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  17/2/91: پذيرش                                                15/11/90: دريافت
  

  چكيده
روي متخصصان سنجش زبان  هاي پيش ابي منصفانة دانش و كاربرد زبان همراه يكي از چالشارزي
هاي  بودن آزمون  در ايران حتي باوجود قانون حذف كنكور سراسري، تاكنون ميزان منصفانه .است

كنند، بررسي  ها را تجربه مي  دانشگاهي آن آموزان در دورة دبيرستان و پيش مختلف زبان كه دانش
آموزاني كه طي يك تا دو سال قبل از شروع اين  در تحقيق حاضر هشتاد نفر از دانش. ده استنش

 اين  نامة سنجش منصفانه پاسخ دادند؛ التحصيل شده بودند، به پرسش تحقيق از دبيرستان فارغ
ه كنندگان در تحقيق ب  نفر از شركت36. نامه ازلحاظ روايي و پايايي مورد مطالعه قرار گرفت پرسش
آموزان از ميزان  هاي مربوط به تلقي زبان داده. نامة تشريحي نيز پاسخ دادند  پرسشهاي سؤال

ساخت از طريق آزمون  هاي هماهنگ و معلم منصفانه بودن آزمون زبان كنكور سراسري، آزمون
كنندگان درمورد  هاي تشريحي شركت همچنين، پاسخ.  تحليل شد (ANOVA)مقايسة واريانس

خاطر بياورند مورد تحليل  توانستند به اي كه از دوران دبيرستان خود مي غيرمنصفانههاي  رفتار
ها نشان   نتايج تحليل كمي و كيفي داده. بندي شد تفكيك نوع آزمون دسته و به محتوايي قرار گرفت

ساخت كه در  هاي معلم نسبت آزمون زبان هماهنگ به دهد آزمون زبان كنكور سراسري و آزمون مي
منصفانه نيز در  بيشترين رفتارهاي غير. ترند شود، منصفانه ياس كالسي و مدرسه ساخته و اجرا ميمق

توان جهت پر كردن خأل يك  از نتايج اين پژوهش مي. دانشگاهي گزارش شد آزمون زبان دورة پيش
  .آزمون منصفانه پس از حذف آزمون كنكور استفاده كرد

  
  .هاي هماهنگ، ارزيابي منصفانة زبان، كنكور سراسري، دبيرستان  آزمونساخت، آزمون معلم: هاي كليدي واژه
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 مقدمه. 1

هايشان در نظام آموزش و  ها با توجه به قوانين و برنامه هاي اخير، بسياري از كشور در سال
ها در حوزة  گونه تالش يكي از بارزترين اين. اند سنجش خود تغييرات علمي ايجاد كرده

 براي يادگيري 1هاي خارجه، چارچوب مشترك مرجع اروپا آموزش و سنجش زبان
اين اتحاديه كه وظيفة .  م تدوين كرد2001هاست كه آن را اتحادية اروپا در سال  زبان

گيري  عهده دارد، جهت سازي عملكرد اجتماعي و قانوني را در كشورهاي عضو بر استاندارد
هاي ديگر از  مثال. امروز ترويج كرده استو تا به  ها را مطلوب دانسته  تدريس ارتباطي زبان

برنامة درسي ملي انگلستان، استانداردهاي : ند ازا سازي عبارت گذاري و استاندارد سياست
  .تورنتو در كانادا و استانداردهاي يادگيري زبان دوم اياالت متحده

وزشي هاي ملي آم يابي برنامه هايي براي تدوين و ارزش در كشورهاي همسايه نيز تالش
پس از مرور اجمالي تغييرات ) 2007 (2 كركگز.جمله آموزش زبان صورت گرفته است از

هاي آموزش زبان در نظام آموزشي كشور تركيه به اصالحات اخير اين كشور در اين  سياست
ها متأثر از تالش اين كشور براي پيوستن به  حوزه پرداخته و اذعان كرده كه اين سياست

هاي آموزش زبان را در كشور عمان  نتايج اجراي سياست) 2007 (3االيسي. اتحادية اروپاست
هاي درسي توليد داخل  شمرده و نشان داده است دو نگرش ارتباطي و استعماري در كتاب بر

هاي ديگر مانند چين   كشور.وزارت آموزش و پرورش اين كشور در رقابت با هم هستند
)Wang & Lam, 2009 ( و تايلند)Prapphal, 2008 (هاي ديگري از كشورهاي آسيايي  نيز نمونه

 . اند ها را داشته  هستند كه تجربة ايجاد تغييرات علمي در نظام آموزش و سنجش زبان

هاي آينده، طراحي مدلي  روي نظام آموزشي كشورمان در سال هاي پيش  يكي از چالش
با . نكور سراسري باشدآموزان است تا بتواند جايگزين مناسبي براي ك براي سنجش دانش

جاي استفاده از نتايج آزمون  توجه به آنكه قانون حذف كنكور سراسري درپي آن است تا به
ها قرار دهد، ضرورت   آموزان را مالك قبولي در دانشگاه كنكور، سوابق تحصيلي دانش

هاي رايج در نظام آموزشي كشور و همچنين بررسي پيامدهاي اين  شناخت تأثير آزمون
ساخت  هاي معلم آزمون زبان كنكور سراسري، آزمون. كند يير بيش از پيش اهميت پيدا ميتغ

آموزان  هاي زباني دانش  كه با هدف كسب اطالعات درمورد قابليت-و هماهنگ زبان انگليسي
توانند مورد استفاده قرار  هاي خرد و كالن مي گيري در تصميم شوند و همچنين انجام مي

اند؛ اما ازنظر  هاي ايران شده هاي زبان در مدرسه د تنوع در نوع امتحان باعث ايجا-گيرند

 
1.Common European Framework of References (CERF) 
2
. Kirkgoz, Y. 
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ها در طراحي مدلي مطلوب براي سنجش   ها و امكان استفاده از آن علمي، تأثير اين آزمون
 كه باوجود اهميت آن در -ها  هاي تأثير اين آزمون يكي از جنبه. زبان كمتر بررسي شده است

در اين . هاست  ارزيابي ميزان منصفانه بودن آن-بررسي شدهطراحي يك مدل سنجش كمتر 
شود، سپس ارتباط بين اين نظريات و  تحقيق ابتدا نظريات مختلف در فلسفة اخالق معرفي مي

شود و سرانجام، از نتايج اين  خصوصيات آزمون منصفانه در علم سنجش زبان تبيين مي
  .هاي مختلف زبان استفاده خواهد شد مونمنظور ارزيابي ميزان منصفانه بودن آز مباحث به

 

  پيشينة پژوهش و بيان مسئله . 2
سازي زبان برگرفته از دو تفكر در فلسفة  نظريات مربوط به سنجش منصفانه در مباحث آزمون

اند؛   بوده4گرايي پيرو فلسفه اخالقي وظيفه) 1990/ 1785(برخي فيلسوفان مانند كانت . اخالق است
شان از قوانين و وظايف تعيين  لسفه، ارزش اخالقي اعمال با سنجش ميزان پيرويبرپاية اين نوع ف

