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Abstract 

Given the significant role of quantitative data in theory building in language 

assessment, the need for a book covering data analysis methods is strongly felt. The 

two-volume book, Quantitative Data Analysis for Language Assessment (Fundamental 

Techniques and Advanced Methods), edited by Vahid Aryadoust and Michelle 

Raquel and published by Routledge fills this gap. The first volume entitled 

Quantitative Data Analysis for Language Assessment: Fundamental Techniques was 

published in 2019, and the second volume by the title of Quantitative Data Analysis 

for Language Assessment: Advanced methods was published in 2020. The present 

study is critical in goal, qualitative in methodology, and emergent in analysis. The 

book is comprehensive in scope and content, includes high-quality, well-written 

chapters follows a coherent style of writing, and is rich in the number of quantitative 

data analysis methods. The book has some limitations, including inexplicitness of 

criteria for selection of quantitative data methods and failure to include more 

common traditional methods. The book can generate further research in this subfield 

of applied linguistics, expand the subfield, and contribute to theory building in 
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language assessment. Postgraduate students, L2 assessment practitioners, and 

researchers are strongly advised to read this invaluable edited book. 

Keywords: Data Analysis, Quantitative Methods, Language Assessment, Language 

Testing. 
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  نقد و بررسي كتاب
Quantitative Data Analysis for Language Assessment 
(Fundamental Techniques and Advanced Methods) 

  :در سنجش زبان يكم يها داده لتحلي(
  )هپيشرفت يها و روش نياديبن يها كيتكن

  *رجب اسفندياري

  چكيده
هـاي    هاي كمي در سنجش زبان، چاپ كتابي كه بتوانـد روش   و نقش داده اهميت   به باتوجه

هاي كمي در   تحليل داده رسد. كتاب دوجلدي  مي نظر بهها را معرفي كند حياتي   تحليل داده
از سـوي   خـأل  منظور پركردن اين   بهه هاي پيشرفت هاي بنيادين و روش  تكنيك: سنجش زبان

 گـردآوري شـده   )Michelle Raquel( و ميشل راكوئل) Vahid Aryadoust( وحيد آريادوست
تحليـل  . جلد اول آن با عنوان ه است آن را منتشر كرد )Routledge( است و انتشارات راتلج

 دوم آن و جلد چاپ شد 2019در سال  هاي بنيادين  هاي كمي در سنجش زبان: تكنيك   داده
منتشر  2020 در ساله پيشرفتهاي   هاي كمي در سنجش زبان: روش  تحت عنوان تحليل داده

 ةدهـد. مطالعـ    مي في كتاب، آن را موردنقد هم قرارضمن معر ،در اين نوشتار، نويسنده .شد
حيث تحليل محتوايي است. كتاب  لحاظ رويكرد كيفي، و از  حاضر از نظر هدف انتقادي، به

ها از نظر ساختاري و محتوايي، انسجام   بودن فصل ازجمله كامل؛ زيادي دارد امتيازات بسيار
هايي هم دارد كه   اگرچه كاستي هاي كمي،  ه  هاي تحليل داد  و تنوع روش و پيوستگي مطالب،

توليـد   منشـأ  تواند   ها اشاره كرد. كتاب حاضر مي  عدم شفافيت در انتخاب روش   توان به  مي
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گسترش آن كمك شاياني كند، و به توليد علـم    باشد، به در اين حوزه سودمندهاي   پژوهش
سـازي و سـنجش زبـان     آزمـون  ةجامعـ    آن بـه  ةمطالعـ  ،بشود. لـذا  منجر در سنجش زبان

 شود.   توصيه مي  كداًؤم

  سازي. هاي كمي، سنجش زبان، آزمون ها، روش تحليل داده ها: دواژهيكل
  
  . مقدمه1

باعـث تأييـد    ،پردازي  نظريه   كنند، منجر به  بازي مي   كليدي را در علوم امروزيها نقش   داده
 كننـد. مكنلـي    هـا كمـك مـي     گسـترش رشـته     شـوند، و بـه    ان مينظر بي صاح  يا رد ادعا

)McKinley 2020( كنـد:   مي بندي شناسي كاربردي تقسيم  كلي در زبان ةها را به سه دست  داده
هـاي كمـي در سـنجش زبـان       هاي تركيبي. نقش داده  هاي كيفي، و داده  دادههاي كمي،   داده
كـه   تاجـايي  ،ه اسـت  شناسي كاربردي خيلي پررنگ بـود   هاي زبان  عنوان يكي از زيرشاخه به

شود. علت اين   ترين نوع داده در اين زيرشاخه محسوب مي هاي كمي مهم  حتي امروزه داده
هـا و    كه بـا طراحـي انـواع آزمـون     اين سبب هب ،رشاخه استنيز ماهيت علمي اين زي اهميت

سختي و راحتـي سـؤاالت سـروكار دارد     ةها نظير پايايي و درج سجي آن خصوصيات روان
)Green 2019 نـامرا  مـك  ةعقيـد     ) و اين نيز مستلزم گردآوري داده از نوع كمي آن است. بـه 
)McNamara 2011( ةرشـت  تـأثير دو  تحـت شدت   كه به، ويژگي بارز سنجش زبان اين است 

عنـوان بهتـرين     ، لذا آمار و ارقام بـه ه است گيري بود  شناسي كاربردي و اندازه  تخصصي زبان
  ).Ockey and Green 2020شود (   نوع داده كمي در سنجش زبان مطرح مي

هـاي    هاي كمي در سنجش زبان بر متخصصان آن پوشيده نيسـت، امـا داده    داده اهميت
كه داده ماهيتي خام  اين سبب هب ،دقت تحليل شوند  كه با مگر اين ،ارزش خاصي ندارد محض

هـاي آمـاري جديـد و      همين علت است كـه همـواره روش     دارد و مفهوم خاصي ندارد. به
تا بتوانند نياز آن را برآورده  اند  هاي كمي وارد اين زيرشاخه شده  متنوعي متناسب با نوع داده

 هـاي  ها با استفاده از روش  . تحليل درست و دقيق دادهكنندهاي قبلي را رفع   و معايب روش
 شـود  مـي منجـر   گيـري صـحيح    و نتيجـه  ،نتايج معتبر، بحث ةارائ   آماري متناسب با داده به

)Ary et al. 2019.(   
ها  آن هاي كمي در سنجش زبان، شوربختانه توجه خاصي به  تحليل داده اهميتباوجود 

هـاي رايـج در     هـا در سـنجش زبـان يـا همـان روش       هـاي تحليـل داده    است. روش نشده
 را در قالب يك يا چند فصل در كتبصورت خيلي كوتاه و گذ  ند يا بها شناسي كاربردي  زبان
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 اولينشود. حتي در  ها ادا نمي شوند و حق مطلب درمورد آن شناسي كاربردي مطرح مي زبان
) و Tsagari and Banerjee 2017تاسـاگاري و بنرجـي (   توسـط  سنجش زبـان دوم  ةنمانام راه
 توسـط كـه   زبـان  سـنجش  و سـازي  آزمـون اي   صـفحه صد ششويرايش سوم كتاب   در

منتشر شـد يـك فصـل هـم درمـورد تحليـل        )Shohamy and Or 2017شوهامي و اور (
 جلـدي   تخصصي چهار المعارف ةدايرشود. در تنها    كمي سنجش زبان يافت نمي هاي داده

The Companion to Language Assessment ،  كه كونـان)Kunnan 2014(  سـنجش زبـان      بـه
دهـد و   مـي  هـا را توضـيح    فصل آن ايـن روش  140فصل از  هنُفقط  ،است اختصاص داده

ـ     و از جنبه گيرند  مفاهيم نظري را در بر مي ها اساساً  فصل داده بـراي   ةهـاي كـاربردي و ارائ
منـد بتوانـد     صـورت منسـجم و هـدف     اند. بنابراين، كتابي كـه بـه    ها غافل  كاربرد اين روش

 زا  سنجش زبان مطرح كند و توضيح بدهد بيش هاي كمي را در  هاي رايج تحليل داده  روش
 هـاي   تكنيك :زبان سنجش در كمي هاي  داده تحليلشود. كتاب دوجلدي   پيش احساس مي

موجود را پر  خأل همين منظور وارد بازار شده است تا بتواند    به هپيشرفت هاي  روش و بنيادين
پـردازد و   مـي  هـاي زبـاني   بررسـي داده  صورت منسجم به كند. اين اولين كتابي است كه به

توانـد    فارسي ترجمه نشده است. لـذا نقـد و بررسـي آن مـي     جديدبودن هنوز به   به باتوجه
  سنجش زبان باشد. ةجامع   كردن كتاب به فرصتي براي معرفي

  
  آموزشي و پژوهشي نويسندگان ةپيشين نگاهي به. 2

ملي تعليم و تربيت مؤسسة ) استاديار سنجش زبان در Vahid Aryadoustوحيد آريادوست (
 شـنيداري  المللي  ينب ةمجليانگ سنگاپور است. ايشان سردبير مهمان   نان ةدر دانشگاه فناوران

)International Journal of Listening ( ــال ــ2016در س ــنش  روان ة، و مجل ــيترب ياس  يت
)Educational Psychology(  مجالتـي چـون    ةت تحريريـ ئـ بـود و عضـو هي   2017در سال

ــابي ارزش ــي ي ــيش از  ) Educational Assessment( آموزش ــت. داراي ب ــاه اس ــپنج  ةمقال
 سـنجش زبـان   ةنامـ  فصـل مجـالت اسـت:    اين المللي نظير در مجالت معتبر بين  شده چاپ

