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Abstract
The main purpose of the present research was to examine authenticity factors in reading 

comprehension achievement tests in Iranian high schools through Coh- matrix2. Thirty 
reading texts of similar length were randomly selected from archived final exams and analyzed 
on five various measures of Adjacent Argument Overlap, Latent Semantic Analysis (LSA) 
Frequency of Content Words, Type- Token ratio and connectives. The data were analyzed by 
Coh-matrix and were statistically analyzed through SPSS. 15. The results showed the optimum 
case for only two measures of Type-token ratio and Connectives. the two measures of Latent 
Semantic Analysis and Frequency of Content Words were low indicating immediate attention 
by the language testers. However, the gained results over Adjacent Argument Overlap index 
showed an upper-middle average. Possible negative and positive aspects of the currently 
used texts for reading comprehension tests in Iranian high schools are cared for at the end. 
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چكيده  
هدف پژوهش حاضر بررس��ي میزان اصالت آزمون هاي درك مطلب درس زبان انگلیس��ي در دورة دبیرستان در ایران با بهره گیري 
از نرم افزار جدید کوماتریس نس��خة 2010 بوده اس��ت. تعداد سي متن مورد استفاده در آزمون هاي سنجش پیشرفت پایان ترم در سه 
استان تهران، خراسان رضوي و اصفهان به طور تصادفي از آرشیو سؤاالت پایان ترم دورة دبیرستان انتخاب شدند. تعداد پنج متغیر مورد 
بررسي و واکاوي آماري قرار گرفتند. میزان هم پوشاني نشانوند هاي مجاور به همراه اندیس معنایي نهفته میزان واژگان محتوایي، درصد 
واژگاني نوع - نشاني و در نهایت میزان حروف ربط و اتصال دهنده ها از جمله متغیر هاي مورد بررسي بودند. داده هاي حاصل با استفاده 
از نرم افزار SPSS دس��ته بندي و توصیف ش��دند. نتایج حاکي از آن بود که در دو متغیر اندیس معنایي نهفته و میزان واژگان محتوایي 
شرایط تقریباً نامطلوب است. درخصوص دو متغیر درصد واژگاني نوع - نشاني و میزان حروف ربط و اتصال دهنده ها، که از مشخصات 
عیني انسجام متني )cohesion( به حساب مي آیند، وضعیت نسبتاً خوبي حاکم بود. میزان هم پوشاني نشانوند هاي مجاور نیز در حد 
متوس��ط ارزیابي ش��د. تحلیل و تفسیر داده ها با استناد به بهره گیري از شرایط اصیل بودن متون مورد استفاده در آزمون هاي پیشرفت 

زبان انگلیسي در نهایت بررسي شده است. 

كليدواژه ها: اصالت متون، انسجام متني، تست هاي پیشرفت تحصیلی، کوماتریس، آزمون درك مطلب
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بررس�ي آزم��ون هاي درك مط��ل�ب درس زب��ان ان�گلي�سي 
پ�ايان ت�رم دورة دب�يرس�ت�����ان ازنظ��ر اص�ال�ت م��ت�ن