سينا،  عقيدة ابن به. اند در ايران اغلب، رويكردهاي فلسفي بر اين نوع اخالقيات تأكيد داشته. شود مي
اعمال خوب از روح انسان و بر اثر درپيش گرفتن رفتار نيك در همة شرايط مقتضي ساطع 

سهروردي نيز در كنار ساير فيلسوفان نظر خود را دربارة اخالق ). Malekshahi, 1986(شود  مي
يافته در اين زندگي سرنوشت روح را  هاي اخالقي رشد بيان كرده و اظهار داشته است كه خصلت

 است كه 5پردازان معاصر فلسفة اخالق، جان رالز از نظريه. كنند در زندگي پس از مرگ تعيين مي
هاي قانون جهاني را مورد توجه  ايدئال) 1999(رالز . گرايي دارد يك به فلسفة وظيفهتفكراتي نزد

 رالز سعي .قرار داده و گفته است كه برتري نظرية او در اولويت قرار دادن درستي بر خوبي است
: رو، دو اصل را معرفي كرده است اين از.  درستي را به يك سيستم ايدئال قانوني ربط دهددارد

دومين . ها برخوردار است  ترين آزادي س اصل آزادي هركس از حقي مساوي دربارة بنياديبراسا
ها   عدالتي شود، اصلي است كه برپاية آن، بايد به بي ياد مي» تفاوت«اصلي كه از آن به اصل 

هاي اجتماعي فرصتي برابر داشته  يابي به جايگاه نحوي پرداخته شود كه همگان براي دست به
دهي شوند كه  اي سازمان گونه ي اجتماعي و اقتصادي بايد به ها همچنين تمام ناعدالتيباشند و 

  .ترين افراد جامعه بيشترين سود را ببرند بهره بي
 در اخالق هستند 7پيرو پيامدگرايي) 1996 (6از سويي ديگر، ساير فيلسوفان مانند بنتهام

ازديدگاه  .شود مانده از آن تعيين مي كه براساس آن، درستي هر عمل با توجه به نتايج برجا
 اخالقي  نيز شناخته شده است، اعمالي8گرايي گامان فلسفة مصرف كه از پيش) 1996( بنتهام
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شوند كه بيشترين ميزان شادي را همراه با كمترين ميزان رنج و ناراحتي درپي  تلقي مي
رگزيد؛ اما افزود كه باال بردن  را ب)1996(بنتهام  نيز ديدگاه مشابه )1998( 9ميل. داشته باشند

اگرچه نظرية . سطح شادي همة افراد جامعه بايد بر شادي يك فرد خاص ترجيح داده شود
دهندة همة  هاي گوناگوني ظاهر شده، حلقة پيوند پيامدگرايي انواع مختلفي دارد و در شكل

  .  داند كنندة ابزار مي ها باوري است كه هدف را توجيه  آن
گذار در نظريات مربوط به ارزيابي  لم فلسفة اخالق همواره يكي از عوامل تأثيرتحوالت در ع

گيري و ارزيابي  اما تالش تاريخي متخصصان سنجش زبان براي اندازه. دانش زباني بوده است
هاي مختلف روايي و پايايي  توانش زباني با روايي و پايايي قابل قبول باعث ايجاد تحوالت در مدل

 10ويلينگهام و كول.  است هاي سنجش منصفانة زبان را نيز دگرگون كرده يت، مدلشده و درنها
طبق اين نظريه، . اند ها ديده سنجش منصفانه زبان را مستقيماً در ارتباط با روايي آزمون) 1997(

آموزان قابل مقايسه  هاي مختلف زبان معناي روايي است كه براي گروه انصاف در سنجش به
دليل ايدئال بودن آن قابل  ، از آنجا كه انصاف در سنجش به)2010 (11يويسنظر د به. باشد

توان گفت اين  توان گفت نتايج آزمون داراي روايي هستند و يا نيستند؛ اما نمي دسترسي نيست، مي
نيز انصاف در سنجش و روايي آزمون را جداگانه ) 2010 (12كين. نتايج منصفانه هستند يا نه

  . ها ازلحاظ مفهومي دو مقولة كامالً نزديك به هم هستند  است كه آنتعريف و بيان كرده 
ويژه نظريات رالز و همچنين تشريح ارتباط روايي و پايايي  تحوالت در حوزة فلسفة اخالق به

نام چارچوب ارزيابي  در قالب مدلي به) 2004 (13با سنجش منصفانة زبان باعث شد تا كنان
نشان كرده است كه براساس اصل عدالت، آزموني  كنان خاطر. ند، نظرية خود را بگنجا14منصفانه

اي را پديد   مربوط به آن روايي سازههاي تواند منصفانه تلقي شود كه تفسير نتايج و تصميم مي
طور مساوي قابل مقايسه باشد و  كننده در آزمون به هاي مختلف شركت آورد كه براي گروه

جنبة . گيري خاصي نداشته باشد  سوها ي نتايج و تصميمارتباط با رواي هاي بي درجهت مؤلفه
كند، اصل سود است؛ برمبناي اين اصل، نتايج آزمون بايد باعث  ديگري كه كنان آن را معرفي مي

فقط فلسفة  بنابراين، در اين مدل نه. ها در جامعه شود نه آنكه آن را متحمل ضرر كند  افزايش خوبي
خورد؛ بلكه ارتباط آن با مفاهيم  گره مي) اصل سود(گرايي  پيامدبا ) اصل عدالت(گرايي  وظيفه

چارچوب ارزيابي منصفانه كه كنان . شود  مربوط به روايي و پايايي آزمون نيز مشخص مي
، قابل ها گيري نتايج و تصميم هاي روايي آزمون، نبود سو مطرح كرده، داراي بخش) 2004(

مؤلفة روايي آزمون بسياري از . هاي آزمون استدسترس بودن آزمون، اجراي صحيح و پيامد
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زمان و همچنين پايايي نتايج آزمون را در خود جا  اي، هم انواع روايي مانند روايي محتوايي، سازه
كدام  گيري آزمون، محتواي زبان آزمون نبايد در هيچ در اين مدل، طبق مؤلفة عدم سو. داده است
 تأثير منفي بگذارد و يا -اند ازنظر جنس، نژاد و قوم متفاوت كه -آموزان هاي مختلف زبان  از گروه

همچنين، .  آزمون را تحت شعاع قرار دهدهاي هاي فردي نتايج و تصميم آنكه سبب شود اين تفاوت
هاي برابري براي آزمون آماده  خواهند در آزمون شركت كنند بايد در شرايط تمام كساني كه مي

. ي مناسب در دسترس همة داوطلبان شركت در آزمون قرار گيرد با قيمتها شوند و نمونة سؤال
منظور از منصفانه بودن محيط برگزاري آزمون، اطمينان از مطلوب بودن محيط فيزيكي امتحان 

