان در نظـر    ينجش مـ ز با توجه بـه هـدف سـ   ي نيگري ديبند  طبقه يها كمال). 2008روسو،  
بـه عنـوان    /. 4تـر از     مكـ ن تـسلط    يها با احتمال پس    ي آزمودن يبند ها، طبقه   از آن  يكيه  كگرفت  

قـرار گـرفتن در   .  استي خنث ةيدر ناح /. 6و  /. 4ن  يبه عنوان مسلط و ب    /. 6تر از    شيرمسلط، ب يغ
را يـ  ز هـا قـرار داد    مسلطر  يا غ يها   مسلط ةتوان در طبق   يها را نم   ين آزمودن ي ا يعني ي خنث ةيناح

ه كشود   يوه اگر چه باعث م    ين ش يا. ها وجود ندارد   ها در داده    آن يبند  طبقه ي برا يافكاطالعات  
اتر يـ  بـرش پا ةن نقطـ يها با ا يبند  طبقهيرند ول ي قرار نگ  ي مشخص ةها در طبق   ي از آزمودن  يبعض

 ن شـده اسـت و     يـي  تع يبه صورت قـرارداد   /. 6و  /. 4ر  يمقاد). 2007اران،  كروسو و هم  (است  
 يبنـد   طبقـه  ير بـرا  ين مقـاد  يـ انتخاب ا . ردكن  ييز تع ين/. 8و  /. 2 مثال يبراگر  ير د يتوان مقاد  مي

 يبنـد  تـر از طبقـه     ه مهـم  كشود   ي م يبند تر طبقه  شيمنجر به دقت ب   /. 5ة نقط يها به جا   يآزمودن
  . افراد استةهم

بررسي شـد،   ) CCR( 3 درست يبند دست آوردن نرخ طبقه    هوژن با ب  ي اعتبار مدل ف    ن،يهمچن
در .  به گروه مسلط و غير مـسلط مهـارت هاسـت   ،بندي آزمون شوندگان   كه در واقع ثبات طبقه    

__________________________________________________________________ 
1. Internal validity 

2. ImStats 

3. Correct Classification Rate 



 1395تان پاييز و زمس، 2، شمارة 6دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 334

گام آخر، نقاط قوت و ضعف آزمون شوندگان در توانايي خواندن زبان دوم در سـطح مهـارت                  
  . شدبررسي) pk(از طريق احتمال تسلط براي هر مهارت 

  وكيس يساخت و ماتر. 5-3
 ة شـد ي طبقـه بنـد  يداور بلنـد و  ير با صداك تفيالمكل كدست آمده از پروت   ه ب يها نتيجه

هـا   فهرسـت مهـارت  ن  يـ سـپس ا  .  شد ي خواندن بررس  يها ن فهرست مهارت  ي تدو ي برا محتوا
شـود،    مـي  ر مشاهده يه در جدول ز   كطور  همان  . ار گرفته شد  كه ب يو اول كيس  ين ماتر ي تدو يبرا

ل يـ دلبـه  .  مهـارت خواندننـد  9 ةها نـشان دهنـد    سوال آزمون و ستون20نشان دهنده ها   رديف
ن مطالعه نشان داده شد، پاسخ دادن به     يه در ا  ك همانطور    م،ي مفاه كخواندن و در  ةديچيپعت  يطب

؛ آلدرسـون،   1998ر،يـ هـارت و و   كاور(اسـت    مهـارت خوانـدن      ياديـ ازمند تعداد ز  ي ن سواالت
2000.(  

  ها و مهارتكيس يماتر. 3جدول 
I/A A1 A2 A3  A4 A5 A6 A7 A8 A9 
1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 
2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 
3 0 0 1 0 1 0 1 0 1 
4 1 0 0 1 1 0 0 0 1 
5 1 0 1 0 1 1 0 0 0 
6 0 0 1 0 1 1 0 0 1 
7 1 0 1 0 1 0 1 0 0 
8 1 0 1 0 1 0 0 1 0 
9 1 0 1 0 1 0 1 0 0 
10 1 0 1 0 1 0 0 1 0 
11 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
12 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
13 1 1 1 0 1 0 0 0 0 
14 1 0 1 1 1 0 1 0 1 
15 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
16 1 0 1 0 1 0 0 1 0 
17 1 0 1 1 1 0 1 1 0 
18 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
19 0 0 1 0 1 0 1 0 0 
20 1 0 0 1 1 1 1 0 1 
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  وژن ي بامدل فيوبررسه يتجز .4
ه كـ  و نـشان دهنـده آن اسـت          0,833دسـت آمـده برابـر بـا         ه   ب πن  يانگي م پژوهشن  يدر ا 
سـه  ه  ك دهد يمنشان  ج  ينتا. آزمون مناسب و معقولند    يها در پرسش  شده   يي شناسا يها مهارت
 هكـ سـت   آن اي به معنـا  و اند0,6ن تر از   ييپا*πر  ي مقاد يدارا) 13، و   2،5هاي    پرسش (پرسش
 *πر  ي با مقـاد   13 و   2 يها گر، پرسش يطرف د از  . از به اصالح دارند   يار دشوار بوده و ن    يآنها بس 