مقدمه 
در مبحث آزمون سازي مهارت هاي زباني که عمدتاً در زیرشاخة 
رشتة زبان شناسي کاربردي از آن به عنوان فرایندي کامالً تخصصي 
یاد مي ش��ود و در دهه ه��اي اخیر متخصصان امر آن را رش��ته اي 
ج��دا و کامالً مس��تقل می دانند، عموماً فاصلة بس��یار زیادي میان 
 (Anderson et al. 1991: 41-66) .نظریه و عمل مشاهده مي شود
متخصصان س��نجش و آزمون س��ازي از یک س��و با مطرح کردن 
ایده هاي کاماًل جدید س��عي در به روزرس��اني نظریه ها دارند و از 
س��ویي دیگر مدرسان زبان انگلیس��ي معموالً در فرایند آزمون و 
س��نجش فرایند یادگیري عموماً از اقتصادي ترین و در عین حال 
س��اده ترین راه ها از جمله مراجعه به بانک س��ؤال جهت طراحي 
س��ؤاالت خود و بدون توجه به نظریات جدید مطرح شده توسط 
محققان ح��وزة آزمون س��ازي به س��نجش و ارزیابي کالس هاي 
درس خود بسنده مي کنند. وضعیت مزبور در ایران فاصلة زیادي 
میان نظری��ه و عمل در این حوزه به وجود آورده اس��ت. حقیقت 
امر آن اس��ت که مباحث آموزشي و آزمون سازي  زبان مي بایست 
در تعامل پیوس��ته و ناگسس��تني باش��ند و بازخورد هاي الزم را 
در فراین��د آموزش به طور دائمي به س��ه ضل��ع مثلث این فرایند 
یعني معلم- دانش آموز- برنامه ریزان درس��ي منعکس نمایند. در 
ای��ن میان، تأثیر آزمون بر فراگیرن��دگان، معلمان و مؤلفان کتب 
درسي بر پیچیدگي و حساسیت امر آزمون سازي مي افزاید. البته 
تحقیقاتي که در چند دهة اخیر در کشور ما در حوزة آزمون سازي 
زبان صورت گرفته اس��ت به لحاظ کّمي از ش��مار انگشتان دست 
فراتر نمي رود. در تحقیقي که غالمرضا کیاني و همکاران )1391( 
انجام داده اند، میزان منصفانه بودن آزمون هاي زبان در دبیرستان 
بررس��ی شد. با بررسي پرسش نامه اي از فراگیرندگان روند موجود 
مورد پایش قرار گرفت و در نهایت، وضعیت نامتناس��ب تشخیص 
داده ش��د. در پژوهش یاد ش��ده تأکید بر آن بود که آزمون هایي 
که در سطح مدرس��ه و کالس تهیه و تدوین مي گردد، نسبت به 
آزمون ه��اي کنکور و آزمون هاي هماهنگ از دیدگاه دانش آموزان 

کمتر منصفانه اند. 

ل��ذا در تحقیق حاضر نویس��نده بر آن ش��د تا ب��ا تمرکز بر 
آزمون ه��اي پایان ت��رم دورة دبیرس��تان در بخ��ش آزمون هاي 
خواندن و درك مطلب با تأکید بر روش هاي جدید و رویکرد هاي 
مهارت س��نجي و با توجه ویژه به مهارت خواندن و درك مفاهیم، 
وضعیت متون مورد استفاده در سال های اخیر را از جنبة پیوستگي 
متني - که مستقیماً از مشخصه هاي متون اصیل است - واکاوي 

و گزارش کند. پرسشي که در ابتدا مد نظر قرار گرفت، این بود:
■  آیا آزمون هاي درك مطلب امتحانات پایان ترم درس زبان 
انگلیس��ي در دبیرستان هاي ایران از نظر اصالت متن از مطلوبیت 

الزم برخوردارند؟

پيشينة تحقيق
در حوزة زبان شناس��ي کاربردي »اصالت« ب��ه میزان ارتباط 
میان آزمون و فعالیت های آموزشی از یک سو و فعالیت هاي واقعی 
در زبان مقصد اطالق مي گردد (Mousavi, 2009: 43) و هرچه 
این ارتباط بیش��تر باش��د، در اصطالح گفته مي شود که آزمون از 
اصالت بیشتري برخوردار است. دلیل اهمیت اصالت در آزمون هاي 
زبان در این نکته اس��ت که قابلیت تعمیم پذیري آن ها را به دلیل 
ارتباط با موقعیت هاي واقعی در زبان مقصد )در اینجا انگلیس��ي( 
باال مي برد. لذا مي ت��وان ادعا نمود که میزان اصالت باالتر به نوبة 
خود میزان اعتبار س��ازه اي1 را بهبود مي بخشد. تأثیر دیگر ارتباط 
تنگاتنگ می��ان آزمون ها و موقعیت هاي واقع��ي، واکنش مثبت 

فراگیرندگان نسبت به آزمون است. 
در محاف��ل آزمون س��ازي اصالت به ط��رق گوناگون تعریف 
ش��ده اس��ت. در یک رویکرد، اصال��ت آزموني معادل مش��اهدة 
مستقیم یک رفتار زباني است؛ بدین گونه که بدون مرور و بررسي 
فرایند هاي بینابیني توانش زباني مشاهده و ارزیابي شود. البته به 
گفتة محقق��ان چنین امري به دلیل پیچیدگي فرایند هاي عصبي 
دخیل در بروز مهارت هاي زباني تقریباً غیرممکن است. بنابراین، 
مي توان گفت تقریباً تمامي آزمون هاي زباني به طور غیرمس��تقیم 
به سنجش توانش فرد می پردازند. در نتیجه، محققان شباهت به 
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موقعیت زباني واقعي در جامعه را مدنظر قرار دادند. البته مش��کل 
عمده در این تعریف نیز به گفتة متخصصان امر همواره این بوده 
است که به دلیل تنوع بسیار زیاد رفتار ها و موقعیت هاي کالمي در 
دنیاي واقع امکان شبیه سازي تمامي آن ها در شرایط آزمون وجود 
ندارد و در نهایت، س��ومین رویک��رد در تقابل با دیگر رویکرد هاي 
پیش گفته پرداختن آزمونگر به ارتقای سطح اعتبار ظاهري تست 

