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 آزمون بسندگي زبان فارسي يسنج ييو روا يطراح

  ∗ بهزاد قنسولي
  رانيا ،مشهد فردوسي دانشگاه دانشيار

  )12/2/89: ، تاريخ تصويب10/6/88 :تاريخ دريافت(

  دهكيچ

مختلف آموزشي مرتبط در  يها زبانان و تدوين كتاب غير فارسي  هاي آموزش فارسي به توسعة دوره
مهمترين اين . همراه دارد هايي را نيز به نه، تحولي فرهنگي است كه با وجود آثار مثبت آن كاستيين زميا

تعريف   اين مقاله به. ويژه نبود آزمون بسندگي زبان فارسي است  سازي زبان و به ها گسترة آزمون نقص
ن پژوهش يدر ا. هاي آموزش زبان فارسي پرداخته است سازي زبان و ارتباط آن با دوره و اهميت آزمون
دن، خواندن و دسـتور،  يشن يها د بر آزمونكيبا تأ يزبان فارس ينمونة آزمون بسندگ يكضمن ساخت 

ـ ، شـامل تحل يا دو مرحله ينديآزمون، از فرا يسنج ييروا يبرا. ده شديمون سنجآز ييايو پا ييروا ل ي
ة بحث ياز نظر يريگ و بهره يات فارسيزبان و ادب يتركدورة د يخارج يسه دانشجو يبازنگر يها داده

 نويسنده همچنين. رونباخ محاسبه شدكوة آلفا يش  ز بهيآزمون ن ييايپا. بهره گرفته شد ييدر سنجش روا
آزمون  يسنج ييروا دليل ابعاد مهم و تأثيرگذار آزمون در قلمرو سياسي و فرهنگي كشور، به توليد و  به

  .رده استكملي بسندگي زبان فارسي توجه 

  .يي، رواييايسازي، بسندگي، زبان فارسي، پا آزمون: يديلك يها واژه
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  مقدمه -1
روز بـه ميـزان    مـوزي كـه روز بـه   آ زباننة يزمدر نيم قرن اخير يكي از قلمروهاي مهم در 

ايـن  . سـازي اسـت   مرتبط با زبان توجه شده است، آزمون يها گسترهاثربخشي و اهميت آن در 
موجـب   ،كه موتور آن آزمون اسـت  ،هايي از يك سو اهميت داده. داليلي است  نگاه معطوف به

روشـن  . شـود  ن مـي هاي مرتبط با زبا هاي عملي رشته تغييرات اساسي در مباني نظري و شالوده
همـواره در گـرو پيوسـتگي نتـايج برگرفتـه از بـه        ،است كه اعتبار و راز ماندگاري يك نظريـه 

تغييـرات  ة واسـطه ميـان نظريـه و    همـان حلقـ   ،سازي آزمون. كارگيري آن نظريه در عمل است
 در زبانشناسـي كـاربردي  (Practice-oriented)  يـك چنـين ديـدگاه عمـل مـدار     . است يدانيم

(Applied Linguistics)   كه در آن نتايج كمي و كيفي تحقيقات در خدمت تغييرات، اصـالح و
زيـرا ايـن نتـايج،    ). 2001ديـويس  (نامأنوس نيسـت   ،گردد در مواردي طرح نظريات جديد مي

نقـش آزمـون در تحـوالت     ،از سـوي ديگـر  . دشـو  شاخصي براي تعيين حقيقت محسوب مـي 
هـاي   چـارچوب  هكـ  هـاي ملـي   آزمون. حائز اهميت است اجتماعي و تأثير آن بر زندگي فردي

تـأثيرات اجتمـاعي    يدارا ،دنـ ك هاي آموزش كشور تحميـل مـي   بخش  آموزش و يادگيري را به
شـود كـه اگـر     مـي  ناميده (Wash back)بازشويي سازي،  اين تأثير در ادبيات رايج آزمون. است

تأثيري مثبت بر رونـد   ،گرفته شود كار صورت هدفمند براي اصالح و بهبود بخش آموزش به به
گيري مبادالت اقتصـادي و   ها در شكل آزمون ،عالوه بر اين. آموزش و يادگيري خواهند داشت

ها و نقـل و انتقـال سـرمايه در     هاي خانواده گذاري حجم سرمايه. مالي يك جامعه نيز اثرگذارند
كـه  شـود   يمميلياردها تومان  ساالنه افزون بر ،هاي ياد شده هاي خصوصي مرتبط با دوره بخش

  .متأسفانه آمار دقيقي از آن در دست نيست
دهـي   فرهنگـي و شـكل   -قلمرو سياسـي  ،ها گمان يكي از ابعاد مهم و تأثيرگذار آزمون بي

نمـاد قـدرت   ) تافـل (آزمون بسندگي زبان انگليسي  ،عنوان مثال  به .استهويت ملي هر كشور 
هـا تـن در سراسـر جهـان تنهـا پـس از        ساالنه ميليون زباني كشورهاي انگلوساكسون است كه

. آورنـد  يدسـت مـ   بـه ها را  هاي دانشگاه مجوز عبور از دروازه ،الزم در اين آزمون ةنمرافت يدر
سـنجي   ابزاري از آزمـون بسـندگي زبـان انگليسـي كـه در ظـاهر تنهـا كـاركردي روان         ةاستفاد

(Psychometric) ن ميزان آمادگي داوطلبان دانشگاهي براي دارد و هدف اصلي آن بر مدار تعيي
ترغيبي  -هاي ناپيداي آن خاصيتي تشويقي يههاي انگليسي زبان است، در ال تحصيل در دانشگاه

