251

پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی ،دوره ،01شماره ،0بهار ،0911از صفحه 051تا 055

پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی
شاپای الکترونیکی1522-1510:

شاپای چاپی1522-3019 :

وبسایت نشریهwww.Jflr.ut.ac.ir:

بررسی سوگیری در سواالت درک مطلب آزمون مقطع دکترای رشته زبان انگلیسی تحت سنجش تشخیصی شناختی
مسعود گرامی پور
حمید مرعشی
نیلوفر شهمیرزادی
مسعود سیری
استادیار سنجش و اندازه گیری،
دانشیار آموزش زبان انگلیسی،
دانشجوی دکتری آموزش زبان
استادیار آموزش زبان انگلیسی،
دانشکده زبانهای خارجی ،دانشگاه دانشگاه خوارزمی  ،تهران ،ایران
انگلیسی ،دانشکده زبانهای
دانشکده زبانهای خارجی،
آزاد اسالمی تهران مرکزی،
خارجی ،دانشگاه آزاد اسالمی
دانشگاه آزاد اسالمی علوم و
تهران ،ایران
تهران مرکزی ،تهران ،ایران
تحقیقات ،تهران ،ایران
(نویسنده مسئول)

نیلوفر شهمیرزادی دانشجوی دکتری
آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد مرکزی تهران می باشد.
رساله دکتری وی در خبرنامه ILTA
2019به عنوان رساله دانشجویی
برتر انتخاب شده است.
Email:Niloufar_shahmirzadi83@yahoo.com

اطالعات مقاله
تاریخ ارسال39/19/10:
تاریخ پذیرش39/10/10:
تاریخ انتشار39/05/50:
نوع مقاله :علمی پژوهشی
کلید واژگان:

خواندن و درک مطلب ،کنش

مسعود سیری دکتری آموزش زبان
انگلیسی می باشد .هم اکنون وی عضو
هیئت علمی تمام وقت در واحد علوم
و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تهران
است .
Email: m.siyyari@srbiau.ac.ir

حمید مرعشی دانشیار آموزش زبان
انگلیسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران مرکزی و سردبیر مجله زبان و
ترجمه است .وی در مجالت
TESOLو مجله یادگیری زبان
منتشر کرده است.

مسعود گرامی پور دکتری ارزیابی و
سنجش می باشد .او به عنوان
استادیار در گروه مطالعات درسی
دانشگاه خوارزمی از سال 0931
تاکنون فعالیت می کند.

Email: hamid.marashi@iauctb.ac.ir

Email: mgramipour@khu.ac.ir

چکیده
در چند دهۀ اخیر ،بررسی سطح توانایی در آزمونهای سرنوشتساز از دیدگاه سنجش تشخیصی شناختی مورد توجه
محققان ارزشیابی و سنجش و اندازهگیری قرار گرفته است .مدلهای تشخیصی شناختی میزان تسلط و عدم تسلط
آزمودنیها را با ویژگیهای چندگانه مورد بررسی قرار میدهد .بدین منظور ،هدف پژوهش حاضر بررسی کنش
افتراقی سوال و کنش افتراقی خصیصه در آزمون ورودی زبان عمومی مقطع دکترای زبان انگلیسی است .بنابراین،
 9551آزمودنی دختر و پسر از جامعه آماری شرکت کننده در آزمون سازمان سنجش کشور بهصورت تصادفی انتخاب
شدند .در مدل اکتشافی تحلیل دادهها ،مراحل کیفی و کمی بهترتیب اجرا شد .سپس از ماتریس کیو ساخته شده
بهوسیله پروتکل تفکر با صدای بلند استفاده شد تا دادهها با استفاده از بسته آر استودیو تجزیه و تحلیل شوند .مدل
جی دینا تحت سنجش تشخیصی شناختی قرار گرفته و نتایج بدست آمده از کنش افتراقی سوال ،سوگیری در
سواالت را گزارش داده است.
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ABSTRACT

Article history:

