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ARTICLE INFO             ABSTRACT  
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 high-
stakes 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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      ای بر سنجش تشخیصی شناختیای بر سنجش تشخیصی شناختی  مقدمهمقدمه .0

-High)ه ای سرووش ت س از   ه ای سرووش ت س از       آزم و  آزم و    رری  ی  های اخهای اخ    در سالدر سال        

Stakes Tests)   د د ییرس  رس    ی  ادریری وی  ادریری و  رویک  رد بود  ود رویک  رد بود  ود ب  ا ب  ا  
، ، از پژوهشگرا  قرار ررفته استاز پژوهشگرا  قرار ررفته است  ییارارییمورد توجه بسمورد توجه بس  تتییموفقموفق  بهبه

  ک ن  ک ن    اساسییهای استاودارد در مقهای استاودارد در مق    حاصله ازآزمو حاصله ازآزمو   ماتماتییتصمتصم  زیرازیرا
  اه د اه د همراه خوهمراه خو  بهبه  ""ییاساسییو سو س  ییاجتماعاجتماع  ،،ییشخصشخص""های موم های موم     امدامدییپپ

خصوصا افزایش کیفیت خصوصا افزایش کیفیت   ..((215215  ،،10021002  ،،ییللییو کامو کام  لدلدییپنفپنفداشت )داشت )
ها در مقاطع تحصینت تکمیلی، باع   رش د فرهنگ ی،    ها در مقاطع تحصینت تکمیلی، باع   رش د فرهنگ ی،      آزمو آزمو 

  ،،در وتیج ه در وتیج ه   (.(.29122912ویس تاوی،  ویس تاوی،  ش ود ) ش ود )   اجتماعی و اقتص ادی م ی  اجتماعی و اقتص ادی م ی  
آموزش در ص دد برآمدو د   آموزش در ص دد برآمدو د     سنجشسنجشو و   ییسنجسنج  محققا  علم روا محققا  علم روا 

  ییرا ب ازوگر را ب ازوگر   ییآموزشآموزش  ییابابیین موضوع ارزشن موضوع ارزشییوووو  ییکردهاکردهاییتا با روتا با رو
ه  ای ه  ای     آزم  و آزم  و معتقدو  د، معتقدو  د،   ((21122112همدلت  و  و همک  ارا  )همدلت  و  و همک  ارا  )کنن  د. کنن  د. 
کنن درا   کنن درا     سرووشت شرکتسرووشت شرکت  کنندهکننده  ی در مقیاس کن  تعیینی در مقیاس کن  تعییناا  حرفهحرفه
  ییعارعار  تاتاشوود شوود   ییطراحطراح  ییطورطور  که الزم استکه الزم است باشندباشند  آزمو  میآزمو  می  دردر

       باشند.باشند.  ییررییاز هررووه سوراز هررووه سور
  ییو ه تنو ا وم ره آزم ودو    و ه تنو ا وم ره آزم ودو      تشخیصی ش ناختی تشخیصی ش ناختی   ییابابییدر ارزشدر ارزش      
 ییموارت هاموارت ها  جدیدجدید  ییکردکردییشود، بلکه با روشود، بلکه با رو  میمی  ییبررسبررس

(Skills 

or Attributes)   فراوگرفته م ورد س نجش   فراوگرفته م ورد س نجش     ااییخاص فراررفته خاص فراررفته
را را   ییددی  ی  ( تا اطنعات مف( تا اطنعات مف10021002  رل،رل،یی  ییو رو ر  تو تو ییلل))  رودرودییرر  قرار میقرار می

ح  م مش  کنت و وش  ا  داد  وق  اض ق  وت و ض  ع    ح  م مش  کنت و وش  ا  داد  وق  اض ق  وت و ض  ع      ییب  راب  را
های وظری ه  های وظری ه      این موضوع بر خنف مدلاین موضوع بر خنف مدلکنند. کنند.   ررییها تفسها تفس  ییآزمودوآزمودو

س نتی اطنع ات   س نتی اطنع ات   ه ای  ه ای      باشد، چ را ک ه در م دل   باشد، چ را ک ه در م دل     سوال پاسخ میسوال پاسخ می
شود شود   ها رزارش ومیها رزارش ومی  بارۀ وقاض قوت و ضع  آزمودویبارۀ وقاض قوت و ضع  آزمودویدردردقیقی دقیقی 

س نو و  س نو و  )) ش ود ش ود   بندی فراریرا  ر زارش م ی  بندی فراریرا  ر زارش م ی    و تنوا مقایسه و رتدهو تنوا مقایسه و رتده
 ..((21912191لوما ، لوما ، 

 ییص    ص    ییس    نجش تشخس    نجش تشخ  ک    ردک    ردییرورو  گ    ر،گ    ر،ییدد  ا ا ی    ی    بب  ب    هب    ه    
–Cogniitve Diagnostic Assessment)یش   ناخت

CDA)  های های     صهصهییدرباره خصدرباره خصرا را   و عادالوه ایو عادالوه ای  ترتر ققییاطنعات دقاطنعات دق
و اوتق ال مف اهیم   و اوتق ال مف اهیم   ه ا  ه ا    ییوگرفته ش ده آزم ودو  وگرفته ش ده آزم ودو    ااییمکنو  فراررفته مکنو  فراررفته 

ه  و، دالت  وره و ه  و، دالت  وره و ده  د )ده  د )  وش  ا  م  یوش  ا  م  ی  ککی  ی  تفکتفک  ب  هب  هیچی  ده نهن  ی یچی  ده نهن  ی پپ
  وم ایی وم ایی   ییشناختشناخت  ییصصیی(. در واقع سنجش تشخ(. در واقع سنجش تشخ10211021واوداکومار، واوداکومار، 

–Skill Mastery or Non)ع دم تس لط  ع دم تس لط    اای  ی  تسلط تسلط   زا زا ییاز ماز م

Mastery Profile)
در م ورد  در م ورد    ،ه ای م ورد ملالع ه   ه ای م ورد ملالع ه       ییآزمودوآزمودو    

کند. هم چن ین  کند. هم چن ین    ها در هر موارت را فراهم میها در هر موارت را فراهم می  وضعیت تسلط آ وضعیت تسلط آ 
صفات زیربنایی مورد ویاز برای هر سوال را وشا  داده تا بت وا   صفات زیربنایی مورد ویاز برای هر سوال را وشا  داده تا بت وا   

های آموزش ی جدراو ی موض وعات    های آموزش ی جدراو ی موض وعات        با تدوین و بررزاری بروامهبا تدوین و بررزاری بروامه
ر وظ ر  ر وظ ر  مورد اشکال و سوریری شده را برطرف کرد. ح ال ب ا د  مورد اشکال و سوریری شده را برطرف کرد. ح ال ب ا د  

ررفتن اهمیت سنجش تشخیصی شناختی، ض روری اس ت ت ا    ررفتن اهمیت سنجش تشخیصی شناختی، ض روری اس ت ت ا    
های بیشتری در مورد ک نش افتراق ی س وال ازدی دراه     های بیشتری در مورد ک نش افتراق ی س وال ازدی دراه         پژوهشپژوهش

 تشخیصی شناختی اوجام شود.تشخیصی شناختی اوجام شود.
 