)Language Assessment Quarterly،( سازي  آزمون )Language Testing،( آمـوزش   ةنام  فصل
 رايانه از استفاده با زبان يادگيري، و )TESOL Quarterly( زبانان غيرانگليسي   به يسيزبان انگل

)Computer Assisted Language Learning( تربيتي شناسي  روان، و.  
شناسـي زبـان،     فرهنـگ جامعـه  صـاحب كتـب تـأليفي ماننـد     تبار  ايرانيگر  اين پژوهش

 پردازي روايي براي ساخت آزمون شنيداري با اهداف علمي  نظريهو  ها  منظورشناسي، و زبان
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راش در  ةزبان، كاربرد انگار هاي مختلفي مانند سنجش  هاي متعددي را در زمينه  فصل. است
 ههـاي زبـاني نوشـت    آزمون ةسنجي ساز  هاي شنيداري، و اعتبار  زبان، طراحي آزمون سنجش
انتشـارات   چـون  هـم  المللـي    انتشارات معتبر بين درشناسي كاربردي   كه در كتب زبان است

اسـت. در سـال    چـاپ رسـيده    دانشگاه كمبريج، انتشارات بلك وايلي، و انتشارات راتلج به
 ةكسـب جـايز     الملـل بـه    بـين  ةتحقيقـاتي در جامعـ  ـ    علمـي  ةارزندپاس خدمات   به 2019
  شد. موفق  Intercontinental Academia Fellowshipالمللي     بين

) دانشيار مركز مطالعات انگليسي كاربردي در دانشـگاه  Michelle Raquelميشل راكوئل (
شناسـي كـاربردي در     تـدريس دروس زبـان   ةسال سـابق  پانزدهكنگ است. او بيش از   هنگ

كنگ دارد. خانم راكوئل   هاي مختلف هنگ  در دانشگاه را مقاطع مختلف تحصيالت تكميلي
طوالني در مـديريت   ةاست و سابقارتباطات  ةدروس فشرد ةسرپرست پروژ 2018 از سال

المللـي نظيـر    هاي مؤسسات زبان دارد. مقاالت مختلفي در مجالت معتبر بين  طراحي آزمون
چنـدين فصـل كتـاب در كتـب      ةاسـت و نويسـند     چاپ رسـانده   به سنجش زبان ةنام  فصل
المللي مانند انتشارات فرهيختگان   انتشارات معتبر بين دركه  ه است شناسي كاربردي بود زبان

  .ه است چاپ شد )Cambridge Scholars Publishing( كمبريج
  
  شناسي پژوهش . روش3

 ةهـاي انتقـادي و ازحيـث رويكـرد در زمـر       پژوهش ةدستحيث هدف در  حاضر از ةمطالع
) از نـوع طـرح   content analysisاز روش تحليـل محتـوا (   ،هاي كيفـي اسـت. لـذا     پژوهش

شود تا تحليـل   استفاده مي ،هاي جديد كيفي است  كه از روش ،)emergent designپيدايشي (
تر براي بررسـي محتـواي    اين روش بيش ).Ary et al. 2019( ارائه كند را ها  تري از داده  دقيق

د تا معني نهفته در محتوا كن  هاي محتوايي را توصيف مي  شود و ويژگي  نوشتاري استفاده مي
گيرد تـا    فصل اين كتاب دوجلدي موردتحليل محتوا قرار مي 21شود. بنابراين، تمام  نمايان

  ها ترسيم شود.   تري از داده  تر و منسجم   تصوير درست
 

 بنيادين هاي تكنيك: زبان سنجش در كمي هاي داده تحليلاجمالي  معرفي .4
  هپيشرفت هاي روش و

 ة، و هـر دو جلـد يـك مقدمـ    ه اسـت  دوجلدي از سه بخش اصلي تشـكيل شـد   اين كتابِ
 هـاي   تكنيـك : زبـان  سـنجش  در كمي هاي  داده تحليل عنواندارد. جلد اول تحت  مشترك
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 جلد صفحه تنظيم شده است. 272طوالني است كه در  فصل نسبتاً يازدهمتشكل از  بنيادين
 نيـز از سـه   هپيشـرفت  هـاي   روش: زبان سنجش در كمي هاي  داده تحليلدوم كتاب با عنوان 

  صفحه است.  242 در مفصل تشكيل شده است و فصل نسبتاًده بخش اصلي و 
 

 بنيادين هاي تكنيك: زبان سنجش در كمي هاي داده تحليل جلد اول: 1.4

 پذيري نمرات آزمون سازي، پايايي آزمون، و تعميم بخش اول: آزمون 1.1.4

 ، ريتـا گـرين  »هـاي زبـاني    تحليـل سـؤاالت آزمـون   «تحـت عنـوان    ،فصل اول ةنويسند
)Rita Greenسـال     سـي دانشگاه لنكستر انگلستان است. در اين فصـل، نويسـنده بـا     ) استاد

بررسي سه خصوصـيت مهـم      تعليم و تربيت به ةحوز   در سازي  هاي آزمون تجربه در پروژه
پردازد. گرين معتقد است كـه بررسـي كيفيـت سـؤاالت هـر        هاي زباني مي  سؤاالت آزمون

اتفاق  وي معموالً ةگفت   آزمون جديدي بايد قبل از اجراشدن انجام شود، امري ضروري كه به
درواقـع مبـين   ين دليل است كه اين سـؤاالت  ا   ضروت اين كار بهاعتقاد گرين،   به افتد. نمي

ند از: پايايي، سطح دشواري، قدرت تمـايز،  ا آزمون خوب است كه عبارت خصوصيات يك
تحليـل ايـن سـؤاالت       بـه  SPSSافـزار پژوهشـي     ها. گرين با استفاده از نـرم  توزيع گزينه و

 انمتوليـ    بـه  توانـد   يروش مـ  نيمعتقد است كه ا ني. گردهد  مي جواب ها آن به پردازد و مي
  و اجرا كنند. يرا طراح يونقص بعي  بي آزمون كمك كند تا ها   آزمون يبرگزار

 )univariate generalizability theoryمتغيري ( پذيري يك تعميم ةنظري فصل دوم كتاب به
سـاواكي   ياسـوا  ت. نويسـندگان ايـن فصـل خـانم    شده اس   در سنجش زبان اختصاص داده

)Yasuyo Sawakiژاپن، و خانم زيومينگ  يشناسي كاربردي دانشگاه واسيدا  )، استادتمام زبان
، ETSسـازي   آموزش جهاني در سازمان جهـاني آزمـون   )، مدير اجراييXiaoming Xiزي (

 ةانـداز   آزمـوني بـه   پـذيري هـر     هستند. نويسندگان اين فصل معتقدند كـه پايـايي و تعمـيم   
بررسـي پايـايي    بـه  ،با استفاده از ايـن نظريـه   ،دارد. لذا سنجي آن اهميت خصوصيات روان
   بـه  GENOVA  افـزار  نـرم  نويسندگان با استفاده از پردازند.  پذيري نمرات مي   آزمون و تعميم

ها را موردبحث و  كنند و آن  پردازند و نتايج را بيان مي  نويسي مي  تحليل يك فعاليت خالصه
 ةنظريـ    گيرند نقاط قوت ايـن نظريـه نسـبت بـه      نويسندگان نتيجه ميدهند.   بررسي قرار مي

توانـد    مـذكور مـي   ةكه نظري اين سبب هب ،مقايسه نيست حقيقي قابل ةكالسيك اندازگيري نمر
تـري از    كند و نتايج معتبـر  آموزان را تحليل  گذار بر روي نمرات زباناثرزمان چند عامل   هم

 ا بدهد.م   ها به هاي آن   توانايي
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 ) در سـنجش زبـان  multivariateمتغيره (  پذيري چند  تعميم يةفصل سوم در ارتباط با نظر
تعليم و  ةشناسي دانشكد  استاديار زبان )Kirby C. Grabowskiاست. كايربي سي گرابوسكي (

) اسـتاديار  Rongchan Linآمريكا و ران چـان لـين (   ةتربيت دانشگاه كلمبيا در اياالت متحد
كردن ايـن نظريـه    در كاربردياي   هاي ارزنده  ند كه تجربهريانگ سنگاپو  نان ةدانشگاه فناوران

ها را در سنجش   گفتاري استفاده كردند تا بتوانند دادهـ   نويسندگان از آزمون شنيداري. دارند
را بحث و ها  تحليل كنند، نتايج را ارائه بدهند، و آن mGENOVAافزار   زبان با استفاده از نرم

پـذيري    تعمـيم  ةبررسي كنند. اگرچه نويسندگان معتقدند كـه ايـن نظريـه مشـكالت نظريـ     
نيسـت. مشـكل اساسـي نظريـه، كـه       يونقصـ  عيـب   بـي  ةكند، نظريـ   متغيري را رفع مي  يك

هـا را    رغيـ تحليل كلي از مت كنند، اين است كه  آن اشاره مي   گيري به نويسندگان نيز در نتيجه
كننـد محققـان از     توصيه مـي  ،نيست. لذا تر تحليل در سطوح جزئي   كند و قادر به  فراهم مي

) many-facet rasch measurementچنـدوجهي راش (  ةهاي تكميلي ديگري نظير انگار   روش
 استفاده كنند. 

