
 

 
 

 طراحی و تولید آزمون بسندگی زبان فارسی: مدل بدست آمده در دانشگاه الزهرا
 

 وحید میرزائیان
 

 چکیده
سی وجود دارد. با توجه به افزایش آزمون سندگی زبانی برای اکثر زبانهای دنیا بخصوص انگلی شجویان خارجی های ب دان

صورت گرفته  شجویان، اخیرا توجه زیادی به این مهم  سطح زبانی این دان سنجش  سالهای اخیر و نیاز به  در ایران در 
است. در همین راستا این مقاله به توضیح نحوه طراحی، تولید، اجرا و تعیین روایی و پایایی آزمون بسندگی زبان فارسی 

سی  ست میکه در مرکز آموزش زبان فار شده ا شگاه الزهرا طراحی و اجرا  سی زبانان دان شینه به غیر فار پردازد. ابتدا پی
شود در این زمینه مدل خاصی وجود ندارد. گامهای برداشته شده شود و مشخص میهایی بررسی میتولید چنین آزمون

بخش دسااتوری، خواندنی و  شااود. آزمون از سااهبرای تولید چنین آزمونی و مدلسااازی بر اسااا  آن توضاایح داده می
دانشجوی خارجی و نحوه محاسبه پایایی و روایی آن   ۵۳شنیداری تشکیل شده است.  سپس مراحل اجرای آزمون روی 

گردد. محاسابه روایی ممحتوایی، سااختاری و همزمانی   و پایایی مبا اساتهاده از دونیمه آزمون و آلهای کرونبا   بیان می
هایی در خصوص نحوه تولید چنین وایی و پایایی نسبتا باالیی برخوردار است. در خاتمه توصیهدهد آزمون از رنشان می
 گردد.هایی بر اسا  تجارب بدست آمده ارایه میآزمون

      
 : آزمون، بسندگی، زبان، فارسی، ها کلید واژه    
 

 
 مقدمه. 1

دهنده دارد دارای اهمیت بسیار زیادی است. این نکته بخصوص ارزیابی توانش زبانی، به لحاظ تاثیری که در سرنوشت آزمون
 ;Cheng, 2005; Choi, 2008)شود در کشورهایی که نگرش فرهنگی خاص نسبت به نتیجه آزمون وجود دارد تشدید می

Pan, 2013; Qi, 2007; Shohamy 2001, Watanabe, 2004)بر طبق نظرم .Pan, 2014   به رشاااد با توجه 
سهولت در جابجایی، تمایل به مهاجرت به کشورهای دیگر چه برای کار و فناوری های نوین و ارتباطات ملل با یکدیگر و نیز 

 1سااندگیهای بیابد. تقریبا اکثر دانشااگاههای انگلیساای زبان دنیا از نتایم آزمونچه ادامه تحصاایل روز به روز گسااترش می
کنند و بسیاری از کشورهای انگلیسی زبان مهاجر پذیر نیز امتیاز استاندارد مثل تافل و آیلتس برای پذیرش دانشجو استهاده می

صاص میای را به نمره این آزمونویژه سیه نیز ها اخت سه و رو شورهای مهم همچون آلمان، فران دهند. از طرفی تقریبا تمامی ک
 .(Pan, 2013; Roever & Pan, 2008; Tsai & Tsou, 2009مندارد بسندگی خاص خود هستند های استادارای آزمون

شجویان خارجی در ایران بوده ایم و از طرفی یکی از اولویت شاهد افزایش دان شگاههای ایران از طرفی اخیرا  های مهم دان
شرکت در آزمون ست. وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز  شجوی خارجی ا شروط  جذب دان سی را جزو  سندگی زبان فار ب

رسااد این اجباری پذیرش قرار داده اساات. لذا با توجه به محوریت کشااور ایران بعنوان زادگاه و مهد زبان فارساای به نظر می
موضاااوو مورد توجه قرار گرفته اسااات و حتی آزمونی هم برای دانش آموزان در بدو ورود به دبساااتان طراحی گردیده که با 

 های قومی مواجه شده است. برخی اقلیت واکنش منهی
شوند، از آنها های بسندگی زبانی عالوه بر اینکه یکی از شروط موفقیت برای مهاجرت یا ادامه تحصیل محسوب میآزمون

ستهاده می سطح آنها نیز ا سب با  سهای متنا شجویان در کال  ;Alderson, Clapham, & Wall, 1995)شود برای قراردادن دان

Brown, 2004; Hughes, 2003)شود تا موفقیت پس آزمون استهاده می –ها به شیوه پیش آزمون . عالوه بر این، از این آزمون
 .(Brown, 2004)های آموزش زبان را نیز محک بزنند برنامه

                                                           
1 Proficiency 
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زبان انگلیسی های مختلهی در دنیا بخصوص برای شود و تستاز آزمونهای بسندگی زبانی برای مقاصد مختلهی استهاده می
های متعدد و اساااتاندارد بساااندگی برای زبان فارسااای وجود ندارد و نیاز به کار در این حوزه وجود دارد. لیکن هنوز آزمون

 شود. چنانچه بخواهیم چنین آزمونی حداقل برای زبان فارسی تولید کنیم الگوی خاصی را در پیش رو نداریم.احسا  می
ح فرایندی اسااات که طی آن پژوهشاااگران در محل خدمت خود موفق به تولید آزمون هدف از نگارش این مقاله، توضااای

ستانداردی برای زبان فارسی شدند که دارای روایی باشد. ابتدا به فرایندی که منجر به تولید سواالت قابل قبول می 2و پایایی 1ا
 شود.ه روایی و پایایی توضیح داده میپردازیم. سپس، روش محاسببرای سه بخش زبانی دستور، خواندن و شنیدن شد می

 
 . پیشینه پژوهش۲

 ,Bachman & Palmer)تعریف مشخص و اتهاق نظر قطعی در خصوص بسندگی زبانی وجود ندارد. بسیاری از پژوهشگران 

سندگی ۳کلمه توانایی 1996( ستیترجیح می را به ب جداگانه مورد  دهند چراکه واژه توانایی با این دیدگاه که اجزای زبان را بای
لیکن بر این نکته نیز اتهاق نظر وجود دارد که هر دو واژه . (Brown, 2004, p. 71)آزمون قرار دهد ساانخیت بیشااتری دارد 

 توان آنها را تبیین نموده و اندازه گیری نمود. توانایی و بسندگی دارای اجزایی هستند که می
سندگی زبانی خود McNamara, 2000م ست ب سندگی مورد بحث در   معتقد ا ست. پس آزمون ب ستقل ا دارای اجزایی م

و دو مهارت خواندن و شنیدن طراحی گردیده است. به همین نسبت، هدف از طراحی  4این پژوهش حول اجزای زبانی دستور
بان آن، سنجش بسندگی کلی زبان آموز بوده است نه سنجش مطالبی که در طول یک دوره تحصیلی توسط معلم و کتاب به ز

 .(Henning, 1987, p. 196)آموز آموزش داده شده است 
سوی م شی، آزمونی1۳79مو شتمل   در پژوه سی زبان خارجی فراگیران زبانی مهارت سنجش جهت بخش چهار بر م  فار

 یک هر برای.  است مهاهیم درک و خواندن و واژگان ساختاری، قواعد دادن، گوش آزمون شامل بخش چهار این. کندمی تهیه
 چهار این برای ماده 180 ابتدا.  گیردمی قرار واکاوی مورد هاماده این مرحله دو طی و شااودمی تهیه هاییماده بخشااها، این از

