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  مقدمه -1
. پـردازد  يهـا مـ   دهي پديستي و چي هستي  در بارهيادي بنيها پرسش  عام، به  يفلسفه، به معنا  

م يتقـس 2يشناسـ    و معرفـت   1يشناس  ي هست ي  به دو دسته   ي فلسف يها   علم، پرسش  ةدر باب فلسف  
طـور خـاص، در علـوم         به. پردازد  يها م   دهيت پد يپرسش در مورد ماه     به يشناس  يهست. شوند  يم

 ذهن و زبان پژوهـشگران  ي ا ساختهي دارند   يني وجود ع  ي اجتماع يها  دهيا پد يه آ كني، ا ياجتماع
 يان و چگـونگ كـ ام  بـه  يشناسـ  ن مبنا، معرفـت يبر هم.  استيشناس ي هست يهستند پرسش جد  

سم سـنجش در علـوم      يـ انكت م يفكيقضاوت در مورد    . پردازد  يها م   دهيدانش انسان در مورد پد    
مـاس،  ( اسـت    يشناس   و معرفت  يشناس  ي هست يمباحث فلسف   مستلزم ورود به   ي و آموزش  يتيترب
ت يـ فكيد ابـزار و  يـ  و توليطراحـ  در سنجش زبان، قبل از اقدام به     ). 2006،  3فورديرارد و هان  يج

ه سنجشگر  ك يتيا اساسا آن ماه   يه آ كن است   ي ا يشناس ي پرسش هست  ،يزباني  ها  سنجش توانش 
ن اسـت،   ي مستقل از ذهن و زبان پژوهشگر دارد؟ اگر چنـ          ي آن است وجود   يريگ دنبال اندازه  به

ا يـ ه آكـ ن اسـت  ي  آزمون ا4يي روايكالسكف يعنوان مثال، تعر ست؟  بهي آن چ يت وجود يماه
نظـران    از صـاحب يبعـض ). 2014، 5وتن و شـاو يـ ن(ا نـه  يـ  سـنجد  يت مد نظر را م  يآزمون ماه 
ه كـ وتن اسـت  يـ  ن يـك زي سـنجش ف   ي بـر مبـان    ي آزمون مبتن  يي از روا  يفين تعر يه چن كمعتقدند  

ن يوانتـوم چنـ   ك يـك زيه امـروزه ف   يكـ  مستقل از سنجش باور دارنـد در حال        يها تيوجود ماه  به
ت مـد نظـر     يـ ماه" سنجش زبـان،     ي در فلسفه ). 2016،  6يانتلك(ر سوال برده است     ي را ز  يباور

آن  ه پاسـخ دادن بـه  كـ دار اسـت   ن و دامنـه ياديـ  بنيه پرسش كشود بل  ي قلمداد نم  يهيبد"سنجش
  ). 2015، 7فالچر( علم است ة فلسفيها هينظر مستلزم توسل به

صـورت خـاص،    صورت عام و در سـنجش زبـان بـه         به ي در سنجش آموزش   يشناس معرفت
: 2009فـالچر،   : 2005،  8برسـبوم (پردازد   ي سنجش و ابزار سنجش م     ت مورد يان ماه يارتباط م  به
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 و  ي سـنجش در علـوم انـسان       يشناسـ   معرفـت  ياديـ پرسـش بن  ). 2009،  2هـود :  1990،  1چليم
 از يكـي زي فيهـا   همچـون سـازه  ي و اجتماعي باطنيها يژگيا اصوال ويه آكن است  ي ا ياجتماع

 از محققـان    يالـب عـدد و ارقامنـد؟ بعـض        ان در ق  يـ ر و قابـل ب    يپذ ل فاصله و وزن، شمارش    يقب
ه كـ ل  يـ ن دل يراهه رفته است بها   يال به ب  ك يسنج  آموزش و روان   ي ه سنجش در حوزه   كمعتقدند  

نـد  ي را مـشخص نما    ي و اجتماع  ي باطن يها  سازه يمكت  يه ماه كن رشته قبل از آن    يارشناسان ا ك
 را معـادل    يل آمـار  يـ تحله و   يـ و تجز ) 1997چـل،   يم (  پرداختـه  يسـاز  تيمك و   يريگ اندازه   به