.  دارد ينيگزياز بـه جـا    يـ ه ن ك π0,38 با مقدار    5ل بودند تا سوال     كمتر دچار مش  ك 0,56 و   0,58
  . نشان داده شده است4ر در جدول يدست آمده از مطالعه اخ هب پرسش ةنيگز نيبهن يتخم

  ن پارامتر سواليتخم. 4دول ج

Item ππ* r* 1 r* 2 r* 3 r* 4 r* 5 r* 6 r* 7 r* 8 r* 9 ci 
1 0.879 0.895 0 0.827 0 0.568 0 0 0 0 1.97 
2 0.583 0.870 0.847 0 0 0 0  0 0 0.678 2.12 
3 0.963 0.923 0 0.899 0 0.726 0 0 0 0 2.73 
4 0.786 0 0 0.835 0 0.631 0 0 0.877 0 2.43 
5 0.376 0 0 0 0.843 0.926 0 0.722 0 0 2.76 
6 0.804 0.694 0 0.709 0 0.490 0 0 0 0 2.24 
7 0.993 0.860 0 0 0 0.809 0 0.944 0 0 2.61 
8 0.950 0.423 0.443 0 0 0 0 0 0 0.811 2.68 
9 0.962 0 0.694 0.536 0 0.853 0 0 0 0 2.70 

10 0.769 0.531 0.580 0 0 0 0 0 0 0 2.02 
11 0.974 0 0 0.594 0 0.759 0 0 0 0 1.60 
12 0.789 0.828 0.521 0 0 0 0 0 0.757 0 2.47 
13 0.557 0 0 0 0.704 0.883 0 0.730 0 0 2.04 
14 0.894 0 0 0.544 0.863 0 0.650 0.822 0 0.786 2.54 
15 0.979 0 0 0.812 0 0.713 0 0 0 0 0.87 
16 0.940 0.939 0.941 0 0 0 0 0 0.878 0 1.05 
17 0.661 0 0 0.887 0 0.821 0 0 0 0 0.65 
18 0.934 0 0 0 0.909 0.860 0 0.884 0 0 0.74 
19 0.997 0.981 0 0 0 0.938 0.980 0 0 0 1.72 
20 0.863 0 0 0 0.738 0 0.804 0.826 0 0.719 0.80 

 است  ييها  پرسش ةه نشان دهند  ك   اند، 0,9متر از   ك s*rة  ه هم كم  ينيب نگاهي به جدول مي   با  
، 7 يهـا  شود كـه پرسـش   ميمشاهده . ندك يز مير مسلط متما يه آزمون شوندگان مسلط را از غ      ك

شتر آزمون شوندگان بـه     يدهد ب  كه نشان مي   هستند   0,8 ين باال يانگي م ي همه دارا  19 و   18،  16
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 آزمـون  يها بـه خـوب     رسشتوان گفت كه اين پ     مي ن،يبنابرا.  پاسخ دادند  يبه خوب ها    ن پرسش يا
رده كـ ز نيهـا متمـا    ه شده با پرسش   دي سنج يها مسلط نسبت به مهارت    لط را از غير   شوندگان مس 

ن يـ ه اصـالح ا   كـ رد  كـ  يريـ گ تـوان نتيجـه     مـي  ديـ آ دست مي  به   يجين نتا يه چن ك يزمان. است
ز يتمـا با قدرت يي ها سوال بهتر و يصيجاد آزمون تشخي ا ينه برا ين گز ي آزمون بهتر  يها پرسش
ت سـوال از    يفكي يابي ارز يبراتواند   مي r*پارامتر جه،ينتدر  . ها است  مسلط ريها از غ    مسلط باالتر