بود که این دیدگاه نیز خالي از اشکاالت فوق نبود. 
در نهایت، بکم��ن2 )133: 1991( دو مفهوم جدید از اصالت 
مط��رح نمود که ت��ا حدودي نواقص رویکرد ه��اي فوق را برطرف 
می ک��رد: 1. اصال��ت موقعیتي3  و2. اصالت تعامل��ي4  . در اصالت 
موقعیتي میزان ش��باهت مشخصات شیوه هاي  آزمون با موقعیت 
واقعي مدنظ��ر ارزیاب قرار مي گیرد. برای مث��ال، در آزمون لغت 
تقسیم بندي لغات به تخصصی و روزمره و تقسیم بندی محیط به 
محیط دانشگاهی و محیط کار مورد توجه خاص معلم در انتخاب 
محت��وا قرار مي گیرد. در مقابل، اصالت تعاملي مبین ارتباط میان 
آزمودن��ي و فعالیت هاي م��ورد انتظار در موقعیت آزمون اس��ت. 
بکمن )135: 1991( دو ش��یوة اصلي برای ارتقای اصالت تعاملي 
مطرح مي کند: در ش��یوة اول میزان استفادة آزمودنی از راهبرد ها 
در انج��ام آزمون و در روش دوم چگونگ��ي برقراري ارتباط میان 
ای��ن راهبرد ها از طریق بررس��ي گزارش هاي خود  آزمودني مورد 
بررس��ی قرار می گیرد. بکمن شیوه هاي دیگر بررسي این موضوع 
را دادن موقعیت هاي بیش��تر یا در اختیار گذاشتن وقت اضافي و 
دادن اطالعات بیشتر به آزمودني مي داند که از این طریق ممتحن 
می تواند میزان درگیري آزمودني را در موقعیت آزمون به درستي 
و با دقت بیشتر بسنجند. برانگیختن انگیزه و عالقة او نیز از جملة 
دیگر راهکار هایي اس��ت که میزان درگیري آزمودني را در آزمون 

افزایش مي دهد. 
انتخ��اب یا تعدیل متون مورد اس��تفاده در تس��ت هاي درك 
مطلب از نظر آموزش��ي در محافل پژوهش��ی م��ورد بحث و توجه 
خاص محققان بوده اس��ت. برخي محققان، به خصوص کسانی که 
به جنبه هاي ارتباطي آموزش زبان دوم معتقدند، ترجیح مي دهند از 
متون کامالً اصیل و واقعي برگرفته از متون و رسانه هاي مختلف محیط 
زبان دوم استفاده کنند و در مقابل، برخي دیگر  استفاده از چنین متونی 
 را مناس��ب س��طوح پایین نمي دانند. (Sonmez, 2007: 51-62) و

(Kilickaya, 2004). پژوهش ه��اي متعدد در قلمرو اس��تفاده از 
متون واقعي در مقابل متون تعدیل ش��ده نتایج ضدونقیضي را در 

 .(Petersen et al. 2010) این خصوص نشان مي دهند

روش شناسي تحقيق
ه��دف از پژوه��ش پیش رو بررس��ی آزمون ه��اي پایان ترم 
زبان انگلیسي مقطع دبیرس��تان  در بخش درك مطلب از منظر 
ارزیابي اصالت متون بوده اس��ت. تعداد 30 متن مورد استفاده در 
آزمون هاي س��نجش پیش��رفت تحصیلی پایان ترم در سه استان 

تهران، خراس��ان رض��وي و اصفهان و از همة پایه ه��ا )پایه اول تا 
پیش دانش��گاهي( در فاصلة س��ال هاي 91-85 به طور تصادفي از 
آرشیو سؤاالت پایان ترم مؤسسات آموزشي انتخاب شدند. چینش 
محتوا و ویژگي هاي گونه اي متون با اس��تفاده از ابزار کوماتریس5 
نس��خة 2010 در پنج متغیر مختلف ش��امل میزان هم پوش��اني 
نش��انوند هاي مج��اور6  به هم��راه  اندیس معنای��ي نهفته، میزان 
واژگان محتوایي7، درصد واژگاني نوع - نشاني8 و در نهایت، میزان 
حروف ربط و اتصال دهنده ها9 - که از جمله ش��اخص هاي بررسي 
پیوس��تگي متني به حساب مي آیند - مورد تجزیه و تحلیل دقیق 

آماري قرار گرفتند. 