 علوم دانشااگاه خارجی دانشااجویان از تن 19 به که ماندمی باقی ماده 1۵2 صااوری، روایی تایید از بعد که شااودمی تهیه بخش
شجویان از تن ۵۳ همکاری از آزمون برای ماده 100 بودند، نامناسب که هاماده واکاوی از بعد. شودمی ارائه شیراز پزشکی  دان
سیزبان آموزش مرکز شگاه فار شجویان این. شودمی گرفته بهره خمینی امام اللملیبین دان شرفته و پایه مقطع دو در دان  به پی

 آزمون هایماده آزمون، اجرای از بعد. بوده اند گوناگون هایملیت دارای داشااته و اشااتلال مرکز این در فارساایزبان یادگیری
سون کودر و نیمه دو پایانی روش دو از آزمون این پایانی تعیین برای. گیردمی قرار واکاوی مورد  و شودمی برده سود ریچارد
 میان همبسااتگی سااپس.  گیردمی قرار بررساای مورد آزمون ایسااازه و ایساانجه ، صااوری روایی آزمون، روایی تعیین جهت
 از مهاهیم درک و خواندن مهارت در هاآزمودنی که دهدمی نشااان پژوهش این. شااودمی گیریاندازه آزمون مختلف هایبخش
 .برخوردارند توانایی بیشترین از دستوری قواعد حوزه در و توانایی کمترین

  نیز ضمن ساخت یک نمونه آزمون بسندگی زبان فارسی، برای روایی سنجی آزمون خویش از فرایندی دو 1۳89قنسولی م
های بازنگری سه دانشجوی خارجی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی و بهره گیری از نظریه بحث ای شامل تحلیل دادهمرحله

کند و نیز به لحاظ ابعاد مهم و ش را به شااایوه آلها کرونبا  محاسااابه میگیرد. پایایی آزمون خویدر سااانجش روایی بهره می
های بسندگی در قلمرو فرهنگی و سیاسی کشورها، به تولید و روایی سنجی آزمون ملی بسندگی زبان فارسی تاثیرگذار آزمون

 نماید. توجه خاصی معطوف می
سندگ1۳90جلیلی م سعی در تولید آزمون ب صه   نیز در پژوهش خود  سی دارد که مهارت زبان آموزان را در عر ی زبان فار

دهد. وی نامد چهار مهارت زبانی اصلی را مورد آزمون قرار میکاربردی مورد سنجش قرار دهد. وی که آزمون خود را آمها می
ها را مقوله کند و اینهای واژگان، تلهظ و دسااتور زبان پرهیز میمدعی اساات آزمونش از ساانجش آشااکار و مسااتقیم  مقوله

داند که میزان تسلط زبان آموزان بر آنها هنگام سنجش همان چهار مهارت، بروز و ملزومات موفقیت در چهار مهارت اصلی می
 داند. ظهور خواهد کرد. وی در خاتمه آزمون خود را مشابه آزمون آیلتس در زبان انگلیسی می
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 اندازه گیری منظور به فارسی زبان در آن طراحی چگونگی آزمونی به معرفی   نیز در پژوهشی دیگر، ضمن1۳91حسنی م
 جمله از که معنا بدین شااوندمی انتخاب قاعده مندی صااورت به متون این پژوهش در. پردازدفارساای می زبان بسااندگی میزان
 هر حروف از باشد. نیمیمیها آزمودنی بسندگی سطح و عالقه مندی میزان سن، با متون تناسب متون، انتخاب در موثر عوامل
 پایایی. شاااودمی تبدیل تک آزمون نمونه یک به و شاااده حذف متن هر در بعد به ی دومجمله در رفته کار ی بهکلمه دومین
سبه کرونبا  ی آلهاشیوه به آزمون سیار نتیجه که شودمی محا ها داده واکاوی. شودمی تلقی آزمون این برای  0.84م مطلوبی ب
 نیز باالیی  0.74:آسااانی درجه ،0.2۳: تمیز درجهم درونی روایی از ظاهری روایی داشااتن بر عالوه دهد این آزمونمی نشااان
 .است برخوردار

سندگی زبان فارسی می1۳91مرادصحرایی و جلیلی م  و نظری کوشند مبانی  نیز پس از پرداختن به اهمیت وجود آزمون ب
  1۳92جلیلی و خدادادیان م .نمایند ارائه خارجی آموزان فارسی زبانی مهارت ارزیابی و سنجش برای را آزمون این کلی قالب

ضرورت سی، ابتدا  زبان در سازی آزمون به مندنظام رویکرد ضمن تاکید به  سخنامه 1۵1فار  های آزمون از یکی به مربوط پا
سی زبان مطلب درک و خواندن یدوره پایان سی زبان آموزش مرکز در ، مقدماتیم پایه سطح فار شگاه فار  امام المللی بین دان
سی  رهم خمینی سبه از پس و کرده را برر  با سهولت را ضرایب این آزمون، این پرسش 28 از یک هر سهولتِ ضریب یمحا
 نمی مدرسان شمیِ برآوردهای یا تجربه به اتکا با صرفاً که دهدمی نشان نتایم. کنندمی مقایسه مدرسان از نهر ۳0 های برآورد
سش که گهت توان سان سخت، آزمون، یک هایپر ستند آلایده یا آ شان این و ه  -علمی رویکرد سازی نهادینه ضرورت از ن
 .دارد آموزان فارسی زبانیِ دانش سنجش و ارزشیابی ی زمینه در سازی، آزمون به مندنظام و آماری

شاانیداری و گهتاری و درک ارتباط تنگاتنا ایندو با یکدیگر در   ضاامن توجه توامان به مهارت 1۳9۳زندی و همکاران م
اذعان  آموزان فارساای زبانی هایمهارت سااایر گرفتن نظر در بدون شاانیداری درک گیریتعامالت زبانی به دشااوار بودن اندازه

 گردد،می ارائه نوشتاری قالب در آنهای گزینه که کنند. آنان در پژوهش خود به دنبال یافت پاسخ این سوال هستند: آزمونیمی
 بدین گردد؟می اجرا و طراحی گهتاری صااورت به آن درها گزینه که آزمونی یا اساات ترمناسااب شاانیدن مهارت ارزیابی برای
 قالب دو در آزمونهای گزینه پژوهش، این اجرای برای و شاااودمی طراحی آزمونی شااانیداری، درک سااانجش برای منظور،
شتاری سی ۳6 را پژوهش این آماری ینمونه. شودمی ارائه گهتاری و نو سی زبان آموزش مرکز غیرایرانی آموزفار شگاه  فار دان
 انتخاب تصادفی طوربه قرار دارند و پیشرفته سطح در زبانی لحاظ از که دهند می تشکیل سال 2۵ تا 18 سنی یرده در قزوین
 هاییافته. شودمی استهاده آماری افزارهاینرم از هاداده تحلیل و تجزیه برای و بوده میدانی نوو از تحقیق انجام روش. شده اند
شان پژوهش سه در دهدمی ن سبت هاآزمودنی دیدگاه گهتاری، قالب با مقای شتاری، دیدگاه به ن ضایت و ترمثبت نو  آنان مندیر
 و داشااته بهتری عملکرد گهتاری قالب درها گزینه به پاسااخ در هاآزمودنی اما اساات، بیشااترها گزینه ارائه قالب نوو این از نیز

 .اندآورده دست به بیشتری موفقیت

سی م سی ارایه می  نیز با مقاله1۳9۳عبا سخه نماید گزارش میای که در اولین همایش آموزش زبان و ادبیات فار دهد دو ن
صالحا شی و ا سی طراحی نموده و پس از برگزاری آزمای ست. آزمون آزمون برای زبان فار سازی نموده ا ستاندارد  ت نهایی، ا