 کنش افتراقی سوالکنش افتراقی سوال ..11

های مختلفی   در بستر سنجش تشخیصی شناختی، مدل       
شود که در این میا  کنش افتراقی  ملرح می

دلیم  به (Differential Item Functioning–DIF)سوال
جدید بود  این روش سنجش کمتر مورد بررسی قرار ررفته 

ها  شود که آزمودوی است. کنش افتراقی سوال زماوی ملرح می
های مختل  و با تسلط یکسا  احتمال متفاوت در   از رروه

منظور برطرف کرد  این  سواالت را دارود. به اسخ صحیح بهپ
نش افتراقی سوال بررسی تغییرپذیری یا مشکم، با تحلیم ک

اعتقاد  (. به1002زومدو، شود ) میعدم تغییرپذیری سازه فراهم 
در  (1025) و واوگ یل ،(1021) و واوداکومار رههو، دوال تو

ناختی، رابله های تشخیصی ش  کنش افتراقی سوال تحت مدل
های آزمودوی با پیشینه   بین هر سوال با صفات مرتدط در رروه

شود، تا سواالت دارای سوریری که  متفاوت محاسده می
   مشخص شود.      اود، منصفاوه بود  آزمو  را زیر سوال برده

هایی هایی   کارکرد افتراقی سوال، پژوهشکارکرد افتراقی سوال، پژوهش  اهمیت با توجه به     
ه ای آم اری مختل   از دی دراه     ه ای آم اری مختل   از دی دراه         ریری با روشریری با روش  در زمینه اودازهدر زمینه اودازه

–Classical Test Theory) وظری  ه کنس  یک آزم  و  وظری  ه کنس  یک آزم  و  

CTT) اسخاسخپپو وظریه سوال و وظریه سوال(Item   Response Theory–

IRT)       صورت ررفته اس ت. ب رای مل ال در وظری ه کنس یک      صورت ررفته اس ت. ب رای مل ال در وظری ه کنس یک
  -(، روش منت م (، روش منت م 21992199منت م،  منت م،  ))    (Mantel)آزمو ، روش منتمآزمو ، روش منتم

هوالود و هوالود و ، ، 21512151هنزل هنزل   -منتممنتم))   )Haenszel-Mantel (هنزلهنزل
 ) Generalizedافتهافتهیی  ممییهنتزل تعمهنتزل تعم  -  روش منتمروش منتم(، (، 21992199تایر تایر 

Mantel- Haenszel Method for   Dichotomous  

) Items(، (، 21512151منت م و هنت زل،   منت م و هنت زل،   ))  ییهای چند ارزش  های چند ارزش      دادهداده  ییبرابرا
 Simulatenous Item) للهمزم ا  س وا  همزم ا  س وا    ییررییآزم و  س ور  آزم و  س ور  

SIBTEST) –Bias Test  ((و استاتو استات  ییللییشش،،   a2119   ییللییش  ش  
  Logistic)ککییلوجستلوجست  و و یی( و روش رررس( و روش رررسb2119 , و استاتو استات

Regression) (2110و راجرز، ناتا یسوام) در در .شود ملرح می
 ییییوم ا وم ا   روش آزمو  وس دت درس ت  روش آزمو  وس دت درس ت    ،،سوال پاسخسوال پاسخ  ههییوظروظرروش روش 

(Likelihood Ratio Test)،،   آزمو  وال د آزمو  وال د(Wald Test)   
( و روش ( و روش 21992199  ن  ر،ن  ر،ییو واو وا  ندرگندرگییس  تاس  تا، ا، اس  نس  نییتت ؛ ؛ 21902190ل  رد،ل  رد،))

 Multiple) ه  ای چندراو  ه و عل  م چندراو  ه  ه  ای چندراو  ه و عل  م چندراو  ه      ش  اخصش  اخص

Indicators Multiple Causes Method)
  ((10051005نچ،نچ،ی  ی  فف))  

 با مفروضات متفاوت مورد استفاده قرار ررفته شده است.با مفروضات متفاوت مورد استفاده قرار ررفته شده است.
جدی د ب ود  م دل تشخیص ی ش ناختی،      جدی د ب ود  م دل تشخیص ی ش ناختی،       حال با توجه ب ه حال با توجه ب ه           

ضروری است تا کنش افتراق ی س وال تح ت م دل تشخیص ی      ضروری است تا کنش افتراق ی س وال تح ت م دل تشخیص ی      
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در در شایا  نک ر اس ت ک ه    شناختی با آزمو  والد محاسده شود. شناختی با آزمو  والد محاسده شود. 
این پژوهش تحت مدل جی دینا کنش افتراق ی س وال بررس ی    این پژوهش تحت مدل جی دینا کنش افتراق ی س وال بررس ی    

 شده است.  شده است.  

 

 پژوهشپژوهش  نهنهییششییپپ ..99
راپ و راپ و ، ، ((10021002بل  و، روس  وس و اس  تات )بل  و، روس  وس و اس  تات )  ییدد  اعتق  اداعتق  اد  ب  هب  ه

  ییه ا ه ا     ، در س ال ، در س ال ((10201020و هنسن )و هنسن )  ننییراپ، تمپلراپ، تمپل، ، ((10091009))  ننییتمپلتمپل
  ییص  ص  ییتشختشخ  ییهاها    بر مدلبر مدل  ییمدتنمدتن  ییبندبند  در مورد طدقهدر مورد طدقه  ییملالعاتملالعات  ررییاخاخ

ص ورت  ص ورت    ییکمکم  (Relaibility)ییییااییبا در وظر ررفتن پابا در وظر ررفتن پا  ییشناختشناخت
  ییرری  ی  در حوزه سنجش و اودازه ردر حوزه سنجش و اودازه ر  نهنهییررییسوال دسوال د  ررفته است تا بهررفته است تا به
س وال را در س نجش   س وال را در س نجش     ییسوال کنش افتراق  سوال کنش افتراق    ننییپاسخ داده شود. اپاسخ داده شود. ا

 ..کندکند  ییملرح مملرح م  ییشناختشناخت  ییصصییتشختشخ
ب ا  ب ا    ه ا ه ا   ییکه آزمودوکه آزمودو  شودشود  ییمم  دهدهییدد  ییسوال، زماوسوال، زماو  ییافتراقافتراق  کنشکنش     

در پاس خ  در پاس خ    ییاحتمال متفاوتاحتمال متفاوت  کسا کسا یی  ططییدر شرادر شرا  ییییسلح تواواسلح تواوا  ککیی
  گ ر، گ ر، ییدد  ا ا ییبب  (. به(. به21102110و راجرز، و راجرز،   ناتا ناتا ییسوامسوامسوال داشته باشد )سوال داشته باشد )  بهبه