ه كمعتقد است   ) 2016 (يانتلك). 2013( 3وس و بورسبوم  كمار(اند    و سنجش دانسته   يريگ اندازه
 اسـت،  يوتني نيكزي سنجش في  بر مباني همچنان مبتن  يامروزه سنجش در آموزش و روانشناس     

  .  ده شده استيشك يچالش جد وانتوم بهك يكزي  آن توسط فيشناس  معرفتيادهايه بنك
ا يـ ر اسـت    يپـذ  انكـ  اساسا ام  ينام توانش زبان    به يتيا سنجش ماه  يه آ كن است   يلذا پرسش ا  

 يشناسـ  معرفت. ندك ي نم ي در مورد آن پرسشگر    يسكنه شده است    يه چون نهاد  ك است   يتوهم
ا يـ آ. شدكـ  ي را به چالش مـ     يري، نفس عمل سنجش و اندازه گ      يشناس  و روان  يسنجش آموزش 

ا روش  يـ ن اسـت، آ   ير است؟ اگر چنـ    يپذ انك ام ي و انسان  ي اجتماع يها هديت درآوردن پد  يمك به
ر از  يـ ا اگر غ  ي باشد و    يعي سنجش در علوم طب    يها وهيد همانند ش  ي با يسنجش در علوم اجتماع   

د يـ طور خاص، چگونه با طور عام، و در سنجش زبان به  بهين است، سنجش در علوم اجتماع  يا
هـاي     و روش  يريـ آنهـا جهـت گ     ه نـوع پاسـخ بـه      كست   ا يفلسفهايي    نها همه پرسش  يباشد؟ ا 

نون در كسنده واقف است، تايه نوكتا آنجا . دهد  مي ر قرار يپژوهش در سنجش زبان را تحت تاث      
ن يد است ا  يلذا ام .  انجام نشده است   يران پژوهش ي در ا  يسي سنجش زبان انگل   ي فلسف يباب مبان 

ن حـوزه  يران مورد اقبال پژوهشگران اي سنجش زبان در ا   ي فلسف يوشش فروتنانه در باب مبان    ك
  . رديقرار بگ

منـد   ن نوشتار، مراد ما از سنجش زبان هـر گونـه تـالش نظـام    يه در اكح است يتوض الزم به 
در . باشـد   مي يعنوان زبان خارج    به يسيآموزان در زبان انگل     زبان ي توانش زبان  يريگ  اندازه يبرا
 سـنجش زبـان     يي، و چرا  ي، چگونگ يستيمون چ راي پ يپرسشگر ه به ك ين راستا، هر پژوهش   يهم

رد يـ گ ي بپـردازد در شـمول پـژوهش در سـنجش زبـان قـرار مـ       يعنوان زبان خارج    به يسيانگل

__________________________________________________________________ 
1- Michell, J. 
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ــد( ــه). 2008، 1سيوي ــهي در مقال ــدا ب ــب عمــدهكشــرح م  حاضــر، ابت  و يشــناخت ي هــستي ات
 يهـا   سپس داللت.ميپرداز ي مي، و ابزارانگارييگرا  برساخت،ييگرا  شامل اثبات يشناخت معرفت

در ادامـه، روش انجـام      .م داد ي قرار خواه  ي پژوهش در سنجش زبان مورد بررس      ي را برا  يكهر  
م يبحـث خـواه    رده و آنها را بـه     كها را گزارش     افتهيم و در انتها     يده يپژوهش حاضر را شرح م    

ن مقالـه مـراد مـا از سـنجش زبـان، صـرفا سـنجش در زبـان                   ير است، در ا   كذ الزم به . گذاست
  . استيسيانگل

  يياثبات گرا -2
نا و  ي ماننـد ارسـطو، ابـن سـ        يراني و ا  يوناني يآثار قدما   را به  ييگرا  اثبات يها شهيمحققان ر 

 كوم و جـان ال    ين،  ه  يان متاخر يدر م ). 2015،  2لسونيبارا و و  يريمول، ا (دهند   ي نسبت م  يفاراب
شقراوالن يـ عنـوان پ  ا بـه دانـستند و لـذا از آنهـ    يشرفت علـم را تجربـه و حـس مـ    يتنها روش پ  