 توان بصورت حضوری و هم مجازی اجرا نمود. حاوی پانصد سوال در بانک اطالعاتی است که آزمون را هم می
را  PLPTنیز ساختار فاکتوری بخش شنیداری یک آزمون بسندگی زبان فارسی با نام    2016شایسته فر  و بی جن خان م

کنند تا استهاده می  1از مدلسازی معادله ساختاری 18ی نسخه AMOSدهند. آنها با استهاده از نرم افزار میمورد بررسی قرار 
زبان آموز فارسی را که در این آزمون شرکت کرده اند تحلیل نمایند. به منظور بررسی اینکه آیا عامل شنیداری  120های پاسخ

ستهاده می سه مدل ا ساختار آزمون تطابق دارد، از  شان میشود. نتایم آزمون مدلبا  ستگی مدعی وجود سازی ن دهد مدل همب
 ارتهای خواندن و شنیدن، بهترین مدلسازی بر اسا  اطالعات موجود است. رابطه بین مه
  نیز سااواالت طراحی شااده در مرکز آموزش زبان فارساای دانشااگاه قزوین را در کتابی تحت عنوان نمونه 1۳97جلیلی م
شکیل شده است که از های زبان فارسی برای فارسی آموزان غیر ایرانی جمع آوری کرده است. این کتاب از دو فصل تآزمون

نظر دشواری به دو سطح یک و دو تقسیم شده است. هر سطح داری سه آزمون خواندن، دو آزمون شنیدن و سه آزمون نگارش 
 باشد. می

   نیز با توجه به اهمیت نوشتار در غیرفارسی زبانان، در پژوهشی  آزمونی برای سنجش مهارت نوشتاری1۳97گلپور م

                                                           
1 Structural equation modeling 
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 بیرون و کلمات خلق توانایی نوشتاری همیت زیادی برای مهارت نوشتن قائل است و معتقد است مهارتکند. وی اتدوین می 
 ارزشیابی کند راهکارهایخویش سعی می باشد. وی در پژوهشمی آن از کردن انتقاد توانایی همچنین و ذهن ها ازایده کشیدن
شتاری مهارت شتاریکنش و نو شرده تقلیدی، کنش مانند های نو شی، ،ف سترده واکن  قبیل از نگارش آزمون سؤاالت انواو و گ
 آموزانفارسی مندنظام خطاهای اهمیت به توجه با. دهد قرار بررسی مورد متن محور را سؤال و چارچوب دار سؤال پایه، سؤال
شی، مواد دهیسازمان امر در سب تدریس روش انتخاب آموز سازی، و منا سی  نحوی خطای 20 آزمون   دارای که آموزانفار

سامد ست، فارسی زبانان هایبرگ نوشته در باالیی ب  واژگانی، و دستوری عناصر حذف شامل گیرد کهمی قرار واکاوی مورد ا
ضافه صر کردن ا ضروری عنا ست، یا غیر صر یک انتخاب نادر ست عن صر با آن کردن جایگزین و نادر ست عن  و چینش و در
 آن به آزمون سازی و مناسب تدریسروش انتخاب آموزشی، مواد دهیسازمان امر در باید که باشدمی عناصر نادرست ترتیب
 .کرد توجه

 با خواندن آزمون رواسااازی و   با توجه به مهارت خواندن در زبان فارساای  و با هدف ساااخت1۳97نقیبیان و همکاران م
ستهاده صی، اقدام به تولید آزمون می سنجش از ا شخی سته با ابتدا. نمایندشناخت ت صه بندید صی  در خواندن با مرتبط هایخ
سناد ،تحقیقات ستهاده با آن از پس. کنندخواندن را مشخص می هایخصیصه ترینمهم المللی،بین و ملی ا  متخصصان نظر از ا
 حذف و اولیه هایتحلیل و مقدماتی اجرای از پس. کنندرا طراحی می اولیه آزمون ابتدایی، معلمان و فارسااای ادبیات و زبان

سش سب، هایپر سش 27 با نهایی آزمون درنهایت نامنا صه چهار که گرددمی طراحی پر صی  متن، صریح اطالعات درک یخ
 816 روی آزمون ای،خوشه گیرینمونه روش از استهاده با. دهدمی قرار سنجش مورد را واژگان دانش و تهسیر تلهیق، استنباط،
 افزایشی، شناختی تشخیصی  مدل از استهاده با آماری هایتحلیل. شودمی اجرا قم شهر ابتدایی ششم یپایه آموزاندانش از نهر
سبی هایشاخص. شودمی انجام شان برازش، مطلق و ن سب برازش یدهندهن ست مدل منا ستهاده همچنین. ا  هایشاخص از ا

 تحقیق این نتایم. است آزمون توسط آموزاندانش بندیطبقه مناسب دقت و همسانی یدهندهنشان بندی،طبقه دقت و همسانی
شان صه ر نیم تواندمی آزمون این دهدمی ن صی ستهاده با را آموزاندانش خواندن هایخ صی سنجش مدل از ا شخی  شناختی ت

سایی سی زبانان که ز .کند شنا سایرآزمونهای رایم، بر روی فار ست این آزمون بر خالف  سی زبان الزم به ذکر این ا بان فار
 شود و نه غیر فارسی زبانان.مادری آنان است انجام می

سامها در بهمن ماه  سی با عنوان  سندگی زبان فار ستاندارد ب سمی  ا سنجش و در   1۳97اولین آزمون ر سازمان  به عاملیت 
صههان و همدان برگزار می شهد، ا سی م شگاههای تهران، بین المللی امام خمینی، فردو گردد.  این آزمون به تقلید از آزمون دان

سی و  سه  و   DILF/DELF/DALFآیلتس در زبان انگلی ست و  ZDمفران شده ا شگاهی و عمومی طراحی  مآلمانی  در نوو دان
صحبت کردن را میچهار مهارت  شنیدن و  شگاهی نیز به چهار زیرشاخه علوم خواندن، نوشتن،  سنجد. عالوه بر این، نوو دان

صیلی  شته تح سب با ر ست که هر داوطلب متنا شده ا سیم  شکی و علوم اجتماعی تق سانی، علوم پز سی، علوم ان پایه و مهند
 کند. خویش در آن آزمون شرکت می

کت در این آزمون برای تمامی دانشجویان خارجی داوطلب تحصیل در ایران اجباری است و ، شر99از آغاز سال تحصیلی 
سامها دارای نیز خارجیانی که قصد تاسیس شرکت یا تجارت در ایران دارند نیز ملزم به شرکت در این آزمون می شند.   240با

شنیداری و 60باشد که به هر مهارت نمره می سوال دارد و در قسمت  ۳0خواندن هر کدام  نمره اختصاص یافته است. بخش 
شود ممجموعا سه ساعت . عالوه بر این، داوطلبان ملزم به شرکت در مصاحبه نوشتاری دو موضوو برای انشا نویسی داده می

یین کشد. البته به دانشگاهها اجازه داده شده است نمره قبولی را بر حسب شرایط خود تعدقیقه طول می 1۵هستند که به مدت 
های شااود و قرار اساات آزمون بعدی همزمان در دانشااگاههای داخل و نمایندگینمایند. این آزمون سااالی دو بار برگزار می

 آموزش زبان فارسی در خارج از کشور برگزار شود. 
 

 . الگوی مورد استفاده در این پژوهش3

در شکل یک به تصویر کشیده شده است و برای  کند که  شش مرحله را برای تولید یک آزمون پیشنهاد میBrown, 2004م
 تولید این آزمون بسندگی از همان شش مرحله استهاده شده است. هر یک از مراحل را در زیر شرح خواهیم داد. 