  ییررییس ور س ور   تواو د تواو د   ییس واالت م   س واالت م     ییعدالت در طراحعدالت در طراح  ییعدم برقرارعدم برقرار
  تتی  ی  وواووا  دردروش  ا  ده  د ک  ه وش  ا  ده  د ک  ه   ییه  ر آزم  ودوه  ر آزم  ودو  وس  دت ب  هوس  دت ب  ه  ییمتف  اوتمتف  اوت

  ((99، 21112111زومد و ) زومد و ) کند. کند.   میمیددییتودتود  آزمو  راآزمو  را   (Validity)ییییرواروا
کن د  کن د    م ی م ی   ددییتاکتاک  ""باالباال  ییها با جامعه آمارها با جامعه آمار  بر سودار ودود  آزمو بر سودار ودود  آزمو ""

و ب ا  و ب ا    ییها در سلح مل  ها در سلح مل    ییآزمودوآزمودو  ییییتواواتواوا  وشا  داد وشا  داد تا عدالت در تا عدالت در 
روش ن ت ر، س ودار ود ود      روش ن ت ر، س ودار ود ود        ا ا ییبب  . به. بهشودشود  اجرااجراباال باال   ییآمارآمار  عهعهجامجام

  ،،ییاقتص اد اقتص اد   ،،ییاجتم اع اجتم اع   ،،ییتتییهای مختل   جنس   های مختل   جنس       سواالت از جندهسواالت از جنده
؛ م ک وام ارا و روور،   ؛ م ک وام ارا و روور،   10021002  ،،ییک  ک  یی)کول و ز)کول و ز  ییو وژادو وژاد  ییفرهنگفرهنگ
  س ت س ت ییبابا  ( م ی ( م ی 10251025  ند رگ، ند رگ، ییساوگ، چنگ و کلساوگ، چنگ و کلوقم از وقم از   ؛ به؛ به10091009
ح ال وکت ه   ح ال وکت ه     ..ردردییقرار رقرار ر  ققییآزمو  مورد توجه دقآزمو  مورد توجه دق  بررزاریبررزاریقدم از قدم از 

های استاودارد الزم اس ت در وظ ر ررفت ه    های استاودارد الزم اس ت در وظ ر ررفت ه        که در آزمو که در آزمو   ییگرگرییدد
  نهنهییش  ش  ییپپ  با توجه بهبا توجه به  ،،سوال در آزمو  هاسوال در آزمو  ها  ییشود وجود کنش افتراقشود وجود کنش افتراق

س اوگ، چ نو و   س اوگ، چ نو و   عن وا  مل ال   عن وا  مل ال     اوجام شده اس ت. ب ه  اوجام شده اس ت. ب ه    اتاتپژوهشپژوهش
  نهنهییش  ش  ییپپ  زا زا ییمم  ررییو تاثو تاث  ییتتییجنسجنس  ضضییوجود تدعوجود تدع  ((10251025))  نگرگنگرگییکلکل

را ب ا  را ب ا    ییل  ل  ییتکمتکم  نتنتییتحص  تحص    ددهای استاودارهای استاودار    در آزمو در آزمو   نتنتییتحصتحص
ق رار داده او د. ه م    ق رار داده او د. ه م      ییها مورد بررس  ها مورد بررس    ییعملکرد آزمودوعملکرد آزمودو  توجه بهتوجه به

و و   ییعل و عل و   را ،را ،ی  ی  امامرزارش پژوهش اوج ام ش ده توس ط    رزارش پژوهش اوج ام ش ده توس ط      ن،ن،ییچنچن
 ه ای آزم و   ه ای آزم و       % سوال% سوال1919از آ  است که از آ  است که   ییحاکحاک  ((10211021))  دلگودلگوییفف

  ییو احم  دو احم  د  ییبرات  برات  باش  ند. باش  ند.   م  یم  ی  ییتتییجنس  جنس    ییک  نش افتراق  ک  نش افتراق    ییدارادارا
  ییکنش افتراق  کنش افتراق    ییبررسبررس  سوال بهسوال به  پاسخ بهپاسخ به  ههییوظروظر  کردکردییبا روبا رو  ((10201020))

پرداختن د. قاب م   پرداختن د. قاب م     ییداوشگاه سراس ر داوشگاه سراس ر   ییدر سواالت آزمو  وروددر سواالت آزمو  ورود
عل وم  عل وم    ییییبا س واالت محت وا  با س واالت محت وا    ییییتوجه آ  است که در آزمو  هاتوجه آ  است که در آزمو  ها

جامع ه  جامع ه    ییعلوم اوساوعلوم اوساو  ننییدخترا  و با مضامدخترا  و با مضام  ییجامعه آمارجامعه آمار  ،،سختسخت
 .  .  رودرودییرر  ییقرارمقرارم  ییررییپسرا  عموما مورد سورپسرا  عموما مورد سور  ییآمارآمار
  یین الملل   ن الملل   یینک   ر اس   ت ک   ه در آزم   و  ب     نک   ر اس   ت ک   ه در آزم   و  ب       ا ا ییش   اش   ا          

% سواالت هر دفترچه ک نش  % سواالت هر دفترچه ک نش  1010از از   ششییبب  ززییوو  (TIMESS)مزمزییتت
ب اروز و ول ز   ب اروز و ول ز     (.(.10091009  ،،ییو اوابو اواب  ننییدوددود))دهند دهند   را وشا  میرا وشا  می  ییافتراقافتراق

  ییبررس  بررس    ییدر ک نش افتراق   در ک نش افتراق    و و ژاد را و و ژاد را   تتییوق ش جنس   وق ش جنس     ((10011001))
  ((10291029و واوگ )و واوگ )  ندرگندرگییاستاست  ،،یینسکنسکییددییموررا ، رموررا ، ر  ووگ،ووگ،ییومودود. ومودود. 

در سواالت آزمو  تافم را م ورد پ ژوهش ق رار    در سواالت آزمو  تافم را م ورد پ ژوهش ق رار      افتراقی  کنشکنش
م ردا  از  م ردا  از    جامع ه آم اری  جامع ه آم اری    ملرح کردود کهملرح کردود که  ییدادود و در رزارشدادود و در رزارش

  ن،ن،ییداش تند. ه م چن    داش تند. ه م چن      ییدرک بوت ر درک بوت ر   ییورزشورزش  ییبا محتوابا محتوا  ییسواالتسواالت
را در ک  نش را در ک  نش   ییوق  ش زب  ا  م  ادروق  ش زب  ا  م  ادر  ((10211021س  اال  )س  اال  )و و   ش  امورامش  امورام

 سوال آزمو  موثر داوستند.  سوال آزمو  موثر داوستند.    ییراقراقافتافت

 Differential)ص ه ص ه ییخصخص  ییک نش افتراق   ک نش افتراق     گر،گر،ییدد  ییاز سواز سو      

Attribute Functiong DAF)  ییشناختشناخت ییصصییدر مدل تشخدر مدل تشخ  
س وال  س وال    ها در پاسخ بهها در پاسخ به  صهصهییخصخص  ییررییپذپذررییییوقش تغوقش تغ  ییمنظور بررسمنظور بررس  بهبه