During the past few decades, documentation of test takers’ proficiency level has been
accomplished through large-scale assessments most importantly Cognitive Diagnostic
Assessment (CDA) in order to provide skills mastery profile of test takers in fine-grained detailed
information, and to ascertain multi-diagnostic mastery or non-mastery classifications.
Accordingly, the present study attempts to scrutinize reading comprehension test items of a highstakes test under CDA. To delve into this issue, Differential Attribute Functioning (DAF) was
used to detect the probability of mastery of attributes among test takers, and Differential Item
Functioning (DIF) was applied to show item performance among different candidates in terms of
gender. Thus, the participants of this study were 3220 females and males attending PhD national
admission test in Iran. Through adopting sequential exploratory mixed method design, GDINA
model was run by the application of R-studio package. Results of the study revealed that test
items suspected DIF against female. In the end, the findings of this study were discussed in light
of their implications for language testing community to perceive potential social harm which
derived from biased test items in PhD national admission exams.
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 .0مقدمهای بر سنجش تشخیصی شناختی
در سال های اخی ر آزم و ه ای سرووش ت س از(High-
) Stakes Testsب ا رویک رد بود ود ی ادریری و رس ید
بهموفقیت مورد توجه بسیاری از پژوهشگرا قرار ررفته است،
زیرا تصمیمات حاصله ازآزمو های استاودارد در مقیاس ک ن
پیامد های موم "شخصی ،اجتماعی و سیاسی" بههمراه خواه د
داشت (پنفیلد و کامیلی .)215 ،1002 ،خصوصا افزایش کیفیت
آزمو ها در مقاطع تحصینت تکمیلی ،باع رش د فرهنگ ی،
اجتماعی و اقتص ادی م ی ش ود (ویس تاوی .)2912 ،در وتیج ه،
محققا علم روا سنجی و سنجش آموزش در ص دد برآمدو د
تا با رویکردهای ووین موضوع ارزشیابی آموزشی را ب ازوگری
کنن د .همدلت و و همک ارا ( )2112معتقدو د ،آزم و ه ای
حرفهای در مقیاس کن تعیینکننده سرووشت شرکتکنن درا
در آزمو میباشند که الزم است طوری طراحی شوود تا عاری
از هررووه سوریری باشند.
در ارزشیابی تشخیصی ش ناختی و ه تنو ا وم ره آزم ودوی
بررسی میشود ،بلکه با رویکردی جدید موارت های (Skills
) or Attributesخاص فراررفته یا فراوگرفته م ورد س نجش
قرار میریرود (لیتو و ری یرل )1002 ،تا اطنعات مفی دی را
ب رای ح م مش کنت و وش ا داد وق اض ق وت و ض ع
آزمودویها تفسیر کنند .این موضوع بر خنف مدل های وظری ه
سوال پاسخ میباشد ،چ را ک ه در م دله ای س نتی اطنع ات
دقیقی دربارۀ وقاض قوت و ضع آزمودویها رزارش ومیشود
و تنوا مقایسه و رتدهبندی فراریرا ر زارش م یش ود (س نو و
لوما .)2191 ،
ب هبی ا دیگ ر ،رویک رد س نجش تشخیص ی
ش ناختی–(Cogniitve Diagnostic Assessment
) CDAاطنعات دقیق تر و عادالوه ای را درباره خصیصههای
مکنو فراررفته یا وگرفته ش ده آزم ودویه ا و اوتق ال مف اهیم
پیچی ده نهن ی ب هتفکی ک وش ا م یده د (ه و ،دالت وره و
واوداکومار .)1021 ،در واقع سنجش تشخیصی شناختی وم ایی
از میزا تسلط ی ا ع دم تس لط–(Skill Mastery or Non
) Mastery Profileآزمودویه ای م ورد ملالع ه ،در م ورد
وضعیت تسلط آ ها در هر موارت را فراهم میکند .هم چن ین
صفات زیربنایی مورد ویاز برای هر سوال را وشا داده تا بت وا
با تدوین و بررزاری بروامه های آموزش ی جدراو ی موض وعات
مورد اشکال و سوریری شده را برطرف کرد .ح ال ب ا در وظ ر
ررفتن اهمیت سنجش تشخیصی شناختی ،ض روری اس ت ت ا
پژوهش های بیشتری در مورد ک نش افتراق ی س وال ازدی دراه
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تشخیصی شناختی اوجام شود.
 .1کنش افتراقی سوال
در بستر سنجش تشخیصی شناختی ،مدلهای مختلفی
کنش افتراقی
ملرح میشود که در این میا
سوال) (Differential Item Functioning–DIFبهدلیم
جدید بود این روش سنجش کمتر مورد بررسی قرار ررفته
است .کنش افتراقی سوال زماوی ملرح میشود که آزمودویها
از رروههای مختل و با تسلط یکسا احتمال متفاوت در
پاسخ صحیح بهسواالت را دارود .بهمنظور برطرف کرد این
مشکم ،با تحلیم کنش افتراقی سوال بررسی تغییرپذیری یا
عدم تغییرپذیری سازه فراهم میشود (زومدو .)1002 ،بهاعتقاد
هو ،دوال توره و واوداکومار ( ،)1021لی و واوگ ( )1025در
کنش افتراقی سوال تحت مدلهای تشخیصی شناختی ،رابله
بین هر سوال با صفات مرتدط در رروههای آزمودوی با پیشینه
متفاوت محاسده میشود ،تا سواالت دارای سوریری که
منصفاوه بود آزمو را زیر سوال بردهاود ،مشخص شود.
با توجه به اهمیت کارکرد افتراقی سوال ،پژوهشهایی
در زمینه اودازهریری با روش ه ای آم اری مختل از دی دراه
وظری ه کنس یک آزم و –(Classical Test Theory
)CTTو وظریه سوال پاسخ–(Item Response Theory
)IRTصورت ررفته اس ت .ب رای مل ال در وظری ه کنس یک
آزمو  ،روش منتم )( (Mantelمنت م ،)2199 ،روش منت م-
هنزل )( (Mantel-Haenszelمنتم -هنزل  ،2151هوالود و
تایر  ،)2199روش منتم  -هنتزل تعمیم یافته (Generalized
Dichotomous Mantel- Haenszel Method for
)Itemsبرای دادههای چند ارزش ی (منت م و هنت زل،)2151 ،
آزم و س وریری همزم ا س وال (Simulatenous Item
)( Bias Test– SIBTESTشیلی و استات 2119a ،ش یلی
و استات  )2119, bو روش رررسیو لوجستیک (Logistic
)(Regressionسوامیناتا و راجرز )2110،ملرح میشود.در
روش وظریه سوال پاسخ ،روش آزمو وس دت درس ت وم ایی
) ،(Likelihood Ratio Testآزمو وال د )(Wald Test
(ل رد2190،؛ تیس ن ،اس تایندرگ و واین ر )2199 ،و روش
ش اخصه ای چندراو ه و عل م چندراو ه (Multiple
)( Indicators Multiple Causes Methodفی نچ)1005،
با مفروضات متفاوت مورد استفاده قرار ررفته شده است.
حال با توجه ب ه جدی د ب ود م دل تشخیص ی ش ناختی،
ضروری است تا کنش افتراق ی س وال تح ت م دل تشخیص ی
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شناختی با آزمو والد محاسده شود .شایا نک ر اس ت ک ه در
این پژوهش تحت مدل جی دینا کنش افتراق ی س وال بررس ی
شده است.
 .9پیشینه پژوهش
ب هاعتق اد دی بل و ،روس وس و اس تات ( ،)1002راپ و
تمپلین ( ،)1009راپ ،تمپلین و هنسن ( ،)1020در س ال ه ای
اخیر ملالعاتی در مورد طدقهبندی مدتنی بر مدلهای تشخیص ی