 تعیین روایی و پایایی.  تعیین نحوه تصحیح ارزیابی تولید تعیین مختصات تعیین هدف
  :  مراحل تولید آزمون1شکل 
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 تعیین هدف آزمون 3-1
شگاه  شجویان خارجی داوطلب در دان شت: اعطا یا عدم اعطای پذیرش به دان سه هدف را دربر دا سندگی  تولید این آزمون ب
سب و بالخره  سی و ارایه کالسهای متنا شجوی خارجی در زبان فار ضعف و قوت دان شگران، تعیین نقاط  محل خدمت پژوه

ن آموزی به منظور تعیین میزان موفقیت فارسااای آموزان در دوره فارسااای آموزی. پس از تکرار این آزمون در انتهای دوره زبا
های فراوان و گرفتن نظر مشااورتی اساااتید درگیر، در مجموو مقرر گردید آزمون دارای سااه مهارت دسااتور، خواندن و بحث

 کند. شنیدن باشد چراکه این سه مهارت نیازهای مطروحه در باال را تامین می
گرفت. نکته اول این بود که ه بر نکات باال، دو محدودیت زبانی نیز وجود داشااات که بایساااتی مورد توجه قرار میعالو

شگاه می صیل در آن دان شجویان داوطلب ادامه تح ستی نتیجه آزمون فورا به اطالو کلیه دان صله زمانی بین بای سید چراکه فا ر
کم بود. دوما مقدار زمانی که قابل اختصااص به این آزمون بود خیلی  شارکت در آزمون و ثبت نام و حضاور در کال  نسابتا

 زیاد نبود. 
صمیم به تولید یک آزمون چهارجوابی با این محدودیت شده بود، ت شگران تحمیل  سط عوامل اجرایی بر پژوه هایی که تو

شد. هر تست دارای چهار گزینه بود که یکی از آنها صحیح بود.  سوال گرفته  ستهاده شد دارای شصت  از گزینه چهارجوابی ا
چراکه امکان برگزاری آزمون بصورت الکترونیکی در مرکز آزمون سازی دانشگاه مهیا بود و نتایم سریعا توسط سیستم محاسبه 

شد. طبق نظر م صرفه بودن و   مزایای آزمونBailey, 1998و اعالم می صحیح، مقرون به  سرعت در ت های چهار گزینه ای، 
 باشد. سلیقه مصحح در هنگام تصحیح آزمون میعدم اعمال 

 
 تعیین مختصات آزمون 3-۲

درصد  20همانطور که گهته شد این آزمون قصد سنجش سه مهارت یعنی دستور، خواندن و شنیدن را داشت. بخش دستور که 
داد شامل جمالتی بود که دارای یک یا دو جای خالی بود و چهار گزینه برای جای از نمره کل آزمون را به خود اختصاص می
شده بود.  بخش خواندن  شنهاد  صاص داده بود و دارای دو متن کوتاه بود که هرمتن درصد  40خالی پی از امتیاز را به خود اخت

سوال  20دارای پنم سوال درک مطلب بود. یک متن طوالنی نیز وجود داشت که دارای ده سوال درک مطلب بود. در مجموو 
اص داده بود که شااامل سااه درصااد از کل نمره را به خود اختصاا 40امتیاز بود. بخش شاانیدن نیز  40وجود داشاات که دارای 

سمت بود: مکالمه کوتاه م سب م 7سوال ، متن کوتاه م 7ق سخ منا شماره یک، اطالعات باال را  6سوال  و پا سوال . جدول 
 کند. خالصه می

 های در نظرگرفته شده در آزمون: قسمت1جدول 

نام  ردیف
 مهارت

تعداد  فرمت تست
 زیرقسمت

تعداد 
 سوال

 زمان)دقیقه( درصد

سوال چهار   دستور 1
 جوابی

1 ۳0 20 ۳0 

 40 40 20 ۳ سوال چهارجوابی خواندن 2
متن شنیداری و  شنیدن ۳

 سوال چهار جوابی
۳ 20 40 40 

 110 100 70 7 چهارجوابی ۳ کل
 

  صورت 2  هر تست فقط یک نکته را بسنجد، م1نکات زیر در هنگام طرح سواالت چهارجوابی مورد توجه قرار گرفت: م
  هر چهار گزینه از نظر واژگانی 4  فقط یک پاسخ صحیح وجود داشته باشد و م۳سوال و چهار گزینه ساده و قابل فهم باشد، م

 و دستوری صحیح باشند، دارای ساختار دستوری یکسان بوده و طول چهار گزینه حتی االمکان برابر باشد.
 

 بخش دستور 3-۲-1
ست نتایم آزموHughes, 2003م ستور به ما امکان می  معتقدا سته بندی کرده و ن د سطوح مختلف د دهد زبان آموزان را به 

دهد زبان آموزان در چه نکات دستوری در کالسهای زبان آموزی مناسب قرار دهیم. عالوه بر این، آزمون دستور به ما نشان می



 1399 -چهارمین همایش ملی آموزش زبان فارسی /      448

ضعف می شخیص دارای  سنجش توانایی زبان آموز در ت ستور،  شند. هدف از بخش د ستاندارد با ستوری در زبان ا جمالت د
ست سی بود. ت صحیح فار سب، کاربرد  صحیح فعل، زمان فعل، تطابق فعل و فاعل، حرف ربط منا شکل  شده به  های طراحی 

ها قبل از اساام اجزای کالم ماساام، فعل، صااهت، قید  شااکل صااحیح عبارت ماساامی  و نحوه چینش صااحیح توصاایف کنند
شت. قسمت دستور به گ سا  نتایم آزمون، بتوان زبان آموزان را در کال ونهاختصاص دا شد تا بر ا های مختلف ای طراحی 

هایی بود که توساااط قرار داد. انتخاب واژگان، عبارات و نکات دساااتوری، بصاااورت تصاااادفی نبود بلکه بر اساااا  مقوله
   مطرح شده بود. Chapelle and Abraham, 1990م
 

 بخش خواندن  3-۲-۲
کلمه  ۵00کلمه بود و یک متن بلند که دارای بیش از  ۳00الی  200رای دو متن کوتاه بود که هر کدام دارای بخش خواندن دا

بود. متن اول نسبتا ساده، متن دوم متوسط و متن سوم نسبتا دشوار بود. علت این ترتیب، امکان جدا کردن زبان آموزان ضعیف 
  پاراگرافهایی که ایده اصااالی در 2ای سااااده و قابل فهم م  مقدمه1دارای ماز زبان آموزان قوی در مهارت خواندن بود. متون 

  دارای نتیجه گیری در پاراگراف آخر بود. نوو متون توصاایهی بود و مشااابه متونی بود که در ۳جمله اول بیان شااده بود و م
داشاات و فاقد اصااطالحات ای نپرداخت میعنی حالت محاورهمجالت یا کتب درساای یافت میشااد و به موضااوعات علمی می
پرداخت، دارای اطالعات مهید بود متون به حقایق علمی می  2000عامیانه یا گهتاری بود . عالوه بر این، طبق توصیه آلدرسن م

و بصورت توصیهی نگاشته شده بود. ابتدای هر پاراگراف دارای فرو رفتگی بود و پاراگرافها شماره گذاری شده بود و کلمات 
 رد سوال با زیر خط کشی نشان داده شده بود.مهم مو

توان هم با   توانایی خواندن خود از زیر مهارتهای مختلهی تشااکیل شااده اساات که آن را می2000طبق نظر آلدرسااون م
سواالت ریز و هم سواالت کلی مورد سنجش قرار داد. سواالت کلی به سواالتی اشاره دارد که درک کلی زبان آموز از متن را 