( در ( در 10221022، ، 10091009))  ییل  ل  مورد سنجش قرار ررفت ه ش ده اس ت.    مورد سنجش قرار ررفت ه ش ده اس ت.    
در در   ص ه ص ه ییخصخص  ییب ود  ک نش افتراق    ب ود  ک نش افتراق      کس ا  کس ا  ییبر ل زوم  بر ل زوم    ییپژوهشپژوهش

  ییرروهرروه  ررییتاثتاث  صهصهییخصخص  ییدارد چرا که کنش افتراقدارد چرا که کنش افتراق  ددییسواالت تاکسواالت تاک
ده د.  ده د.    از س واالت وش ا  م ی   از س واالت وش ا  م ی     ییها را در مجموع ه ا ها را در مجموع ه ا   صهصهییاز خصاز خص

  ییررییادرادرییبر ضرورت بر ضرورت   ززییوو  ((10291029))  ییروجدرا  و علوروجدرا  و علو  عنوه برآ ،عنوه برآ ،
ها در آزم و  مو ارت خواو د  و درک ملل ب زب ا       ها در آزم و  مو ارت خواو د  و درک ملل ب زب ا         ههییصصییخصخص
 این هدف، با طراح ی  این هدف، با طراح ی    منظور ویم بهمنظور ویم به  بهبه  اود.اود.  کردهکرده  ددییتاکتاک  ییسسییاوگلاوگل

های مکنو  در هر سوال را مورد های مکنو  در هر سوال را مورد     توا  خصیصهتوا  خصیصه  ماتریس کیو میماتریس کیو می
 بررسی قرار داد.بررسی قرار داد.
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ه ای  ه ای      ص ه ص ه ییخصخص  ننییرابله برابله ب""  ییشناختشناخت ییصصییهای تشخهای تشخ    مدلمدل  دردر     
     (Q-matrix)ووییکک  سسییماترماتر  ییبا طراحبا طراح  ""و سواالتو سواالت  ییشناختشناخت

ارتد اض ش امم   ارتد اض ش امم     ننی  ی  ش وود. ا ش وود. ا   ( وشا  داده م ی ( وشا  داده م ی 121121  ،10011001  نگ،نگ،یی))
ه ای  ه ای      ص ه ص ه ییخصخص  س،س،ییماترماتر  ننیی[  است. در ا[  است. در اi× kدوراوه ]دوراوه ]  سسییماترماتر

وگ ر  وگ ر    ا ا ی  ی  بب  ککی  ی  ه ای  ه ای      صهصهییو خصو خص  عدم وجودعدم وجود  ۀۀصفر وشا  دهندصفر وشا  دهند
( ( 21992199تاتس وکا ) تاتس وکا )  است.است.  ررسوال مورد وظسوال مورد وظ  وجود آ  خصیصه دروجود آ  خصیصه در
مش خص ک رد    مش خص ک رد      ییش ناخت ش ناخت   ییص  ص  ییهای تشخهای تشخ    معتقد است در مدلمعتقد است در مدل

دوالتوره دوالتوره است. است.   تتییمکنو  حائز اهممکنو  حائز اهم  صهصهییارتداض سواالت با خصارتداض سواالت با خص
  ب ا ه دف مش خص   ب ا ه دف مش خص     ووییکک  سسییماترماتر  ییبر طراحبر طراح""  ددییتاکتاک  ((11  ،،10011001))

  ییص  ص  ییتشختشخ  ییه ا ه ا     معتقد اس ت در م دل  معتقد اس ت در م دل    ((21992199تاتسوکا )تاتسوکا )است. است. 
مکن و   مکن و     ص ه ص ه ییمشخص کرد  ارتد اض س واالت ب ا خص   مشخص کرد  ارتد اض س واالت ب ا خص     ییشناختشناخت

  ییب ر طراح   ب ر طراح   ""  ددی  ی  تاکتاک  ((11، ، 10011001دوالت وره ) دوالت وره )   اس ت. اس ت.   تتییحائز اهمحائز اهم
 هر سوالهر سوال  ییشناختشناخت  دراهدراهییکرد  دکرد  د  با هدف مشخصبا هدف مشخص  ووییکک  سسییماترماتر

  ییییشده ابتداشده ابتدا  ییطراحطراح  سسییماترماتر  ((21992199دورنا  )دورنا  )فالمارن و فالمارن و   ""دارد.دارد.
 وشا  دادود:وشا  دادود:  ییرا بسط داده و در طرحرا بسط داده و در طرح  ((21102110تاتسوکا )تاتسوکا )توسط توسط 
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وش ا  داده    k , i بیبا ض ر  کیاعداد صفر و  سیماتر نیدر ا
م ورد توج ه ق رار     وی  ک سیماتر یشوود. اما آوچه در طراح می
باش د   ی مکن و  م ی  ه ا  ویژری ییدقت باال در شناسا رد،یر می
در مراح م   تی  نیع تی  چرا که عدم رعا( 1001، 1005 نگ،ی)

 یاح  را در طر یهای شخص    یریتواود سور می سیماتر یطراح
 وی  ک سیم اتر  نیک ه در ت دو   یگریوشا  دهد. وکته د سیماتر

( از 2199تاتس کو،  ) یش نواد یهای پ  است، روش تیمورد اهم
و  ینهن   یابی  جمله روش مش ورت ب ا اف راد متخص ص، ارز    

س اله  ردر  زی  و (1005) ن گ یباش د.   سواالت آزمو  می یبررس
 Think)بلن د  یخود از روش پروتکم تفکر ب ا ص دا   یدکتر

Aloud Verbal Protocol Analysis)    استفاده ک رد. در
ملالعه پروتک م   ،پژوهش نهیشیملالعه پ یی،ابتدا ناروش مد نیا

باش د.   و متخصصا  م ی  ا یبلند توسط داوشجو یتفکر با صدا
 یآم ار ه ای    ش ده ب ا اس تفاده از روش    نیت دو  سیسپس ماتر

 (.12، 1029و سوئن،  یلشود ) می یابیاعتدار
در پژوهش حاضر  و،یک سیماتر یضرورت طراح با توجه به    

س وال و   یشده، س پس ک نش افتراق     یطراح ویک سیابتدا ماتر
 یش ناخت  یص  یسنجش تشخ یراستا در صهیخص یکنش افتراق

در  یس واالت  این ه دف،  ویم بهد. در ریر مورد پژوهش قرار می
 ملرح شده است.  صهیسوال و خص یریسور زا یم یبررس

درک س واالت   در یتیجنس یریسور ،سوال یکنش افتراق ایآ .2
داوش گاه   یمقل ع دکت ر   یورود یعم وم زب ا   آزم و   مللب 
 داشته است؟ یسراسر

س واالت   ی درتیجنس   یریس ور  خصیصه، یکنش افتراق ایآ .1
داوش گاه   یمقلع دکتر یورود یعموم زبا آزمو  درک مللب 

 داشته است؟ یسراسر
 
 روش پژوهشروش پژوهش. 5
 هاهای ی آزمودنآزمودن  00-55
 ییففییککهای های     ییآزمودنآزمودن  00-00-55