م تنهـا روش  يمـستق ي  تـب، مـشاهده  كن ميـ در ا). 2017، 4ركپ(شود  ياد مي مدرن   3ييگرا اثبات
 يارتك و منطق د   ييگرا تب اثبات كاتحاد م ). 2015اران،  كمال و هم  (شود   يسب دانش قلمداد م   ك

 يـي گرا ن اثبـات  عنـوا  ه امـروزه از آن بـه      ك شد   يميظهور پارادا  ن، منجر به  ي معروف و  ي در حلقه 
منطق همان  . باشند ي بر دو عنصر منطق و تجربه م       يتب مبتن كن م يا). همان(شود   ياد م ي 5يمنطق
م يو مفـاه هـا    وازه. باشـد  ي و سـنجش مـ     يريـ گ  است و منظور از تجربـه انـدازه        ي علم ي هينظر
ف يـ رازمنـد تع ين نيـ  باشـند و ا يريـ گ ه قابـل  انـدازه  كان شوند  ي ب يد طور ي با ي علم يها هينظر
  .  باشد يه مي نظريم محوري مفاه6ياتيعمل

 ماننـد   يهي بـد  يهـا  گـزاره : شـوند  يم مـ  يبه سه دسته تقـس    ها     گزاره 7ي منطق ييگرا در اثبات 
ـ يها شان از روش   ا نادرست بودن  يه درست   ك،  ي تجرب يها ، گزاره ياضي ر يايقضا  قابـل  ي تجرب

ق ي هستند و از طر    يكزيت متاف  ارجاعا يه حاو ك هستند   ييها  سوم گزاره  ي  است و دسته   يبررس
 سوم ة دستيها  گزارهيان منطقيگرا اثبات. رشيشدن هستند و نه قابل پذ      نه قابل رد   يروش علم 

__________________________________________________________________ 
1- Davies, A. 
2- Maul, A., Irribarra, D. T., & Wilson, M. 
3- Positivism  

4- Packer, M. J. 
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ن، يـ وي  از نظر حلقـه ). 2007من، يديل(دانند  ي علم دانسته و آنها را مردود م   ةرا خارج از گستر   
ن  رنـگ باختـه      يشتيـ ت ان ي نسب ت و اقتدارش در مقابل    كوتن با آن همه شو    ي ن يكزيه ف كنيل ا يدل

 نيلذا آنان چاره را در ا  ). 2017ر،  كپ( مانند جاذبه بود     يكيزيم متاف يوتن از مفاه  يني    بود استفاده 
 يهـا  اوشكـ ح نموده و منطق استقرا را محـور  ي تنقيكيزير متافيه زبان علم را از تعاب  كدند  يد مي
اس را  يـ ، روش ق  يـي گرا م اثبات يت پارادا يلكالبته بعدها پوپر ضمن موافقت با       .  قرار دهند  يعلم

  ).  2014پوپر، (ح داد يبر روش استقرا ترج
 از جملـه    ي علـوم اجتمـاع    يهـا  بود، اما به حوزه    يعي علوم طب  ييگرا اگر چه خاستگاه اثبات   

 در  ي علـوم اجتمـاع    يهـا شتر پـژوهش  يـ ه امـروزه ب   كافت چنان ي يز تسر ي ن ياربردك يزبانشناس
 يها پژوهش يبا بررس ) 1386 (1يران، لطف آباد  يدر ا . شوندينجام م م ا ين پارادا يچارچوب هم 

 ي بـر مبـان    ين مطالعـات مبتنـ    يـ اتفـاق ا   ب بـه  يـ ثر قر كه ا كد  يجه رس ين نت ي به ا  ي روانشناس ةرشت
  .  هستندييگرا اثبات

ان يگرا اثبات.  ندارند ي وجود خارج  ي و درون  ي باطن يها ، سازه ي منطق ييگرا  اثبات  تبكدر م 
بـه  هـا     ه سـازه  كـ ن هـستند    ير ا كلذا آنها من  . دانند ي م ي را معادل روند منظم رفتار     2 سازه يمنطق
هـا را   ه سـازه كـ بل. رقابل مشاهده در باطن انسان داللت دارنـد ي غي واقعيها يژگيها و و  ييتوانا
ن، مفهـوم   يـ افزون بـر ا   . شوند ي ساخته م  ي مختصر ساز  يه توسط محقق برا   كدانند   ي م ينيعناو