  )unidimensional Rasch modelبعدي راش ( يك ةبخش دوم: انگار 2.1.4
بـودن   بعـدي   راش در سـنجش زبـان: يـك    ةاسـتفاده از انگـار  فصل چهارم در اين بخش به 

)unidimensionality) و استقالل موضعي (local independence   اختصاص يافتـه اسـت. در (
)، استاد پژوهشي مركز مطالعات سنجش زبـان دانشـگاه   Jason Fanاين فصل، جيسون فان (

گيـري    شـناس سـنجش و انـدازه   )، اسـتاد سر Trevor Bondملبورن اسـتراليا، و تـرور بانـد (   
كنند. فان و باند معتقدنـد كـه بـراي      راش را تشريح مي ةدانشگاه جيمز كوك استراليا، انگار

 گفتـة  كـه، بـه   بـودن و اسـتقالل موضـعي    بعـدي   يـك  فهم اين انگاره بايد دو الزام مهـم آن 
 »ناديـده گرفتـه شـده اسـت     تحقيقات قبلي سـنجش زبـان معمـوالً    ةدر پيشين«نويسندگان، 

)Aryadoust and M. Raquel 2019: 99( فصل، نويسندگان با استفاده از  ةرعايت شود. در ادام
بررسي    به Winstepsافزار   ) و نرمpartial credit Rasch modelاي راش (  امتيازدهي پاره ةانگار
كه بخشي از آزمون بسـندگي  پردازند   مي بودن و استقالل موضعي آزمون شنيداري بعدي  يك

نويسندگان اين است كه  ةچين ساخته و برگزار شد. توصي انگليسي بود و در دانشگاه فودان
 ) هـر آزمـوني و  construct validity( ةرساندن عوامل غيرمرتبط بر روايي ساز حداقل براي به
اين دو    ربوط بهمحققان نتايج م كه خوانندگان براي فهم بهتر نتايج بهتر است كمك به براي

 راش را گزارش بدهند.  ةالزام انگار
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دانشـيار مركـز مطالعـات انگليسـي كـاربردي دانشـگاه       در فصل پنجم، ميشل راكوئـل،  
 differential itemراش را در تحليـل كـاركرد افتراقـي سـؤال (     ةاستفاده از انگار كنگ، هنگ

functioningدهد. اين فصل دراصل   حث قرار ميسنجش زبان موردب     ) در تحقيقات مربوط به
شـد.   راش است كه در فصـل قبلـي معرفـي    ةهاي انگار  ويژگي   بحث مربوط به ةدهند  ادامه

را بـا اسـتفاده از   ) DELTAدلتـا (  نويسنده كاركرد افتراقي سؤاالت قسمت شنيداري آزمـون 
كند كه اگرچه تعدادي از سؤاالت اين   كند. نتايج بررسي مشخص مي  راش بررسي مي ةانگار

االت معيـوب  ؤتـأثير ايـن سـ    تحـت آزمون تشخيصي كاركرد افتراقي داشتند، نتايج آزمـون  
 نگرفتند.   قرار

انگـاره، و دو الـزام مهـم آن     هـاي ايـن    راش، ويژگـي  ةسـاد  ةدر دو فصل قبلي، انگار
راش است. در اين فصل،  ةهاي خانواد  ساده يكي از انگاره ةبررسي قرار گرفت. انگارمورد

 ةهـاي انگـار    نـام     بـه  را راش ةديگر از خـانواد  ة) كاربرد دو انگارIkkyu Choiايكيو چوي (
 اي راش  امتيـازدهي پـاره   ة) و انگـار Rasch rating scale modelدهـي راش (    مقيـاس نمـره  

)partial credit Rasch modelبـا هـم    ها را آن كند و  ) را در مطالعات سنجش زبان معرفي مي
نامه  بررسي ساختار پرسش   انگيزشي به ةنام كند. نويسنده با استفاده از يك پرسش مي مقايسه

ـ      با استفاده از اين دو انگاره مي  ةپردازد. با استفاده از نمودارهـاي گرافيكـي، جـداول، و ارائ
براي بررسي سـاختار   اي راش  امتيازدهي پاره ةدهد كه انگار  آمارهاي فني، نويسنده نشان مي

رسـد و   مـي  خيلي جالـب بندي   يك جمع   تر است. درخاتمه، نويسنده به  نامه مناسب پرسش
هـا   توان بااطمينان گفت كه آن  مي«قدمت اين دو انگاره،    به كه باتوجه اين؛ زيبايي دارد ةجمل

 »اند  زبان شده حالتي در مطالعات سنجش  هاي چند  هاي تحليل داده  ناپذير روش بخش جدايي
)ibid.: 149.(  

وجهـي راش و كاربردهـاي آن در سـنجش      چند ةانگار     فصل آخر در اين بخش به
 راشة خـانواد  ة  تـرين انگـار    عنـوان پركـاربرد    اي كـه از آن بـه    انگـاره  .زبان تعلق دارد

)Aryadoust et al. 2020نامرا ( شود و مك  ) نام برده ميMcNamara 2011: 436 ( پيدايش آن را
ـ Thomas Eckes(كند. تامس اكيز   ) تعبير ميquantum leap( »جهش كوانتومي« به  ة)، با تجرب

 ،پردازد. نويسـنده   معرفي اين انگاره مي   عملي و تحقيقاتي خود در اين زمينه، به ةسال چندين
تـا بـا   كنـد    بعد از معرفي و توضيح آن و مرور مطالعات مرتبط با سنجش زبان، تـالش مـي  

يك آزمون نوشتاري كاربرد اين انگاره را نشان بدهد. براي اين كار  ةهاي آماد  استفاده از داده
همين منظور طراحي شـده اسـت. نويسـنده نشـان        كه بهاستفاده كرد  FACETSافزار   از نرم
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حين گيري مصححان در ل سختتوان با استفاده از اين انگاره به تحلي  دهد كه چگونه مي مي
كاربردي  دو ؛ها را بررسي كرد دهي آن  ) نمرهconsistencyپارچگي ( دهي پرداخت و يك  نمره

پذير نيست. در صفحات پايـاني فصـل، اكيـز بـه      راش امكان ةهاي قبلي خانواد  كه با انگاره
كـه   اي است و كاربردهاي عملي   كه در اين زمينه صورت گرفته كند  اشاره مي هايي  پيشرفت

زند و اين  مي گريزي  گيز استفاده از اين انگارهبران  موارد بحث   به چنين هم اين انگاره دارد. او 
حـالتي    هاي چند  تحليل دادهبراي  ConQuest چون هم هاي ديگري   افزار  فصل را با معرفي نرم

  دهد.   خاتمه مي

  يمتغير ي و چندمتغير خش سوم: تحليل آماري يكب 3.1.4
 ) و تحليـل t.testها با استفاده از آزمون تي (  گروه  فصل هشتم از بخش سوم، تفاوت بيندر 

 شـود. تقبـا آليـف تبـرك      ) در سـنجش زبـان بحـث مـي    analysis of varianceواريـانس ( 
)Tuğba Elif Toprakاين فصل، اين دو آزمون رايج و پركـاربرد را بـا اسـتفاده از     ة)، نويسند

و  .دهد. نويسنده ابتدا آزمـون تـي    ) توضيح ميdatasetداده ( ةو مجموعهاي متعدد و د  مثال
دهـد،    هـا را توضـيح مـي    هـاي آن   فرض  كند، پيش  سپس تحليل واريانس را معرفي مي

 هاي غيرپارامتريـك  آزمون كند، به آماري مرتبط با اين دو آزمون را تشريح مي مفاهيم
)non-parametric tests  ماننـد (Mann-Whitney U Test ،Kruskal-Wallis Test و ،Friedman’s Test 

 و تحليل واريانس .هاي آزمون تي  فرض  پيش كه اگر و اين كند كه بايد استفاده شود اشاره مي
 انـد مـرور    جش زبـان اسـتفاده كـرده   نشوند و مطالعاتي را كه از اين دو آزمون در سـ  نقض
شود شـبهاتي كـه خواننـده درمـورد ايـن دو        باعث ميكند. توضيحات مبسوط نويسنده  مي

 آزمون دارد برطرف شود. نويسنده در قسمت دوم مقاله با استفاده از ايـن دو آزمـون در دو  
كنـد. بـا اسـتفاده از      ها آشنا مي خواننده را با كاربرد آن  مرحله    به متفاوت مرحله ةداد ةمجموع

آموزان تركـي بررسـي     يادگيري تلفظ زبان دري را هاي انگليس  يك آزمون تلفظ، تأثير آهنگ
مطلـب   دركد و با اسـتفاده از يـك آزمـون    را نشان بده .كند تا بتواند كاربرد آزمون تي  مي

اي سال اول، سال دوم، سال سـوم، و    سطح توانايي درك مطلب را درميان دانشجويان تركيه
خواننده توضـيح بدهـد.      اريانس را بهكند تا كاربرد تحليل و  سال چهارم دانشگاه بررسي مي

شـد آشـنايي    ين دو آزموني كه در اين فصل مطـرح اگرچه اكثر خوانندگان ممكن است با ا
هـاي آشـنا     كارگيري زبان ساده، و استفاده از سـناريو  هها، ب آن ةارائ ة  نسبي داشته باشند، نحو

  شود. ها براي خواننده مي باعث فهم بهتر آن
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نـد و  ا ) نويسندگان فصـل نهـم  Michelle Y. Chenچن ( .و ميشل واي )Zhi Li(ژي لي 
) و تحليـل كوواريـانس   analysis of covariance(كوواريـانس  كنند كاربرد تحليل   تالش مي