  55از از ووی  ی  کک  سسییم  اترم  اتر  ننییمنظ  ور ت  دومنظ  ور ت  دو  ب  هب  ه  ،،ییف  ف  ییمرحل  ه کمرحل  ه کدردر       
  99و و   ییس  س  ییآم وزش زب ا  اوگل  آم وزش زب ا  اوگل    ییمقلع دکترامقلع دکتراترم اول ترم اول   ییداوشجوداوشجو

  دویندویندعوت شد ت ا در ت   دعوت شد ت ا در ت     ییسسییاستاد در رشته آموزش زبا  اوگلاستاد در رشته آموزش زبا  اوگل
رده رده   ننییب  ب    ا ا ییبا تفکر بلند شرکت کنند. داوش جو با تفکر بلند شرکت کنند. داوش جو   ییکنمکنم پروتکمپروتکم

  9090ت ا  ت ا    1010  ننییب  ب    ززییشرکت کننده وشرکت کننده و  تادا تادا بوده و اسبوده و اس  1515تا تا   1515  ییسنسن
تند. تند. را داش  را داش   ییس  س  ییزبا  اوگلزبا  اوگل رشته آموزشرشته آموزش  دردر آموزشآموزش  ابقابقسال سسال س

معک وس  معک وس  موندسی موندسی روش روش   پژوهش حاضر بهپژوهش حاضر بهاست که است که   شایا  نکرشایا  نکر
اوجام شد. بدین علت از داوشجویا  مقلع دکتری دع وت ش د   اوجام شد. بدین علت از داوشجویا  مقلع دکتری دع وت ش د   

 تا در تدوین ماتریس کیو شرکت کنند.  تا در تدوین ماتریس کیو شرکت کنند.  
 
 ییهای کمهای کم    ییآزمودنآزمودن  11-00-55

س ازما  س نجش و   س ازما  س نجش و   خ ام  خ ام  ه ای  ه ای      پژوهش از باوک دادهپژوهش از باوک داده  ومووهومووه     
  ییداده درمرحل ه کم   داده درمرحل ه کم     ممی  ی  تحلتحل منظورمنظور   شد. بهشد. به  ههییآموزش کشور توآموزش کشور تو

  اوتخاب ش دود. اوتخاب ش دود.   ییصورت تصادفصورت تصادف  بهبه  ییومووه ازجامعه آمارومووه ازجامعه آمار  91109110
آزمودوی پسر را شامم آزمودوی پسر را شامم   21252125آزمودوی دختر و آزمودوی دختر و   21152115این تعداد این تعداد 

نک ر  نک ر    ا ا ییش ا ش ا . . باش ند  می 15تا  15که بین متوسط سنی   شودشود  میمی
  ییداوطلب شرکت در آزمو  مقلع دکت را داوطلب شرکت در آزمو  مقلع دکت را   ،،هاهای ی است که آزمودواست که آزمودو

  ییعم وم عم وم   ههس واالت دفترچ   س واالت دفترچ     س ت س ت ییبابا  بودود که میبودود که می  ییسسییزبا  اوگلزبا  اوگل
 پاسخ دهند. پاسخ دهند.   دقیقهدقیقه  9090را در را در   29152915ی سال ی سال سسییزبا  اوگلزبا  اوگل
 

 ییررییگگ  ابزار اندازهابزار اندازه  11-55
       ییففییکک  ییررییگگ  ابزار اندازهابزار اندازه  00-11-55

س واالت  س واالت    ه ا در پاس خ ب ه   ه ا در پاس خ ب ه     ویژر ی ویژر ی   ققییدقدق  صصییمنظور تشخمنظور تشخ  بهبه      
  ییدرسنجش شناختدرسنجش شناخت ییسسییبخش خواود  و درک مللب زبا  اوگلبخش خواود  و درک مللب زبا  اوگل

  ((10011001))  ن  گن  گییو و   ((10201020رئ  و و راج  رز )رئ  و و راج  رز )از م  دل از م  دل   ،،ییص  ص  ییتشختشخ
دعوت شد ت ا در  دعوت شد ت ا در    ا ا ییخصوص، از داوشجوخصوص، از داوشجو  ننییاستفاده شد. در ااستفاده شد. در ا

  س ت س ت ییبابا  ه ا م ی  ه ا م ی    بلند شرکت کنن د. آ  بلند شرکت کنن د. آ    ییبا صدابا صدا  ییپروتکم کنمپروتکم کنم
  ههی  ی  وامه تووامه تو  پرسشپرسش  بهبه  ،،سواالتسواالت  خواود  متن درک مللب وخواود  متن درک مللب و  پس ازپس از

ط ور  ط ور    ه ر س وال ب ه   ه ر س وال ب ه   م ذکور،  م ذکور،  پرسش وامه پرسش وامه در در ند. ند. شده  پاسخ دهشده  پاسخ ده
  تجزی ه و تحلی م  تجزی ه و تحلی م  مورد مورد   صهصهییخصخصبا در وظر ررفتن پنو با در وظر ررفتن پنو جداراوه جداراوه 
ند و سپس از هر داوش جوی ش رکت کنن ده خواس ته     ند و سپس از هر داوش جوی ش رکت کنن ده خواس ته     قرار ررفتقرار ررفت

شد تا وظرات و افکار خود را در مورد هر سوال در حین پاسخ شد تا وظرات و افکار خود را در مورد هر سوال در حین پاسخ 
  ززی  ی  مربوط ه و مربوط ه و   ددیی. در مرحله آخر، اس ات . در مرحله آخر، اس ات سواالت بلند بیا  کنندسواالت بلند بیا  کنند  بهبه

ض روری  ض روری  های های     صهصهییخصخصو و خود را در مورد هر سوال خود را در مورد هر سوال   ییییوظر وواوظر ووا
بلن د مل رح   بلن د مل رح     ییبا ص دا با ص دا   ییدر پروتکم کنمدر پروتکم کنمآ  سوال آ  سوال   در پاسخ بهدر پاسخ به

پ ژوهش را  پ ژوهش را    ننییهای بکار برده شده در اهای بکار برده شده در ا    ویژریویژری  22کردود. جدول کردود. جدول 
     دهد.دهد.  وشا  میوشا  می

 

 

 

 

 

 و درک مطلبو درک مطلبآزمون خواندن آزمون خواندن   ((مهارت هایمهارت هایهای )های )    خصیصهخصیصه  ..00جدولجدول
 های خواندن  مهارت انپژوهشگر    

 

 

( 1191گئو و راجرز )

 و

 (1111جانگ )

 (Vocabulary)واژگان

 (Syntax)نحو

 استخراج اطالعات متنی
(Extracting Explict 
Information) 

 ارتباط و ترکیب
(Connecting and Synthesizing) 

 نتیجه گیری
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(Making Inference) 

 

 

 ییکمکم  ییررییابزار اندازه گابزار اندازه گ 1-1-5
 یسواالت زبا  عموم ،یبکار برده شده در بخش کم ابزار     