  ). 2007رل، يتون و گيل(رد يص مورد استفاده قرار گيتشخلحاظ قدرت 
حد ه تا چه    كن باره   ي درا ياطالعات) ic(امل  كعبارت   شتر گفته شد، شاخص   يه پ كهمانطور  

 اسـت    و در نظـر گرفتـه نـشده       كيـ س  يح در مـاتر   ي پاسخ صـح   ةي ارا ياز برا ي مورد ن  يها مهارت
و كيـ س يمـاتر ) 2تر از  شيب(، بزرگ باشد icر ياگر مقاد. دهد يه مي، ارا)املكر يو غكيس  يماتر(
در 10 برابـر بـا      يعنـ ي(د حذف شود    ي آن سوال با   icامل است و پارامتر     كباً  ي آن سوال تقر   يبرا

 يك پاسخ به    ي الزم برا  يها ا مهارت يه  كن است   ي ا ةنشان دهند 1,5تا  0ر  يمقاد). نظر گرفته شود  
 يـك ) فتـد ي از سـواالت اتفـاق ب  ياري بـس  ياگـر بـرا   (ا  يو ارائه نشده است     كيس  يسوال در ماتر  

 ينگـاه  بـا    .)2006اماموتو،  ي بلو و    ير، د يوان دو  ( نشده است  و ارائه كيس  يل ماتر كمهارت در   
 در   انـد  2 و باالتر از     2 ينشك شاخص هم    ي دارا 14 تا   1 يها پرسشه  كم  ينيب  مي به جدول باال  

 آن اسـت    ةنشان دهنـد  ن  ي ا .اند 1,72 تا   0,65ن  يي شاخص پا  يدارا 20 تا   15ه سواالت   ك يحال
 نتوانـسته پاسـخ آزمـون       ي بـه خـوب    20 تـا    15 يهـا  پرسـش  ي انتخاب شده برا   يها كه مهارت 

د مـشخص   ين منظور با  ي ا ي برا يگري د يها  و مهارت  ح دهد يها را توض   دگان به اين پرسش   شون
ن يو تـدو  كيـ س  يه مـاتر  كجه گرفت   يتوان نت   مي ن مطالعه يدر ا 1 پنهان ينشك شاخص هم از. شود

د اصـالح   يـ  روبـرو اسـت و با      ييهـا   با فقدان  20 تا   15هاي    سوال يشده در انتخاب مهارت برا    
اي در رابطه با كيفيت  معنادار قابل مالحظه  پنهان اطالعات    ينشك هم، شاخص   يلكطور   به   .شود
  . ندك  فراهم ميها سوال
آمار تـسلط   . 1:ده شد ي سنج يوژن با داده ها، دو نوع سازگار      يف  طرح يسازگاري   بررس يبرا
زان يـ ح مـشاهده شـده و م      ي صـح  هـاي  ش كه تفاوت بـين ميـزان پرسـ        3وژنيآمار ف . 2 و   2سوال

سـازگاري خـوب    ن دو مقدار    ياك  تفاوت اند . ندك زده را مقايسه مي    ي صحيح تخمين  ها پرسش
ن ياشاره شد، تفاوت مطلق ب    ) 2007(اران  كه در روسو و هم    كطور  همان  . دهد مدل را نشان مي   

__________________________________________________________________ 
1. Item completeness index 

2. FusionStats 

3. ImStats 
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 بـراي تمـام   0,05 يشنهاديـ متـر از مقـدار پ  كد يـ  بان زده شدهيمشاهده شده و تخم  pهر مقدار 
بـود   0,05پرسـش بـاالتر از      چهـار    ي بـرا  ن مقـدار  ين مورد مشخص ا   يدر ا   البته،. ها باشد  سوال

ن بود و برابر بـا      يي پا pر  ين مقاد يبتفاوت  قدر مطلق   ن،  يبر ا  افزون). 20 و   14،  10،  8سواالت  (
 را نمـايش  شده و تخمين زده شده    مشاهده   pر  يدست آمده از مقاد   ه   ب يها نتيجه 1ل  كش. 0,04
ر يـ رد مشاهده شده آزمون شـوندگان مـسلط و غ      ك عمل ةسي مقا ي برا پرسش آمار تسلط    .دهد مي