ابزار تحقيق و گردآوري داده ها
کوماتری��س به عن��وان ی��ک ابزار آم��اري جدی��د در نتیجة 
پیشرفت هاي اخیر زبان شناسي رایانشي توسط محققان دانشگاه 
ممفیس در سال 2004 تهیه و تدوین شد. کارایي اولیة این ابزار 
به عنوان یک جایگزین پیش��رفته برای فرمول هاي بررسي میزان 
خوانایي متون بوده و نیز جهت بررس��ي انس��جام متون خصوصاً 
زبان انگلیسي مورد اس��تفادة محققان قرار گرفته است. گرسر و 
دیگ��ران )2004: 193-202( و کراس��کی )2009: 130-119( 
از این ابزار برای واکاوي انس��جام متون اس��تفاده کرده اند. از آنجا 
که این ابزار قادر به تجزیه و تحلیل محتوایي متون نیز هس��ت، 
این پژوهش��گران با بررسي متغیر هایي چون روابط معنایي مانند 
)هم معنایي، هم شمولي، چندمعنایي و...( موفق به واکاوي دقیق 
میان جمالت مجاور و متناظر ش��دند. محققان دانشگاه ممفیس 
برای بررس��ی روای��ی این آزمون ط��ي چندین مرحل��ه با دیگر 
ابزار ه��اي موجود روایي س��نجه اي آن را ارزیابي و به روزرس��اني 
 کرده ان��د. هم اکنون این ابزار به صورت برخ��ط )آنالین( و رایگان 
:http) در اختیار محققان سراسر دنیا  //cohmetrix.memphis.edu) 
قرار گرفته اس��ت. این ابزار دقی��ق رایان��ه اي دربردارندة تمامي امکانات 
پای��گاه داده ه��اي WordNet ، پایگاه روان شناس��ي زبان��ي MRC  و 
 .(Miller, et al. 1990; Coltheart, 1981) نیز مي باشد CELLEX 
کراسکي و همکاران ابتدا در سال 2008 از این ابزار به عنوان فرمول 
محاس��باتي میزان خوانایي متون آموزشي استفاده کردند. نتیجة 
 Flesch Reading Ease بررسي آنان با مقیاس هاي سنتي قبلي
مقایس��ه ش��د و نتایج آماري، هم بستگي بس��یار باالیي را نشان 

مي داد.

نتايج 
پس از واکاوي داده ها توس��ط نرم افزار کامپیوتري کوماتریس 
اطالعات به دس��ت آمده با اس��تفاده از نرم افزار SPSS نسخة 15 
دسته بندي و تحلیل شدند. در ادامه به اختصار به تفسیر هر کدام 

مي پردازیم. 
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متغير 1: ميزان هم پوشاني نشانوند هاي مجاور    ●

)AAO(
این متغیر از جمله مقیاس هاي سنجش میزان انسجام متني 
به ش��مار مي آید ک��ه در آن ابزار کوماتریس ارزش کوسینوس��ي 
مع��ادل 0-1 در نظ��ر مي گیرد. این مقیاس نش��ان دهندة میزاني 
اس��ت که یک جمله و دیگر جمالت اطراف آن دربردارندة یک یا 
چند نشانوند10 خاص مي باشند. منظور از نشانوند میزان وابستگي 
زنجیرة ارتباطي و معنایي است که در آن یک اسم یا عبارت اسمي 
تکرار شده و یا در جمالت بعد به آن ارجاع داده مي شود. بنابراین، 
عدد 1 نشان دهندة انسجام بسیار باالي یک متن مي تواند باشد. 