های   شی)ررای سیرشته زبا  اوگل یمقلع دکترا یآزمو  ورود

 نیاست. ا ( بودهیسیو آموزش زبا  اوگل اتیادب ،یمترجم

بخش  شده که سه یطراح نهیسوال چوار رز 90آزمو  در 

شود.  با توجه  سواالت لغت، ررامر و درک مللب را شامم می

 20 یبخش خواود  و درک مللب که دارا ،هدف پژوهش به

قرار ررفت. روش  یآمار میو تحل هیمورد تجز ،باشد سوال می

)صفر و  یصورت دو ارزش های آزمو  به  سوال یرذار ومره

ها در  آ  موارت ویاز به کی ۀکه ومربدین معنا باشد.  ( میکی  

ها در پاسخ  رتآ  موا عدم ویاز بهو ومره صفر  آ  سوال پاسخ به

دهد. آ  سوال را وشا  می به   

 ییآمارآمار  للییو تحلو تحل  ههییتجزتجز. . 55
 ا یداوشجو نیاتفاق وظر ب زا یم یمنظور بررس ابتدا به در 

پروتکم تفکر با  در یسیاوگل رشته آموزش زبا  دیو اسات
 یاس پ یهای خام با استفاده از ورم افزار آمار  دادهبلند،  یصدا

منظور بررسی  . بهقرار ررفت میو تحل هیاس اس مورد تجز
طراحی ماتریس کیو  در استادا  میزا  توافق بین داوشجویا  و

ابتدایی، در آزمو  کاپا میزا  توافق وظر محاسده شد تا وظر هر 
 .(1)جدول دو رروه در وظر ررفته شود 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . آزمون ضریب توافق کاپا1جدول 

 
Value Asymp.Std. 

Errora 

Approx.  Tb Approx. 

Measure of Agreement Kappa 1.000 0.000 3.162 .002 

N of Valid Cases 10    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

توافق کام م  توافق کام م    داداییدست آمده از آزمو  کاپا، تقردست آمده از آزمو  کاپا، تقر  بهبه  ووییوتاوتا  با توجه بهبا توجه به
  بلند وجود داردبلند وجود دارد  ییبا صدابا صدا  پروتکم تفکر کنندرا  درکنندرا  در  شرکتشرکت ننییبب
((k=1.001.00 . ) . ) 

رابله مورد توجه قرار  نیدر ا ستیبا که می یگریوکته د     
در  ی شدههای بررس  خصیصه نیاز رابله ب نا یاطم زا یم ردیر

 ی، از آزمو  فتیجهومتن خواود  و درک مللب است. در 
تا استفاده شد  ها ویژری نیارتداض ب زا یم یبررس جوت  

 

 

ها از داوش خود و وه از  اطمینا  حاصم شود که آزمودوی
سواالت استفاده کرده  ها، در پاسخ به وجود ارتداض بین ویژری  

 بایست در محاسده کنش افتراقی خصیصه، اود. هم چنین می

)جدول ها بررسی شود  ارتداض یا عدم ارتداض کامم بین ویژری
9).  

 

 

 

  بررسی میزان رابطه بین ویژگی . آزمون فی در9جدول 

 

  

 نتیجه گیری ارتباط و ترکیب استخراج اطالعات متنی نحو واژگان  خصیصه ها
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     9 واژگان

- 131190 نحو   9    

اطالعات متنیاستخراج          1.1911   1.10091 9   

  9             1.159-           1.5905-   1.55505     ارتباط و ترکیب

 9 1 1               1       1           نتیجه گیری

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

، وح و و  ، وح و و  وح و وح و واژرا  و واژرا  و   ننییبب  یی، رابله منف، رابله منف99جدول جدول   با توجه بهبا توجه به      
  ببی  ی  و ارتد اض و ترک و ارتد اض و ترک   ییاستخراج اطنعات متناستخراج اطنعات متن  ب،ب،ییارتداض و ترکارتداض و ترک

واژرا  و استخراج اطنع ات  واژرا  و استخراج اطنع ات    ننییرابله برابله ب  ن،ن،ییوجود دارد. هم چنوجود دارد. هم چن
وح و و اس تخراج اطنع ات    وح و و اس تخراج اطنع ات      ب،ب،ی  ی  واژرا  و ارتداض و ترکواژرا  و ارتداض و ترک  ،،ییمتنمتن
  22//2525  ،،یی%( رابله ق و %( رابله ق و 9999))  22//2525  تتییوشا  داده شد. در وواوشا  داده شد. در ووا  ییمتنمتن
  ننییب  ب      یی%( رابل  ه ض  ع%( رابل  ه ض  ع9999))  2299//2255%( رابل  ه متوس  ط و %( رابل  ه متوس  ط و 9999))

       شده است.شده است.    دهدهییها دها د  صهصهییخصخص

س واالت آزم و    س واالت آزم و      ننییبب  ییییااییپاپا  زا زا ییمم  ،گرگرییدد  تتییحائزاهمحائزاهموکته وکته        
درس تی  درس تی    تا اطمینا  حاصم شود ک ه کلی ه س واالت ب ه    تا اطمینا  حاصم شود ک ه کلی ه س واالت ب ه      باشدباشد  میمی

، با استفاده از آزم و  کروود ا    ، با استفاده از آزم و  کروود ا    11. در جدول . در جدول طراحی شده استطراحی شده است
 قرار ررفته شد.  قرار ررفته شد.    ییررییمورد اودازه رمورد اودازه ر  زا زا ییمم  ننییآلفا اآلفا ا

 

 

1101. آمار پایایی سواالت در سال 3جدول   

Cronbach's Alpha 

 آلفای کرونباخ     

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items 

 آلفای کرونباخ بر اساس سواالت اصالح شده       

No of Item 

 تعداد سوال  

511.  595.       91         

 

. آمار مجموع سواالت5جدول   

Item Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

 if Item Deleted 

 

1 

 

1.85 

 

3.753 

 

.419 

 

.186 

 

.702 

 

2 

 
1.99 

 
4.283 

 
.223 

 
.061 

 
.728 

 

3 

 

1.93 

 

4.204 

 

.199 

 

.049 

 

.733 

 

4 

 
1.83 

 
3.632 

 
.484 

 
.258 

 
.691 

 

5 

 

1.91 

 

3.924 

 

.378 

 

.161 

 

.709 

 

6 

 
1.91 

 
3.949 

 
.354 

 
.134 

 
.712 

 

7 

 

1.76 

 

3.520 

 

.503 

 

.280 

 

.687 

 

8 

 

1.73 

 

3.431 

 

.539 

 

.324 

 

.679 

 

9 

 
1.85 

 
3.784 

 
.401 

 
.174 

 
.705 

 

10 

 

1.88 

 

3.954 

 

.324 

 

.114 

 

.717 

            

س واالت   نیب   یقاب م قد ول   ییایپا ،بدست آمد ویوتا با توجه به
 .0.7 ≤ α < 0.8  (α=.75آزمو  وجود دارد )

   

 

سواالت آزمو  خواو د  و   تجزیه وتحلیم مقدماتی پس از     
 ییوو ا  ویک سیبلند، ماتر یدرک مللب و پروتکم تفکر با صدا