مؤلفه آخري كه . شكل بودن فضاي آزمون در دفعات مختلف اجراي آن است ازجهت امنيت و يك
آزمون است كه براساس آن، آزمون زبان بايد بر در مدل گنجانده شده، مربوط به پيامدهاي 

  .تدريس آن تأثير مثبت بگذارد و در خدمدت افزايش عدالت اجتماعي باشد
دارندة بسياري از خصوصيات  بر ، اخالقيات در سنجش در)2004(بنابراين براساس مدل كنان 

كند  گري را معرفي ميهاي دي برداشت) 2010 (15اما شي. ها، روايي است  آزمون است كه يكي از آن
قوانين  اي از اين رويكرد، مجموعه نمونه. كنند كه اخالقيات را جداي از روايي آزمون قلمداد مي

.  آن را مطرح كرد16م كميتة مشترك آزمون در آموزش1988آزمون منصفانه است كه در سال 
پردازد و  كنند مي اين قوانين به نقش طراحان آزمون و همچنين كساني كه از آزمون استفاده مي

گذاري و همچنين اعالم و  هاي الزم را براي طراحي و انتخاب آزمون مناسب، اجرا و نمره راهنمايي
المللي  شده از سوي انجمن بين اصول معرفي. دهد تحليل نتايج آزمون در اختيار مخاطبان قرار مي

كنندگان در  رام به شركتآزمون زبان نيز نمونة ديگري از اين رويكرد است؛ مواردي مانند احت
اي سنجش زبان، افزايش كيفيت  آزمون، محرمانه بودن نتايج آزمون، افزايش دانش حرفه

ها، آگاهي متخصصان سنجش زبان از تعهداتشان در جامعه و همچنين لحاظ كردن  آزمون
. ILTA, 2000(17(اصول آمده است  تأثيرات بالقوة خدماتشان از مواردي است كه در اين مجموعه

توان روايي را از سنجش منصفانه جدا كرد؛ زيرا  اين باور است كه نمي نهايت بر در) 2010(شي 
  .وجود آن براي تحقق اصول سنجش منصفانة آزمون ضروري است

هاي زبان مختلفي در دورة دبيرستان وجود دارد كه ازنظر نحوة ساخت، اجرا  در ايران آزمون
هاي زبان در سال اول، دوم و سوم دبيرستان توسط  ل، آزمونبراي مثا. و محتوا متفاوت هستند

اي مهارت خواندن  اندازه  اين آزمون بر گرامر، واژگان و تاهاي شود و سؤال معلمان طراحي مي
تر طراحي  سال دوم سال سوم توسط معلمان باتجربه اما آزمون زبان در نيم. تمركز دارند

سال اول سال  هاي سال اول، دوم و نيم بيه به آزمونصورت هماهنگ با محتوايي ش شود و به مي
 

15
. Xi, X. 

16
. Joint  Committee on Standards for Educational Evaluation 
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تر  هاي بخش خواندن بيشتر و طوالني دانشگاهي، تعداد متن در دورة پيش. شود سوم اجرا مي
هاي زبان اين دوره ديده  هاي خواندن نيز به ميزان بيشتري در آزمون همچنين، مهارت. شود مي
دانشگاهي ازنظر طراحي و اجرا  آزمون زبان پيشجز تفاوت در محتواي اين آزمون،  به. شود مي

آزمون ديگري كه . سال اول سال سوم هستند هاي زبان سال اول، دوم و نيم مشابه آزمون
بخش زبان . كنند، آزمون زبان كنكور سراسري است آموزان دبيرستاني آن را سپري مي دانش

ي با امنيت باالتري در مقايسه با انگليسي اين آزمون داراي ماهيتي متفاوت است؛ زيرا در فضاي
ها كه  ها و شباهت باوجود اين تفاوت. شود اي برگزار مي شكل چهارگزينه هاي ديگر و به آزمون

ها از نظر اخالقي و  شان متفاوت كنند، اين آزمون ها را ازلحاظ تأثير اخالقي توانند ارزش آزمون مي
رسيدگي به اين موضوع در شرايط . اند هاي مختلف سنجش منصفانه چندان بررسي نشده جنبه
بايست جايگزين مناسبي براي آزمون كنكور سراسري پيدا   كه طبق قانون حذف كنكور مي-فعلي
منظور بررسي ميزان اخالقي و منصفانه بودن انواع  بنابراين، به. كند  اهميت بيشتري پيدا مي-كرد

  : زير طراحي شده استهاي لدانشگاهي سؤا هاي زبان در دورة دبيرستان و پيش آزمون
هاي هماهنگ زبان سال سوم و  تا چه اندازه آزمون زبان كنكور سراسري، آزمون. 1

 دانشگاهي منصفانه هستند؟ ساخت زبان سال دوم دبيرستان و پيش هاي معلم امتحان

هاي  هاي هماهنگ سال سوم و امتحان آيا بين آزمون زبان كنكور سراسري، آزمون. 2
دانشگاهي ازلحاظ ميزان منصفانه بودنشان  ر سال دوم دبيرستان و پيشساخت د معلم

  تفاوت معنياداري وجود دارد؟
 

  شناسي تحقيق روش. 3

  نمونة مورد بررسي. 1-3

ها در ترم   آوري داده آموختگان دختر و پسر دبيرستاني كه در زمان جمع هشتاد نفر از دانش
همة اين . هاي كمي اين تحقيق را فراهم كردند ، دادهها مشغول تحصيل بودند  اول يكي از دانشگاه

 نفر از همان 36همچنين، . شان نگذشته بود التحصيلي هشتاد نفر بيشتر از دو سال از فارغ
از آنجا كه اكثر . هاي كيفي نيز شركت كردند آوري داده كنندگان در مرحلة جمع شركت
شدند و همچنين از  رة كارشناسي ميكنندگان در آزمون ورودي اين دانشگاه وارد دو شركت

دانشگاهي تجربة كافي داشتند، پژوهشگران بر اين  ها و مراكز پيش  ها در دبيرستان  انواع آزمون
كننده نمونة مناسبي براي بررسي ميزان منصفانه بودن  باور بودند كه اين گروه شركت

  . ها دختر و بقيه پسر بودند  دادهآوري  سوم افراد در دو مرحلة جمع بيش از دو. ها هستند  آزمون
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  ها آوري داده ابزار گرد. 2-3

گيري مختلف در دو مرحلة تحقيق  ز دو ابزار اندازهاهاي كمي و كيفي  آوري داده براي جمع
نامة سنجش منصفانة  طور كه در پيوست آمده است، در مرحلة اولْ پرسش همان. استفاده شد

اين ابزار سنجش حاوي هفت گويه بود و . ار رفتك آزمون كه طي تحقيق ساخته شد، به
از آنجا كه . كرد ها يكي از خصوصيات يك سنجش منصفانه را توصيف مي  كدام از آن هر