شناختی با در وظر ررفتن پایایی) (Relaibilityکمی ص ورت
ررفته است تا بهسوال دیرینه در حوزه سنجش و اودازه ری ری
پاسخ داده شود .این سوال کنش افتراق ی س وال را در س نجش
تشخیصی شناختی ملرح میکند.
کنش افتراقی سوال ،زماوی دیده میشود که آزمودویه ا ب ا
یک سلح تواوایی در شرایط یکسا احتمال متفاوتی در پاس خ
بهسوال داشته باشد (سوامیناتا و راجرز .)2110 ،بهبیا دیگ ر،
عدم برقراری عدالت در طراحی س واالت م یتواو د س وریری
متف اوتی وس دت ب هه ر آزم ودوی وش ا ده د ک ه در ووای ت
روایی ) (Validityآزمو را تودیدمیکند .زومد و ()9 ،2111
"بر سودار ودود آزمو ها با جامعه آماری باال" تاکید م یکن د
تا عدالت در وشا داد تواوایی آزمودویها در سلح مل ی و ب ا
جامعه آماری باال اجرا شود .بهبیا روش ن ت ر ،س ودار ود ود
سواالت از جنده های مختل جنس یتی ،اجتم اعی ،اقتص ادی،
فرهنگی و وژادی (کول و زیک ی1002 ،؛ م ک وام ارا و روور،
1009؛ بهوقم از ساوگ ،چنگ و کلیند رگ )1025 ،م یبایس ت
قدم از بررزاری آزمو مورد توجه دقیق قرار ریرد .ح ال وکت ه
دیگری که در آزمو های استاودارد الزم اس ت در وظ ر ررفت ه
شود وجود کنش افتراقی سوال در آزمو ها ،با توجه بهپیش ینه
پژوهشات اوجام شده اس ت .ب هعن وا مل ال س اوگ ،چ نو و
کلینگرگ ( )1025وجود تدعیض جنسیتی و تاثیر میزا پیش ینه
تحصینت در آزمو های استاودارد تحص ینت تکمیل ی را ب ا
توجه بهعملکرد آزمودوی ها مورد بررس ی ق رار داده او د .ه م
چنین ،رزارش پژوهش اوج ام ش ده توس ط امی را  ،عل وی و
فیدلگو ( )1021حاکی از آ است که  %19سواله ای آزم و
دارای ک نش افتراق ی جنس یتی م یباش ند .برات ی و احم دی
( )1020با رویکرد وظریه پاسخ بهسوال بهبررسی کنش افتراق ی
در سواالت آزمو ورودی داوشگاه سراس ری پرداختن د .قاب م
توجه آ است که در آزمو هایی با س واالت محت وایی عل وم
سخت ،جامعه آماری دخترا و با مضامین علوم اوساوی جامع ه
آماری پسرا عموما مورد سوریری قرارمیریرود.
ش ایا نک ر اس ت ک ه در آزم و ب ین الملل ی
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تیمز) (TIMESSویز بیش از  %10سواالت هر دفترچه ک نش
افتراقی را وشا میدهند (دودین و اوابی .)1009 ،ب اروز و ول ز
( )1001وق ش جنس یت و و ژاد را در ک نش افتراق ی بررس ی
ومودود .یووگ ،موررا  ،ریدینسکی ،استیندرگ و واوگ ()1029
کنش افتراقی در سواالت آزمو تافم را م ورد پ ژوهش ق رار
دادود و در رزارشی ملرح کردود که جامع ه آم اری م ردا از
سواالتی با محتوای ورزشی درک بوت ری داش تند .ه م چن ین،
ش امورام و س اال ( )1021وق ش زب ا م ادری را در ک نش
افتراقی سوال آزمو موثر داوستند.
از سوی دیگر ،ک نش افتراق ی خصیص ه (Differential
) Attribute Functiong DAFدر مدل تشخیصی شناختی
بهمنظور بررسی وقش تغییرپذیری خصیصهها در پاسخ بهس وال
مورد سنجش قرار ررفت ه ش ده اس ت .ل ی ( )1022 ،1009در
پژوهشی بر ل زوم یکس ا ب ود ک نش افتراق ی خصیص ه در
سواالت تاکید دارد چرا که کنش افتراقی خصیصه تاثیر رروهی
از خصیصهها را در مجموع ه ای از س واالت وش ا م یده د.
عنوه برآ  ،روجدرا و علوی ( )1029ویز بر ضرورت یادریری
خصیصیهها در آزم و مو ارت خواو د و درک ملل ب زب ا
اوگلیسی تاکید کرده اود .بهمنظور ویم بهاین هدف ،با طراح ی
ماتریس کیو میتوا خصیصه های مکنو در هر سوال را مورد
بررسی قرار داد.
 .3طراحی ماتریس کیو در شناسایی خصیصه ها
در مدل های تشخیصی شناختی "رابله بین خصیص ه ه ای
شناختی و سواالت" با طراحی ماتریس کیو )(Q-matrix
(ینگ )121 ،1001 ،وشا داده م یش وود .ای ن ارتد اض ش امم
ماتریس دوراوه [ ]i× kاست .در این ماتریس ،خصیص هه ای
صفر وشا دهندۀ عدم وجود و خصیصه ه ای ی ک بی ا وگ ر
وجود آ خصیصه در سوال مورد وظر است .تاتس وکا ()2199
معتقد است در مدل های تشخیص ی ش ناختی مش خص ک رد
ارتداض سواالت با خصیصه مکنو حائز اهمیت است .دوالتوره
( )1 ،1001تاکید "بر طراحی ماتریس کیو ب ا ه دف مش خص
است .تاتسوکا ( )2199معتقد اس ت در م دل ه ای تشخیص ی
شناختی مشخص کرد ارتد اض س واالت ب ا خصیص ه مکن و
حائز اهمیت اس ت .دوالت وره ( )1 ،1001تاکی د "ب ر طراح ی
ماتریس کیو با هدف مشخص کرد دیدراه شناختی هر سوال
دارد ".فالمارن و دورنا ( )2199ماتریس طراحی شده ابتدایی
توسط تاتسوکا ( )2110را بسط داده و در طرحی وشا دادود:
 2وجود خصیصه  kدر سوال
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qik
 0عدم وجود خصیصه  kدر سوال i
در این ماتریس اعداد صفر و یک با ض ریب  k , iوش ا داده
می شوود .اما آوچه در طراحی ماتریس کی و م ورد توج ه ق رار
می ریرد ،دقت باال در شناسایی ویژریه ای مکن و م ی باش د
(ینگ )1001 ،1005 ،چرا که عدم رعای ت عینی ت در مراح م
طراحی ماتریس میتواود سوریریهای شخص ی را در طراح ی
ماتریس وشا دهد .وکته دیگری ک ه در ت دوین م اتریس کی و
مورد اهمیت است ،روش های پیش نوادی (تاتس کو )2199 ،از
جمله روش مش ورت ب ا اف راد متخص ص ،ارزی ابی نهن ی و
بررسی سواالت آزمو میباش د .ین گ ( )1005وی ز در رس اله
دکتری خود از روش پروتکم تفکر ب ا ص دای بلن د (Think
) Aloud Verbal Protocol Analysisاستفاده ک رد .در
این روش مدنا ابتدایی ،ملالعه پیشینه پژوهش ،ملالعه پروتک م
تفکر با صدای بلند توسط داوشجویا و متخصصا م ی باش د.
سپس ماتریس ت دوین ش ده ب ا اس تفاده از روشه ای آم اری
اعتداریابی میشود (لی و سوئن.)12 ،1029 ،
با توجه بهضرورت طراحی ماتریس کیو ،در پژوهش حاضر
ابتدا ماتریس کیو طراحی شده ،س پس ک نش افتراق ی س وال و
کنش افتراقی خصیصه در راستای سنجش تشخیص ی ش ناختی
مورد پژوهش قرار میریرد .در ویم بهاین ه دف ،س واالتی در
بررسی میزا سوریری سوال و خصیصه ملرح شده است.
 .2آیا کنش افتراقی سوال ،سوریری جنسیتی در س واالت درک
مللب آزم و زب ا عم ومی ورودی مقل ع دکت ری داوش گاه
سراسری داشته است؟
 .1آیا کنش افتراقی خصیصه ،س وریری جنس یتی در س واالت
درک مللب آزمو زبا عمومی ورودی مقلع دکتری داوش گاه
سراسری داشته است؟
 .5روش پژوهش
 5-0آزمودنی ها
 5-0-0آزمودنیهای کیفی
درمرحل ه کیف ی ،ب همنظ ور ت دوین م اتریس کی واز 5
داوشجوی ترم اول مقلع دکترای آم وزش زب ا اوگلیس ی و 9
استاد در رشته آموزش زبا اوگلیسی دعوت شد ت ا در ت دوین
پروتکم کنمی با تفکر بلند شرکت کنند .داوش جویا ب ین رده
سنی  15تا  15بوده و استادا شرکت کننده ویز ب ین  10ت ا 90
سال سابق آموزش در رشته آموزش زبا اوگلیس ی را داش تند.
شایا نکر است که پژوهش حاضر بهروش موندسی معک وس
اوجام شد .بدین علت از داوشجویا مقلع دکتری دع وت ش د