شاره داردم براون، می سواالت ریز به درک زبان آموز از کلمات یا جمالت خاص ا  . متون بخش 200۳؛ هیوز، 2004سنجد و 
شامل این موارد  سواالت ریز نیز  ستنتاج.  صلی هر پاراگراف و ا سواالت کلی بود: منظور کلی متن، منظور ا خواندن دارای این 

 .میشد: جزئیات و معنی کلمه با توجه به متن
 

 بخش شنیداری 3-۲-3
شود میBrindley, 1998م شنیداری گنجانده  ست اگر تمرینات متنوعی در بخش  ضحی از توانش   معتقد ا صویر وا توان ت

شده بود: مکالمه کوتاه، متن کوتاه و  شکیل  سمت ت سه ق شنیداری این آزمون از  ست آورد. لذا بخش  شنیداری زبان آموز بد
سب. هدف از مکالمه  سخ منا سخ پا سب، ارایه پا سخ منا شنیداری بود. هدف از بخش پا ست درک کلی  کوتاه و متن کوتاه، ت

دهد زبان   اگر تست شنیداری شامل این سه قسمت باشد نشان میBuck, 2001شد  بود. طبق نظر مآنچه شنیده می مناسب با
  اطالعات مشخص داخل متن ۳ن را تشخیص دهد متواند ایده اصلی مت  می2  توانایی درک گهتار عادی زبان را داردم1آموز م

   از متن، استنباط انجام دهد. 4را تشخیص دهد و م
 

 تولید تست 3-3
هایی را استخراج کرد، تولید تست بر عهده هایی و نبود بانک سواالتی که بتوان از آنها چنین تستبا توجه به فقدان چنین تست

پژوهشگران بود. ابتدا نمونه سواالتی تهیه شد. سپس مدرسین مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان مآزفا  و دپارتمان 
ها به کمیته هماهنگی متشااکل از سااه مدر  آزفا که جزو تولید کنندگان ا بررساای کردند. تسااتآموزش زبان انگلیساای آنها ر

ها ها را مورد بررسی قرار دهند. در انتها پس از انجام یک تست آزمایشی، برخی از تستتست نبودند داده شد تا آنها نیز تست
 حذف و در برخی تلییراتی اعمال گردید. 

 
 سوالت  ارزیابی و بازبینی 3-4

شی  با تعداد  سواالت به یک گروه آزمای شد و میزان دشواری،  ۵۳ابتدا  شگاه داده  شاغل به تحصیل در دان شجوی خارجی  دان
های اشااتباه مورد بازبینی قرار گرفت. در موفقیت تساات در ایجاد تمایز بین دانشااجویان ضااعیف و قوی و نیز عملکرد گزینه
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درصد دارای دشواری بودند انتخاب و سواالت پائین تر و باالتر از این  66الی  ۵۵که بین محاسبه میزان دشواری فقط سواالتی 
مقدار حذف گردیدند. عالوه بر این، چینش سواالت برای آزمون نهایی بر اسا  دشواری سواالت از آسان به سخت قرار داده 

 شوارتر پاسخ دهند. شد تا چنانچه زبان آموزانی دچار کمبود وقت شوند نتوانند به سواالت د
 

 تعیین نحوه تصحیح آزمون 3-5
درصد امتیاز کل آزمون  40درصد امتیاز را به خود اختصاص داده بود. بخش خواندن  20سوال بود و  ۳0بخش دستور دارای 
شت و حاوی  شنیداری نیز دارای  20را دا صد بود که بخش مکالمه کوتاه دارای  40سوال دو امتیازی بود. بخش  وال، س 7در

گردید و سیستم نمره داشت. آزمون بصورت الکترونیکی برگزار می 40سوال بود که جمعا  6سوال و پاسخ مناسب 7متن کوتاه 
 کرد. بصورت خودکار نمرات را محاسبه می

 
 تعیین روایی و پایایی آزمون 3-6

سبه می ساز بودن نتایم این آزمون، الزم بود روایی و پایایی این آزمون محا سرنوشت  سبه با توجه به  گردید. در زیر نحوه محا
 شود. روایی و پایایی این آزمون توضیح داده می

 
 روایی 3-6-1

توان گهت آزمون دارای میباشااد. بطور خالصااه روایی مههومی پیچیده اساات ولی وجود آن برای تساات فوق العاده مهم می
کند که قرار است تست کند. برای اطمینان از وجود روایی در این آزمون از سه روایی، آزمونی است که آن چیزی را تست می
  و تحلیل فاکتور EFAم 2استهاده شد. سپس با استهاده از تحلیل فاکتور اکتشافی 1روش بهره گرفته شد. ابتدا از روایی محتوایی

ای ، مقایسه  ۵ای متقاطعمورد بررسی قرار گرفت. و در انتها با استهاده از همبستگی مقایسه 4  ، روایی ساختاریCFAم ۳تاییدی
 آزمون محاسبه شود.  6های دیگر انجام شد تا روایی همزمانیبین این آزمون و سایر آزمون

 
 روایی محتوایی 3-6-۲
شنHughes, 2003طبق نظر م سه نهر از کار سی قرار دهند و نظر مثبت خود را در   اگر  سان یک حوزه، آزمون را مورد برر ا

توان از روایی محتوایی آزمون اطمینان حاصل نمود. این آزمون به سه نهر از مدرسین دپارتمان خصوص آزمون اعالم نمایند می
رسی زبانان همکاری داشتند داده شد آموزش زبان انگلیسی که جزو تیم طراح سوال نبودند و با مرکز آموزش فارسی به غیر فا

سیدند که آزمون،  شتند. به عبارت دیگر به این جمع بندی ر صوص روایی محتوایی اعالم دا سه نظر مثبت خود را در خ و هر 
 کند. همان مهارتهای دستوری، خواندن و شنیداری را تست می

 
 روایی ساختاری 3-6-3

 EFAای است. ابتدا آزمون استهاده شد. تحلیل فاکتور شامل یک فرایند سه مرحله از تحلیل فاکتور برای تعیین روایی ساختاری
مورد سنجش قرار گرفت. و در  CFAبا  EFA انجام شد تا بهترین ساختار فاکتوری آزمون تعیین گردد. سپس بهترین راه حل از

   ، RMSEAم 9و تقریب خطای جذری  GFIم 8  ، شاخص نیکویی برازشCFIم 7نهایت، با استهاده از شاخص برازش تطبیقی

                                                           
1 Content validity 
2 Exploratory factor analysis 
3 Confirmatory factor Analysis 
4 Construct validity 
5 Cross-comparison correlation 
6 Concurrent validity 
7 Comparative fit index 
8 Goodness of fit index 
9 Root square error approximation 
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 مورد ارزیابی قرار گرفت تا انحرافات موجود در مدل بدست امده مشخص گردد. 1تلییر ناپذیری فاکتوریل
یا الگوهای  2فرایندی آماری اساات که هدف آن بررساای خوشااه ها Shin, 2004Bachman,   EFA ;2005طبق نظرم

ست. هر شاهده ا شتراک در متلییرهای قابل م سواالت  ا سب با ویژگیهای مد نظر طراحی گردید. پس  بخش از این آزمون متنا
سنجید به متلیرهای مختلف دسته بندی شد. هدف از طراحی این آزمون سنجش سه مهارت آزمون بر حسب آن چیزی که می

  و سه فاکتور خواندن G1د م  و  زیر ساختارهایی که دستور دارای زیر ساختار نبوL  ، شنیدن مR  ، خواندن مGبود: دستور م
  LSPم 4  ، متن کوتاهLSDم ۳و سه فاکتور شنیداری که دارای سه قسمت بود: مکالمه کوتاه 3R 2R 1R که حاوی سه متن بود 