عنوان عاملي براي  بيشتر نظريات مربوط به سنجش منصفانة زبان از رواييِ آزمون به
 اين هاي يشتر سؤالاند، ب افزايش اعتبار اخالقي و ميزان منصفانه بودن آن سخن گفته

تواند  بديهي است توصيف روايي آزمون مي. ها متمركز بودند  نامه بر روايي آزمون پرسش
گيري آن نيز تلقي شود؛ زيرا با افزايش روايي آزمون ميزان سوگيري نتايج  منزلة نبود سو به

و موفقيت  آزمون هاي نامه به ارتباط نمره همچنين، سؤال اول پرسش. كند آن كاهش پيدا مي
پردازد كه خود، عامل ديگري درجهت افزايش روايي  آموزان مي در شغل و زندگي آيندة دانش

اند؛  ها پرداخته  نامه به نوع زبان و محتواي آزمون هاي سه و چهار پرسش سؤال. هاست آزمون
هاي سنجش منصفانه، آزمون زبان نبايد داراي خصوصياتي باشد كه  زيرا طبق برخي از مدل

 موجود در هاي سؤال. ها توهين شده است  هاي خاص احساس كنند به آن راد يا گروهاف
دانشگاهي   به ارزيابي آزمون سال دوم، هماهنگ سوم، پيش5 تا 1نامه بر روي مقياس  پرسش

نامه نيز  هاي مختلف اين پرسش نگارش بخش. و بخش زبان انگليسي كنكور پرداختند
  .انجام شد) 2003( 18اي شده توسط دورنه هاي ارائه العمل براساس دستور
ها و تبديل مقادير آماري به مقياس مشترك درصد، از تحليل عاملي براي   آوري داده پس از جمع

نتايج اين تحليل پس از چرخش . گيري استفاده شد اي اين وسيلة اندازه بررسي روايي سازه
 21/53 و 72/50، 34/54، 70/53با هم واريماكس نشان داد دو عامل قابل استخراج است كه هر دو 

هاي مربوط به آزمون زبان سال دوم، سراسري سال سوم،  درصد از واريانس كل در پاسخ
عاملي كه به . اند ترتيب در خود جاي داده دانشگاهي را به دانشگاهي و امتحان زبان دورة پيش پيش

زبان و محتواي آزمون مربوط و عامل دوم كه به » آزمون«شد،  خصوصيات كلي آزمون مربوط مي
از آنجا كه دو سؤال مربوط به زبان و محتواي آزمون . ناميده شد» زبان و محتواي آزمون«شد  مي
نتايج آزمون كيزار مير . گذاري شدند طور معكوس نيز نمره صورت معكوس نوشته شده بودند، به به

 .اند  از تحليل عاملي نقض نشدههاي مربوط به استفاده فرض الكين و بارتلت نيز نشان داد پيش

ها   يك از آزمون نامه، پايايي آن هم از طريق آزمون روايي آلفا براي هر بر روايي پرسش عالوه
طور كه در جدول شمارة يك آمده است، تمام  همان. طور جداگانه براي هر دو عامل محاسبه شد به

 
18. Dörnyei, Z. 
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قدار حداقل ميزان ضروري پايايي براي هستند و از آنجا كه اين م 60/0تر از  مقادير آلفا بزرگ
توان نتيجه گرفت اين ابزار براي ارزيابي  ، مي)Dornyei, 2003(اي است  نامه انجام تحقيق پرسش

  .ها از پاياييِ كافي برخوردار بوده است  يك از آزمون منصفانه بودن هر
  

  تفكيك نوع آزمون  مقادير پايايي آلفا ميزان منصفانه بودن به1جدول 
  

 پايايي

)محتوا و زبان آزمون(  

 پايايي

)آزمون(  
 نوع آزمون

73/0  63/0 ساخت سال دوم  امتحان معلم   

78/0  62/0  امتحان هماهنگ سال سوم 
61/0  66/0 دانشگاهي امتحان زبان پيش   

63/0  68/0  بخش زبان كنكور 
  

 شد، ها استفاده ابزار ديگري كه از آن براي ارزيابي ميزان منصفانه بودن آزمون
هايي  يك از آزمون خواست تا درمورد هر كنندگان مي نامة تشريحي بود كه از شركت پرسش

پس از تحليل محتوا، . ها را تجربه كرده بودند، گزارش دهند هاي دبيرستان آن كه در سال
شدة مربوط به آزمون زبان سال دوم، هماهنگ سوم، امتحان زبان  آوري هاي جمع پاسخ
كنندگان چقدر از رفتارهاي  خش زبان كنكور نشان داد كه شركتدانشگاهي و ب پيش
شمارش انواع . ياد بياورند   ها به  يك از اين آزمون توانستند براي هر منصفانه را مي غير

هاي الزم براي   كه از آموزش-تفكيك نوع آزمون توسط دو تحليلگر منصفانه به رفتارهاي غير
ام شد و نتايج نشان داد تحليلگران ازنظر استخراج انواع  انج-خوردار بودند تحليل محتوا بر
  . داشتند درصد ها براساس نوع آزمون توافق صد  بندي آن منصفانه و دسته رفتارهاي غير

  

  ها آوري داده شيوة جمع. 3-3

هاي زبان دبيرستان، ابتدا  هاي مربوط به ميزان منصفانه بودن آزمون آوري داده منظور جمع به
آموزان   در بين زبان- كه مراحل ساخت آن در باال توضيح داده شد- بستههاي  با سؤالنامه پرسش

پس از آنكه .  دقيقه به اجرا درآمد20سه كالس زبان عمومي در دانشگاه پخش شد و در مدت 
نامه مطرح شده   پرسشهاي ها را ازلحاظ خصوصياتي كه در سؤال يك از آزمون كنندگانْ هر شركت
نامة تشريحي در ميان  سپس پرسش. آوري شدند ها جمع نامه   ارزيابي كردند، پرسش5 تا 1بود از 
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ها كه حاوي   نامه همراه پاسخ  دقيقه به30كنندگان توزيع شد و پس از  بخشي از همان شركت
تعداد . آوري شد منصفانة مربوط به هر آزمون بود، جمع هاي غير آموزان از رفتار  دانشهاي گزارش

  .دقت كامل نشده بودند، از تحقيق كنار گذاشته شدند ها كه با   نامه سشكمي از پر
  

  هاي پژوهش يافته. 4
هاي مختلف زبان انگليسي در دورة  هدف اين تحقيق آن است تا ميزان منصفانه بودن آزمون

ها كه در شكل، محتوا، طرح و  دبيرستان را بسنجد و مشخص كند تا چه اندازه اين آزمون
  .گذارند جا مي اند، تأثير اخالقي متفاوتي بر تاجرا متفاو

 75/76دهد آزمون زبان كنكور سراسري با ميانگين  جدول شمارة دو نشان مي
كنندگان در تحقيق است و آزمون زبان سال دوم  ترين آزمون ازنظر شركت منصفانه