تا در تدوین ماتریس کیو شرکت کنند.
 5-0-1آزمودنیهای کمی
ومووه پژوهش از باوک دادهه ای خ ام س ازما س نجش و
آموزش کشور تویه شد .به منظور تحلی م داده درمرحل ه کم ی
 9110ومووه ازجامعه آماری بهصورت تصادفی اوتخاب ش دود.
این تعداد  2115آزمودوی دختر و  2125آزمودوی پسر را شامم
میشود که بین متوسط سنی  15تا  15میباش ند .ش ایا نک ر
است که آزمودوی ها ،داوطلب شرکت در آزمو مقلع دکت رای
زبا اوگلیسی بودود که میبایس ت س واالت دفترچ ه عم ومی
زبا اوگلیسی سال  2915را در  90دقیقه پاسخ دهند.
 5-1ابزار اندازهگیری
 5-1-0ابزار اندازهگیری کیفی
به منظور تشخیص دقیق ویژر ی ه ا در پاس خ ب هس واالت
بخش خواود و درک مللب زبا اوگلیسی درسنجش شناختی
تشخیص ی ،از م دل رئ و و راج رز ( )1020و ین گ ()1001
استفاده شد .در این خصوص ،از داوشجویا دعوت شد ت ا در
پروتکم کنمی با صدای بلند شرکت کنن د .آ ه ا م یبایس ت
پس از خواود متن درک مللب و سواالت ،بهپرسشوامه توی ه
شده پاسخ دهند .در پرسش وامه م ذکور ،ه ر س وال ب هط ور
جداراوه با در وظر ررفتن پنو خصیصه مورد تجزی ه و تحلی م
قرار ررفتند و سپس از هر داوش جوی ش رکت کنن ده خواس ته
شد تا وظرات و افکار خود را در مورد هر سوال در حین پاسخ
به سواالت بلند بیا کنند .در مرحله آخر ،اس اتید مربوط ه وی ز
وظر ووایی خود را در مورد هر سوال و خصیصه های ض روری
در پاسخ بهآ سوال در پروتکم کنمی با ص دای بلن د مل رح
کردود .جدول  2ویژری های بکار برده شده در این پ ژوهش را
وشا میدهد.