در تجزیه و تحلیل آماري با نرم افزار کوماتریس براي هر یک 
از نمونه تس��ت هاي درك  مطلب به ط��ور جداگانه اندیس مربوطه 
وارد نرم افزار SPSS  ش��د و پس از محاسبة میانگین اندیس هاي 
 . µ = 0/57 ثبت ش��ده نتیجه به ش��رح جدول 1 به دس��ت آم��د
براساس محاسبات کوماتریس نسخة 2010، عدد 1 نشان دهندة 
انس��جام بس��یار باالي یک متن به حس��اب مي آید. همان طور که 
مالحظه مي ش��ود، متون مورد اس��تفاده از نظر این متغیر، کمي 

بیشتر از 5 درصد µ = 0/57 مطلوبیت داشته اند. 

●  متغي�ر 2: واكاوي اندي�س معناي�ي نهفت�ه 
)LSA(

نرم افزار کوماتریس این متغیر را به طور هوش��مند با استفاده 
از بررس��ي اطالع��ات جدید و قدیمي موج��ود در جمالت مجاور 
محاس��به مي کند. مقادیر کوسینوس��ي نزدیک به 1 نشان دهندة 
هم پوش��اني باالي مطالب موجود از لحاظ محتوایي و نزدیکی به 
متون زبان اصلي مي باشد )میرزاپور و احمدي، 2011(. هم پوشاني 
اطالعات قدیم و جدید در جمالت مجاور از دیگر مش��خصه هاي 
متون اصیل اس��ت. نرم افزار کوماتریس با محاس��بة این اندیس و 
ب��ا بهره گی��ري از پای��گاه اطالع��ات CELLEX  اطالعات نهفته 
و عین��ي مرتبط معنای��ي را در محدودة 0-1 محاس��به مي کند. 
در تحقی��ق حاضر اندیس به دس��ت آمده براي ه��ر آزمون درك 
 مطل��ب تحلی��ل و میانگین نهایي س��ي  آزمون انتخاب��ي برابر با 
µ =0/26 محاس��به ش��د. )جدول 2( همچنان که مشخص است، 

میانگین به دس��ت آمده نش��ان می دهد که تست هاي آزمون هاي 
پایان ترم درس زبان انگلیسي از نظر هم پوشاني محتوایي جمالت 

مجاور، وضعیت چندان مناسبي ندارند. 

●  متغير 3: واكاوي ميزان واژگان محتوايي
در این متغیر براساس پایگاه داده CELLEX محاسبات برحسب 
میزان بس��امد کلمات محتوایي در مقابل کلمات دستوري صورت 
مي پذیرد. براس��اس یک محاس��بة لگاریتمي اندیسي در محدودة 
0-6 به دس��ت مي دهد که هرچه به اندیس 6 نزدیک تر مي شویم، 
می��زان تکرار و وجود کلمات محتوایي بیش��تر و بنابراین اندیس 
خوانای��ي متن باالتر خواهد بود. این متغیر در واکاوي تس��ت هاي 
پایان ترم، بخش درك مطلب معادل µ= 2/51 به دس��ت آمد که 

عدد نسبتاً پاییني را نشان مي دهد. )جدول 4(

●  متغير 4 : ميزان درصد واژگاني نوع –نشاني 
)TTR (

متغیر درصد واژگاني نوع - نشاني حاصل تقسیم نوع کلمات11 
موجود در متن بر تعداد تکرار ها یا نشان هاي12 همان کلمه در متن 
مورد نظر اس��ت. برای مثال، اگر کلمة کتاب در یک متن پنج بار 
تکرار ش��ود، ارزش نوعي آن 1 و ارزش نش��اني آن 5 خواهد بود. 
هرچ��ه به عدد 1 نزدیک تر مي ش��ویم، هر کلم��ه تنها یک بار در 
متن تکرار ش��ده است که این مطلب در فرایند درك مطلب براي 
دانش آموز دشواري ایجاد مي کند. نکتة قابل توجه در این ماتریس 
این اس��ت که نرم افزار تنها کلمات محتوایي را به حساب مي آورد. 
اگر بروز و تکرار کلمات دستوري بیشتر از کلمات محتوایي باشد، 

درصد خوانایي و فهم متن کاهش مي یابد. 