ت يـ  عليان منطقيگرا اثبات. متفاوت است  متعارف آني با معناي منطقييگرا اثباتز در يت نيعل
ان دو يـ  مي همبـستگ ة رابطـ يكت صرفا يه علكن است ير اي تعبيك: نندك ير ميرا به دو معنا تعب 
ر در ذهـن    يـ ان دو متغ  يـ ه م كـ  ير از ربط  يست غ ي ن يزيت چ ير دوم، عل  يبه تعب . روند منظم است  

تـب  كدر م ). 1983،  3سينـور ( نـدارد    ي واقعـ  ي خـارج  ي و مـا بـه ازا      رديگ يل م كپژوهشگر ش 
ه تا چه حـد     كني آنهاست، نه ا   ي انسجام درون  ي علم يها هي نظر يار درست ي، مع ي منطق ييگرا اثبات

اس و يـ  از روش قي علمـ يها هي نظر يدرست). همان( هستند   يرونيت ب ي واقع ي برا يمعادل درست 
ـ يا ه، مجموعـه ي نظر يكبر اساس   گر،  يان د يبه ب . شود يه آزموده م  يفرض هـا انجـام    ينـ يب شي از پ

ه كـ هـر چقـدر     . شـود  ي آزموده مـ   يها به روش تجرب    ينيب شين پ يدام از ا  كشود و سپس هر      يم
شتر اسـت و    يـ ه ب يـ شتر باشـد، اعتبـار آن نظر      يـ  ب يا هيـ  بـر نظر   يح مبت ي صح يها ينيب شيتعداد پ 

  . سكبالع
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3- Norris, S. P. 
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   و سنجش زبانيياثبات گرا -3
 و  يعلـوم اجتمـاع     بـه  يي رفتـارگرا  يق روانـشناس  يـ  راه خـود را از طر      ييگرا ات اثب ي فلسفه

ه كـ  ياتيـ ف عملي مانند تعريجيار رايم بسيمفاه). 2005بورسبوم، (رد ك باز   ياربردك يزبانشناس
 هـستند  ي در روانـشناس يـي گرا  اثبـات  ي راث فلـسفه  يـ م م يد هـست  يـ بعضا ما هنوز هم به آنها مق      

هـاي    اربرد واژه كـ ه پژوهـشگران از     كـ ن اسـت    يـ  ا ياتيـ ف عمل يـ تعردر واقع مـراد از      ). همان(
امـا در   . ل دهنـد  يـ  آنهـا تقل   ةق قابل مـشاهد   ي را به مصاد   ي علم يها رده و واژه  كز  ي پره يكزيمتاف

 ي از مبـان   يهـا، بعـض     و اعتبـار آزمـون     يسـنج  يـي  سـنجش و بخـصوص در مبحـث روا         ةحوز
آنـان   . مـشاهده نمـود   ) 1955 (1ليـ نباخ و م  روك معروف   ةتوان در مقال   ي را م  ي منطق ييگرا اثبات
ن يـ ه ا كدانستند،   ي م ي و استدالل نظر   ي بر شواهد تجرب   ي سنجش را مبتن   ي  ابزارها  يسنج اعتبار

 يل، از استدالل نظر  يرونباخ و م  ك ةدر مقال .  هستند ي منطق ييگرا  اثبات يدو همان دو عنصر اصل    
 ي منطقـ يـي گرا ج در اثباتير رايت با تعبيا از علر آنهياما تعب.  شود ياد م ي 2ي منطق كةعنوان شب  به

ت فاصـله گرفتـه و بـه        يـ  عل يوميـ دگاه ه يـ ل از د  يرونباخ و م  كگر،  يبه عبارت د  . متفاوت است 
 يها  سازه يشناس ير  آنان از هست    ين تعب يهمچن).1983س،  ينور(نند  ك يدا م يش پ ي گرا ييگرا واقع
 ي متفاوت است به طور    يي رفتارگرا ي روانشناس  و ي منطق ييگرا ج در اثبات  ير را يز با تعب  ي ن يباطن