مراحل آغازين  ،هاي تشويقي دولت زبان فارسي چندي است كه با سياست ).2004براون ( دارد
ن كرسـي هـاي زبـان فارسـي     حركتي نو را كليد زده است و اكنون در كشورهاي مختلف جهـا 
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زبان و ادبيات فارسـي بـراي تعيـين     ،مندان به يادگيري فرهنگ عالقه. اند تر از گذشته شده فعال
تا در سـطوح مناسـب آمـوزش قـرار     اند  نيازمند به آزموني مانند تافل ،سطح دانش زبان فارسي

 ةررسـي جايگـاه رشـت   در اين مقاله نويسـنده بـا ب  . متأسفانه جاي اين آزمون خالي است. گيرند
بـه اهميـت آزمـون بسـندگي فارسـي پرداختـه بـه مراحـل          ،شناختي سازي در علوم زبان آزمون
  .استرده كتوجه  يفارس يآزمون بسندگ ةنمون يك يسنج يين و رواي، تدوين طراحينخست

  مفهوم بسندگي كلي زبان چيست؟  -2
ان طرح شده است كه هـر  تعاريف متعددي براي بسندگي كلي زب ،سازي در ادبيات آزمون

. شناسي كـاربردي اسـت   هاي خاص مكتب زبان يك برگرفته از چارچوب نظري حاكم بر دوره
شناسي كه متأثر از مكتـب   در زبان (Structuralism) حاكميت ساختارگرايي ةبراي نمونه در دور

شـرطي  ار كسازوروانشناسي رفتارگرايي است، زبان و دانش كلي زبان تعريفي برگرفته از نوعي 
تـوان در سـابقه و شـرايط يـادگيري      توانايي كلي زبان را مي ،در اين ديدگاه. شدن محض دارد

رو بسندگي كلي زبان با توجه به سـطح و ميـزان آشـنايي قبلـي      از اين. پيشين آن جستجو كرد
هـا محـدود    اي از مهـارت  دانش زبان در حد مجموعه ،در اين ديدگاه. دشو تعيين مي ،آموز زبان

راه حل ديگري كه اكنون مقبوليت ). 1984استرن (كند  شده و ماهيت پيچيده زبان تنزل پيدا مي
كند كه بر اسـاس   بيشتري در ميان اهل نظر يافته است بر طراحي مدلي از دانش زباني تأكيد مي

 ال اصلي در اين مدل آن است كه دانستن يك زبـان ؤس. دانش گويشور بومي زبان استوار است
كـه عبارتنـد   ند ك ال مطرح ميؤاسترن چهار ويژگي در پاسخ به اين س. آن چيست هاي يو ويژگ

  :از
   ،نهاي زبا چيرگي بر صورت -1
 اجتماعي، -چيرگي بر معاني شناختي، عاطفي، فرهنگي -2

 ظرفيت الزم در به كارگيري حداكثري از زبان براي ايجاد ارتباط، -3

 .خالقيت در استفاده از زبان -4
هـاي   تحوالت بسندگي كلي زبان مباحث نظري، مقياس ةوجود در بررسي تاريخچ با اين

  .اند ترين رويكرد هاي تعريفي هاي استاندارد از مهم بندي آزمون دسته
 بسندگي زبان را در چارچوب محتـواي زبـاني   )1979(مانند آلر  اي عده ،نظري دگاهيداز 

(Linguistic Context) بـر مفـاهيمي چـون واژگـان،     افـزون  ونـه كـه   بدان گ ،كنند آن تفسير مي
شـناختي را   هاي جامعـه  دستور و آواشناسي، مفاهيم ديگري مانند معناشناسي، گفتمان و ويژگي
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بـه نقـش   ) 1984اسـترن  ( با اين حـال گروهـي ديگـر   . دانند در آزمون بسندگي زبان دخيل مي
رو تـوانش زبـاني را    ه و از ايـن بها داد ،كند هاي زباني تجلي پيدا مي رفتاري زبان كه در مهارت

گروهـي  . انـد  تن، گفتن و شنيدن تعريـف كـرده  هاي خواندن، نوش در چارچوب سنجش مهارت
هـا   رتبـه  ،بـر ايـن اسـاس   . انـد  اي تعريف كرده هاي رتبه ديگر، بسندگي زبان را بر محور مقياس

 FSIتـوانش زبـاني    به عنوان مثال مقيـاس . گيرند تعاريف متفاوتي از بسندگي زبان را در بر مي
تـوانش   -2 توانش محدود، -1 بندي تعريفي براي بسندگي زبان ارايه داده است؛ مانند پنج طبقه

تـوانش دو زبـانگي يـا بسـيار      -5 وتوانش خوب زبان  -4توانش پايين،  -3كاربردي محدود، 
نيـز  كـاربردي و ارتبـاطي زبـان و     ةبندي افراد بر اسـاس چـارچوب اسـتفاد    معيار دسته. خوب

  .شناسي تعيين شده است معيارهاي زبان
بر اساس آنچـه گفتـه شـد، جـدول زيـر تصـويري كلـي از اجـزاي بسـندگي زبـان كـه            