جدول .0خصیصههای (مهارت های) آزمون خواندن و درک مطلب
پژوهشگران

گئو و راجرز ()1191
و
جانگ ()1111

مهارتهای خواندن
واژگان)(Vocabulary
نحو)(Syntax
استخراج اطالعات متنی

(Extracting Explict
)Information

ارتباط و ترکیب
)(Connecting and Synthesizing

نتیجه گیری

بررسی سوریری در سواالت درک مللب آزمو مقلع دکترای رشته زبا اوگلیسی تحت سنجش تشخیصی شناختی
)(Making Inference
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و اساتید رشته آموزش زبا اوگلیسی در پروتکم تفکر با
صدای بلند ،دادههای خام با استفاده از ورم افزار آماری اس پی
اس اس مورد تجزیه و تحلیم قرار ررفت .بهمنظور بررسی
میزا توافق بین داوشجویا و استادا در طراحی ماتریس کیو
ابتدایی ،در آزمو کاپا میزا توافق وظر محاسده شد تا وظر هر
دو رروه در وظر ررفته شود (جدول .)1

 5-1-1ابزار اندازه گیری کمی
ابزار بکار برده شده در بخش کمی ،سواالت زبا عمومی
آزمو ورودی مقلع دکترای رشته زبا اوگلیسی (ررایشهای
مترجمی ،ادبیات و آموزش زبا اوگلیسی) بودهاست .این
آزمو در  90سوال چوار رزینه طراحی شده که سهبخش
سواالت لغت ،ررامر و درک مللب را شامم میشود .با توجه
بههدف پژوهش ،بخش خواود و درک مللب که دارای 20
سوال میباشد ،مورد تجزیه و تحلیم آماری قرار ررفت .روش
ومرهرذاری سوالهای آزمو بهصورت دو ارزشی (صفر و
یک) میباشد .بدین معنا که ومرۀ یک ویاز بهآ موارتها در
پاسخ بهآ سوال و ومره صفر عدم ویاز بهآ موارتها در پاسخ
بهآ سوال را وشا میدهد.
 .5تجزیه و تحلیل آماری
در ابتدا بهمنظور بررسی میزا اتفاق وظر بین داوشجویا
Approx.