  . دانند ي آنان مي و باطني ذهنيندهاي از فرايدهندگان را در آزمون، ناش رد آزمونكه آنان عملك
 ييهـا  د در آزمـون يـ  در سنجش زبان را با     ييگرا  اثبات يشناس ي هست يان شد، تجل  يچنانچه ب 

 بـر   ي مبتنـ  يلـذا آزمـون سـاز     . انـد   داشـته  يي رفتـارگرا  يركـ ه طراحان آنها آبشخور ف    كجست  
 ةد بـه لحـاظ فلـسف      يـ  را با  ، بـود  يي رفتارگرا يه متاثر از روان شناس    ك،  يي ساختارگرا يشناس زبان

گسـسته و   هـاي     وع آزمـون  ين شـ  يهمچنـ .  دانـست  يـي گرا  بـر اثبـات    ي مبتنـ  يعلم، آزمون ساز  
 يـي گرا  اثبـات ة واسـط د فرزنـد بـا  يرا با) 2005، 3ريو(ستم  ياول قرن ب  هاي     در دهه  يا نهيگز چند

 مناسـب در    ي زبان به نشان دادن پاسخ زبـان       يريادگي،  ييتب رفتارگرا كه در م  كاز آنجا   . دانست
 يابيـ ارز ز بـه  يـ  زبـان ن   يريادگيـ جـه سـنجش     يشد، در نت   ي خاص خالصه م   ي زبان كمقابل محر 

قابـل   ريـ  از اصـول غ    يكـي ن  يشد و بنابرا   ي ختم م  ي زبان يها  از پاسخ  يك هر   ةگسسته و جداگان  
 ي جداگانه از رفتار زبانكة تيكد  يه هر پرسش فقط با    كن است   ي ا يساز تب آزمون كن م يار ا كان

ه زبـان را    كـ  ساختارگرا،   يشناس تب زبان كم. )4،1394يرجندي، جعفرپور و ب   يفرهاد(را بسنجد   
__________________________________________________________________ 
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د يـ  و تول  ي طراحـ  ي الزم را بـرا    ي نظـر  ةدانست، پشتوان  ي م كوچكار  يقابل تجزبه به عناصر بس    
 ة بر فلسف  ي مبتن يساز ن، در آزمون  يافزون بر ا  ). 2005ر،  يو(ساخت   ي گستته فراهم م   يها نآزمو

ن يـ ا). همـان ( آن   يـي  آزمـون بـود و نـه روا        يياي غالب سنجشگران زبان پا    ة، دغدغ ييگرا اثبات
 يـي ز روا يـ تب ن كن م يه در ا  ك داشت چرا    يز همخوان ي سنجش ن  يكالسكتب  ك با م  يبند تياولو

). 2013وس و بورسـبوم،     كمـار ( آن برخـوردار اسـت       يياي نسبت به پا   يمتركت  يآزمون از اهم  
تـب  كز متـاثر از م    يـ   ن  1گانـه   چنـد  يهـا  ها و روش   رد سازه يك بر رو  ي مبتن يها ن پژوهش يهمچن
  ). 2016اران، كمول و هم(شوند  ي قلمداد مييگرا اثبات

  2ييگرا واقع -4
ار كـ رقابـل مـشاهده را ان     ي غ يها ازهل وجود مستقل س   كه بال ك،  ييگرا تب اثبات كبر خالف م  

، 3جـردن ( است ييگرا  واقعيرقابل مشاهده از اصول محوري غيها تيند، باور به وجود ماه ك يم
 ي و اجتمـاع ي بـاطن يهـا  ه سازهكرفته است  ين فرض پذ  ي ا ييگرا ن، در واقع  يعالوه بر ا  ). 2004
بر ). 2015اران،  كمال و هم  : 2004جردن،  : 2014فالچر،  ( مستقل از ذهن و زبان دارند        يوجود

 نبـوده،   يلي تخ ييها  صرفا استعاره  ي علم يها هي مورد استفاده در نظر    يم محور ين اساس، مفاه  يا
 4ييگرا عتيان به طب  يگرا جه، واقع يدر نت .  هستند ي واقع ياي موجود در دن   ييها تيه دال بر ماه   كبل