  .دهد ارائه مي دارند پردازان به آن توجه نظريه

  )1984(استرن خالصه نظريات مختلف در تفسير بسندگي زبان برگرفته از  -1جدول شمارة 

  نسبتاً واقعي  نسبتاً انتزاعي
  

 مفهوم واحد مفهوم دو بعدي مفهوم سه بعدي مفهوم چهار بعدي مفهوم چند بعدي

توانايي كاربرد 
عملكردي زبان 
توانايي آوايي، 

خطي، واژگاني و 
دستوري در ارتباط 

هاي  با مهارت
شنيدن، گفتن، 
 خواندن و نوشتن

نظريه استرن مبني 
بر چهار مهارت 
اصلي شنيدن، 

گفتن، خواندن و 
  نوشتن

چنين چيرگي هم
هاي  بر صورت

زبان، ظرفيت به 
 كار گيري از زبان

نظريه كانالي و 
اسوين مبني بر 

توانش دستوري، 
 _توانش زباني 

اجتماعي و توانش 
 راهبردي

نظريه كامينز مبني 
بر توانش زباني و 

 توانش ارتباطي

نظرية آلر يا توانايي 
انطباق گفتمان با 

بافت برون 
زباني

(Pragmatic 

expectancy 

Grammar) 

به هر اندازه از طيف انتزاعي به سوي مفاهيم چنـد   ،از جدول فوق پيداست هك گونه همان
 ةنكتـ . گيـرد  تر به خـود مـي   پذيرتر و واقعي مفهومي سنجش ،بسندگي زبان ،بعدي حركت كنيم
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هـاي معتبـر    در آزمون. بسندگي زبان است ةنگاه چند بعدي به ساز ،حائز اهميت در اين جدول
به مفاهيم چهـار بعـدي و چنـد بعـدي      ،هاي تافل و آيلتس نظير آزمون ،سندگي زبان انگليسيب

نيز استفاده  (Stanine) بندي نه بخشي در آزمون آيلتس از مقياس رتبه. توجه بيشتري شده است
هـاي فراوانـي در    هاي بسندگي با اين وجـود بحـث   با توجه به سير تحوالت آزمون. شده است

 ،بسندگي وجود دارد، اما گذشته از تفاوت نظرات ةكلي براي تعريفي واحد از سازاجماع نة يزم
هاي زبـاني و   هاي بسندگي معتبر براي تعيين توانايي شاهد اجراي آزمون يجهاندر سطح  كنيا

در نگاهي كلي هـدف  . ميا داوطلبان دانشگاهي در كشورهاي انگليسي زبان ةميزان موفقيت آيند
بـه   ،اطمينان از كاربرد يك زبان بـراي اهـداف علمـي   افت يدر ،دگي زباناصلي يك آزمون بسن

ويژه موفقيت داوطلبان خارجي در درك شنيداري، گفتـاري، نوشـتن و خوانـدن در زبـان دوم     
  .است

  جايگاه آزمون بسندگي زبان در توسعه و تعميق زبان فارسيت ياهم -3
از  يجهـان به ويژه در سـطح   ،ارسيزبان ف ةي در راستاي توسعيها هاي اخير تالش در سال

 يبيشـتر تغييراتـ  هـا   يدگرگـون امـا ايـن    ،هاي زبان فارسي صورت گرفته است ايجاد كرسيراه 
بـه غيـر    ،هاي متعدد در آموزش زبان فارسـي  نگاه كنيد به انتشار رو به رشد كتاب( اند آموزشي

اين موضوع با ). 1382م، ؛ صفار مقد1385؛ ضياء حسيني، 1384ضرغاميان،  فارسي زبانان مانند
). 1383قنسـولي  (شده اسـت،  هاي مطرح در اين زمينه بررسي  يكي از كتاب به نگاهي انتقادي

كننده است، غفلـت غيـر قابـل قبـول مـا در درك نقـش و اهميـت         اما آنچه اكنون بيشتر نگران
بـا ايـن حـال     .يند توسعه زبان فارسي استاويژه آزمون بسندگي زبان فارسي در فر به ،ها آزمون

ها از يك درجه اهميت و كاربرد واحـد برخـوردار    آزمون ةبايد به اين نكته توجه داشت كه هم
اصـطالح وابسـته بـه سرفصـل     به اي محدود داشته و كاربردي  ها دامنه بعضي از آزمون. نيستند

هـا   نتـايج ايـن آزمـون    (Achievement Test) هاي پيشرفت تحصـيلي  درس دارند؛ مانند آزمون
مقابـل، آزمـون    ةدر نقطـ . دارنـد  (Local) پذير نبوده و بيشتر كاربردي موقعيتي و محلـي  تعميم

در بخـش قبلـي اجـزاي    . (Predictive) قرار دارد بـا كـاربردي وسـيع و پيشـگو     ،بسندگي زبان
  .بسندگي مورد توجه قرار گرفت

. هاسـت  ي زبـان المللـ  هاي بسندگي زبان، جايگـاه بـين   يكي از عوامل مهم در ايجاد آزمون
المللـي زبـان    پيوندي نزديك با تحكيم جايگاه بين ،دانش و علوم مختلف در يك كشور ةتوسع

گمان اقبال قابل توجه فراگيرندگان زبان انگليسي دستيابي به دانشـي   بي. آورد يد ميپدآن كشور 
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 آزمـون  ةايـن جايگـاه بسـتر توسـع    . است كه در كشورهاي انگلوساكسون انباشـته شـده اسـت   
هـاي پزشـكي و علـوم     در كشور ما پيشرفت علمي در بخش. استرده كبسندگي تافل را ايجاد 

شـوند   هاي معنوي و فرهنگي و ادبي ذخيره هاي علمي كشور محسوب مي اي و نيز جاذبه هسته
آزمـون بسـندگي   . آورنـد آزمون بسندگي فارسـي را فـراهم    ةتوانند بستر الزم براي توسع و مي

ز آن به عنوان تأثير ند كه اا هاي آموزش و يادگيري زبان تأثيرگذار در بخشهاي اركسازوحاوي 
چنانچه آزمون بسندگي در راستاي اهداف آموزش و يادگيري مؤثر زبـان  . شود ياد ميبازشويي 