  . جدول دو حاوی متلیرهای این آزمون است.LARم ۵و پاسخ مناسب
 : متلیرهای بکار رفته در این آزمون2جدول 

شماره  متغیر ردیف
 تست

 G1  1-۳0دستور م 1
 R1  ۳1-۳۵خواندن متن اول م 2

 R2  ۳6-40خواندن متن دوم م ۳

 R3  41-۵0خواندن متن سوم م 4

شنیدن مکالمه کوتاه  5
  LSDم

۵1-۵7 

 LSP  ۵8-64شنیدن متن کوتاه م 6

شنیدن پاسخ مناسب  7
  LARم

6۵-70 

 
ستاندار      شتاوری EFAفرایند ا ستگی گ ست ماتریس همب شرح زیر بود. در گام نخ در بین متلییرها تعیین گردید.   6به 

و مقدار عددی نقطه  8اساتهاده شاد تا فاکتورهای اولیه اساتخراج گردد. نمودار سانا ریزه 7های اصالیساپس از تحلیل مولهه
 فاکتورهای موجود تعیین گردد.  های اولیه مورد بررسی قرار گرفت تا تعدادبدست آمده از استخراج 9عطف

ستهاده شد تا تعداد فاکتورهای برابر با یکی باال و یکی پائین تر از تعداد فاکتورهای مشخص  10سپس از محورهای اصلی ا
سنگریزه ستخراج 11شده توسط آرنم نمودار  شدندتعیین گردد. این ا بدست  1۳های قائم و موربتا راه حل 12ها چرخش داده 

 تعیین تعداد بهینه فاکتورها از ساختارهای ساده و تهسیرهای معنی دار بود.آید. گام آخر 
ها ، سااه فاکتور اسااتخراج گردید و از راه حل سااه فاکتوری برای تعیین قابلیت توضاایح و درک داده EFAبر اسااا  نتایم 

سته بندی گردید. فاکتور اول سب الگوهای باری فاکتور، د سه فاکتور بر ح شد. این  ستهاده  ستوری بود چراکه این   ا فاکتور د
سه فاکتور خواندن دارای بار زیادی  شت. فاکتور دو، فاکتور خواندن بود که  سنگینی دا ستوری روی فاکتور اول وزن  متلیر د

شتند. نتایم  شنیداری وزن سنگینی روی این فاکتور سوم دا شنیداری بود چراکه سه متلیر  برای  FEAبود. فاکتور سوم، فاکتور 
 آزمون در جدول سوم ارایه گردیده است. این 

                                                           
1 Factorial invariance 
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 آزمون  EFA: نتایم ۳جدول 

 فاکتور 
 3 1 1 متغیر

 G1  0،6۳ 0،۳۳ 0،۳1دستور م
 R1  0،04 0،84 0،18خواندن متن اول م

 R2  0،۳8 0،64 0،14خواندن متن دوم م

 R3  0،41 0،۵۳ 0،41خواندن متن سوم م

 LSD  0،21 0،29 0،74شنیدن مکالمه کوتاه م

 LSP  0،2۳ 0،۳1 0،70شنیدن متن کوتاه م

 LAR  0،14 0،0۵ 0،8۵شنیدن پاسخ مناسب م

 
ستهاده گردید: م CFAاز  شده منتهی 1برای تعیین موارد زیر ا شاهده  ساختار به یک متلیر م سیر که از یک    بارهای هر م
ضیح داده می2گردد ممی شده که با یک متلییر متناظر نههته تو شاهده  شانگرهای ۳  و م2rشود م  کل واریانس هر متلییر م   ن

سGFI , CFI , RMSEAبخصوص  1انطباق مدلی سیری EFAه فاکتوری بدست آمده از . مدل  بدست آمده از  2و بارگذاری م
CFA  سیر  بین ستگی بین فاکتورها و متلیرها مبارگذاری م ست. همب شده ا شان داده  شکل دو ن متلیر بود.  0.78و  0.۵۵در 

ایش بود.   از بخش اول آزمون به بخش ساااوم رو به افزR1: 0.55;R2:0.62; R3:0.76های مسااایری خواندن مبارگذاری
سیری بودندبخش شترین بارگذاری م شنیداری دارای بی شاخص (LSD:0.74;LSP:0.75; LA:0.62)های   CFIو  GFIهای . 

بود. این مقدار،  0.026حدود   RMSEAبودند در حالیکه مقدار  0.90  بودند که باالتر از آسااتانه 0.995و  0.996به ترتیبم
دهد که مدل ساااختاری سااه فاکتوری، الگوی  . نتایم این سااه شاااخص نشااان می1994بود مبیرن،   0.05پائین تر از آسااتانه 

 باشد.ها میمناسبی برای مجموعه داده

 
 : بارگذاری مدل سه فاکتوری2شکل 

  
ن دادند این آزمون سه مهارت را بدرستی مورد سنجش قرار داده است: دستور، خواندنشان می CFA و   BFAهر دوی     

سنجش قرار گرفته اند:  ستی مورد  شان داد که در این آزمون، متلیرهای مربوطه بدر ساختار فاکتوری ن شنیدن. عالوه بر این،  و 
سای تسات دساتوری، دساتور را سانجیده اند؛ ساه متن خواندن، خواندن را مورد ارزیابی قرار داده اند و ساه بخش خواندن، 

                                                           
1 Fit model indicators 
2 Path loading 
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. این راه حل، تایید نمود ساختار پیشنهادی آزمون صحیح است و نشان داد نتایم بدست خواندن را مورد ارزیابی قرار داده اند
شان داد که این آزمون همان آمده از آزمون دارای روایی می ساختار آزمون بدست آمده از تحلیل فاکتور ن ساده،  شند. به بیان  با

 سنجد که طراحان مد نظر داشته اند. چیزی را می
 

 مانیروایی همز  3-6-4
کند که همبستگی آماری یک آزمون با آزمون مستقل دیگر، روش مطمئن دیگری برای تعیین پیشنهاد می   Brown, 2004م

دانشجویی که هم در این آزمون شرکت کردند و هم در  فارسی عمومی را  ۵۳ای روایی آزمون است. نتایم همبستگی مقایسه
بین این آزمون و آزمون فارسی عمومی وجود داشت. بخش شنیداری با     r=0.89گذرانده  بودند نشان داد همبستگی باالیی م

نیز دارای ضریب همبستگی باال بودند. تحلیل دیگری از همین دانشجویان با معدل پایان ترم   0.8۳و دستور و خواندن با  0.8۳
الصه، نتایم همبستگی نشان داد آزمون بسندگی   بین ایندو برقرار است. بطور خr=0.76آنها نیز باز نشان داد همبستگی باال م

 ما دارای روایی همزمانی بسیار باال با نمره  در  زبان عمومی و روایی همزمانی نسبتا باال با معدل پایان ترم دانشجویان داشت. 
 