) را در سـنجش زبـان توضـيح دهنـد.     multivaraite analyais of covarianceه (متغيـر  چنـد 
دوي ايـن دو آزمـون ايـن اسـت كـه تـأثير        كنند كه هدف از هـر   نويسندگان استدالل مي

خصوصـيتي كـه در تحليـل واريـانس وجـود نـدارد.        ؛هاي كمكـي را كنتـرل كننـد     متغير 
دهند. با اسـتفاده از    زياد اين دو آزمون را توضيح مي هاي نسبتاً  فرض  نويسندگان ابتدا پيش

المللـي)،    آمـوزان بـين    سـنجش دانـش زبـاني دانـش     ة(برنامـ  PISAبخش خواندن آزمون 
مراحل اجراي ايـن دو آزمـون    SPSSافزار محبوب و پركاربرد    نويسندگان با استفاده از نرم

 تحقيق و تحليلـي كـه در ايـن    ةكنند. براساس پيشين  آماري را براي خوانندگان توصيف مي
تجربـي و    هـاي تحقيقـاتي شـبه     گيرند كـه در طـرح     دادند، لي و چن نتيجه مي فصل انجام

جاي استفاده  ه) بهتر است بquasi-experimental and correlational research plans( بستگي هم
هاي   متغير  ها معموالً  در اين نوع طرحزيرا  ،از تحليل واريانس از اين دو آزمون استفاده شود

. گذارند و نتايج را ممكن است تغيير بدهنـد   مياثر وابسته  متغير كمكي وجود دارند و روي 
و  .اعتقاد نويسندگان، در مقايسه با آزمون تي بودن اين دو آزمون، به  رغم اهميت و مفيد علي

  شود.  ها استفاده مي  ميانگين نمرات گروه ةها براي مقايس تر از آن تحليل واريانس كم
 ) در سـنجش زبـان را بررسـي   linear regressionفصل دهم كـاربرد رگرسـيون خطـي (   

) Husein Taherbhai) و حسين تاهرباي (Daeryong Seoرا داريانگ سيو (كند. اين فصل  مي
روي تفـاوت ميـانگين نمـرات     در دو فصل قبلي در اين بخش، تمركز اصلي بـر  اند.  نوشته
) يك يا چند predictor( ةكنند  بيني  ها بود، اما در اين فصل هدف اين است تا تأثير پيش   گروه

همين دليل، دو نوع مهم رگرسيون خطـي     وردبررسي قرار بگيرد. بهوابسته م متغير در  متغير 
) multipe linear regressionمتغيري (  ) و رگرسيون خطي چندsimple linear regressionساده (

)، linearity( بودن ها ازجمله خطي هاي آن  فرض  هاي بين آن دو و پيش  شود و تفاوت  مطرح مي
 توزيع و )،homoscedasticityپراكنشي ( )، همmulticollinearityمستقل (هاي   متغير بستگي  هم

داده براي بررسي رگرسيون خطي كه  ةشود. نمون  ) توضيح داده ميnormalityها (  ه  نرمال داد
روي  ) بود كه بـر proficiencyهاي آزمون بسندگي (  بخشي از داده ،در اين فصل استفاده شد

يج، نويسندگان نتا دربارة و بحث ،ها، ارائه  شده بود. بعد از تحليل دادهآموز اجرا   زبان پانصد
در كتـب تحقيـق    كنند كـه معمـوالً   مي گرسيون خطي اشارهنكات جالبي در استفاده از ر   به

مطلبي كه بيش از  ،اول در استفاده از رگرسيون ةشوند. نكت  شناسي كاربردي مطرح نمي  زبان
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هـا    متغيـر  است كه محقق بايـد در انتخـاب    دانش عميقي ،دارد تاهميرياضي آن هاي   جنبه
 واقعـاً  بيني استفاده شود،  ها براي پيش  اگر صرفاً از اين آزمون كهاست  داشته باشد. دوم اين
زيرا  ،هاي رگرسيون خطي باشند  فرض  گران نگران نقض برخي از پيش نيازي نيست پژوهش
ها نتواند   فرض    ) است كه نقض برخي از پيشrobustكافي استوار (   ةانداز  اين آزمون آماري به
  تأثير قرار بدهد.  تحت) را regression coefficientsضرايب رگرسيون (

 exploratory factorدر فصل پاياني جلد اول، نويسندگان كاربرد تحليل عاملي اكتشافي (

analysis انـگ ( كننـد. ليمـي ژ    ) را در سنجش زبان تشريح مـيLimei Zhang لـو    ) و ونشـو
)Wenshu Luoعهـده دارنـد. در ابتـداي فصـل، معرفـي خيلـي         ) نويسندگي اين فصل را بر

كـاهي   هـاي داده   ي و يكي از روشمتغير   عنوان روش آماري چند  كوتاهي از تحليل عاملي به
)data reduction تأييـدي تحليـل عـاملي اكتشـافي و تحليـل عـاملي       ــ   ) و دو نوع مهـم آن  
)confirmatory(    مهم در اجـراي  مرحلة شود. سپس، تحليل عاملي اكتشافي و پنج   ارائه مي ـ

دهنـد كـه غايـت      شود. نويسندگان درادامه توضيح مـي   آن با جزئيات كامل توضيح داده مي
اصلي تحليل عاملي اكتشافي شناسايي عوامل اساسي است كه براي سنجش صفت مكنـون  

)latent traitابـزاري كـه    هر ةروايي ساز ،درواقع ؛شود  نامه يا آزمون استفاده مي ) در پرسش
ن بـا  اهمـين منظـور، مؤلفـ      ) مورداستفاده قرار بگيـرد. بـه  testeesها (  براي سنجش آزمودني

 ) بـه reading test strategy use questionnaireهـاي خوانـدن (    بـرد  راه  ةنامـ  استفاده از پرسش
پردازند. نتايج تحليل عاملي  مي هاي خواندن دانشجويان چينيبرد راه شناسايي عوامل اساسي   

ريـزي، ارزيـابي، نظـارتي، تلفيقـي، اسـتنباطي،        هاي برنامـه برد راه اساسي شامل  برد راه هفت 
درسـت   ةاسـتفاد    پاياني فصـل بـه   دهد. قسمت  تصاعدي، و شناسايي اطالعات را نشان مي

هاي   در كارگاه كه شود  گران توصيه مي پژوهش ي اكتشافي اختصاص دارد كه بهتحليل عامل
ها را با استفاده از اين   كنند تا بهتر بتوانند داده كت كنند و مقاالت جديد را مطالعهمرتبط شر

  آزمون آماري پيچيده تحليل كنند.
  

  هپيشرفت هاي روش: زبان سنجش در كمي هاي داده تحليلجلد دوم:  2.4
  پاسخ در سنجش زبان ـ  سؤال ةپيشرفتهاي  بخش اول: انگاره 1.2.4

 mixed Raschتركيبي راش ( ةاستفاده از انگار ةبخش اول از جلد دوم فصلي دربار ةآغازكنند

modelــدن و درك مطلــب ــراي ســنجش خوان ــا بقــايي (اســت ) ب ) Purya Baghaei. پوري
 )، و مونيـك Samuel Greifگريـف (  )، سـاموئل Christoph J. Kemperكريستوف جي كمپر (
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دهنـد. قسـمت اول مقالـه بـا       ) درمورد اين انگاره توضيح ميMonique Reichertرايهارت (
بررسي مطالعات خيلي كمي كه در سنجش زبان با استفاده از ايـن انگـاره صـورت گرفتـه     

درك  هـاي بخـش خوانـدن و     رسد. قسمت دوم فصل به تحليل مجدد داده  پايان مي  است به
 2011  هـاي آن در سـال     مطلب آزمون سراسري (كنكور) اختصاص داده شده است كه داده

پنهـان آزمـودني    ةتركيبـي راش دو طبقـ  انگارة گردآوري شده بود. نويسندگان با استفاده از 
ها متفـاوت اسـت. نويسـندگان ادعـا       كنند كه سطح دشواري سؤاالت براي آن  شناسايي مي

 ؛دارنـد  ها تعلق آن   ها به  كند كه آزمودني  اره طبقات پنهاني را شناسايي ميكنند كه اين انگ مي
گيرنـد كـه     طور نتيجه مـي  كند. نويسندگان اين  ها آن را اثبات مي  ادعايي كه نتايج تحليل داده

ها استفاده   ) آزمونmultidimensionalityبودن ( بعدي  توان از اين انگاره براي شناسايي چند مي
اسـت   كنند اين  آن اشاره مي   ها نيز به اين انگاره وارد است و آن   ، البته ايراد بزرگي كه بهكرد
 هاي آماري زيادي براي تحليل نياز دارد.  داده   كه به

 هاي شنيداري زبان اول عنوان  ) راش در آزمونmultidimensionalبعدي (  هاي چند   انگاره
) Jens  Fleischer) و جـانز فاليشـر (  Christian Spodenفصل دوم است. كريستين اسـپودان ( 

بعـدي    هاي چند  دهند. در ابتداي فصل، درمورد پيدايش انگاره  درمورد اين انگاره توضيح مي
 ةسـنجش زبـان را ناكارآمـدي انگـار       شود و علت ورود آن به  در سنجش زبان صحبت مي

دارد و اعمـال ايـن    بعدي و پيچيده  هيتي چندكه زبان ما اين سبب هب ،دانند  بعدي راش مي    يك
ها ممكـن اسـت عوامـل زبـاني ديگـري كـه         هاي ساده در سنجش عملكرد آزمودني  انگاره