نصفانه ترين ميزان خصوصيات مربوط به سنجش م  داراي پايين35/56دبيرستان با ميانگين 
اين درحالي است كه آزمون هماهنگ زبان سال سوم و آزمون زبان دورة . آيد شمار مي به

. اند تقريباً مشابه هم تشخيص داده شده 45/66 و 25/67ترتيب با ميانگين  دانشگاهي به پيش
ها ازلحاظ زبان   دهد عامل دوم كه مربوط به منصفانه بودن آزمون جدول شمارة دو نشان مي

براساس اين جدول، . ها داراست  يك از آزمون واست، ميانگين تقريباً برابري را در هرو محت
ترتيب  دانشگاهي و كنكور به ميزان منصفانه بودن آزمون زبان سال دوم، هماهنگ سوم، پيش

  . است76 و 25/78، 25/78، 33/82
 

  ان دبيرستانهاي زب  آمار توصيفي مربوط به ميزان منصفانه بودن انواع آزمون2جدول 
  

 حداقل حداكثر
انحراف از 

 معيار
  تعداد ميانگين

 1آزمون سال دوم   80  35/56  77/12 28 92

  1آزمون هماهنگ سال سوم   80  25/67  06/13 28 96

 1 دانشگاهي  آزمون دورة پيش  80  45/66  43/13 36 100

 1آزمون زبان كنكور سراسري   80  75/76  20/15 44 100

  2آزمون سال دوم   80  37/82  44/15 40 100

 2آزمون هماهنگ سال سوم   80  25/78  29/20 30 100

 2دانشگاهي  آزمون دورة پيش  80  25/78  54/18 30 100

  2آزمون زبان كنكور سراسري   80  00/76  38/21 20 100

 عامل زبان و محتواي آزمون= 2عامل آزمون     = 1
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ها ازلحاظ ميزان منصفانه بودنشان،   ميان انواع آزمونها   منظور بررسي معناداري ميزان تفاوت به
 بودن  فرض كروي دهد پيش نتايج آزمون ملچي نشان مي. از آزمون آماري تحليل واريانس استفاده شد

. ر( گيزر -مقدار گرين هاس . گيزر استفاده شد-ها نقض شده است؛ بنابراين از تصحيح گرين هاس  داده
نتيجه، با توجه به  در. >P)05/0(داري وجود دارد  ها تفاوت معنا ن متغيردهد بي نشان مي) 3ك جدول 
كارانه است، بين ميزان منصفانه   گيزر كه آزموني محافظه-آمده از آزمون گرين هاس دست  نتيجة به

  .هاي مختلف تفاوت معناداري وجود دارد بودن آزمون
  

  ها  بودن آزمونگروهي براي مقايسة ميزان منصفانه   آزمون درون3جدول 
  

داري سطح معنا  Fميانگين مربعات نسبت 
درجة 

 آزادي
 

 فرض كرويت  3  73/5559  09/53 **00/0

  گيزر-گرين هاوس  67/2  21/6244  09/53 **00/0

  فلت-هيونه  77/2  95/6013  09/53 **00/0

  

ز ايـن   دهـد تـا چـه انـدازه هريـك ا            اما از آنجا كه نتايج موجود در جدول شمارة سـه نـشان نمـي              
وسـيلة آزمـون بنفرونـي،     داري دارند، بـه  ها ازلحاظ منصفانه بودن نسبت به ديگري تفاوت معنا   آزمون

هـا در مقايـسه بـا      دهـد بـين تمـام آزمـون     نتايج اين مقايسه نشان مي . يك صورت گرفت   به مقايسة يك 
ســوم و  و فقــط آزمــون زبــان ســال >p)05/0(داري وجــود دارد  هــاي ديگــر تفــاوت معنــا آزمــون

  .<p)05/0( داري نسبت به يكديگر ندارند دانشگاهي است كه ازلحاظ منصفانه بودن تفاوت معنا پيش
  

  ها ازنظر منصفانه بودن  دوي آزمون به  مقايسة دو4جدول 
  

داري سطح معنا   تفاوت ميانگين 

  1آزمون سال دوم  1آزمون هماهنگ سال سوم   -90/10 **00/0
   1دانشگاهي   پيشآزمون دورة  -10/10 **00/0

  1آزمون زبان كنكور سراسري   -40/20 **00/0

 1آزمون هماهنگ سال سوم  1دانشگاهي  آزمون دورة پيش  80/0 00/1

  1آزمون زبان كنكور سراسري   -50/9 **00/0

 1دانشگاهي  آزمون دورة پيش 1آزمون زبان كنكور سراسري   -30/10 **00/0

  .>p)01/0(ر است تفاوت ازلحاظ آماري معنادا** 
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دو با يكديگر  به ها ازنظر ميزان منصفانه بودن زبان و محتوا دو  در مرحلة بعدي تحقيق آزمون
ها در مقايسه با   كدام از آزمون طور كه در جدول شمارة پنج آمده است، هيچ همان. مقايسه شدند
بنابراين، باوجود . اري نداردد ها ازنظر ميزان منصفانه بودن زبان و محتوا تفاوت معنا  ساير آزمون

هاي مربوط به منصفانه بودن آزمون، در ميزان تأثير  ها ازلحاظ ساير متغير تفاوت ميان اغلب آزمون
  . شود هاي زبان تفاوتي ديده نمي ها در بين آزمون نوع زبان و محتواي آزمون

  

  ي آزمونها ازنظر منصفانه بودن زبان و محتوا  دوي آزمون به  مقايسة دو5جدول 
  

داري سطح معنا   تفاوت ميانگين 

 2آزمون سال دوم   2آزمون هماهنگ سال سوم   12/4 30/0

   2دانشگاهي  آزمون دورة پيش  12/4 20/0

  2آزمون زبان كنكور سراسري   37/6 06/0

 2آزمون هماهنگ سال سوم  2دانشگاهي  آزمون دورة پيش  00/0 00/1

  2ري آزمون زبان كنكور سراس  25/2 00/1

 2دانشگاهي  آزمون دورة پيش 2آزمون زبان كنكور سراسري   25/2 85/0

  .<p)05/0(تفاوت ازلحاظ آماري معنادار نيست 
  

 هاي ها از گزارش  منصفانه بودن آزمون هاي كيفي، ابتدا موارد غير در تحليل داده
هاي مختلف  كنندگان در تحقيق، براساس الگوي روايي برابر يك آزمون براي گروه شركت
. بندي شد تفكيك نوع امتحان دسته كننده در آن استخراج شد و سپس موارد مختلف به شركت

كنندگان در تحقيق  دهد كه شركت اي را نشان مي منصفانه هاي غير جدول شمارة پنج تعداد رفتار
طور كه در جدول شمارة شش آمده است، چهارده مورد رفتار  همان. اند گزارش داده

آزمون زبان سال دوم . دانشگاهي گزارش شده است فانه براي امتحان زبان دورة پيشمنص غير
منصفانه بودن  منصفانه، درمقام دوم ازلحاظ غير دبيرستان هم با گزارش ده مورد رفتار غير