 استفاده در و  داد  رابله سوال و موارتداد  رابله سوال و موارتوشا  وشا  شده جوت 

. در م اتریس  (9ش د )ج دول    یطراح   یآم ار  یمراحم بع د 
با در وظر ررفتن ای ن موض وع ک ه اکل ر س واالت      با در وظر ررفتن ای ن موض وع ک ه اکل ر س واالت      تدوین شده 

 توا  این ماتریس را ازتوا  این ماتریس را از  حداقم سه موارت مرتدط شده اود، میحداقم سه موارت مرتدط شده اود، می  بهبه

 (.  (.  10011001هارتز، هارتز، دیدراه تشخیصی شناختی قابم اعتماد داوست )دیدراه تشخیصی شناختی قابم اعتماد داوست )

 . ماتریس کیو خواندن و درک مطلب5جدول 

استخراج اطالعات  نحو واژگان سوال

 متنی

 نتیجه گیری ارتباط و ترکیب
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 1 9 1 1 9 9 

2 1 1 1 1 9 

3 9 1 1 9 9 

4 1 1 9 9 9 

5 1 9 9 1 9 

6 1 1 1 9 9 

7 9 9 1 1 9 

8 9 1 1 9 9 

9 9 9 1 9 9 

11 9 1 1 1 9 

 
صورت دو ارزشی  های آزمو  به  سوال بدست آمده سیدر ماتر

 ه ای   ص ه یخص نیمد   2عدد  )صفر و یک( ومره رذاری شدود.
ص فت   اوگری  ب 0و ع دد  آ  س وال   ضروری در پاسخ بهمکنو  

در مرحل ه   س وال الزم وم ی باش ند.    است که در پاسخ به ییها
  یبا استفاده از مدل ج ماتریس طراحی شده و بعد، با توجه به

- ,AIC, BICی ش امم تیهای برازش جنس    ، شاخصهناید

2Loglike  (2)جدول  محاسده شد.    

 های برازش جنسیتی  . شاخصه1جدول 
 

 

 

 

 

 

 

  ، می زا  س ه ش اخص ب رازش جنس یتی     ، می زا  س ه ش اخص ب رازش جنس یتی     22ج دول  ج دول    با توجه ب ه با توجه ب ه 
     (BIC=2862228622) ، ، (AIC=2797827978)ترتیب شامم ترتیب شامم   بهبه

شوود که در ای ن می ا  ش اخص      میمی  ((LRT=-13882.9513882.95))وو
AIC  کمت  ر ازBIC ب  وده اس  ت و م  دل اوتخ  ابی ج  ی دین  ا  

(GDINA)     .در مرحل  ه در مرحل  ه  از ب رازش خ وبی برخ وردار اس ت
(R-Studio) یویوددبعدی، با استفاده از ورم افزار آر استوبعدی، با استفاده از ورم افزار آر استو

و مدل و مدل     
چن، توره و ژاو گ،  چن، توره و ژاو گ،  های مللق برازش مدل )های مللق برازش مدل )    شاخصشاخص جی دینا،جی دینا،
( محاسده  شد. وتایو بدست آمده که وشا  دهنده برازش ( محاسده  شد. وتایو بدست آمده که وشا  دهنده برازش 10291029

، ، RMSEA<0.05باش  د عدارتن  د از باش  د عدارتن  د از   م  دل م  ی م  دل م  ی خ  وب ب  ا  خ  وب ب  ا  
SRMSR= .01  وو p<.05 

 

. شاخص مطلق برازش مدل چند گروهی جی دینا 2جدول    

 

Item 

 

 

 

Weighted Root Mean Square Deviation 

(WRMSD( 

 

Bias Corrected WRMSD 

 

Mean Absolute Deviation 

(MAD) 

 

1 

 

0.020298516 

 

0.018299145 

 

0.007125389 

 

2 

 

0.025607529 

 

0.024250479 

 

0.024268430 

 

3 

 
0.010265863 

 
0.008471863 

 
0.008477278 

 

4 

 

0.002319371 

         

0.000000000 

 

0.001288637 

 

5 

 
0.011604424 

 
0.008896000 

 
0.004955944 

 

6 

 

0.024123515 

 

0.022597726 

 

0.015487858 

 

7 

 
0.019159441 

 
0.016953376 

 
0.009473925 

 

8 

 

0.009413039 

 

0.005750183 

 

0.006060867 

 

9 

 
0.011623011 

 
0.008445851 

 
0.005657233 

 

10 

 

0.023077936 

 

0.021236626 

 

0.010880629   

Mean 0.015749 0.01349 0.009368 

Mx)هم چنین ارزش هم چنین ارزش 
2
=4.58), p=1.00      ویز ب رازش م دل   ویز ب رازش م دل

ب ا  ب ا  ش اخص ب رازش ملل ق    ش اخص ب رازش ملل ق      99. جدول . جدول کندکند  جی دینا را تایید میجی دینا را تایید می
خواود  و درک خواود  و درک موارت موارت مدل جی دینا در مدل جی دینا در   تحتتحت  جزئیات بیشتر،جزئیات بیشتر،

و و   های ب رازش   پس از محاسده شاخص ..دهددهد  وشا  میوشا  میرا را مللب مللب 

 

 

آزمون درک 

 مطلب

 مدل جی دینا

 

AIC 

 معیار انتخاب مدل

 

BIC 

معیار رفع مشکل مدل 

رگرسیونانتخابی در   

 

-2Loglike 

 

15152 

 

12611 

 

19.99221- 
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 ش د سوال فراهم  یکنش افتراق ۀمحاسد، امکا  برآورد پارامترهابرآورد پارامترها
پکیو آر استودیو، ب ا اس تفاده   پکیو آر استودیو، ب ا اس تفاده     CDMسپس تحت سپس تحت . (1 )جدول

 از آزمو  والد کارکرد افتراقی سوال مورد بررسی قرار ررفت.از آزمو  والد کارکرد افتراقی سوال مورد بررسی قرار ررفت.
. کنش افتراقی سوال با آزمون والد 1جدول   

 سوال

 

Wald Statistic 

 آزمون والد

Adjusted P-Value 

 پی تبیین یافته

1 05.9920 1.111** 

2 91.1195 1.9955* 

3 92.5209 1.1119** 

4 51.0190 1.111** 

5 51.2929 1.111** 

6 51.5095 1.111** 

7 21.9109 1.111** 

8 15.9120 1.111** 

9 02.5555 1.111** 

11 51.1152 1.111** 

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 
، 1، 9، 2دهد.  اکلریت سواالت از جمله  تدیین یافته را وشا  می

دارای سوریری جنسیتی با میزا  ضریب اثر  20و  9، 2، 9، 5  

کنش افتراقی باال رزارش شده است. افزو  بر آ ، وتایو کنش 
افتراقی ویژری برای دخترا  و پسرا  با روش منتم و هنزل 

( 20محاسده شد )جدول   

. آمار منتل هنزل در کنش افتراقی خصیصه01جدول  

 MH Chi-Square خصیصه 

منتل هنزل  -مجذور کا  

P-Value 

 مقدار پی

 1.5925 1.0955  واژگان

 1.1252 9.9905 نحو

 1.1911 5551.             9 استخراج اطالعات متنی

 1.5555 1210.             1 ارتباط و ترکیب

 1.1022 1.1109 نتیجه گیری

  

 یریس ور  وتایو بدست آمده از کنش افتراقی س وال،  با توجه به
مش اهده  خواود  و درک مللب  صهیپنو خص ا یدر مخصیصه 

 وشده است.