هـاي    كننـد كـه روش   مي دهد ناديده بگيرد و استدالل  تأثير قرار مي تحتتوانايي آزمودني را 
زباني را تبيين كنند. بـا اسـتفاده از    ةپيچيدهاي   متغير توانند   ترند و بهتر مي  بعدي مناسب  چند

شـود و كـاربرد آن در     توضيح درمورد اين انگاره پرداخته مي   )، بهdidacticرويكرد تعليمي (
صـورت مبسـوط     شود. نويسـندگان بـه    سنجي يك آزمون شنيداري تشريح مي  ساختار روان

دهنـد كـه     كننـد و توضـيح مـي    مـي  آن را در ساختار اين آزمون توصيفمزاياي استفاده از 
ها استفاده   تر پايايي آزمون شنيداري و ساير آزمون  دقيق ةشود براي محاسب  طور از آن مي هچ

ها در سـنجش   آن ةبعدي راش و استفاد  هاي چند  كرد. اين فصل با معرفي كوتاه ساير انگاره
  رسد.  پايان مي   زبان به

شـناختي   ةشـود. انگـار    بعـدي مطـرح مـي     چند هاي  در فصل سوم، يكي ديگر از انگاره
 ةنـوعي از انگـار      ) بـه log-linear cognitive diagnosis modelingتشخيصي لگاريتم خطـي ( 

 شناسـي را بـا    سنجي و روان هاي دو علم روان  شود كه ويژگي  چندبعدي غيرراش اطالق مي
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تسـلط   در اين است كه اين انگارهبعدي راش   هاي چند  كند و فرق آن با انگاره  هم تلفيق مي
كنـد. بعـد از بحـث مفصـلي       گيري مي  ) را اندازهsubskillsهاي فرعي (  مهارت ها به  آزمودني

كه با استفاده از آن  را دگان مطالعاتينهاي رياضي و مباني نظري انگاره، نويس  ويژگي ةدربار
، با استفاده از يك تر بيش ي فهم كنند. درادامه، برا  در سنجش زبان انجام شده است مرور مي

 ،ارائه ،ها  دهند و براساس تحليل داده  ها و خصوصيات آن را نشان مي  آزمون شنيداري كاربرد
ـ     كنند كـه يكـي از مهـم     يج ادعا مينتا ث دربارةو بح اطالعـات   ةتـرين كاربردهـاي آن ارائ

هـاي ايـن     فصل محدوديتبخش اين   تشخيصي درمورد توانايي سؤاالت آزمون است. پايان
  شود.  صورت گذرا اشاره مي  ها به آن   انگاره است كه به

بندي  دستهـ    مراتبي تشخيصي  سلسله ة) كاربرد انگارHamdollah Ravandحمداهللا راوند (
)hierarchical diagnostic classification model  ــب ــدن و درك مطل ) را در ســنجش خوان

 ةشـناختي تشخيصـي لگـاريتم خطـي در فصـل قبلـي، انگـار        ةارمانند انگ .دهد  توضيح مي
است كه در  هاي شناختي تشخيصي  بندي يكي ديگر از روش  دستهـ    مراتبي تشخيصي   هسلسل
پـس از معرفـي انـواع     ،هاي اخير در سنجش زبان دوم اهميت پيدا كرده اسـت. راونـد   سال
معرفـي و توضـيح    سنجش زبان دوم، بهها در  آن ةبندي و استفاد  هاي تشخيصي دسته  روش

كنـد كـه     پردازد. نويسنده درادامه بحث مـي   مفاهيمي اساسي نظير انتخاب و برازش مدل مي
) مانند آزمون كارشناسي ارشد norm-referencedهاي هنجاري (  اين انگاره براي بررسي آزمون

كه  اين سبب هب ،مناسب استشود بسيار   آموزش زبان انگليسي كه هرساله در ايران برگزار مي
دهد شناسايي كنـد و هـم    مي هايي كه عملكرد آزمودني را توضيح  متغير تواند روابط بين   مي
هـاي كـاربردي بـراي      كار  راه ةديگر را كشف كند. مقاله با ارائ هم   ها بهمتغير كه وابستگي  اين

  رسد.   ان مييپا  بهها با استفاده از اين انگاره   تحليل داده براي انتخاب مدل

  ه در سنجش زبانپيشرفتهاي آماري  بخش دوم: روش 2.2.4
شـوند كـه يـك     ه در سنجش زبان دوم بحـث مـي  پيشرفتدر اين بخش، چهار روش آماري 

عنـوان مثـال،     ها. بـه   متغير معلولي درميان ـ    علي ةايجاد رابط: خصوصيت مهم مشترك دارند
ساختاري سازي معادالت   راكوئل، و وحيد آريادوست مدلميشل )، Xuelian Zhu( ژوليان ژو

)structural equation modellingهاي بسندگي   ها در آزمون  بيني عملكرد آزمودني  ) را در پيش
آزمون مهم  دو بررسي   كنند. با استفاده از اين روش، نويسندگان به  زبان انگليسي بررسي مي

خواهنـد    پردازند و مي هم بسندگي زبان انگليسي) ميهاي م  (آزمون IELTSو  DELTAيعني 
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كننـد    كسب مـي  DELTA  ها از آزمون  اين پرسش پاسخ بدهند كه آيا نمراتي كه آزمودني   به
بـر كـاربرد    كنـد. عـالوه   بينـي  گيرند پـيش   مي IELTSها در آزمون  كه آن را تواند نمراتي  مي

تـوان بـراي     سازي معادالت ساختاري را مـي   كنندگي، نويسندگان معتقدند كه مدل  بيني پيش
  هاي قبلي استفاده كرد.   ها و تأييد فرضيه  آزمون ةسنجي روايي ساز  اعتبار

 چـارك  كند كه اصطالحاً  سازي رشد عمومي معرفي مي  فصل ششم روشي را براي مدل
آن  ةنام دارد و براي محاسـب  SGP ) ياstudent growth percentileآموزان (  رشد عمومي دانش

شود. ويژگي بـارز ايـن روش     ) استفاده ميquantile regressionاز روش رگرسيون چاركي (
ساني  هايي كه عملكرد يك  ها را با توانايي آن دسته از آزمودني  اين است كه توانايي آزمودني

كه نمرات آزمون فعلي بـراي   زمانياين معني كه حتي    به .كند  اند مقايسه مي  در آزمون داشته
هـم فـرق   با ها  آن SGPنمرات واقعي  ،سان باشد دو آزمودني با سوابق آزموني متفاوت يك

علـت كمبـود فضـا از آن      دهند كه بـه   مثالي كاربردي ارائه مي 128دارد (نويسندگان در ص 
مانند منحنـي  هاي مشابه   شود). ويژگي بارز ديگر اين روش كه آن را از روش  نظر مي  صرف

) multilevel modellingسطحي (  سازي چند  ) و مدلlatent growth curveرشد عمومي نهفته (
ندارد كه خود آن يك  نياز )test equatingارزسازي آزمون ( هم كند اين است كه به متمايز مي

يـابي   آمـوزان را در ارزش   گير است. سيو و تاهرباي چارك رشد عمومي دانـش   فرايند وقت
انگليسي با اسـتفاده از روش چـارك    ي زبان) آزمون بسندگformative assessmentتكويني (

هـاي    هاي آزمون بسـندگي كـه بـين سـال     كنند. براي اين كار، از داده  رگرسيوني بررسي مي
شده بود استفاده كردند و نشان انجام آموزان ابتدايي آمريكايي   بر روي دانش 2009و  2005

 ةگرفتن نمر ةكه الزمرا  GSPنمرة ها براي كسب  توان گرايش آزمودني   چگونه مي دادند كه
اين باورند كه اين روش روش خوبي براي بررسي  اندازه گرفت. نويسندگان بر برش است

 ةتغييراتي است كه در چهار مهـارت شـنيداري، گفتـاري، خوانـدن، و نوشـتن درطـي بـاز       
  گيرد.  مي مدت صورت    طوالني
سازي   ) مدلKhaled Barkaoui) و خالد باركاوي (Yo In’nami(فصل هفتم، يو اينامي در 

كننـد.    پذيري نمرات آزمون زبان انگليسي معرفي مي  چندسطحي را براي بررسي منابع تغيير
كننـد تـا بـه ايـن       اي كوتاه با استفاده از يك نمودار گرافيكي سعي مي  نويسندگان در مقدمه

ند مند گله كنند و  كنند. سپس، اين روش را در سنجش زبان دوم تشريح ميد پيدا وروش ور
ندرت در اين حوزه استفاده شده است. درادامه، منطق رياضي اين روش   از اين روش به كه

به تحليل مجدد بخشي  ،شود. در قسمت دوم فصل، با استفاده از اين روش  توضيح داده مي
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بـين واژگـان و توانـايي     ةپردازند تا رابط  ) و اينامي ميKoizumiكوزامي ( ةهاي مطالع  از داده
هـا،    مالحظاتي در استفاده از اين روش نظير حجـم داده    گفتاري را بررسي كنند. درادامه، به

هايي براي  نمود خاتمه، رهكنند. در  افزار اشاره مي  )، و نوع نرمmissing dataشده (  هاي گم  داده
 دهند.  سنجش زبان دوم ارائه مي ةبراي مطالعات آتي در حوزاستفاده از اين روش 

كـه از روش   ايـن  سبب هب ،فصل قبلي در اين بخش است ةدهند نوعي ادامه  فصل پاياني به
هـا در    با اين تفاوت كه نوع داده ،شود  ها استفاده مي  سطحي براي تحليل داده  سازي چند  مدل