دهد آزمون هماهنگ زبان و كنكور سراسري  همچنين اين جدول نشان مي. ها قرار گرفت  آزمون
  .اند منصفانة آزمون بوده شده داراي كمترين موارد غير ه موردِ گزارشبا تعداد چهار و س
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  تفكيك نوع آزمون شده به  تعداد موارد غيرمنصفانة گزارش6جدول 
  

 نوع آزمون ميزان فراواني موارد غيرمنصفانة آزمون

 آزمون زبان سال دوم 10

 آزمون زبان هماهنگ سال سوم 4

 گاهيدانش آزمون زبان دورة پيش 14

 آزمون زبان كنكور سراسري 3

  
منصفانه بودن آزمون كه براي آزمون زبان سال دوم گزارش شده  در بين موارد غير

بود، دو مورد اشتباه در تصحيح، سه مورد تأثير روابط خارج از عرف آكادميك و سه مورد 
در يك مورد گفته شده بود كه . دربارة سطح دشواري باالي آزمون وجود داشت

هاي بيرون از دبيرستان شركت كنند تا بتوانند در آزمون زبان  آموزان بايد در كالس انشد
هاي قبل   سالهاي وار سؤال  حفظ طوطيها هم در يكي ديگر از گزارش. سال دوم موفق شوند

منصفانه بودن اين آزمون  عنوان يكي از موارد غير براي موفقيت در آزمون زبان سال دوم، به
آكادميك در   براي امتحان هماهنگ زبان سال سوم دو مورد تأثير روابط غير.استخراج شد

 آمده بود كه ها در دو مورد از گزارش.  گزارش شدها نتايج و دو مورد سطح باالي سؤال
هاي بيرون از مدرسه  بايست در كالس دانشگاهي مي براي موفقيت در آزمون زبان دورة پيش

هاي زبان در اين دوره بيشتر   داده شد كه سطح سؤالشركت كرد و در چهار مورد گزارش
گذاري آزمون  آكادميك در نمره در پنج مورد تأثير روابط غير. آموزان است از تونايي دانش

در يك مورد نيز آمده بود . دانشگاهي گزارش شد و دو مورد هم اشتباه در تصحيح زبان پيش
هاي  سختي سؤال. شان اضافه كرد به نمرهآموزان،  منظور افزايش انگيزة دانش كه معلم به

منصفانه بودن آزمون زبان كنكور  عنوان تنها موارد غير زبان كنكور و همچنين كمي وقت به
آموزان  كنندگان، اين عوامل ممكن است مانع شوند تا دانش مطرح شد؛ زيرا ازنظر شركت

   .    بتوانند توانايي واقعي خود را در شرايطي برابر نشان دهند
 

  گيري  بحث و نتيجه. 5
هاي مختلف زبان در دورة دبيرستان  هدف اين پژوهش، بررسي ميزان منصفانه بودن آزمون

 كه طبق قانون -دهد آزمون زبان كنكور سراسري هاي كمي و كيفي نشان مي نتيجة داده. است
در دورة ترين آزمون   منصفانه-براي آن پيدا كرد هاي آينده جايگزيني بايست در سال مي
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طور  آموختگان آن به دبيرستان است؛ زيرا تلقي منصفانه بودن اين آزمون ازنظر دانش
كنندگان  هاي شركت همچنين براساس گزارش). 4جدول (هاست  داري بيشتر از بقية آزمون  معنا

منصفانه را در فرايند ارزيابي زبان داشته  هاي غير در تحقيق، اين آزمون كمترين موارد رفتار
 كه توسط معلمان -همچنين براساس نتايج پژوهش، آزمون زبان سال دوم). 6جدول (ست ا

ها كمترين ميزان رفتارهاي منصفانه را    در مقايسه با ساير آزمون-شود طراحي و اجرا مي
در مقايسه با آزمون ) سال دوم(شده، اين آزمون  ضمن اينكه براساس موارد گزارش. داراست

 تعداد بيشتري از -شوند صورت متمركز برگزار مي   كه هر دو به- سومكنكور و هماهنگ سال
دهد كه ازنظر  جدول شمارة چهار و شش نشان مي. منصفانه بودن آزمون را دارد موارد غير

كنندگان، امتحان هماهنگ زبان سال سوم در مقايسه با آزمون زبان كنكور سراسري  شركت
شده درمورد آزمون زبان سال سوم  منصفانة گزارش يرچه رفتارهاي غ كمتر منصفانه است؛ اگر

تفاوت موجود بين اين آزمون و امتحان زبان . فقط اندكي بيشتر از آزمون زبان كنكور است
لحاظ ميزان منصفانه بودن، هم ازنظر آماري معنادار است و هم تعداد رفتارهاي  سال دوم به

  . تر است ضوح پايينو شدة آزمون زبان سال سوم به منصفانة گزارش غير
دهد اين آزمون در مقايسه با ساير  دانشگاهي نشان مي محتواي آزمون دورة پيش

براي . تري ارزيابي كند هاي زبان دبيرستان درپي آن است كه زبان را در محيط واقعي آزمون
هاي مربوط به   اين آزمون به مهارت خواندن مربوط است و متنهاي  درصد سؤال50مثال، 

هاي اول تا سوم بيشتر  تر است؛ درحالي كه محتواي آزمون زبان سال واندن طوالنيبخش خ
مطالعات مختلف دربارة ابعاد گوناگون . كند بر اجزاي زباني مانند لغت و گرامر تأكيد مي

دهند ماهيت اين آزمون نيز در اين دوره  دانشگاهي نيز نشان مي آموزش زبان در دورة پيش
) 2010(نژاد  پژوهش رياضي و مصليبراي مثال، . ي قبل متفاوت استها در مقايسه با سال

دانشگاهي  هاي زبان دورة پيش ياددهي و يادگيري موجود در كتابدهد تحقق اهداف  نشان مي
نيز ) 2011 (نتايج تحقيق كياني، مهدوي و غفارثمر. هاي ذهني باالتري است نيازمند مهارت

دانشگاهي افت زيادي  آموزان موفق در دورة پيش نشهاي زبان دا گوياي اين است كه نمره
بستگي  هاي زبان دبيرستان هم هاي زبان اين دوره با نتايج ساير آزمون بين نمرهو دارند 

نتايج مقايسة آزمون اين دوره و امتحان سال سوم دبيرستان در اين . ضعيفي وجود دارد
فانه بودن اين دو آزمون تفاوت آموزان، بين ميزان منص دهد ازنظر زبان تحقيق نشان مي

توان تفاوت در محتوا و ظاهر آزمون را  بنابراين، مي). 4جدول (معناداري وجود ندارد 
طور كه در جدول شمارة چهار آمده   همان-كم يكي از عواملي دانست كه اين آزمون را دست
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ساخت هستند و  كند؛ اگرچه هر دو معلم تر از آزمون زبان سال دوم تلقي مي  منصفانه-است
با اين حال، تفاوت در محتواي آزمون دورة . شوند در مقياس كالس و مدرسه اجرا مي