Approx. Tb

.002

3.162

جدول  .1آزمون ضریب توافق کاپا
Value

Asymp.Std.
Errora

1.000

0.000

Measure of Agreement Kappa

10

N of Valid Cases

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

با توجه بهوتایو به دست آمده از آزمو کاپا ،تقریدا توافق کام م
بین شرکتکنندرا در پروتکم تفکر با صدای بلند وجود دارد
. )k=1.00
(1.00
وکته دیگری که میبایست در این رابله مورد توجه قرار
ریرد میزا اطمینا از رابله بین خصیصههای بررسی شده در
متن خواود و درک مللب است .در وتیجه ،از آزمو فی
جوت بررسی میزا ارتداض بین ویژریها استفاده شد تا

اود .هم چنین میبایست در محاسده کنش افتراقی خصیصه،
ارتداض یا عدم ارتداض کامم بین ویژریها بررسی شود (جدول
. )9

جدول  .9آزمون فی در بررسی میزان رابطه بین ویژگی

اطمینا حاصم شود که آزمودویها از داوش خود و وه از
وجود ارتداض بین ویژریها ،در پاسخ بهسواالت استفاده کرده
نتیجه گیری

ارتباط و ترکیب

استخراج اطالعات متنی

نحو

واژگان

خصیصه ها
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9
9
9
1

9

- 131190

نحو

1.10091

1.1911

-1.5905

1.55505

ارتباط و ترکیب

1

نتیجه گیری

-1.159
1

9

واژگان

1

استخراج اطالعات متنی

)|Note: Bold font indicates strong correlations (> |.70

با توجه بهجدول  ،9رابله منفی بین واژرا و وح و ،وح و و
ارتداض و ترکیب ،استخراج اطنعات متنی و ارتد اض و ترکی ب
وجود دارد .هم چنین ،رابله بین واژرا و استخراج اطنع ات
متنی ،واژرا و ارتداض و ترکی ب ،وح و و اس تخراج اطنع ات
متنی وشا داده شد .در ووایت  )%99( 2/25رابله ق وی2/25 ،
( )%99رابل ه متوس ط و  )%99( 29/25رابل ه ض عی ب ین
خصیصهها دیده شده است.

وکته حائزاهمیت دیگر ،میزا پایایی بین س واالت آزم و
میباشد تا اطمینا حاصم شود ک ه کلی ه س واالت ب هدرس تی
طراحی شده است .در جدول  ،1با استفاده از آزم و کروود ا
آلفا این میزا مورد اودازه ریری قرار ررفته شد.

جدول  .3آمار پایایی سواالت در سال 1101

No of Item
تعداد سوال
91

Cronbach's Alpha
آلفای کرونباخ
.511

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items
آلفای کرونباخ بر اساس سواالت اصالح شده
.595

جدول  .5آمار مجموع سواالت
Cronbach's Alpha
if Item Deleted

Squared Multiple
Correlation

Corrected Item-Total
Correlation

Scale Variance if Item
Deleted

Scale Mean if Item
Deleted

Item

.702

.186

.419

3.753

1.85

1

.728

.061

.223

4.283

1.99

2

.733

.049

.199

4.204

1.93

3

.691

.258

.484

3.632

1.83

4

.709

.161

.378

3.924

1.91

5

.712

.134

.354

3.949

1.91

6

.687

.280

.503

3.520

1.76

7

.679

.324

.539

3.431

1.73

8

.705

.174

.401

3.784

1.85

9

.717

.114

.324

3.954

1.88

10

با توجه بهوتایو بدست آمد ،پایایی قاب م قد ولی ب ین س واالت
آزمو وجود دارد (. 0.7 ≤ α < 0.8 )α=.75

پس از تجزیه وتحلیم مقدماتی سواالت آزمو خواو د و
درک مللب و پروتکم تفکر با صدای بلند ،ماتریس کیو وو ایی

نتیجه گیری

شده جوت وشا داد رابله سوال و موارت و استفاده در
مراحم بع دی آم اری طراح ی ش د (ج دول  .)9در م اتریس
تدوین شده با در وظر ررفتن ای ن موض وع ک ه اکل ر س واالت
بهحداقم سه موارت مرتدط شده اود ،میتوا این ماتریس را از
دیدراه تشخیصی شناختی قابم اعتماد داوست (هارتز.)1001 ،
جدول  .5ماتریس کیو خواندن و درک مطلب
ارتباط و ترکیب