هـايي كـه     )، دادهlongitudinal dataهاي طولي را (   دادهاين فصل متفاوت است و نويسندگان 
، باركـاوي و  سـبب همـين     كنند. به  شود، با اين روش بررسي مي  در بلندمدت گردآوري مي

شده از آزمون انگليسـي پيرسـون     وريآهاي گرد  اينامي، نويسندگان اين فصل، مجموعه داده
)pearson test of englishكردند  بررسي 2015و مي  2014هاي بين آوريل   سال ة) را در فاصل

اسـتفاده از   بگيـرد. بـا   ها ايجاد شده بود موردارزيابي قرار  تا تغييراتي كه در نمرات آزمودني
شوند، و در انتهاي   جزئيات ارائه مي شوند، نتايج مطالعه با  ها تحليل مي  داده HLM6افزار   نرم

رسـد كـه    مـي  پايـان  كنند. اين فصـل درحـالي بـه     اشاره ميهاي مطالعه   محدوديت   فصل به
  تواند مبناي تحقيقات بعدي قرار بگيرد.  كنند كه مي  نويسندگان سؤاالتي را مطرح مي

-nature-inspired dataگرفته از طبيعت ( كاوي الهام هاي داده روش: سومبخش  3.2.4

mining methodsدر سنجش زبان (  
 ةپيشـرفت رسـد كـه در ايـن بخـش پايـاني دو روش        پايان مي  جلد دوم كتاب درحالي به

تـوان    نـدرت مـي    شوند كه در سنجش زبان بسيار تازگي دارند و به  كاوي معرفي مي داده
شناسي كـاربردي مطلبـي پيـدا      يا حتي كتب زبان نها در مجالت سنجش زبا درمورد آن
شود كه براي شناسايي   اطالق ميه پيشرفتهاي آماري   گروهي از روش كاوي به  كرد. داده

 رود  كار مي هخطي ب  ها نظير روابط خطي و غير  ) در دادهhidden patternsالگوهاي پنهان (
)aryadoust and Goh 2020( بندي  از خوشه اند عبارت كاوي   ). كاربردهاي مهم دادهclustering ،(

در ايـن   ).Winne and Baker 2013سـازي (   بينـي، و خالصـه    )، پيشclassificationبندي (  طبقه
  شود.  خواننده معرفي مي   كاوي به    روش داده بخش، دو

 classificationبنـدي (    در فصل نهم، آريادوست و گه روش درخت رگرسيوني و طبقـه 

and regression treesبيني سطح دشواري سؤاالت آزمون شنيداري بـه   ) را براي بررسي پيش 
كننـد و    كوتـاهي بيـان مـي    ةهمين منظور، ابتدا مقدم   كنند. به  سنجش زبان معرفي مي ةجامع
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 ةدهنـد. بعـد از ايـن مقدمـ      بندي، و رگرسيون را توضيح مي  كاوي، طبقه  مفاهيمي چون داده
مفاهيم بنيـادي   دربارة پردازند و  تبيين اين روش مي   به ،كوتاه، با استفاده از يك مثال فرضي

 متغيـر  )، بـرازش، و شـاخص اهميـت    cross-validationسـنجي متقابـل (    مله اعتبـار جآن از
)variable importance index كه در اين زمينه در  را اي  تنها دو مطالعه ،. درادامهكنند مي) بحث

سـطح   ،تفاده از ايـن روش كننـد. سـپس، بـا اسـ      خالصه مي ه است سنجش زبان انجام شد
 هـا بـه    كنند. بـا اسـتفاده از تحليـل داده     شنيداري را بررسي مي سؤال آزمون  321دشواري 
 يابند كه سطح دشواري را به  ) دست ميif-then rulesگاه (  آنـ    هاي اگر  اي از حكم  مجموعه
علـت جديـدبودن آن در سـنجش زبـان، نويسـندگان        سازد. به  هاي زباني مرتبط مي  ويژگي
 پـذير  نتـايج تعمـيم     هاي ديگر استفاده شود تا بتوان بـه   طيحكنند تا از آن در م  نهاد مي پيش

  دست پيدا كرد.
 نينمـاد  ونيرگرسـ بخش اين بخش از جلد دوم كتـاب فصـلي اسـت بـا عنـوان        پايان

بـراي  ) evolutionary algorithm-based symbolic regressionي (تكـامل  تميبـر الگـور   يمبتنـ 
ايـن فصـل،    ةواژگـاني. آريادوسـت، نويسـند   ـ   بين خواندن و دانش دستوري ةتعيين رابط

سنجش زبان در مجـالت   ةكند كه فقط خود او توانسته است در حوز  مبحثي را مطرح مي
اتي قـ تواند شروع خوبي براي تحقي  رو، اين فصل مي  شناختي مقاله چاپ كند. ازاين غيرزبان

ست تمام تالش خـود را  دليل جديدبودن آن، آريادو  دست در سنجش زبان باشد. به  اين از
اي بـراي خواننـده     گيرد تا مفاهيم و اصطالحات فني اين روش را با زبـان سـاده    كار مي هب

شود. نويسنده بـا اسـتفاده از     توضيح دهد و در اين مسير رنج بسيار زيادي هم متحمل مي
آن بـا يـك روش رگرسـيون     ةسـ يهاي يك آزمون بسندگي با اين روش و مقا    تحليل داده

بينـي توانـايي خوانـدن      تـري بـراي پـيش     دهـد كـه ايـن روش مناسـب      خطي نشـان مـي  
دهـد كـه     كند. درخاتمه، نويسنده هشـدار مـي    تري را ارائه مي  هاست و نتايج دقيق  آزمودني

تر ايـن اسـت كـه پـس از       هايي شد و عاقالنه  چنين روش ةنبايد مجذوب معادالت پيچيد
هاي مرسوم رگرسـيون خطـي مقايسـه كـرد تـا       ها با اين روش آن را با روش  داده برازش

 دست آوريم. هها ب  تري از داده  تصوير دقيق

 

  . امتيازات كتاب5
هاي بعـدي توضـيحات     فردي دارد كه در قسمت  هاي منحصربه  جلدي ويژگي  اين كتاب دو

  شود.  ها داده مي مبسوطي درمورد آن
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  كتاببودن  جامع 1.5
آن اشاره شد، كتاب حاضر اولين كتابي اسـت كـه      هاي پيشين نيز به  طوركه در قسمت همان
هاي كمي در سنجش زبان دوم نوشته شـده اسـت. چـاپ ايـن كتـاب        تحليل داده ةزمين در

حاضـر   از اين حيث مهم است كه سـنجش زبـان درحـال    2020و  2019دوجلدي در سال 
شناسي كاربردي مطرح است كه از نظر موضـوعي،    هاي مهم زبان  عنوان يكي از زيرشاخه  به

شناسـي كـاربردي اسـت.      هاي زبان  ساير زيرشاخهبا شناسي، و تحليل آماري متفاوت   روش
انـد    هاي اخير در ايـن زيرشـاخه موردتحليـل قرارگرفتـه      كه در سال يهايمتغير براين،  عالوه

گـران   ين، چاپ اين كتاب فرصتي طاليي را براي پژوهش. بنابرااند تر از قبل  مراتب پيچيده به
ه) آشنا كنند تا پيشرفتهاي آماري رايج (اعم از ساده و   كند تا خود را با انواع آزمون  فراهم مي
  و بهتر تحليل كنند. تر بيش هاي سنجش زبان را با آگاهي    بتوانند داده

اعـم از كارشناسـي    ،تكميلـي شود تا دانشجويان تحصـيالت    چاپ اين كتاب باعث مي
هـاي تحليـل     شناسي كاربردي منبـع مسـتقلي درمـورد روش     زبان   ةدر حوز ،ارشد و دكتري

ها آشنايي پيدا كننـد و در موقـع     هاي كمي در سنجش زبان داشته باشند تا با اين روش  هداد
ي تحليـل انـواع   هـا   تمـامي روش  عنوان مرجعي از آن استفاده كنند. اين كتاب تقريباً لزوم به

هـاي رايـج و     شوند كه داده  هايي مطرح مي  دهد. ازطرفي، روش  هاي كمي را پوشش مي  داده
ديگر، ما شاهد  كنند. ازطرفي  اي را تحليل مي  هاي اسمي، ترتيبي، و فاصله  كالسيك شامل داده

مراتبـي را    سلسـله  اي، و  هاي طولي، آشيانه  هاي پوياتري مانند داده  هايي هستيم كه داده روش
هـاي    هـاي آزمـون    شوند كه قـادر بـه تحليـل داده     هايي توضيح داده مي  كنند. روش  آناليز مي

 هـايي كـه در كتـاب مطـرح      هستند. روش IELTSالمللي نظير   ) بينhigh-stakesپرمخاطره (
معـادالت سـاختاري   ها،   متغير بستگي بين  ها، هم  معلولي دادهـ    تحليل روابط علي   اند به شده
هـا،    بندي داده ها، خوشهمتغير خطي   ها، روابط خطي و غير  بيني توانايي آزمودني  ها، پيش  داده

  پردازند.  مي ها كاركرد افتراقي سؤاالت، تحليل مسير، و تحليل اكتشافي و عاملي داده
هاي   م روشنظير تحليل واريانس و ه را ها  هاي مرسوم تحليل داده  نويسندگان هم روش