بـه  . صحيح و علمي زبان فارسي بر جـاي خواهـد گذاشـت    ةطراحي شود، آثار مثبتي در توسع
زبان انگليسي كنكور سراسري كشـور تـأثيري مثبـت بـر رونـد      آزمون اختصاصي  ،عنوان نمونه

هاي محـدودي از بسـندگي زبـان، يعنـي خوانـدن،       زيرا بخش ،يادگيري داوطلبان نداشته است
تنهـا خـود را    ،هـا  رو داوطلبان ورود به دانشگاه ند و از اينا دستور و واژگان اهداف اين آزمون

هـاي   تر يـادگيري زبـان كـه مهـارت     هاي مهم رو بخش نكنند و از اي ها آماده مي براي اين آزمون
 از اين. شوند آموزي و يادگيري خارج مي زبان ةاز داير ،شود نوشتن، شنيدن و گفتن را شامل مي

ـ با مـي  ،روست كه در طراحي آزمون بسندگي زبان فارسي دقـت الزم در گنجانـدن اصـولي     دي
ي و چند بعدي بسـندگي كـه در جـدول    زبان بر اساس مفاهيم چهار بعد ةهاي چهارگان مهارت

  .صورت گيرد ،به آن اشاره شد 1 ةشمار

  قيمراحل تحق -4

 آزمون يلكن چارچوب يو تدو يطراح -1-4

 يـك زبـان   يبسـندگ  ياجـزا  يها مدل يبررسبا تا  استآزمون الزم  يشروع طراح يبرا
ط يت شـرا يا واقعه بكزبان  يمدل چند بعد 1 ةجدول شمار يبر مبنا. انتخاب گردد يمدل زبان

ماننـد خوانـدن،    ،زبـان  يمهـارت اصـل   2ن مدل به يدر ا. شدانتخاب  ،آزمون زبان تناسب دارد
اسـتاندارد   يهـا  مـدل  ن مـدل بـه  يا. دستور و واژگان توجه شده است يها ز مهارتيدن و نيشن
مون آز يد طراحيجد يبه عنوان اقدام. شباهت دارد يلكبه لحاظ ش لتسيند تافل و آنما ،ينونك

ل يـ گفـتن و نوشـتن بـه دل    يهـا  ده و مهارتيدن محدود گرديخواندن و شن يمهارت اصل 2به 
 يا نـه يال چهار گزؤس 40ب ياالت آزمون به ترتؤتعداد س. ديق لحاظ نگرديتحق يها تيمحدود

ال چهـار  ؤسـ  5دام بـا  كمتن خواندن هر  6واژگان،  يبرا يا نهيال چهار گزؤس 40 ،ستورد يبرا
وتـاه،  ك يگفتگوهـا بخـش   3ه بـه  كـ دن يمهارت شـن  يبرا يا نهيال چهار گزؤس 30و  يا نهيگز
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  .م شده بودنديمتوسط و بلند تقس

  االت خواندنؤس -1-1-4
 يهـا بـا سـطح دانـش و آگـاه      تناسب متن يها يژگيبه و يها به طور نسب در انتخاب متن

و  يخي، تاري، اجتماعيدبا يها ها از واژه ن منظور متنيبد. زبان توجه شد يخارج يها يآزمودن
ج سـطح  يـ را يهـا  گرچـه از فرمـول   ،هـا  مـتن  ين سطح دشـوار ييدر تع .اند شدهل كيتش يعلم

ن وجود طرح ياستفاده نشد، با ا(Fog reliabilities index)  مانند سنجش فاگخواندن  يدشوار
 يانيشا كمكها  ش متنيبه پاال يشناس استاد زبان يكو  يات فارسياستاد زبان و ادب يكنظرات 

  .شدن ييواژه تع 350ن تعداد واژگان يانگيم .ردك

  دنياالت شنؤس -2-1-4
 يهـا  تيـ موقع ي، طراحـ يزبان فارسـ  يآزمون بسندگ ين مراحل طراحياز دشوارتر كيي

 ةالمـ كوتاه شامل مكالمات كدسته م 3ها به  تين موقعيا. مون بودزآ يمتفاوت و متنوع برا يانيب
ان اطالعـات  يـ ه شامل تبادل و بكمتوسط  ةالمكوع و پاسخ به آن، مموض يكان يتن در حد ب 2

ل از كمتشـ  اًه منحصـر كـ بلنـد   ةالمـ كت و ميـ آن موقع يها تيدر حد چند جمله توسط شخص
  .م شدنديتقس ،قه بوديدق 3در حد  يعلم يها يسخنران

 االت ساختارؤس -3-1-4

 1 يه تنهـا حـاو  كـ  يا نـه يال چهار گزؤس 20 يعني يالؤس 20 ةدست 2االت ساختار به ؤس
ــه درســت و يگز ــيگز 3ن ــهيال چهــار گزؤســ 20نادرســت و  ةن  Error)ص خطــايتشــخ يا ن

identification) رامـون  ياالت پؤسـ . خـاص خـود بـود   ار كـ راه يهر بخـش دارا . م شدنديتقس
(Function words) يواژگان دستور

ـ از ا. شـدند  يطراح  بـه پرسـش گـذاردن    ن رو از مـورد  ي
قبـل از انجـام آزمـون     ،االتؤسـ . شدز ياالت پرهؤس ةدر تن (Lexical words) يواژگان قاموس