استخراج اطالعات
متنی

نحو

واژگان

سوال

بررسی سوریری در سواالت درک مللب آزمو مقلع دکترای رشته زبا اوگلیسی تحت سنجش تشخیصی شناختی

-2Loglike

-99221.19

BIC
معیار رفع مشکل مدل
انتخابی در رگرسیون
12611

AIC
معیار انتخاب مدل
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9

9

1

1

9

1

9

1

1

1

1

2

9

9

1

1

9

3

9

9

9

1

1

4

9

1

9

9

1

5

9

9

1

1

1

6

9

1

1

9

9

7

9

9

1

1

9

8

9

9

1

9

9

9

9

1

1

1

9

11

آزمون درک
مطلب
مدل جی دینا

15152

در ماتریس بدست آمده سوال های آزمو بهصورت دو ارزشی
(صفر و یک) ومره رذاری شدود .عدد  2مد ین خصیص هه ای
مکنو ضروری در پاسخ بهآ س وال و ع دد  0بی اوگر ص فت
هایی است که در پاسخ بهس وال الزم وم ی باش ند .در مرحل ه
بعد ،با توجه بهماتریس طراحی شده و با استفاده از مدل جی
دینا ،شاخصههای برازش جنس یتی ش اممAIC, BIC, -
 2Loglikeمحاسده شد (جدول .)2
جدول  .1شاخصههای برازش جنسیتی

با توجه ب ه ج دول  ،2می زا س ه ش اخص ب رازش جنس یتی
(BIC=28622
28622) ،(AIC=27978
بهترتیب شامم )27978
 )LRT=-13882.95میشوود که در ای ن می ا ش اخص
و(13882.95
 AICکمت ر از  BICب وده اس ت و م دل اوتخ ابی ج ی دین ا
) (GDINAاز ب رازش خ وبی برخ وردار اس ت .در مرحل ه
بعدی ،با استفاده از ورم افزار آر استودیو ( )R-Studioو مدل
جی دینا ،شاخصهای مللق برازش مدل (چن ،توره و ژاو گ،
 )1029محاسده شد .وتایو بدست آمده که وشا دهنده برازش
خ وب ب ا م دل م یباش د عدارتن د از،RMSEA<0.05
 SRMSR= .01وp<.05
جدول  . 2شاخص مطلق برازش مدل چند گروهی جی دینا

Mean Absolute Deviation
)(MAD

Bias Corrected WRMSD

Weighted Root Mean Square Deviation
((WRMSD

Item

0.007125389

0.018299145

0.020298516

1

0.024268430

0.024250479

0.025607529

2

0.008477278

0.008471863

0.010265863

3

0.001288637

0.000000000

0.002319371

4

0.004955944

0.008896000

0.011604424

5

0.015487858

0.022597726

0.024123515

6

0.009473925

0.016953376

0.019159441

7

0.006060867

0.005750183

0.009413039

8

0.005657233

0.008445851

0.011623011

9

0.010880629
0.009368

0.021236626
0.01349

0.023077936
0.015749

10
Mean

هم چنین ارزش  (Mx2=4.58), p=1.00ویز ب رازش م دل
جی دینا را تایید میکند .جدول  9ش اخص ب رازش ملل ق ب ا

جزئیات بیشتر ،تحت مدل جی دینا در موارت خواود و درک
مللب را وشا میدهد .پس از محاسده شاخصهای ب رازش و

پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی ،دوره ،01شماره ،0بهار ،0911از صفحه 051تا 055

برآورد پارامترها ،امکا محاسدۀ کنش افتراقی سوال فراهم ش د
(جدول  .)1سپس تحت  CDMپکیو آر استودیو ،ب ا اس تفاده
از آزمو والد کارکرد افتراقی سوال مورد بررسی قرار ررفت.
جدول  .1کنش افتراقی سوال با آزمون والد

Adjusted P-Value
پی تبیین یافته

سوال

Wald Statistic
آزمون والد

05.9920
**1.111
1
91.1195
*1.9955
2
92.5209
**1.1119
3
51.0190
**1.111
4
51.2929
**1.111
5
51.5095
**1.111
6
21.9109
**1.111
7
15.9120
**1.111
8
02.5555
**1.111
9
51.1152
**1.111
11
Note: adjusted p-values based on the Bonferroni correction.
Note: Effect Size shows based on
غیر قابل تایید *
بزرگ **
ناچیز ***

وتایو آزمو والد در محاسده کنش افتراقی سوال میزا پی
تدیین یافته را وشا میدهد .اکلریت سواالت از جمله ،1 ،9 ،2
 9 ،2 ،9 ،5و  20دارای سوریری جنسیتی با میزا ضریب اثر
کنش افتراقی باال رزارش شده است .افزو بر آ  ،وتایو کنش
افتراقی ویژری برای دخترا و پسرا با روش منتم و هنزل
محاسده شد (جدول )20
جدول .01آمار منتل هنزل در کنش افتراقی خصیصه
P-Value
مقدار پی