سازي معادالت ساختاري با وسواس خاصي بـراي خواننـدگان     مانند مدل را آماري ةپيشرفت
ترين بخش كتاب دو فصل آخر جلد دوم باشد كـه نويسـندگان     دهند. شايد مهم  توضيح مي

 را هـا   هاي تحليل داده  ترين روش  هپيشرفتترين و   اند تا پيچيده  كار بسته هتمام همت خود را ب
هـاي مصـنوعي،     در هوش تر بيش هايي كه   روش ؛سازي توضيح بدهند  هاي بهينه  نظير روش

 امـا نويسـندگان بـا جسـارت و خالقيـت     ، كامپيوتري، و علم ژنتيـك كـاربرد دارنـد    علوم
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ها را در سنجش زبان مطرح كنند تا هم مبناي تحقيقات بعدي در ايـن حـوزه    اند آن توانسته
  تري را در سنجش زبان تحليل كنند.  تر و متنوع  هاي جديد  تواند دادهقرار بگيرد و هم ب

  
  لحاظ ساختاري و محتوايي هاي كتاب به ها و فصل بودن بخش كامل 2.5

انـد كـه     بنـدي كـرده    سه بخش كلي تقسـيم    جلدي هر جلد را به  گردآورندگان اين كتاب دو
كاوي. اين سه بخـش درعـين     هاي آماري، و داده  گيري، روش  هاي اندازه  از نظريه اند عبارت 

تا بتوانند ازطرفي  ته استكه گردآورندگان را قادر ساخ اين سبب هب ،بودن كامل نيز هستند كلي
ديگر اين امكان را  هاي تحليل داده را زير اين سه بخش مديريت كنند و ازطرفي  انواع روش

باشـند.   بـان هاي تحليل داده در سنجش ز  شرو ةدهند  نوعي پوشش  است تا به   فراهم ساخته
كوتـاهي   نسـبتاً  ةكند. هر فصل با مقدم  هر فصل تصوير كاملي از روش تحليل داده ارائه مي

شود و با توضيح مفـاهيم نظـري مـرتبط بـا روش ادامـه پيـدا         بحث آغاز مي   براي ورود به
 هشود تا زمينـ  مي بررسين روش در سنجش زبان بادقت كند. سپس، مطالعات مرتبط با آ  مي

 يـا بـه   ،رفتهكار هبا استفاده از روش ب ،هر فصل تجربي فراهم شود. در ةبراي ورود به مطالع
براي آن روش گردآوري شده  كه صرفاً را هايي  پردازد يا داده  هاي آماده مي  تحليل مجدد داده  

شناسي، نتايج،   نظير روش را كاملة هاي يك مقال  كند. اين تحليل تمام بخش  است تحليل مي
  گيري دارد.   و نتيجه ،بحث

دو بخش نظري و عملي تقسـيم كـرد.      توان به  درواقع، هر فصل را از نظر ساختاري مي
دهد تـا بتوانـد     نويسنده اين امكان را مي   به ،طرف اين ساختار دو ويژگي خاص دارد. ازيك

هـاي    تارنمـا  و هـاي مـرتبط،    افـزار   شده، نـرم  مها، مطالعات انجا  متغير درمورد مفاهيم نظري، 
 ةديگر هـم بـا اسـتفاده از تحليـل مجموعـ      صورت مفصل صحبت كند و ازطرف  مربوطه به

در  اي كه معموالً  شيوه ؛خواننده بشناساند   صورت عملي به  ها بتواند روش موردنظر را به داده
ساختاري و هم محتـوايي   ظلحا  تاب هم بههاي ك  افتد. بنابراين، فصل  موارد مشابه اتفاق نمي

  ند.ا كامل و جامع
  

  وستگي مطالبيانسجام و پ 3.5
كـاوي    هـاي آمـاري، و داده    گيـري، روش   هـاي انـدازه    سه بخش نظريه   بندي كتاب به  تقسيم

آن حاكم شود. درست است كه در هر    تا نظم خاصي بر ه است لحاظ موضوعي باعث شد به
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هـا در ارائـه از     ها مطرح شده است، ولي تنـوع روش   متفاوت تحليل دادهفصلي يك روش 
ايـن   .انـد   دهـي شـده   ه سـازمان پيشـرفت    ها از ساده بـه   انسجام منطقي برخوردار است. روش

 ةهـاي متعـدد و مجموعـ     شوند و با استفاده از مثـال   نظري برخوردار مي ةها از پشتوان  روش
انسـجام خـود را    ،بـودن  ضـمن مسـتقل   ،د. هر فصـل نشو  دي ميها براي خواننده كاربر  داده
  كند.   هاي قبل و بعد از خود با ارجاعات متعدد حفظ مي  لحاظ ساختاري با فصل به

هـاي    نيـاز روش   لحاظ دشـواري پـيش    اند كه به  ها طوري انتخاب شده  ها در فصل  روش
بخـش دوم از جلـد اول، چهـار فصـل     عنـوان نمونـه، در     ند. بـه ا هاي بعدي    بعدي در فصل

تحليل كوواريانس ، و تحليل واريانس .آزمون تي :از اند عبارت ترتيب  شده در آن به گنجانده
عـاملي اكتشـافي. خواننـده تـا     و تحليل ، رگرسيون خطي، ي كوواريانسمتغير   و تحليل چند

 ،را درك كنـد توانـد تحليـل عـاملي      و تحليـل واريـانس را متوجـه نشـود نمـي      .تي  آزمون
 ةالزم ،بستگي. لذا كه در تحليل عاملي هم بحث تأثير مطرح است و هم بحث هم اين سبب هب

هـا و    سه روش قبلي اسـت. ايـن انتخـاب آگاهانـه در انتخـاب روش      ةدرك بهتر آن مطالع
  . ه است مندي مطالب شد ها باعث انسجام، پيوستگي، و هدف كردن آن مرتب

  
  ها افزارهاي تحليل داده و نرمهاي كمي  تنوع روش 4.5

 ش آمـاري متفـاوت در ايـن كتـاب مطـرح     گيـري، و رو   اندازه ةانگاره، نظري 27درمجموع، 
دهـد و ايـن     هاي موجود در سنجش زبان را پوشش مي  تمام روش شود. اين تنوع تقريباً مي

هـاي مرسـوم در     روش   ازتري   كند تا درك بهتر و عميق  امكان را براي خوانندگان فراهم مي
هـا   تري براي انتخاب آن  تر و آگاهانه  هاي سنجيده  سنجش زبان داشته باشند و بتوانند تصميم

تا نويسـندگان   ه است هاي پژوهشي داشته باشند. تنوع در روش باعث شد  انجام طرح براي
افزارهـاي   نـرم كننـد. از     هـا اسـتفاده    ها در تحليـل داده   افزارهاي متناسب با اين روش  از نرم

، AMOSتـري ماننـد     تـر و جديـد    افزارهاي پيچيده   تا نرم SPSSمحبوب و پركاربردي چون 
Facets، Eureqa ،و HLM6 ازجمله تفـاوت     هاي ساده  افزار ديگر براي تحليل داده  ها نرم  و ده

 21ي در خطـ   بنـدي و روابـط غيـر     هايي مانند خوشه  ميانگين نمرات دو يا چند گروه و داده
ها از دو يا چنـد    شود در بعضي از فصل  فصل اين كتاب استفاده شده است. گاه مشاهده مي

هـاي   افزارها با روش  گي روش و داده استفاده شده است. تناسب نرم  لحاظ پيچيد  افزار به  نرم
بتواند در مواجهه دهد تا   خواننده اين امكان را مي   ها به  تحليل داده برايشده در كتاب  مطرح
  افزار مناسب را انتخاب كند.   هاي مشابه نرم   با داده
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  تخصص نويسندگان 5.5
اسـت. از     گرفتـه    هاي كتاب بسـيار آگاهانـه صـورت     اب نويسندگان براي نوشتن فصلخانت

در كارهاي تحقيقـاتي دارنـد و   فراوان  ةكه تخصص و تجرب ه است نويسندگاني استفاده شد
هـا    گرايي در نوشـتن فصـل    ند. تخصصا كنند صاحب تأليفات زيادي  اي كه كار مي  در زمنيه

 ،از ايران گرفتـه تـا آمريكـا    ،باعث شده است تا طيف وسيعي از نويسندگان از سرتاسر دنيا
. تخصص نويسندگان باعـث  ه است همكاري كنند و لذا پراكنندگي جغرافيايي نيز لحاظ شد

اي بيـان كننـد تـا      زبـان سـاده    ده و آماري را بـه يند مفاهيم پيچاست تا نويسندگان بتوان شده
هـا را متوجـه شـوند.     راحتـي آن   ها ندارند بـه   خوانندگاني كه دانش كافي درمورد اين روش

آن اشـاره كـرد ايـن اسـت كـه نويسـندگان افـراد           اي كه حائز اهميت است و بايد بـه  نكته
ــاحب ــيش صـ ــام و پـ ــن (  نـ ــون بكمـ ــوتي چـ ــن (Bachmanكسـ )، Alderson)، آلدرسـ

هاي  در حوزه تر بيش ند كه ا بلكه افرادي ،) نيستندFulcher)، و فولچر (McNamara(  نامرا مك
تحليـل   ةزمينـ  اند و تسلط، تجربه، و تخصص بااليي در  سنجي سنجش زبان كار كرده روان
  هاي كمي دارند.    داده

 
  منابع معتبر در هر فصل 6.5

هـا    بارز اين كتاب اين است كه از منـابع معتبـري بـراي نوشـتن فصـل     هاي   يكي از ويژگي
شـده در مجـالت، منـابع مهـم اينترنتـي،       استفاده شده است. اين منابع شامل مقاالت چـاپ 