  .صورت گرفت و اصالحات الزم شد ينقد و بررس يات فارسياستاد زبان و ادبتوسط دو 

  ج آزمونينتا -5
ن نمـرات آنهـا در   يانگيـ هـا، م  يل نمـرات آزمـودن  كـ ن يانگيموضوع م 3ن بخش به يدر ا

ل يـ تحل ةويآزمـون بـه دو شـ    يـي آزمون، سنجش روا ييايامختلف آزمون، سنجش پ يها بخش
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  .م پرداختيه بحث خواهينظر يل بر مبنايو تحل يبازنگر يها لكبر پروت يمبتن يفكي

  ها نيانگيم ةمحاسب -1-5
مختلـف و   يها ن آزمون در بخشيدر ا يدانش پژوهان خارج ةسب شدكن نمرات يانگيم

  .دشحاسبه ر ميدر جدول ز نهال نمران آكن يانگيز مين

  هاي مختلف آزمون ميانگين نمرات دانش پژوهان خارجي در بخش. 2جدول شماره 

 خواندن دستور دنيشن 

 30 40 30 االتؤتعداد س

 17 19 16 نيانگيم

 51 لكن يانگيم

از  يمـ يبـه ن  اًه دانش پژوهان حدودكدهد  ينشان م يپژوهان به خوب ن نمرات دانشيانگيم
بخش . م استيمفاه كدر بخش خواندن و در ردكاركن يبهتر. اند داده ت پاسخياالت با موفقؤس

در . ن تـر از انتظـار اسـت   ييل نمـرات، پـا  كن يانگيم. رسد ين بخش به نظر ميدستور، دشوارتر
  .اشاره خواهد شد ياستكن يل ايبه دال ،آزمون ييبخش سنجش روا

  يآزمون بسندگ ييايسنجش پا -2-5
 ييايـ و پا شـد نبـاخ اسـتفاده   وركآزمون از فرمول آلفـا  (Reliability)  ييايسنجش پا يبرا
گونـه   نيبـه همـ  . شـود  يمـ  ين آزمون تلقـ يا يقابل قبول برا يا جهيه نتكن شد يمع% 70آزمون 

  .دركد ييأآن را ت يسطح معنادار ،ن آزمون استيا ييايمل سنجش پاكه مكدمن يآزمون فر

 يآزمون بسندگ ييروا سنجش -3-5
 ةه نشـان دهنـد  كافت يتوان  يم يآزمون را در شواهد و اسناد يك ييا، رويلك يدر نگاه

ن نگـاه هـر   يـ در ا. باشد نة خاصيزم يكدر  مورد سنجش ةاالت آزمون و سازؤان سيمارتباط 
م يه ضـرورتاً قابـل تعمـ   كمخصوص به خود را داشته باشد  ييروا يها يژگيوست يبا يآزمون م

ن كـي  ،اصـل بحـث   يبر مبنـا  يية سنجش رواير نظرد). 2001ن كي(ست يگر نيد يها به آزمون
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  :ندك يتوجه م ييند سنجش رواير در فرايات زكبه ن) 2001(
ار كامـل و آشـ  كد به طـور  يشود با يم ها  از نمره يريگ جهيه منجر به نتك ييها تمام استنباط

 .ان شونديب
 يهـا  داده يتمـام  يق و همگـون يـ موجـب تلف  يبر اصل بحـث زمـان   يمبتن ييسنجش روا

 .شود يگر ميديكبا  يريگ جهياستنباط و نت يموجود و مرتبط برا
 يابيد ارزيقات جديند، با استفاده از شواهد موجود و تحقين فرايل ساز اكم مشيد مفاهيبا
 .شوند

 يلـ ك ا بـه يـ د نظر قـرار گرفتـه و   يقابل قبول تر مورد تجد يلكاصل بحث با استفاده از ش
  .مردود اعالم شود

از مدل فـولچر و   يفارس يآزمون بسندگ ييسنجش روا يبراه گفته شد كبر اساس آنچه 
بر  (Conceptual Frame) يمفهوم يه از چارچوبكن مدل يا. ميردكاستفاده ) 2007(دسون يويد

 يمعنـا  ةنـد بحـث دربـار   يرا فرا ييروا برخوردار است، اساساً (Argument) بحث ةينظر يمبنا
نمـرات و   يعنامسته را دربارة يبااطالعات د يبا ،ندين فرايا در .داند ياربرد نمرات مكنمرات و 

  :آمده است نيچن ريدسون در زيويفولچر و د يچارچوب مفهوم. اربرد آن فراهم آوردك
  

  مرتبط يطرح ادعا                                داده ها                 
 

 

                                               
  هيه ادعا رد شود         بر اساس توجكمگر آن          

                        

          
   

  يبانيپشت يها ل دادهيبه دل                          

  )2007(دسون يويبر اساس مدل فولچر و د ييند بحث در سنجش روايفرا يچارچوب اساس

ور شـامل  كمدل مـذ  ياجزا. ف شونديم فوق تعريمفاهد ي، باچارچوبن يافهم بهتر  يبرا
موجـود   يهـا  داده. رد ادعاسـت  و يبانيپشـت  يهـا  داده ،هيـ توجادعـا،  طـرح  ، موجـود  يها داده



  1389 بهار, 57رة شما , هاي خارجي پژوهش زبان 124

(Grounds) ،ادعـا  طـرح  .است مرتبط يها ق، شواهد و دادهيشامل حقا (Claim) يبحثـ  ةجـ ينت 
 هيتوج و دعاستمرتبط و ا يها ان دادهيم يپل (Warrant)ه يتوج. ميآن يه ما در جستجوكاست 