  . ار گرفته شدكمسلط در سطح سوال ب

  
  ن زده شدهي مشاهده شده و تخمpر يمقاد. 1ل كش

 يخروجـ ل  يـ فا.  شد ي درست بررس  يبند نرخ طبقه ز با شاخص    يوژن ن ي مدل ف  ياعتبار بخش 
 ني هـر مهـارت تخمـ   ي درسـت را بـرا     يبنـد  نرخ طبقه  classfile.csvنام  ه   ب Tabulatorاز  
 تـسلط يـا عـدم تـسلط          آزمون شوندگان بـه    يبند ثبات طبقه  درست به    يطبقه بند نرخ  . زند مي

ن بـار گرفتـه شـده اسـت اشـاره دارد            ي گروه چند  يكه از   ك همان آزمون    يها نسبت به مهارت  
 يبند خ طبقه  داده، نر  ين سر يدر ا .  است يكفر و   ن ص يمقدار ب ن  يا). 2007اران،  كروسو و هم  (

  . وژن بودي مدل في باالي، نشان دهنده اعتباربخش0,826درست برابر با 
ز يـ رد خواندن زبان دوم آزمـون شـوندگان ن  ك عمل ة دربار  خواندن يها تسلط مهارت احتمال  
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.  شـد ي بررسـ )pk( هـر مهـارت   يل تسلط بـرا   ك، احتمال   يلكگروه به طور     يبرا.  شد يبررس
 حـدود   يريبـا مقـاد   .  اسـت  pk ري خواندن زبان دوم و مقـاد      يها  مهارت ة نشان دهند  5جدول  
نـشان  ن  يـ ا).  در مـتن   ي اطالعـات ضـمن    كدر (0,627تـا   ) ن معنا بر اساس محتوا    ييتع (0,769

، و ايـن  نـد ين معنـا بـر اسـاس محتوا   يـي  تسلط در تع  ي دارا  آزمون شوندگان  76,9ه  كدهد   مي
تـسلط  62,7ه آزمون شـوندگان     ك است   يدر حال ن  يا. شود در نظر گرفته مي    نيتر مهارت آسان 

ن مهارت در نظـر گرفتـه       يه آن دشوارتر  كدست آوردند،   ه  ب در متن را     ي اطالعات ضمن  كبر در 
دسـت  ه   ب 0,71 مهارت خواندن زبان دوم برابر با        9 يبرا احتمال تسلط    يلك نيانگيمسطح  . شد
  .آمد

  يلك گروه يرابت احتمال تسلط مهار. 5جدول 

 خواندن زبان دوممهارت  )pk(تسلط احتمال 

 معنا بر اساس محتوان ييتع 0,769
  بدون توجه به محتوامعنان ييتع 0,676
 ار در متنكاطالعات آش كدر 0,662
  در متنياطالعات ضمن كدر  0,627
 يسطحخواندن  0,722
 ردنكخالصه  0,698
 دادن ارجاع  0,754
  ي دانش قبليريارگكب  0,666
  ا هدفي ي اصلةدياستنباط ا  0,737

  يريجه گينتبحث و  .5
هـاي تشخيـصي شـناختي بـر       سنجششتريه ب ك يي،از آنجا )2010 (1بنابر اظهارات آلدرسون  

 يصيـ  تشخ يهـا  ي سـاخت آزمـون    از بـرا  يـ  انجام گرفته است، ن    يصيرتشخي غ يها روي آزمون 
ن يتـدو  يتـالش بـرا   ن مطالعـه  يـ  ا ياصـل ف  هد ،ن راستا يدر هم . ش است ي رو به افزا   يشناخت

__________________________________________________________________ 
1. Alderson 
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ص نقـاط قـوت و ضـعف       يمنظـور تـشخ    ارچوب تشخيـصي شـناختي بـه       بر اساس چـ    يآزمون
 ي برا ييردن اطالعات جز  ك فراهم   يي، با هدف نها   بود ان در مهارت خواندن زبان دوم     آموز  زبان

 آموز  انزب و    به معلم  يدراهداف آموزش  ينيوك ت يصيبازخورد تشخ  .ينيوك ت يصيبازخورد تشخ 
 از نقاط ضـعف     ينيوك با استفاده از بازخورد ت     آموز  زبانه  يك بطور ندك طور همزمان كمك مي    به

 از يـي  جزيها داشتن گزارش. رد خود را بهبود بخشد   ك عمل توانستشود وخواهد    خود آگاه مي  
د واقـع شـود و      يـ  از طـرف دانـشجو مف      يريادگيـ ل  يتواند در تسه    مي رد آزمون شوندگان  كعمل