 كه -قدر نيست كه آزمون اين دوره بتواند در مقايسه با آزمون زبان كنكور دانشگاهي آن پيش
تر تلقي   منصفانه-ها بسيار باالتر است  ازلحاظ تمركز در طرح و اجرا نسبت به بقية آزمون

رو، طبق جدول شمارة دو و چهار آزمون زبان كنكور سراسري در مقايسه با  اين از. شود
باوجود تلقي منصفانه . تر شناخته شده است دانشگاهي نيز منصفانه امتحان زبان دورة پيش

دانشگاهي، بيشترين ميزان رفتارهاي غيرمنصفانه نيز درمورد  از آزمون زبان دورة پيش
تر شدن ناگهاني و  رسد واقعي نظر مي به. گاهي گزارش شده استدانش آزمون زبان پيش

كياني، مهدوي و  كه برمبناي تحقيق -دانشگاهي نامتعارف محتواي آزمون در دورة پيش
در دانشگاهي   ترم زبان دورة پيش هاي پايان باعث ايجاد ناهماهنگي در نمره) 2011 (غفارثمر

 و عدم ايجاد تغييرات متناسب در ساير -تهاي ديگر دبيرستان شده اس سالمقايسه با 
هاي آموزشي مانند آموزش معلمان، از عواملي است كه برابري روايي اين آزمون را  مؤلفه

هاي  دهد و ميزان رفتار دانشگاهي كاهش مي آموزان دورة پيش هاي مختلف زبان براي گروه
  .رساند غيرمنصفانه را در اين آزمون به بيشترين تعداد مي

نجا كه رابطة بين روايي آزمون زبان و ميزان منصفانه بودن آن همواره مورد تأكيد از آ
، در اين تحقيق )Willingham & Cole, 1997; Kane, 2010; Kunnan, 2004(بوده است 

بر  بنا. ها بررسي شد  هاي زبان دبيرستان ازنظر ميزان روايي آن ميزان منصفانه بودن آزمون
  :ر مرحلة كمي و كيفي تحقيقآمده د دست  نتايج به

هاي زبان تمركز بيشتري وجود داشته باشد، اين  چقدر در طراحي و اجراي آزمون هر. 1
شوند،  ها مي  شوند و عواملي كه باعث كاهش روايي در آن تر تلقي مي ها منصفانه آزمون

 .كنند كمتر ايفاي نقش مي

 ازلحاظ سطح دشواري، اهداف ياددهي دانشگاهي با توجه به آنكه امتحان زبان دورة پيش. 2
هاي آموزشي  ها متفاوت است و ساير متغير  و يادگيري و محتوا در مقايسه با ساير آزمون

آموزان در مقايسه با  دانشگاهي ازجمله خصوصيات معلمان زبان و زبان دورة پيش
در دست ه بار كم شواهد علمي در اين هاي اول، دوم و سوم متفاوت نيستند و يا دست سال

ساخت بودن آزمون اين دوره، ميزان رفتارهاي غيرمنصفانه در آن  نيست؛ با توجه به معلم
 .رسد به بيشترين حد مي

با توجه به اينكه آموزش و سنجش زبان در دورة دبيرستان تاكنون اغلب بر رويكرد 
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رسد  مينظر  ارتباط استوار نبوده است و هدف، يادگيري زبان در محيط واقعي نيست؛ به
سازي و اجراي آزمون عاملي است كه در  عوامل ديگري مانند تمركزگرايي در فرايند آزمون

. گذار است هاي منصفانه در سنجش زبان تأثير تلقي منصفانه از آزمون زبان و ميزان رفتار
توان از طريق  توان اذعان داشت خأل اخالقي ناشي از حذف كنكور را مي بنابراين، مي

متمركز و درصورت لزوم، با آموزش و سنجش زبان در محيط واقعي پس از هاي  آزمون
  . گام و هماهنگ جبران كرد به اجراي اصالحات گام
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  پيوست. 8

  ها نامة ارزيابي ميزان منصفانه بودن آزمون  پرسش.الف

رساند  اند، به استحضار مي ضمن قدرداني و تشكر از تمام دوستاني كه در اين تحقيق شركت كرده
آنجا كه شما از . هاي زبان دبيرستان و كنكور سراسري است نامه ارزيابي آزمون هدف اين پرسش

نامه نوشته  دقت در پرسش ها را داريد، نظرات شما درصورتي كه به تجربة شركت در اين آزمون
نتايج اين مطالعه فقط جهت كاربردهاي تحقيقاتي مورد استفاده قرار . تواند ارزشمند باشد شود، مي

گي و با دقت كامل بنابراين، با آسود. گيرد و نيازي به نوشتن نام و مشخصات فردي شما نيست مي
  .كنيم از همكاري شما تشكر مي. ها پاسخ دهيد به تمام سؤال

 

1  

  بسيار كم

2  

  كم

3  

  تاحدودي

4  

  زياد

5  

  بسيار زياد

  .  ميزان وجود يك واقعيت را ازنظر خود بيان كنيد5 تا 1در اين قسمت با كشيدن دايره دور اعداد 
  .ها پاسخ دهيد  لطفاً به تمام گزينه
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كنندگان  هاي زير با موفقيت در شغل و زندگي آيندة شركت هاي آزمون ندازه نمرهتا چه ا. 1
  در آن ارتباط دارد؟

  

  5  4  3  2  1   آزمون پايان سال زبان سال دوم دبيرستان
  5  4  3  2  1  )سراسري(آزمون پايان سال زبان سال سوم ترم دوم 

  5  4  3  2  1  )سال چهارم(دانشگاهي  آزمون پايان سال زبان پيش
  5  4  3  2  1  آزمون زبان كنكور سراسري

  
آموزان را در يادگيري  هاي زير تا چه اندازه ميزان تالش زبان هاي هريك از آزمون نمره. 2

  دهد؟ اين درس نشان مي
  

  5  4  3  2  1   دبيرستاندومآزمون پايان سال زبان سال 

  5  4  3  2  1  )سراسري(آزمون پايان سال زبان سال سوم ترم دوم 
  5  4  3  2  1  )سال چهارم(ايان سال زبان پيش دانشگاهي آزمون پ

  5  4  3  2  1  آزمون زبان كنكور سراسري

  
هاي زير تا چه اندازه باعث ناراحتي افراد با  كار رفته در هريك از آزمون موضوعات به. 3

  هاي مختلف شده است؟  ها و قوميت ها، شغل جنسيت
  

  5  4  3  2  1  آزمون پايان سال زبان سال دوم دبيرستان
  5  4  3  2  1  )سراسري(آزمون پايان سال زبان سال سوم ترم دوم 

  5  4  3  2  1  )سال چهارم(دانشگاهي  آزمون پايان سال زبان پيش
  5  4  3  2  1  آزمون زبان كنكور سراسري