ه كـ  يا بـه هـر داده   (Backing) يبانيپشـت  يهـا  داده. مرتبط است يها بر داده يمبتن ياادع نندةك
 يهـا  و داده يقات قبلـ ي، تحقينظر يها ها شامل مدل داده. شود يالزم است گفته م هيتوج يبرا

توان نبـود   ينم هيتوجه در بخش كشود  يگفته م ييها به داده (Rebutal) رد ادعا. است يبانيپشت
  .ردكه يآن را توج

م، ينـ كاستفاده  يآزمون بسندگ ييسنجش روا يبرا ين چارچوب مفهوميم از اياگر بخواه
مـورد سـنجش    يها ن آزمون به اطالعات برگرفته از مهارتيمرتبط در ا يها دادهه كد گفت يبا

برداشـته شـده    يهـا  امن گـ ياز نخسـت  يكيق ين تحقيه اك ييجا رد از آنكد اذعان يبا. اشاره دارد
 يهـا  داده .سـت ين ياسـت كاز  يرو عار نياست، از ا يزبان فارس يآزمون بسندگ يكد يتول يبرا

 يهـا  ده است و مهـارت شدن، خواندن و دستور محدود يشن يها تنها به سنجش مهارت موجود
 يبـرا  د محتواين آزمون، توليا ياصل يادعا. ده نشده استين آزمون گنجانيگفتن و نوشتن در ا

ـ از ا. اسـت اد شـده در بـاال   يـ  يها در چارچوب مهارت يسنجش دانش زبان فارس ـ ا ،رو ني ن ي
 هيـ توج. دهـد  يه نميارا يگفتن و نوشتن در زبان فارس يها سنجش مهارت يبرا ييآزمون، ادعا

دن، خوانـدن و  يشن يها سنجش مهارت يه با ادعاكاست  ييها ن آزمون مربوط به دادهيا ياصل
ژه آزمـون  يبه و يموجود آزمون بسندگ يها از مدل ،ن آزمونيا يدر طراح. استط دستور مرتب

اسـتفاده   يزبان فارس يآزمون بسندگ يبانيپشت يها داده يبرا (TOEFL) يسيزبان انگل يبسندگ
مربـوط بـه    ،ن آزمـون يدر ا rebuttal) ( گفتن و نوشتن يها نبود مهارت يبرا يه اصليتوج. شد

در . ديـ سـر نگرد يق ميـ ن تحقيـ ه در اكـ  هاست ن مهارتيا (objective) ينيسنجش ع يدشوار
 يآزمـون بـر مبنـا    يل مفهـوم يـ آزمون و تحل يفكيل ياقدام تحل 2ن آزمون به يا ييسنجش روا

 يا سـازه  يـي سـنجش روا  يه بـرا كـ آگـاه اسـت    ينگارنـده بـه خـوب   . ه بحث اشاره شـد ينظر
(Construct Validity) ل عامـل يست از تحليبا يم ،ن آزمونيا (Factor Analysis) ـ ن ز اسـتفاده  ي

) تـن  16( يهـا  يم آزمـودن كـ ، تعـداد  يـي ل عامل در سنجش رواينبود تحل يعلت اصل. دش يم
  .است قيتحق نيننده در اكت كشر

  يآزمون بسندگ ييروا يفكيل يتحل -1-3-5
 ياهـ  االت آن با سـازه ؤن ارتباط سييآزمون و تع (Validity) ييروا يفكيل يتحل به منظور

بـه روش   يـي ن روايـي تع ةل عمـد يدل. ميآن شد يفكيروش  يريار گك  ر از بهيدانش زبان، ناگز
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ل مشـغول  يران بـه تحصـ  يـ ه در اكـ است زبان  يپژوهان خارج محدود به دانش يدسترس ،يفكي
و  يسسات آموزش عـال ؤتوان در م يمن دانش پژوهان را نياز ا يشترياگر چه تعداد ب. دنباش يم
 گسـترة در  يه تنهـا تعـداد محـدود   كـ  ييجا از آن وافت، يشور كمختلف  يها شبخ ير دولتيغ

 بـا  پـژوه دختـر   دانش 13ن رو تنها ينمودند، از ا يل ميشهر مشهد تحص يعنيق ين تحقين ايتدو
ل اشـتغال داشـتند و   ين شهر به تحصيا يه در مدارس علوم اسالمك يسانكو پا يعرب يها تيمل

 .مشهد مورد پرسش قرار گرفتند يدانشگاه فردوس يو عراق يا رهك يتركد يدانشجو 3ن يهمچن
 (retrospection)  يروش بـازنگر  بـه االت آزمون پاسخ دادند و پس از آزمـون  ؤابتدا به س آنان

آنان، وجود  ةنيها با دانش زم ها، تناسب ماده آزمون آزمون ةماد يسطح دشوارنة يزمنظر آنها در 
ه آنـان بـه   كـ االت آزمون با سطح دانش آنان و هر آنچـه  ؤتباط سها، ار االت آزمونؤابهام در س
بـه طـور   اصـالحات  . ، مورد سؤال قرار گرفتافته بودندياالت ؤس ياستكضعف و  ةعنوان نقط

  .ساختار صورت گرفت و خواندن دن،يشن يها در بخشعمده 
 يرتـ كد ةدور يو دانشجو يجنوب ةركاهل  يرد دانشجويكرو يل بازنگركاز پروت يبخش
  :ر استيبه شرح ز مشهد يدانشگاه فردوس يات فارسيزبان و ادب

دن، يشن يبرا. شرفته بودين امتحان در سطح پيا يول. من سخت بود ين امتحان برايا«
همـه  . ل برخـوردم كبه مشـ  يمكاما موقع جواب دادن . دميردن را فهمكصحبت  باًيمن تقر