 گیری  جهجهیینتنتبحث و بحث و  ..11
 یوک نش افتراق    سوالی افتراق کنشی حاصم از آمار ویوتا     

 یس  یاوگل یزبا  عم وم  یمقلع دکترا یآزمو  وروددر ویژری
م ورد   یش ناخت  یص  یس نجش تشخ  در ن ا ید یتحت مدل ج  

و  سوال یدر کنش افتراق یریو وجود سور ررفتقرار  یبررس
را وش ا   ه ا   راق ی ویژر ی  در ک نش افت  یریوج ود س ور   عدم
او دازه   ودر س نجش   ،(291، 1002روور )اعتق اد   . ب ه ده د  می
 رو د، یر ق رار م ی   یهای وامربوض مورد بررس  وه تنوا سازه یریر

مورد توجه  زیشده و یدر سواالت طراح "عدالت"بررسی بلکه 

برخ وردار   یش تر یب تی  از اهم یموض وع زم او   نی  باشد. ا می
 میل  . میروب رو هس ت  ها  یشود که با سرووشت جامعه آزمودو می
و  یآموزش  در ارزش  یابی کن  د ک  ه   م  ی دی  تاک زی  و (1025)

ی ریادری   منظ ور  ب ه  یت ر  قی  اطنع ات دق  ن،یوو یرواوشناخت
 هی  کل یع دالت اجتم اع   تی  شود تا ب ا رعا  ها ارائه می یآزمودو
س واالت   ب ه  ییپاس خ ر و   یمش ابه ب را   یفرصتها از  یآزمودو

  وو گ وو گ   وو  ویلس و  ویلس و    ادام ز، ادام ز،   ،،((21992199امدرتس و  ) امدرتس و  ) د. برخوردار شوو
ه ای    ط ور مت داول در آزم و      ویز بر این باورود که ب ه ویز بر این باورود که ب ه   ((21122112))

ارائه اطنع ات تشخیص ی ش ناختی در م ورد      سرووشت ساز به
تواو ایی  تواو ایی    ه ا توج ه وم ی ش ود و     زمودویوقاض قوت و ضع  آ

منظ ور رف ع   منظ ور رف ع     شود. ب ه شود. ب ه   شرکت کنندرا  در یک ومره خنصه میشرکت کنندرا  در یک ومره خنصه می
بای د، م ورد بررس ی    بای د، م ورد بررس ی      این مشکم، وکاتی از دیدراه شناختی م ی این مشکم، وکاتی از دیدراه شناختی م ی 

س نجش   ش امم  یری  ر او دازه  نی  ا تی  ماه ..بیشتر ق رار ری رد  بیشتر ق رار ری رد  
ه ا   یآزم ودو  تی  فعال و ییتواو ا بررس ی  های پنو ا  در    رییمتغ
باورو د ک ه تع امنت     نی  رابله، محققا  ب ر ا  نیدر ا شود. می

در نه ن آوو ا    یه ای ش ناخت    اف راد و پ ردازش   نیب   یاجتماع
و وع   نی  وج ود آورد. ا  را به یفکر دهیچیهای پ  ستمیتواود س می
و  یحرف ه ا  یاز تعامنت در زو در  عیوس یبا مجموعه ا کرتف

ه  ا در  تی  فعال نی  مجموع  ه ا و رو  دیر ش  کم م  ی  یع  اد
 دهی  دو متن وع   ژهی  های و  با اهداف و فرهنگ اصخ های  طیمح
ه ا ب ا    ش ود ت ا آزم ودوی    . در وتیجه، این تنوع باع  میشود می

   های متفاوت مورد سنجش و ارزشیابی قرار ریرود.  پیشینه
 یعمل دراهیسو، و از د کیموارد ملرح شده از  با توجه به     

، 2999) ییخ دا  گر،ید یاز سو یریدر وظام سنجش و اودازه ر
ب رای   یو اص نحات در وظ ام آموزش     راتیی  ( هدف از تغ10
 ج اد یا"داوش جو را   رشیه ای پ ذ    آزمو  در داوطلدا  رشیپذ

 ،ینگ  فره تیهمه داوطلد ا  از لح اظ وض ع    یبرا شاوس برابر
 تیخواوده است. ام ا مح دود   "یاجتماع ی واقتصاد ی،اجتماع
ه ر دو ر روه    یب را  یع دم ارائ ه رش ته داوش گاه     ای   تیظرف
در س واالت آزم و     یریس ور  ج اد یتواود باع   ا  می یتیجنس

 نیب   دیرقاب ت ش د   ج اد یا س دب موضوع  نیا تیشود. در ووا
 و باع   هها شد داوشگاه یلیتکم نتیداوطلدا  در مقاطع تحص

داوشجو م ورد   رشیدر پذ یگریعوامم مداخله رر دشود تا  می
 .  رودیرار رق تیاهم

آزم و  خواو د  و درک    (،1001) یپ ا اعتق اد   در آخر، به      
 ییب اال  تی  از اهم یاضیهمراه آزمو  ر به یسیمللب زبا  اوگل
. پژوهش ودها برخوردار یآزمودوی شناخت یصیدر سنجش تشخ

س وال و ک نش    یک نش افتراق    دراهی  مو م را از د  نیحاضر، ا
ق رار داده اس ت. ام ا     یمورد پژوهش و بررس صهیخص یافتراق

در  د یدارد بودود بخش   ییسزا به تیهدف اهم نیآوچه که در ا
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 ش نواد یمنظور پ نیباشد. بد می یهای مل  سواالت آزمو  یطراح
ه ای ک ن  تح ت      آزم و   یبر رو یشتریشود تا پژوهش ب می
س واالت آزم و     و ردی  ص ورت ر  یش ناخت  یصیتشخ دراهید

ق رار   پ ژوهش م ورد توج ه و    زی  و یداوشگاه گریهای د  رشته
. هم چنین، از متخصصا  آزمو  سازی دعوت شود تا ب ا  رودیر

س نجش و   طراحی سواالت حرف ه ای و و ه ص رفا دش وار ب ه     
ها در مقیاس بزرگ بپردازود. ار ر چ ه    ارزشیابی دقیق آزمودوی

وی  از اس  ت ی ش  ناخت یص  یتشخ س  نجشدلی  م و  و ب  ود   ب  ه
در وظ ر ررفت ه ش ود     استاودارد تدوین ماتریس کیومحدودیت 

چرا که تاکنو  در این زمنیه روش ی اس تاودارد پیش نواد وش ده     
   است.
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