 
هاي زير تا چه اندازه باعث اهانت و يا ناراحتي  كار رفته در هريك از آزمون نوع زبان به. 4

  هاي مختلف شده است ؟  ها و قوميت ها، شغل يتافراد با جنس
  

  5  4  3  2  1  آزمون پايان سال زبان سال دوم دبيرستان
  5  4  3  2  1  )سراسري(آزمون پايان سال زبان سال سوم ترم دوم 

  5  4  3  2  1  )سال چهارم(دانشگاهي  آزمون پايان سال زبان پيش
  5  4  3  2  1  آزمون زبان كنكور سراسري
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آموزان آن سال و يا  ير تا چه اندازه ازنظر دشواري متناسب با سطح زبانهاي ز آزمون. 5
  دورة تحصيلي است؟

  

  5  4  3  2  1  آزمون پايان سال زبان سال دوم دبيرستان 
  5  4  3  2  1  )سراسري(آزمون پايان سال زبان سال سوم ترم دوم 

  5  4  3  2  1  )سال چهارم(دانشگاهي  آزمون پايان سال زبان پيش
  5  4  3  2  1  بان كنكور سراسريآزمون ز

 
آموزان وادار شوند براي  شود زبان هاي زير تا چه اندازه باعث مي نتايج هريك آزمون. 6

  يادگيري واقعي زبان تالش كنند؟ 
 

  5  4  3  2  1  آزمون پايان سال زبان سال دوم دبيرستان
  5  4  3  2  1  )سراسري(آزمون پايان سال زبان سال سوم ترم دوم 

  5  4  3  2  1  )سال چهارم(دانشگاهي  يان سال زبان پيشآزمون پا
  5  4  3  2  1  آزمون زبان كنكور سراسري

 
آموزان چقدر زبان  دهد زبان هاي زير تا چه اندازه نشان مي هاي هريك از آزمون نمره. 7

  دانند؟  مي
 

  5  4  3  2  1  آزمون پايان سال زبان سال دوم دبيرستان
  5  4  3  2  1  )سراسري(ترم دوم آزمون پايان سال زبان سال سوم 

  5  4  3  2  1  )سال چهارم(دانشگاهي  آزمون پايان سال زبان پيش
  5  4  3  2  1  آزمون زبان كنكور سراسري

  

بارهاي عاملي كمتر از (نامه  آمده از پرسش دست هاي به  نتايج تحليل عاملي داده.ب

  )اند نشان داده نشده. 30
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  زبان سال دوم دبيرستان پس از چرخش واريمكس هاي مربوط به آزمون  نتايج تحليل عاملي داده7جدول 
 

ها شمارة سؤال عامل اول عامل دوم  

558/0-  425/0  1 

 759/0  2 

841/0   3 

877/0   4 

 654/0  5 

 527/0  6 

 694/0  7 

  

  يمكسپس از چرخش وار هاي مربوط به آزمون زبان سال سوم دبيرستان  نتايج تحليل عاملي داده8جدول 
  

ها شمارة سؤال عامل اول عامل دوم  

 747/0  1 

 562/0  2 

862/0   3 

845/0   4 

 573/0  5 

433/0  503/0  6 

 734/0  7 

  

  دانشگاهي پس از چرخش واريمكس زبان پيش هاي مربوط به آزمون  نتايج تحليل عاملي داده9جدول 
  

ها شمارة سؤال عامل اول عامل دوم  

 649/0  1 

 683/0  2 

820/0   3 

824/0   4 

 558/0  5 

 473/0  6 

 759/0  7 
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  زبان كنكور سراسري پس از چرخش واريمكس هاي مربوط به آزمون  نتايج تحليل عاملي داده10جدول 
  

ها شمارة سؤال عامل اول عامل دوم  

 578/0  1 

 773/0  2 

806/0   3 

842/0   4 

 607/0  5 

356/0  656/0  6 

 663/0  7 

  
  امة تشريحي ن پرسش. پ

. ها پاسخ مناسب دهيد  دقت بخوانيد و با توضيحات كامل خود به آن  را بههاي زير ل سؤالطفاً
  .  نيستن نام و مشخصات فرديتنيازي به نوش

 

اي كمتر  ها و دوستانتان نمره آوريد شما و يا همكالسي خاطر مي آيا در دوران دبيرستان به. 1
بريد براي   هر تعداد موردي كه نام ميه باشيد؟ لطفاً واقعي در درس زبان گرفتةاز نمر

منظور (؟  و براي كدام امتحان پيش آمدها هركدام توضيح دهيد كه چطور اين اتفاق يا اتفاق
هاي كالسي زبان سال اول تا چهارم دبيرستان، امتحان سراسري  ، آزمونها از امتحان

  ).سي امتحان كنكور است بخش زبان انگليهاي زبان سال سوم دبيرستان و سؤال
اي  ها و دوستانتان نمره آوريد شما و يا همكالسي خاطر مي  دوران دبيرستان بهرآيا د. 2

بريد براي   هر موردي كه نام مي واقعي در درس زبان گرفته باشيد؟ لطفاًةبيشتر از نمر
منظور (؟ ان و براي كدام امتح پيش آمدها هركدام توضيح دهيد كه چطور اين اتفاق يا اتفاق

هاي كالسي زبان سال اول تا چهارم دبيرستان، امتحان سراسري  ، آزمونها از امتحان
  ). بخش زبان انگليسي امتحان كنكور استهاي زبان سال سوم دبيرستان و سؤال

خاطر نتايج  هايتان در دوران دبيرستان به آوريد كه شما و يا همكالسي  ميياد آيا به. 3
منظور از  ( براي كدام امتحان؟راحت شده باشيد؟ توضيح دهيد زبان ناهاي امتحان
هاي كالسي زبان سال اول تا چهارم دبيرستان، امتحان سراسري زبان  ، آزمونها امتحان

  ). بخش زبان انگليسي امتحان كنكور استهاي سال سوم دبيرستان و سؤال
هاي  ه دبيرستان به نمرهايتان در دوران آوريد كه شما و يا همكالسي خاطر مي آيا به. 4
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، ها منظور از امتحان (براي كدام امتحان؟ زبان اعتراض داشته باشيد؟ توضيح دهيد امتحان
هاي كالسي زبان سال اول تا چهارم دبيرستان، امتحان سراسري زبان سال سوم  آزمون

  ). بخش زبان انگليسي امتحان كنكور استهاي دبيرستان و سؤال
خاطر   مواردي را به،شد  اعالم ميها  زبان امتحانهاي هبعد از اينكه نمردر دوران دبيرستان . 5

 بگوييد كدام امتحانآميز است؟   تبعيضها ههايتان فكر كنيد نمر داريد كه شما و يا همكالسي
  ؟ چرا چنين حسي داشتيد توضيح دهيدو اينكه

 داريد كه بخواهيد ادشدههاي ي هايتان به سؤال آيا مورد و يا موارد ديگري شبيه به جواب. 6
 اضافه كنيد و توضيح دهيد؟

 
 