. ا دو جملـه را خوانـدم  يـ  يك معموالًمن . م بودك يليچون وقت خ. جمله را نخوانده بودم
دوم ....... نمكـ توانستم جواب درسـت را انتخـاب    يمن نم. گر شروع شديال دؤآن موقع س
  .دارند يه حرف اضافه، زمان، دستور زبان چه فرقكسخت بود  يليمن خ يامتحان، برا

. سـت من سخت ا يها برا الؤبودند، اما س) جالب(جلب ) ها متن(نها يسوم امتحان، مت
 .»اد بودنديز يليد خيجد يها لمهكدم، يفهم يها را نم لمهك باًيه تقركن بود يل اكمش

زبـان   يتـر كد يو دانشجو يجنوب ةركاهل  يدانشجورد يكرو يل بازنگركاز پروت يبخش
  .ه شده استين بخش ارايدر ا مشهد يدانشگاه فردوس يات  فارسيو ادب

توانسـتم آن چهـار تـا     ينمـ . م بـود كـ موضوع و موضوع بعـد  ) يها فصل( يها فصله
ـ   يهـا را داشـتم مـ    مـن هنـوز جملـه   . م بودك) وقت(وقط . ها را بخوانم جمله  يخوانـدم ول

  .شد يگر شروع ميموضوع د
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. ام ردهكـ عـادت  ) وهيشـ (و ين شيمن از ا. ميسينو يچپ تا راست م يشورمان از سوك
ن را اشتبا يا يپس گاه. ودب) مخالف(ب ما مخالفت يب پاسخ الف ب پ ها با ترتيترت يول
مثل مـا پاسـخ نامـه     يبه نظر من برا. دادم ير مييردم و دوباره تغك يم كردم، پاك يم) اشتباه(
 .دينكگر هم درست بيد

توانسـتم   ينمـ . ها سخت بود لمهكش از همه يمن ب يبرا) دستور(در مورد بخش دوم 
 .نمكحل 

 .دمين بار ديها اول لمهكاز  يضبع. سخت بود يلين هم به من خيدر مورد بخش سوم ا

زبان و  يتركدة دور يدانشجوو اهل عراق  يرد دانشجويكرو يل بازنگركاز پروت يبخش
  .باشد ير ميبه شرح ز مشهد يردوسفدانشگاه  يات فارسيادب

ل كمش) مك(چم  يست ولين) سخت(ساخت  يليخ فعالً. ما آوردند يش برايآن آزما«
آن صحبت مـا   -2. م بودك يليدن و نوشتن خيش شنيآزما زمان -1: ل بودكآن مش. داشت

 ش حتمـاً ين راه االن آن آزمـا يمـن بهتـر  ) نظـر (به نضر  -3. اد بوديار سرعت زيم بسيديشن
 .»نندك ياد ميرار با سابقه اطالع و زمان زكت

توجـه داشـته    يته اساسـ كن 2 فوق به انيمتن، دانشجو 3 يبازنگر يها لكپروت يدر بررس
علـت   ،يرة جنـوب كـ اهـل   ين دانشجوياول. االت آزمونؤپاسخ به س يم براكزمان : الف. است
. نـد ك ير مـ كـ االت ذؤپاسـخ بـه سـ    يبـرا  يافكاالت را در نداشتن وقت ؤل بودن سكمش ياصل
اهـل   يدانشجو. ندك يمبود وقت اشاره مكز به صراحت به ين يرة جنوبكاهل  ين دانشجويدوم

 يدشوار: ب. داند يآزمون م يل اصلكرا مش يافكبود زمان مكدن و يشن يز سرعت باالين عراق
و  ينوشـتار  كژه در بخـش در يمختلف آزمون به و يها سخت بودن واژگان در بخش. واژگان

ـ  يبـرا . فوق قلمداد شده است يها يآزمودن يها ين دشواريتر از مهم يكيمتون خواندن  ن ياول
ن يدومـ . ان دشـوار اسـت  گـ واژ ي، بخـش دسـتور و خوانـدن دارا   يره جنـوب كـ اهل  يدانشجو
ان گـ واژ ياالت خواندن را در دشـوار ؤپاسخ دادن به س يز دشوارين يرة جنوبكاهل  يدانشجو

به آن اشاره شـده   يه به عنوان عامل دشوارك يگرياز موارد د. داند ياالت آن مؤها و س ن متنيا
 ةويوت شـ و تفـا ) يرة جنـوب كـ اهـل   ين دانشـجو ياولـ ل كپروت( ياست، ضعف دانش دستور

 يكچ يه. است) يرة جنوبكاهل  ين دانشجويدومل كپروت( يو فارس يا رهكان زبان ينگارش م
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االت ؤنه و وجـود ابهـام در سـ   يها با دانش زم به عدم تناسب ماده آزمون يان خارجياز دانشجو
ـ . نگرفتنـد  يراديـ ل آزمـون گوشـزد شـده بـود، ا    يـ به عنوان مـوارد تحل  شتريپه كآزمون  ن ياول
 يبـازنگر  يها لكبر اساس پروت. ندك يها اشاره م به جالب بودن متن يرة جنوبكاهل  يدانشجو
از  ياريه بسـ كـ ب يـ ن ترتيبـد . ها صورت گرفت رات الزم در ماده آزمونييان فوق، تغيدانشجو

بـه خوانـدن متـون داده شـد تـا       يشتريزمان ب. افتندير ييساده تغ واژگان دشوار به واژگان نسبتاً
  .ها پاسخ دهند به ماده آزمون يشتريوانند با سهولت بان بتيدانشجو
 يج بـه دسـت آمـده در مطالعـة مقـدمات     يبا نتا ييها ن پژوهش تفاوتيا يمكج بخش ينتا