جدول 1. ميانگين ميزان هم پوشاني نشانوند هاي مجاور در تست هاي 
درك مطلب زبان انگليسي دبيرستان هاي ايران

NMinimumMaximumMeanStd. 
Deviation

Adjacent 
Argument 
Overlap 

(0-1)
 Valid N
(listwise)

30

30

.001.00.57.27

 

جدول 2. ميانگين واكاوي معنايي نهفته در جمالت مجاور درتست هاي درك 
مطلب زبان انگليسي دبيرستان هاي ايران

NMinimumMaximumMeanStd. 
Deviation

Latent semantic 
analysis 
sentence 

adjacent (0-1)
 Valid N
(listwise)

30 

30

.00.47.26.12

جدول 3. ميانگين واكاوي ميزان تعداد واژگان محتوايي در تست هاي درك

 مطلب زبان انگليسي دبيرستان هاي ايران

 NMinimumMaximumMeanStd. 
Deviation

Log 
freq. 

content
 words (0-6)

Valid N 
(listwise)

30

30

1.912.892.51.23
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در زبان شناس��ي رایانش��ي و مطالعات معناشناس��ي یکي از 
مقیاس هاي محاس��بة سطح دش��واري متون مختلف اندازه گیري 
نس��بت کلمات به تکرار آن ها در متن مورد توجه خاص محققان 
این حوزه بوده اس��ت. در واکاوي این متغیر – همچنان که جدول 
4 نشان مي دهد - محاسبة میانگین این درصد در میان تست هاي 
درك مطلب تحلیل ش��ده معادل µ =76 محاسبه شد که نتیجة 

نسبتاً مطلوبي است. 

●  متغير 5: ميزان حروف ربط  و اتصال دهنده ها 
 بررس��ي و واکاوي میزان حروف رب��ط در متون و ارتباط آن 
با درك بهت��ر در حوزه هاي گوناگون تجزیه و تحلیل کالم وعلوم 
روان شناس��ي همیش��ه مدنظر محققان بوده است. در مکالمات و 
گفت وگو ه��ا وج��ود این گون��ه اتصال دهنده هاي کالم��ي به وفور 
حس مي شود (Louwerse, et al., 2003:199-239). تأثیر عمدة 
ح��روف ربط در باال بردن میزان فه��م دانش آموز از طریق تقویت 
 یادآوري مطلب و حافظه در تحقیقات مکرر  به اثبات رسیده است.  
(McNamara, et al., 1996: 1-43). لذا این متغیر نیز در بررسي 
مت��ون مورد اس��تفاده در تس��ت هاي پایان ترم دبیرس��تان هاي 
ایران مورد تجزیه و تحلیل آم��اري قرار گرفت. درصد پراکندگي 
حروف ربط موجود در تس��ت هاي مورد بررسي، که از جملة دیگر 
اندیس هاي اصالت متون به حس��اب مي آید، نی��ز طبق جدول 5 

 . µ=84/00 محاسبه گردید

بحث و نتيجه گيري
نتایج آماري حاصل از این  پژوهش بر روي س��ي عدد آزمون 
درك مطلب انتخابي - ک��ه همگي آزمون درك مطلب از نوع باز 
بودند - نشان داد که در میان پنج متغیر مورد بررسي، که همگي 
از شاخص هاي افزایش پیوستگي متني و در نتیجه باال بردن میزان 
اصالت متون به حس��اب مي آیند، دو متغیر شامل اندیس معنایي 
نهفته و میزان واژگان محتوایي شرایط نامطلوب بود. درمورد روابط 
نهفتة معنایي با توجه به میانگین نسبتاً پایین µ =26  لزوم توجه 
به تکنیک هاي جرح و تعدیل13 در متون و س��پس بازنگري آن ها 
توسط همکاران متعدد و یا گویندگان بومي جهت نزدیک شدن به 
ویژگي هاي متون اصیل امري بسیار ضروري به نظر مي رسد. تجربة 
ده س��الة محقق نی��ز در این خصوص نش��ان مي دهد که معموالً 
طراحان س��ؤال برای صرفه جویي در وقت س��عي بر آن دارند که 
مت��ون درك مطلب از یک بند )پاراگ��راف( تجاوز نکند.حال آنکه 
این امر مي تواند در پایین آوردن درك فراگیرندگان تأثیر داش��ته 
باش��د و مالحظات اخالقي در باب رعایت انصاف را نیز خدشه دار 
 سازد. واکاوي داده ها نتایج نسبتاً نامطلوبي را نیز درخصوص متغیر 
بعدي، یعني میزان واژگان محتوایي، نش��ان مي داد. بدیهي است 
باال بودن نس��بت کلمات محتوایي در متن به کلمات دستوري در 
تشکیل زنجیره هاي معنایي به درك دانش آموز کمک مي کند که 
این ضعف تس��ت هاي موجود را از این نظر نشان می داد. تجزیه و 
تحلیل داده ها درخص��وص دو متغیر بعدي، یعني درصد واژگاني 
نوع - نشاني و میزان حروف ربط و اتصال دهنده ها که از مشخصات 
عیني انس��جام متني14 به حساب مي آیند، نشان داد که تست هاي 
مورد استفاده وضعیت خوبي داشته اند. نکتة قابل مالحظه در این 
خصوص آن است که ادات ربطي کارایي عمده اي در زمینة ارتقای 
انس��جام متون دارند و ای��ن نکته نیز همواره م��ورد توجه خاص 
زبان شناس��ان کاربردي و دیگر محققان حوزة زبان شناسي است. 
توج��ه خاص به آم��وزش و چگونگي بهره گی��ري از وجود حروف 
ربط در تحلی��ل معنایي متون از دیگر ن��کات حیاتي در تدریس 
مهارت هاي خواندن جهت یادگیري جنبه هاي فراکالمي15 به شمار 
مي آید که معلمان زبان انگلیسي  نباید از آن ها غافل باشند. لزوم 
جرح وتعدیل متون با استفاده از ابزار رایانه اي کوماتریس - که در 
دو سال اخیر بسیار مورد استفادة محققان حوزة آموزش زبان قرار 
گرفته است - این امکان را به معلمان مي دهد تا سریع تر از گذشته 
ب��ه گزینش متون مفید و قابل تعمیم ب��ه موقعیت هاي یادگیري 