 سعي شده تا حد امكانند. ا المللي، و مقاالت مهم كنفرانسي  بينهاي  المعارف ةيرداها و  كتاب
هـاي   منابع جديد استفاده شود تا خواننده بتوانـد روش است هم از منابع كالسيك و هم از 

علت فقدان منابع موجود در   به ،موجود را در بستر تاريخي خود بررسي كند. در مواردي هم
اند تا بتوانند مفاهيم را   هاي علمي مشابه ديگر استفاده كرده  سنجش زبان، نويسندگان از رشته

  شود.  مي بودن سنجش زبان نيز اي  رشته  بينبراي خوانندگان توضيح بدهند كه باعث 
  

  زبان علمي، ساده، و روان 7.5
 هـا متمـايز   ها را از ساير متون ماننـد روزنامـه   هاي متون علمي نظير مقاالت كه آن  از ويژگي

هـاي    كند زبان علمي است. زبان علمي زباني است صريح، مستقيم، و شفاف كـه از واژه  مي
كنـد   مـي  ضـروري، و تركيبـات نامـأنوس اجتنـاب      غير ةاي پيچيدمبهم و متكلف، ساختاره
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)Hyland 2019شود. مطالب، مفـاهيم    هاي اين كتاب مشاهده مي  ). چنين زباني در تمام فصل
شـود تـا    نظري و آماري، و اصطالحات با زباني ساده و روان براي خواننده توضيح داده مي

هـا، حشـو، و خالقيـت زبـاني اجتنـاب        ژتـابي خواننده حداقل درگير زبان مبهم نشود. از ك
 اختيار خواننده قرار بگيرد. شود تا متني روان در مي

  
  هاي كتاب . كاستي6

هـاي   تحليل داده ةزمين است كه در يآن اشاره شد، اين اولين كتاب   تر نيز به  طوركه پيش همان
هـا   قبل درمـورد آن رغم مزايايي كه در قسمت  كمي در سنجش زبان نوشته شده است. علي

  شود. اين معايب پرداخته مي   توضيح داده شد، كتاب خالي از ايراد نيست. در اين قسمت به
  

  هاي كمي هاي تحليل داده در انتخاب روش نداشتن شفافيت 1.6
 ها چه بـوده   اولين ايرد مهم اين كتاب اين است كه مشخص نيست معيار انتخاب اين روش

دهنـد. تنهـا     دگان آن نيز توضيحي درمورد معيارهاي انتخاب نمـي است و متأسفانه گردآورن
كنند اين است كـه بايـد     آن اشاره مي   پاياني دو جلد به ةتوضيحي كه گردآورندگان در مقدم

ها مدنظر قرار داد، اما هـيچ    تحقيق را در استفاده از اين روش تنقش نظريه و ماهيت سؤاال
هـا   ها نشده است. آيا معيار انتخاب بسامد بـاالي آن   ين روشاي به معيارهاي انتخاب ا  اشاره

و كـاربرد   اهميـت ها بوده است؟ آيا معيـار انتخـاب     ها و پايانامه  در مجالت، كتب، و رساله
كسوتان اين حوزه بوده است؟   هاي پيش  ها در سنجش زبان است؟ يا معيار انتخاب ديدگا آن

توانـد بـراي    هاي انتخـاب مـي    بوده است؟ دانستن معيارآورندگان   خود گرد ةكه سليق يا اين
چـه   اي بـوده باشـد، واقعـاً     ها سـليقه  انتخاب آن كه اگر صرفاً اين سبب هب ،خواننده مهم باشد

بـر   يمبتنـ  نينماد ونيرگرسروشي مثل  ةلزومي دارد كه خواننده وقت خود را صرف مطالع
اي نشود؟ بهتر بـود گردآورنـدگان     استفادهاز آن  ي كند كه ممكن است اصالًتكامل تميالگور

  شد.  تا تكليف خواننده مشخص مي كردند مي اين موضوع را شفاف
  

  هاي كيفي و تركيبي تحليل داده فصلي به ندادن اختصاص 2.6
هاي كيفي و تركيبي   مطلبي درمورد تحليل داده دومين عيب اساسي كتاب اين است كه اصالً

اسـت و   هاي كمي اختصاص يافتـه   تحليل داده   كتاب فقط بهوجود ندارد. درست است كه 
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هاي كيفي   كند، اما داده  اعراب پيدا نمي از  هاي ديگر محلي  بنابراين بحث درمورد تحليل داده
دهند و   شناسي كاربردي را تشكيل مي  هاي اين زيرشاخه از زبان  و تركيبي نيز بخشي از داده

هاي تحليـل    عنوان كتاب را طوري انتخاب كنند كه بتوانند روشتوانستند   آورندگان مي  گرد
تـري از انـواع تحليـل      هاي كمي، كيفي، و تركيبي را پوشش دهند تا هم تصوير كامـل   داده

عنـوان اولـين كتـاب در ايـن زمينـه مبنـاي تـأليف و گـردآوري كتـب            ارائه دهند و هم به
  تر باشند.  تخصصي

  
  تر بيش ة براي مطالعنگنجاندن منابع مرتبط  3.6

گردآوري مقاالت تأليفي دارند رسم بر اين است تا در انتهاي هر فصل قبل  ةجنب در كتبي كه
مـرتبط بـا    چند منبع كـامالً  )،further readingاضافي ( ةاز فهرست منابع، تحت عنوان مطالع

مراجعه كند تا دانش ها  آن   خواننده به تر بيش  ةموضوع معرفي شود تا درصورت نياز و مطالع
و نقـص   ه اسـت  موضوع كسب كند. اين ويژگي در اين كتـاب رعايـت نشـد      ازتري   عميق

كه خواننده ممكن است نتواند منـابع مـرتبط را در    اين سبب هب ،شود  بزرگي براي آن تلقي مي
  بماند. محروم تر بيش اطالعات فهرست منابع شناسايي كند و درنتيجه ممكن است از كسب 

  
  تر ي سنتياه جاي خالي برخي از روش 4.6

تر غافل شـده اسـت. در     هاي سنتي  شايد عيب ديگر اين كتاب اين باشد كه از معرفي روش
بستگي)  هم (نه ةشويم كه نياز است تا رابط  هايي مواجهه مي  با موقعيت سنجش زبان، ما غالباً

وابسته اندازه  متغير چند  درمستقل را  متغير را بررسي كنيم يا تأثير يك  متغير بين دو يا چند 
) و تحليـل واريـانس   Chi Squareدو (  هـايي مثـل خـي     از روش ،بگيريم. در چنين شـرايطي 

هـا   كـردن آن  شـود كـه از اضـافه     استفاده مي )multivariate analysis of varianceمتغيره (  چند
اي مانند آزمـون    روش ساده نظر شده است. مشخص نيست چرا گردآورندگان كتاب  صرف

  اند. شده هاي پركاربردي غافل  اند، ولي از طرح چنين روش  را مطرح كرده .تي
  
 گيري . نتيجه7

هـاي كمـي در     و بررسي اولين كتـاب تحليـل داده   ،معرفي، نقد   حاضر، نگارنده به ةدر مقال
 اهميـت  حـائز هات مختلف چاپ چنين كتابي در سنجش زبان از ج سنجش زبان پرداخت.
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سال كه سنجش زبان فعاليت رسمي خود را شـروع كـرده    شصتكه، بعد از  است. اول اين
صورت جـامع معرفـي     هاي كمي را به  هاي تحليل داد  است، اين اولين كتابي است كه روش

بنـاميم.   تحقيق تحليل كمـي در سـنجش زبـان    »يكتاب طالي«توان اين كتاب را   كند. مي  مي
هاي رايج   افزار سنتي و جديد، تحليل متنوع با استفاده از نرم ةشد هاي معرفي  روشدوم، تنوع 

ديگر، و بحث  طرف، ازتر بيش  هاي  قابليت تر با  هاي جديد  افزار  طرف، و نرم و پركاربرد، ازيك
 تواند ازطرفي منبع مناسبي براي دروس  هاي واقعي مي  گيري شفاف با استفاده از داده  و نتيجه

شناسي كـاربردي    زبان ةسازي در مقاطع ارشد و دكتري در رشت  روش تحقيق كمي و آزمون
شناسـان كـاربردي، دانشـجويان     مندي براي اساتيد، زبـان  ديگر مرجع ارزش باشد و ازطرفي

ـ  ةگران قرار بگيرد. سـوم، نحـو   مقاطع تحصيالت تكميلي در سنجش زبان، و پژوهش    ةارائ
هـاي    شـده، و معرفـي روش   هـاي اسـتفاده    روش ت نويسـندگان بـه  مطالب، نوع نگاه متفاو

 ةمنـدي در حـوز   گر تحقيقـات جديـد و ارزش    تواند آغاز  تر در كتاب مي  تر و پيچيده  جديد
شناسـي كـاربردي شـود، و      گسترش اين زيرشـاخه از زبـان    سنجش زبان قرار بگيرد، باعث 

تمـامي دانشـجويان تحصـيالت       آن را بـه  ةشود. بنابراين، مطالع منجر توليد علم   درنتيجه به
انجـام   بـراي گـران   شناسي كاربردي، اساتيد دانشگاه در اين حوزه، و پـژوهش   تكميلي زبان

  كنم.   جي توصيه مينس پژوهش در سنجش زبان و روان
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