MH Chi-Square
مجذور کا -منتل هنزل

1.5925

1.0955

1.1252
1.1911
1.5555
1.1022

9.9905
9.5551
1.1210
1.1109

خصیصه
واژگان
نحو
استخراج اطالعات متنی
ارتباط و ترکیب
نتیجه گیری

با توجه بهوتایو بدست آمده از کنش افتراقی س وال ،س وریری
خصیصه در میا پنو خصیصه خواود و درک مللب مش اهده
وشده است.
 .1بحث و نتیجه گیری
وتایو آماری حاصم از کنش افتراقی سوال وک نش افتراق ی
ویژری درآزمو ورودی مقلع دکترای زبا عم ومی اوگلیس ی
تحت مدل ج ی دین ا در س نجش تشخیص ی ش ناختی م ورد
بررسی قرار ررفت و وجود سوریری در کنش افتراقی سوال و
عدم وج ود س وریری در ک نش افتراق ی ویژر یه ا را وش ا
میده د .ب هاعتق اد روور ( ،)291 ،1002در س نجش و او دازه
ریری وه تنوا سازه های وامربوض مورد بررسی ق رار م یریرو د،
بلکه بررسی "عدالت" در سواالت طراحی شده ویز مورد توجه
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می باشد .ای ن موض وع زم اوی از اهمی ت بیش تری برخ وردار
میشود که با سرووشت جامعه آزمودویها روب رو هس تیم .ل یم
( )1025وی ز تاکی د م یکن د ک ه در ارزش یابی آموزش ی و
رواوشناختی ووین ،اطنع ات دقی ق ت ری ب همنظ ور ی ادریری
آزمودویها ارائه میشود تا ب ا رعای ت ع دالت اجتم اعی کلی ه
آزمودوی ها از فرصتی مش ابه ب رای پاس خ ر ویی ب هس واالت
برخوردار شوود .امدرتس و ( ،)2199ادام ز ،ویلس و و وو گ
( )2112ویز بر این باورود که ب هط ور مت داول در آزم و ه ای
سرووشت ساز بهارائه اطنع ات تشخیص ی ش ناختی در م ورد
وقاض قوت و ضع آزمودویه ا توج ه وم ی ش ود و تواو ایی
شرکت کنندرا در یک ومره خنصه می شود .ب همنظ ور رف ع
این مشکم ،وکاتی از دیدراه شناختی م یبای د ،م ورد بررس ی
بیشتر ق رار ری رد .ماهی ت ای ن او دازهری ری ش امم س نجش
متغییر های پنو ا در بررس ی تواو ایی و فعالی ت آزم ودویه ا
میشود .در این رابله ،محققا ب ر ای ن باورو د ک ه تع امنت
اجتماعی ب ین اف راد و پ ردازش ه ای ش ناختی در نه ن آوو ا
میتواود سیستمهای پیچیده فکری را بهوج ود آورد .ای ن و وع
تفکر با مجموعه ای وسیع از تعامنت در زو دری حرف ه ای و
ع ادی ش کم م یریرو د و مجموع ه ای ن فعالی ته ا در
محیط هایخاص با اهداف و فرهنگهای وی ژه و متن وع دی ده
میشود .در وتیجه ،این تنوع باع میش ود ت ا آزم ودویه ا ب ا
پیشینههای متفاوت مورد سنجش و ارزشیابی قرار ریرود.
با توجه به موارد ملرح شده از یک سو ،و از دیدراه عملی
در وظام سنجش و اودازه ریری از سوی دیگر ،خ دایی (،2999
 )10هدف از تغیی رات و اص نحات در وظ ام آموزش ی ب رای
پذیرش داوطلدا در آزمو ه ای پ ذیرش داوش جو را "ایج اد
شاوس برابر برای همه داوطلد ا از لح اظ وض عیت فرهنگ ی،
اجتماعی ،اقتصادی و اجتماعی" خواوده است .ام ا مح دودیت
ظرفیت ی ا ع دم ارائ ه رش ته داوش گاهی ب رای ه ر دو ر روه
جنسیتی میتواود باع ایج اد س وریری در س واالت آزم و
شود .در ووایت این موضوع س دب ایج اد رقاب ت ش دید ب ین
داوطلدا در مقاطع تحصینت تکمیلی داوشگاهها شده و باع
میشود تا عوامم مداخله رر دیگری در پذیرش داوشجو م ورد
اهمیت قرار ریرود.
در آخر ،بهاعتق اد پ ای ( ،)1001آزم و خواو د و درک
مللب زبا اوگلیسی به همراه آزمو ریاضی از اهمی ت ب االیی
در سنجش تشخیصی شناختی آزمودویها برخوردارود .پژوهش
حاضر ،این مو م را از دی دراه ک نش افتراق ی س وال و ک نش
افتراقی خصیصه مورد پژوهش و بررسی ق رار داده اس ت .ام ا
آوچه که در این هدف اهمیت بهسزایی دارد بودود بخش ید در
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