 پایایی 3-6-5
ست آید. به عبارت سان بد ستهاده مکرر از آن، نتایم یک ست که با ا دیگر اگر زبان آموزی دوبار در یک  آزمونی دارای پایایی ا

برای تخمین پایایی  1آزمون شاارکت کند و نتایم شاابیه همدیگر باشااد این آزمون دارای پایایی اساات. از روش دو نیمه آزمون
ست شد. برای دو نیمه آزمون، آزمون به محتوایی این آزمون و از روش آلهای کرونبا  برای تعیین پایایی واریانس ت ستهاده  ها ا

ای که زمان دو قسمت مساوی تقسیم شد. برای مثال در قسمت دستور اگر تستی زمان را مورد سنجش قرار میداد تست مشابه
سنجش قرار می سوال میرا مورد  صلی متن را  ست که ایده ا شد. در بخش خواندن، یک ت کرد در داد در نیمه دیگر قرار داده 

فت. همین کار برای سااواالت درک جزئیات و للات داخل متن و سااواالت یک نیمه و تساات مشااابه در نیمه دیگر قرار گر
ستگی پایایی دو نیمه آزمون  ضریب همب ستهاده قرار گرفت.  شنیداری نیز مورد ا شد. همین کار برای بخش  ستنتاجی انجام  ا

گزارش شد.  r=0.868بدست آمد و ضریب همبستگی آلهای کرونبا   r=0.873اسپیرمن براون مورد محاسبه قرار گرفت و 
   بر اسا  مقادیر باال این آزمون دارای پایایی باالیی بود.Hughes, 2003بر طبق نظر م

 
 بحث . 4

، مدل سااه فاکتوری ارایه نمودند که بهترین انطباق را با  CFA،راه حل سااه فاکتوری و نتایم حاصاال از  EFAنتایم حاصاال از 
های موجود داشتند. این مدل نشان داد ساختار پیشنهادی آزمون توسط طراحان تست مدستور، خواندن و شنیدن  ساختاری داده

کامال مستقل عمل مناسب است و آزمون دارای روایی ساختاری است. نتایم تحلیل فاکتور نیز نشان داد سه بخش این آزمون 
شنیداری را میکرده و هر کدام مهارتهای خاص خود را می صاحبنظنران معتقدند بخش  سیاری از  توان از سنجند. درحالیکه ب

 (Bae & Bachman, 1998; Hale, Rock, & Jirele, 1989; Shin, 2005; Song, 2008مخواندن و دستور جدا کرد 
شات بی ستور از خواندن مناق ست. برای مثال، مجداکردن د   Tomblin and Zhang, 2006شتری را به خود جلب کرده ا

ستند درحالیکه م ستقل ه ستند. علت اینکه Romhild, 2008دریافته اند که ایندو از هم م شدیدا مرتبط ه   دریافت ایندو بهم 
های قسمت ون ما جویا شد. تستتوان در محتوای آزمدر پژوهش ما دستور و خواندن از همدیگر مستقل ارزیابی شدند را می

پرداختند و نیازی به درک عمیقی از دساااتور نداشاااتند. به عبارت های کلی، جزئیات و للت در داخل متن میخواندن به ایده
های دستوری بیشتر با شکل صحیح فعل، زمان فعل، تطابق فعل و فاعل، حرف ربط مناسب، کاربرد صحیح اجزای دیگر، تست

ها قبل از اسم سروکار داشتند ، صهت، قید  شکل صحیح عبارت ماسمی  و نحوه چینش صحیح توصیف کنندکالم ماسم، فعل
 و اینها نقش زیادی در درک مطلب ایها نمی کنند.

از روش  دو نیمه آزمون  و واریانس تست برای تخمین پایایی داخلی آزمون استهاده شد. اوال از آنجائیکه این تست طوری 
های زبانی متنوو منکات دسااتوری، و مهارتهای د تا مهارتهای مختلف مدسااتور، خواندن و شاانیدن  و جنبهطراحی شااده بو

                                                           
1 Split half 
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سپیرمان براون مشنیداری و خواندنی  را بسنجد، به نظر الزم می   Bachman, 2004رسید از ضریب پایایی دو نیمه آزمون ا
شود. دوما از آنجائیکه این آزمون مهارتهایی را با ستهاده  ست ا ستهاده از ت صورت موازی با ورایانسا شابه های مختلف ب های م

سنجش  قرار می ستهاده از روش آلهای کرونبا  منطقی به نظر میمورد  سید مداد، ا ساده تر، Bachman, 2004ر   . به بیان 
پایایی را بر اسا  واریانس سنجید و ضریب پایایی آلهای کرونبا ، روش دو نیمه آزمون، پایایی را بر اسا  محتوای آزمون می

ها بر اسااا  محتوای تساات ها مورد ساانجش قرار میداد.  همانطور که در بخش نتایم اعالم شااد هر دو پایاییتک تک تساات
 بود که هر دو مقادیر باالیی است.  0.868و بر اسا  واریانس   0.87۳

بیاندازیم درخواهیم یافت که هنوز در آغاز راه های بسااندگی بخصااوص در آمریکا نگاهی اگر سااابقه طوالنی تولید آزمون
های زیادی در این حوزه اساات و تولید آزمون بسااندگی مورد بحث نیز دقیقا در همین ها و پژوهشهسااتیم و نیاز به فعالیت

گاه بسیار راستا بوده است. جالب است بدانیم در زبان عربی نیز که هم از لحاظ گستره جلرافیایی و هم تعداد سخنوران در جای
سازمان ملل متحد نیز می ستهاده  شش زبان مورد ا صورت نگرفته مهمی قرارداد و حتی جزو  شد کاری جدی در این زمینه  با

شگاه تهران برگزار  شهد و یکی دان سی م شگا فردو سط دان شور یکی تو سندگی زبان عربی در ک ست. هم اکنون دو آزمون ب ا
ر این مقال نمی گنجد. مرکز آزمون سازی دانشگاه الزهرا با یک موسسه اردنی گردد که بحث در خصوص این دو آزمون دمی

شکالت خاص  ست که این آزمون نیز دارای م سندگی زبان عربی برگزار نموده ا سته و آزمون ب با نام التنال قرارداد همکاری ب
 نماید. ها مشکالتی را ایجاد میباشد بخصوص برگزاری الکترونیکی آن نیازمند زیرساختارهایی است که نبود آنخود می

چنانچه بتوان به آزمونهای بسندگی دیگر در خصوص زبان فارسی بخصوص سامها دست پیدا کرد مسلما مقایسه نتایم این 
شای تولید آزمونآزمونها با همدیگر نیز می شن کند که راهگ سیار خوبی را رو شد. تواند نکات ب سی با های بهتر برای زبان فار

نشااان داده اساات داوطلبان با بخش شاانیداری  MSRTن انگلیساای همچون های بسااندگی زباتجربه پژوهشااگران در آزمون
مشکالت جدی دارند. لیکن نتایم این آزمون نشان داد شرکت کنندگان در این آزمون مشکل خاصی با شنیدن مطالب به فارسی 

وای مختلف به زبانهای های نوین باشااد که به افراد امکان تماشااای محتنداشااتند. شاااید یکی از دالیل این امر وجود فناوری
های مختلف را بدهد و چون شاارکت کنندگان در این آزمون همگی خارجی بوده اند ممکن اساات آشاانایی بیشااتری باجنبه

 شنیداری زبان فارسی داشته اند. 
اساسی ترین مهارتها در هر زبان بخصوص برای دانشجویان  از یکی این مهارت دانیممی که همانطور خواندن خصوص در
شته با مطلب درک متون بودن مرتبط شودمی مطرح اینجا در که اینکته لیکن. ستا شجویان تحصیلی یر ست دان همانطور  .ا

شد متون، عمومی  سعی  ست. در آزمون ما  شرکت کنندگان ا صیلی  شته تح سامها دارای متون مرتبط با ر شد آزمون  که گهته 
شود لیکن ما تجربه آزمون شگاهی دارند. لذا نیاز انتخاب  سندگی مختلهی مثل آیلتس را داریم که دو نمونه عمومی و دان های ب

باشد تا اوال نسخ مختلف این آزمون معمومی و دانشگاهی  تولید شود و دوما بررسی ه میهای بیشتری در این حوزبه پژوهش
های مختلف نموده است. این کار تقریبا در آزمونهای شود چرا وزارت علوم اقدام به تولید نسخه متهاوت دانشگاهی برای رشته
 ن مسلما نکات خوبی را روشن خواهد ساخت. بین المللی نظیر تافل و آیلتس سابقه نداشته است و پژوهش در خصوص آ