 مورد يعيعت در علوم طبيه طب ك وهيه به همان ش   كرند  يپذ ي م يعني باور دارند    يدر علوم اجتماع  
و، يـ ارتر و ن  كـ ( را مورد مطالعـه قـرار داد         ي و انسان  يتوان امور اجتماع   يرد، م يگ ياوش قرار م  ك

 مـورد مطالعـه را مـصداق       يهـا  دهيـ ت پد يـ  بـا ماه   ي علمـ  يها هي دانستن نظر   يكيآنان  ). 2004
  ). همان(دانند  ي م5يشناس معرفتي  مغالطه

  زبان و سنجش ييگرا واقع -5
 و  يي رفتـارگرا  ياليها است  ه پس از دهه   ك بود   يسكن  ي اول كي، چامس ياربردك يدر زبانشناس 

 ةجـ ينت). 2004جـردن،   (رقابل مشاهده را رواج داد      ي غ ي زبان يها تي باور به قابل   ،6ييگرا اتيعمل
__________________________________________________________________ 
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د  موري و زباني ارتباطيها ه توانش كن است   ي در سنجش زبان ا    ييگرا  واقع ي باور به مبان   يمنطق
ست يـ  ني خاصـ ي هيـ ه وجودشان منـوط بـه نظر  كباشند  يا ميت مستقل و پا ي ماه يسنجش دارا 

 بـر  يانس موجود در نمـرات مبتنـ  يان واريه مكان در سنجش معتقدند    يگرا واقع). 2015فالچر،  (
ن يـ بـا ا .  وجـود دارد ي معلـول ي علةت مورد سنجش رابط ير ماه يرات در مقاد  يي آزمون و تغ   يك

 يسكو مدل گاال  ) 1990 (1منك ب ي، مدل توانش ارتباط   كي چامس يانش زبان  تو يها وصف، مدل 
ه كـ  ييها  آزمون ي امروزه عمده .  هستند ييگرا  بر مفروضات واقع   ي مبتن يهمگ) 2018 (2لوريو ت 

شوند،  ي ساخته م  ي مانند آزمون زبان هوانورد    3 اهداف خاص  ي برا يسيتحت عنوان آزمون انگل   
 بـر   ين، مطالعات مبتنـ   يهمچن). 2013فالچر،  (گرا هستند     واقع يشناس ي هست يها  به گزاره  كيمت

 همـه  يصي تشخيها  و آزموني اختالالت ارتباطيها ، آزموني و معادالت ساختار  يل عامل يتحل
 مـستقل از ابـزار سـنجش دارد    يت مـورد سـنجش وجـود   يـ ه ماه ك هستند   ين فرض مبتن  يبر ا 

  ).2013وس و بورسبوم، كمار: 2016، يانتلك: 2013فالچر، (

  4ييگرا برساخت -6
م ي هـستند خـود بـه دو نحلـه تقـس     يـي گرا  برسـاخت يشـناخت  يتب هستكرو م يه پ ك يسانك

ار كرون از ذهن محقق اني را در عالم بي اجتماعيها دهي و وجود پد   ياول هست ي    دسته. شوند يم
ات يهن مستقل از ذ   يها تي و ذات ماه   ير وجود هست  كه من ك هستند   يسانكدوم  ي    دسته. نندك يم

 دوم ةگـر دسـت  يبه عبارت د. دانند ين مكرمميشف آنها را غ كان  ك و ام  يستند اما دسترس  ي ن يآدم
 غـار   ةاسـتعار . نـد ينما يب مـ  كيـ  تر يـي گرا  برسـاخت  يشناس گرا را با معرفت     واقع يشناس يهست

ه دست بشر هرگـز بـه   كني بر ا ي هستند مبن  ييها  موالنا هر دو استعاره    يكيل در تار  يافالطون و پ  
 از  يزبـان اي  هن اگـر چـه دانـش را جلـو         يتگنـشتا يو. دي نخواهد رس  يل هست ياسرار موجود بر نخ   