 ة دربـار  يـي بـا داشـتن اطالعـات جز      . ندك كمك ي درس ة برنام  طرح ومعلم   يآمادگن به   يهمچن
توانـد در     مـي  ن رو يـ شـود واز ا    ز نقاط شكست آزمون شونده آگاه مي       آزمون، معلم ا   يها نتيجه
از . نـد ك را فـراهم  يتـر  كند و محتـواي درسـي مناسـب   ز كشتر بر آنها تمري ب ي درس يزير برنامه
  ي شـناخت  يصين پژوهش بر اساس چارچوب تشخ     ين شده در ا   يندن تدو ه آزمون خوا  ك ييآنجا

ه كـ  شدند يي شناسازا هاي دشواري پرسشانجام گرفت،  وژنيل با مدل ف  يه و تحل  يبه همراه تجز  
. نـده فـراهم شـود     ي آ ي بـرا  يارامـدتر ك بهتر و    ي تا آزمون شناخت   ن شوند يگزيد اصالح و جا   يبا

 در آزمون   ي شناخت يصيشرفت تشخ ي پ ةني در زم  ييها والبانك پرسشي براي س   توان   مين،  يبنابرا
  .ردك فراهم ندهي آيها پژوهش و در يفعل

م بـه عنـوان     ي مفـاه  كخوانـدن و در   توان از  مي،  يسي زبان انگل  ة چهارگان يها  مهارت انيماز  
يي ح توانـا يسـنجش صـح   ن،يبنـابرا .  نام بردي علميايت در دني موفقي براي ضرور يها مهارت

 روند بهبود   رگ تسهيلتا    است ياتيار ح يبس  آنها يريادگي يريگ ان براي اندازه  آموز زبانخواندن  
ن پژوهش در نظر گرفته     ي در ا  ي اصل ة دو مولف  ن راستا يدر هم  .ميها باش   خواندن آن  يها مهارت

.  هـر سـوال بـود     يح بـرا  يدست آوردن پاسخ صح    ه زبان دوم در ب    يها  مهارت ي بررس ياول. شد
. ار گرفتـه شـد  كـ و بكيـ س ي ساخت ماترين پژوهش برايبه دست آمده در ا  فهرست نه مهارت    

ار كـ وژن ب يـ  بـا اسـتفاده از مـدل ف        يصيرد دانشجوها در آزمون به منظور اهداف تشخ       كاركدوم  
دام كـ   ه در آزمـون   كـ وژن نـشان داد     يـ  مـدل ف   ي به دست آمـده از بررسـ       يها نتيجه.گرفته شد 
ـ   ي تشخ يها برا  پرسش تواننـد در رونـد دادن    نـد و مـي  ارآمدكشجو ص نقاط قوت و ضـعف دان

 ي بـرا  ياريـ ن بـازخورد را مع    يـ توانـد ا   دانـشجو مـي   . انـشجو مفيـد واقـع شـوند       بازخورد به د  
  . رديار گك درس بيريادگي و ي بعديها پژوهش

 و  يهم به لحـاظ آموزشـ      ارشناسان است كها و  پيامد براي معلم  ن  ي چند ين پژوهش دارا  يا
 ي تـالش بـرا    در اهداف سـنجش     ي برا يامد آموزش يو از همه مهمتر پ    ابتدا  . يهم به لحاظ نظر   

  مهـارت خوانـدن زبـان دوم در نظـر گرفتـه          يريگ اندازهي   برا ي شناخت يصين آزمون تشخ  يتدو
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 در  كني ا ي شناخت يصي تشخ يها هايي بر اساس چارچوب    وين آزمون  تد يبراضرورت  . شود مي
نوع بازخورد تشخيصي كـه     ن  يا.  شده است  تر شناختهار  ي سنجش و آزمودن زبان دوم بس      ةگستر

 يها ت براي كل گروه ها، سطح توانمندي      شود شامل احتمال تسلط مهار     ها فراهم مي   براي معلم 
 ي مطالب درس  ي بهبود و ارتقا   يتوانند برا  ميها   معلم. ان است  آزمون شوندگ  ك ت كمتفاوت و ت  

ـ  يهـا  ه داده ب  هر سطح مهارت   يازهاي به ن  ي پاسخده يبراخواندن زبان دوم     دسـت آمـده از      ه ب
  .نندكمراجعه  ي شناختيصيسنجش تشخ
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