در  يان خـارج يدهـد دانشـجو   يق نشـان مـ  يـ ن تحقيج ايه نتاك يدر حال. دارد) 1379( يموسو
 ين بخش بـرا يتور دشوارتررد را دارند و بخش دسكن عمليبهتر ميمفاه كبخش خواندن و در

ن يمتـر كهـا در بخـش خوانـدن از     يه آزمودنكدهد  ينشان م يج پژوهش موسويآنان است، نتا
 يل عمـدة دشـوار  يـ از دال يكـي . ن مهـارت برخوردارنـد  يمهارت و در بخش دستور از بـاالتر 

العة ه در مطكاست  يل آزمون اصلكن آن با ييپا يزان همبستگيها در بخش دستور به م يآزمودن
 يآموزشـ  يهـا  ز دورهيـ هـا و ن  يآزمـودن  يريادگيسابقة . با صراحت به آن اشاره شده است يو

رگـذار  ين رابطـه تأث يـ توانـد در ا  يشده است، مـ  يشور طراحكه در داخل و خارج كآنان  يقبل
  .باشد

ها استفاده  آزمون يسنج ييند روايدر فرا يبه نحو بارز يانيب يها ر از دادهياخ يها در سال
شـه  ياند ينـ كف از روش بـرون ) 1998ن يگـر (س ينور ،به عنوان مثال). 1998ن يگر(شده است 

)thinking-aloud (تـة قابـل توجـه    كن. بهره گرفت يا نهيچند گز يها سؤال ييسنجش روا يبرا
 ييهـا  مهـارت  يهـا  يگژيتر و قين دقييها تب آزمون ييسنجش روا يبرا يانيب يها اربرد دادهكدر 

 يشـناخت  ينـدها يفرا يبـازخوان . گر آنها را در ساخت آزمـون مـورد نظـر دارد    ه آزمونكاست 
ه بـه عنـوان   كـ نـدها و آنچـه   ين فرايـ ن انطبـاق ا يـي آزمون ما را در تع يكها در انجام  يآزمودن

ا يـ ه آكـ ص داد يتوان تشخ يب مين ترتيبه ا.  دهد يم ياريم، ينك يم ينيب شيپ يواقع يندهايفرا
ن اگر چه تمـام تـالش   يا نه و ايت و ارتباط دارد يآن سنخ يهداف واقعشده با ا يآزمون طراح

جـاد  يرا ا يسـنج  ييند روايگر از فرايد يريست،  اما تصويآزمون ن يك ييسنجش روا يما برا
  .ستير نيذپان كام يمك يها ق روشيه از طركند ك يم

  نتيجه -6
 يلي بسندگي زبان فارسـ آزمون م يسنج ييروا و توليد ين برايق، گام نخستين تحقيدر ا
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ن يـ ه اصـالحات صـورت گرفتـه در ا   كالزم است  يبه طور مسلم در مراحل بعد. برداشته شد
قـرار   ياوكـ و وا يمـورد بررسـ   زبـان  يدانش پژوهان خارج از يشتريت تعداد بكآزمون با شر

و هـاي علمـي    آزمون بسندگي زبان عالوه بر نقشه كقت را از خاطر زدود ين حقيد اينبا. رديگ
ايـن آزمـون بـه    . هاي پيشگوي آن از امتيازي فرهنگي و حتي سياسي برخـوردار اسـت   نشانگر

 ةانتقال دهنـد  ،مواردشتر يبشود و در  تلقي مي يفارس عنوان نماد قدرت ملي و بين المللي زبان
زبان تأثيرگذار و فرهنگ مـدار فارسـي بـا وجـود     . زباني يك ملت است -هاي فرهنگي  ارزش

منـدان بـه    اخير در بخش آموزش و گسترش محسـوس آن در ميـان عالقـه    ةسال تمهيدات چند
تعيين مناسب سطح دانش زبـان فارسـي و   . يادگيري آن، فاقد ابزار سنجش بسندگي زبان است

آگاهي از ميزان موفقيت داوطلبان غير فارسي زبان در تحصيالت دانشگاهي و حوزوي در ايران 
ه به ارتقاي جايگاه علمي، فرهنگي و سياسي ايران كمـك  و خارج از آن نيازي ضروري است ك

هاي جمهوري  در نمايندگي ،هاي مختلف برگزاري آزمون بسندگي زبان فارسي در زمان .ندك مي
موجب تحركـات بيشـتر فرهنگـي و سياسـي و در نتيجـه       ،اسالمي ايران در كشورهاي مختلف

 ةانـداز توسـع   امري كه در سند چشم ود،ش المللي مي بين ةتقويت جايگاه ايران اسالمي در عرص
توان  در طراحي آزمون بسندگي زبان فارسي مي. كشور مورد توجه قرار گرفته است ةبيست سال

را بـا سـاختار ملـي و     دنيا الهام گرفـت و آن  يجهانهاي برجسته و  هاي كنوني در زبان از مدل
اي  به دليل ماهيـت بـين رشـته    ربدون شك در اين مسي. داد انطباقفرهنگي و ادبي زبان فارسي 

 آفرينـي نماينـد هـر    حاكم بر آزمون بسندگي زبان تنها استادان زبان فارسي نيستند كه بايد نقش
اصـلي   ةبلكـه بايـد زمينـ    ،چند كه در مراحلي از طراحي از نظرات آنان نيز بايـد سـود جسـت   

  .شناسي كاربردي تعريف گردد فعاليت در قلمرو زبان
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