جدول 4. محاسبة ميانگين ميزان درصد واژگاني نوع –نشاني در تست هاي
درك مطلب زبان انگليسي دبيرستان هاي ايران

 NMinimumMaximumMeanStd. 
Deviation

Type-Token 
ratio

Valid N 
(listwise)

30

30

.56.91.76.089

جدول 5. ميانگين درصد ميزان حروف ربط و اتصال دهنده ها در تست هاي
درك مطلب زبان انگليسي دبيرستان هاي ايران

 NMinimumMaximumMeanStd. 
Deviation

Connectives
Valid N 

(listwise)

30
30

.40146.6784.0035.23



هدف نزدیک تر شوند. 

توصيه به دبيران 
از جمله عوامل تأثیرگ��ذار بر فاصلة زیاد میان نظریه و عمل 
در کش��ورمان، پیچیده بودن مباحث آزمون سازي به علت پیوند 
با مس��ائل آماري از یک سو و عدم دسترس��ي کامل دبیران زبان 
انگلیس��ي به مج��الت تخصصي مهارت هاي زباني در کش��ورمان 
ب��ه علل مختلف از جمله کمبود وقت اس��ت. از دیگر س��و، نیاز 
ب��ه راه ان��دازی مجالتي که مس��تقیماً به س��نجش مهارت هاي 
زبان��ي بپردازند نیز احس��اس مي ش��ود. از جمل��ه خبرنامه هاي 
 بس��یار مهم درخصوص س��نجش مهارت هاي زباني مي توان به  
Language Testing Update  اش��اره ک��رد ک��ه دبیران زبان 
انگلیسي مي توانند با  دسترس��ي مستمر به آن ها اطالعات حوزة 
سنجش��ي خویش را به روز کنند و ی��ا در این زمینه ها به تحقیق 
و ارزیاب��ي بپردازند. خبرنامة مذکور به مس��ائل واقعي کالس هاي 
درس زبان مي پردازد و تجربی��ات آموزنده اي را در اختیار دبیران 
زب��ان قرار مي دهد. به امید آنکه معلمان زبان انگلیس��ي با صرف 
وقت بیشتر دقت و حساسیت خود را در جنبه هاي سنجش روایي 
و اعتبار آزمون های کالس��ي خود، به خصوص در بخش خواندن و 
درك مفاهیم، افزایش دهند و از این طریق، عالوه بر ایجاد انگیزه و 
جلوگیري از دلسردي دانش آموزان قابلیت  تعمیم پذیري تست هاي 

خود را نیز با دقت پیگیري نمایید.

پي نوشت ها 
1. construct validity
2. Backman
3. situational authenticity
4. interactional authenticity
5. Coh-matrix (Ver. 2)
6. Adjacent Argument Overlap
7. Frequency of Content Words
8. Type-Token ratio (TTR)
9. Connectives 
10. argument
11. type
12. token
13. Elaboration 
14. cohesion
15. Meta-discourse
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