های بسااندگی زبان انگلیساای بیاندازیم متوجه حذف این بخش در خصااوص دسااتو، اگر نگاهی به نسااخه جدید آزمون
سنجشمی شد.  صیل بیان  شت و دالیل گنجاندن آن نیز به ته ستور وجود دا ستور شویم. در آزمون ما بخش د  به هم آن زباند
 نمی تست شیوه بدین زباندستور آیلتس، و تافل امروزی هایآزمون در و استشده منسو  حاضر حال در آن، سنتی یشیوه
ست. شود شتر امروزی زبانی توانش هایت ست الزم لذا. اندشده نزدیک بودن کاربردی به بی صوص این در ا سی خ  هایبرر

 المللی، بین هایآزمون در زباندسااتور بخش حذف و پژوهش این نتایم اسااا  بر رساادمی نظر به و پذیرد صااورت بیشااتری
 .دارد بررسی و تامل جای کنونی، هایآزمون در شیوه بدین هم آن زباندستور هایتست گنجاندن

در حال حاضاار دانشااجویان خارجی در مقطع تحصاایالت تکمیلی ملزم به نگارش پایان نامه به زبان فارساای هسااتند. 
هایی در خصاااوص اجازه دادن به این دانشاااجویان برای نگارش پایان نامه به زبان انگلیسااای یا زبان مادری خود مطرح بحث

ست و ه ست که دارای مخالهین و موافقین خاص خود ا ست. لذا به نظر میگردیده ا سیده ا سد در این نوز به نتیجه قطعی نر ر
ستی بخش نوشتن به آزمون شجویان بخصوص در شرایط بای شود تا اطالو دقیقی از توانش نوشتاری دان ضافه  سندگی ا های ب

سط رایانه، گنجاندن نو صحیح این آزمون تو شد. با توجه به برگزاری و ت شته با صیالت تکمیلی وجود دا شتار دارای مقطع تح
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 و قوی آنقدر آزمون اجرایی مالحظات گهت توانمی باشاااد که بایساااتی بدان پرداخته شاااود. پسهای خاص خود میچالش
 .دارد جدی بازنگری به نیاز و استافکنده بسندگی سایههای آزمون علمی هایجنبه تمامی بر که استگسترده

 
 . نتیجه گیری5

 در هاییچالش حال هر آزمون بسندگی زبان فارسی و بررسی روایی و پایایی آن گزاش گردید. بهدر این مقاله نتایم تولید یک 
 باعث کشااور در زبانی توانش هایآزمون خصااوص در متعدد هایپژوهش و دقیق اطالعات وجود فقدان دارد وجود میان این
ستاندارد به نتوان شودمی سی معد به توجه با ضمن در. بود مطمئن آنها بودن ا ستر سی امکان ها،آزمون این سواالت به د  برر
 در آماری هایتحلیل انجام و بیشااتر اطالعات کسااب برای مشااابه شاارایط در آنها از اسااتهاده و هاآزمون این پایایی و روایی

صوص ست کیهیت خ سر هاآزمون این هایت ست می سامها، در همکاری عدم. نی سواالت  شگران امکان  ارایه نمونه  به پژوه
 بررسی دقیق سواالت آن آزمون و محاسبه روایی و پایایی آن را میسر نساخت. 

سی، می بودن نوپا به توجه با سندگی برای زبان فار سی به توانتولید آزمون ب  این در کنندگانشرکت مختلف هایجنبه برر
 با تحصیلی رشته یرابطه بررسی چنین آزمون هایی، به نسبت کنندگانشرکت نگرش قبیل از موضوعاتی. پرداخت ها نیزآزمون
ی نتایم مقایسه کنندگان،شرکت جنیست و های متعدد متناسب با رشته تحصیلی بسندگی و لزوم یا عدم لزوم نسخه هایآزمون
 پژوهش بیشتر دارد. و نیز تهاوت آزمون کاغذی با الکترونیکی نیز ازمواردی است که نیاز به   ها با یکدیگرآزمون این 

 واکنش ها بخصااوص تافل، اهمیتالکترونیکی برگزار شاادن این آزمون و روند الکترونیکی شاادن همه آزمون به توجه با
ضوعات بر توانمی جدید، آزمون نوو این به کنندگانشرکت  رایانه، به نگرش میزان رایانه ای، سواد میزان همچون دیگری مو
 ایرایانه اضااطراب میزان و الکترونیکی آزمون در کنندگانشاارکت توسااط ارتباطات و اطالعات آوری فن کارگیری به میزان
 .داد قرار پژوهش و بررسی مورد را آزمون آن در آنان عملکرد و الکترونیکی آزمون در کنندگانشرکت

 هایقابلیت از استهاده ازهدفونآزمون بسندگی ما علیرغم برگزار شدن توسط رایانه و استهاده از کیهیت خوب صدا بخاطر 
 اساتنکرده اساتهاده ایرساانه چند همچون الکترونیکی امکانات ساایر از اساتهاده و تسات بودن انطباقی همچون الکترونیکی
 حمل و تکثیر چاپ، به نیاز عدم کاغذ، حذف یعنی اساااتبوده اجرایی کامال تسااات، این کردن الکترونیکی در ما یفلساااهه
سشنامه، سخنامه، آوری جمع برای امتحانی هایمراقبت به نیاز عدم پر سال به نیاز عدم پا سخنامه ار سبه به نیاز عدم و پا  یمحا

 . کننده تصحیح توسط نتایم
 بندی دسته پائین سطح و باال سطح یدسته دو به را الکترونیکی زبانی هایآزمون که در این حوزه مطرح بندی تقسیم طبق
سندگی ما آزمون توانمی کنندمی ست پائین سطح الکترونیکی آزمون نوعی را ب  الکترونیکی هایقابلیت تمامی از آن در که دان
 ساامت به حرکت در گام اولین تواندمی گام، این اینکه، به توجه با ولی اسااتنشااده اسااتهاده آزمون ترموثر و بهتر انجام برای
 پیشرفت به قطعا بعدی، هایمقاله و مقاله این نگارش و تواند گامی مثبت ارزیابی شود می لذا باشد الکترونیک واقعا هایآزمون
 گردد و شواهدسامها بصورت کاغذی برگزار می آزمون نکنیم فراموش است الزم. کرد خواهد شایانی کمک زمینه این در موثر
 .رندندا هم را پائین سطح در ولو آن کردن الکترونیکی قصد که است آن از حاکی

شکالت ومحدودیت سمتیکی از م شتن ق ستی های این آزمون، ندا ست . آزمون خوب بای صحبت کردن ا شتن و  های نو
شته باشد. بر طبق م  ۳دارای بازه زمانی مناسب باشد  2خیلی گران نباشد  1  تست عملی باید Brown, 2004قابلیت اجرا دا

شد و  سان با صهحه  4اجرای آن آ شد م سریع با ست که امکان افزودن 19روش امتیازدهی به آن مشخص و   . به همین دالیل ا
بود که بصااورت کامال ها فعال میساار نمی باشااد. این آزمون اولین آزمونی های نوشااتن و صااحبت کردن به این آزمونبخش

الکترونیکی برگزار گردید. با توجه به جدید بودن ساایسااتم برگزاری آزمون الکترونیکی، مساالما فرمت الکترونیکی نیز دارای 
 های بعدی بتوانند به آن بپردازند. نکات ومالحظات خاص خود است که پژوهشگران امیدوارند در پژوهش
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