شـان در عـالم    قيهـا و مـصاد   ان واژهي ميه وقتكد  ين باور رس يدانست اما بعدها به ا     يت م يواقع
ب كي، و تر  )يعلمهاي    گزاره(ها   ب واژه كيان تر ين مبنا، م  ي وجود ندارد، بر هم    ي واقع يواقع نسبت 

ه كـ معتقـد اسـت   ) 2013(فـالچر  ). 1997، 5ورسـن ك(ست يـ  نيهـم نـسبت  ) هـا  دهيپد(ق  يادمص
 يط اجتمـاع  يل و شـرا   ينانـه از مـسا    يب  بـد  ي غالبا منجر به  خوانش     ييگرا  برساخت يشناخت يهست

__________________________________________________________________ 
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 ي علمـ  يهـا  ها و خـوانش    تي روا ة، هم ييگرا تب برساخت كه در م  كن، از آنجا    يهمچن. شود يم
شد يـ ط موجـود م   يه شـرا  كان معتقدند   يگرا شوند، برساخت  يقلمداد م  نگاه پژوهشگر    ةصرفا زاد 

. شـود  يگرا قلمداد مـ   برساختيشناخت ي اول در هست  ةن البته مرحل  يا.ه هست باشد  ك ير از آن  يغ
  ):1999، 1نگكيه(رهستند ي به شرح زييگرا  برساختةگان مراحل سه

  .ن باشدير از ايه غكشد  ي ميعني. ستياجتناب ن قابل ريت موجود غيوضع) الف
  . نامطلوب استيتيت موجود وضعيوضع) ب
  .ندكر ييد تغيت موجود بايوضع) ج

شه يت هم يه واقع كنينند به ا  ك يمانند و بسنده م    يتب در سطح اول م    كن م يروان ا ي از پ  يبعض
تـر پـا را      يان افراطـ  يـ گرا برساخت.  ندارد ي واقع يتي است و ماه   ياسي س يط اجتماع يند شرا يبرآ

در . ننـد يب يت مطلوب، نامطلوب م   ياس با وضع  يت موجود را در ق    يشه وضع يته و هم  فراتر گذاش 
ط موجـود   ير شـرا  ييـ  در صدد تغ   يان افراط يگرا ، برساخت ييگرا ه برساخت ين مرتبه از نظر   يآخر

 ييگرا  بر برساخت  ي مبتن يشناس ي هست ياي از مزا  يكيه  كشود   يل گفته م  ين، دل يبه هم . نديآ يم بر
م را مـورد    ك حـا  يتـوان سـاختارها    يشه م يبخش است و با توسل به آن هم        يه آزاد كن است   يا

 تــبكم يبخــش يآزاد تيــظرف نيــا بــا همگــان البتــه. تــا برانــداختي قــرار داد و نهاكيكتــش
 يبخـش  يل آزاد ين پتانـس  يـ ه ا كـ معتقـد اسـت     ) 1999(نگ  كيه.  ستندين موافق ييگرا برساخت
.  قـرار داشـته باشـند      ي آزاد ةود در آسـتان   ه خـ  كـ د اسـت    يـ  مف يسانك ي تنها برا  ييگرا برساخت

نـد و   ك ياد مـ  يـ  2نانـه ي بدب يشناسـ  عنوان معرفت  گرا به   برساخت يشناس ن، پوپر از معرفت   يهمچن
ه خـود  كـ انجامـد، بل  ي نمـ يراسـ ك و دمويآزاد  نه تنها به  ياسي س ةه به لحاظ فلسف   كمعتقد است   

  ). 2014، 3پوپر(شود  يگرا م طلب و اقتدار  انحصاريها ش نظاميمنجر به زا
 بـا   يشگيـ  در ارتباط تنگاتنـگ و هم      ي علم يها ه ه گزار ك، از آنجا    ييگرا تب برساخت كدر م 

 يها  گزاره ةمه در هم  ك قدرت حا  ي، رد پا  )2014،  4يشوهام(باشند   يم م ك قدرت حا  يولوژيديا
 هـم صـورت و   ي علمـ يها  گزارهة متفاوت، هميولوژيدي ايك مشهود است و لذا تحت    يعلم

 را يعلمـ هـاي    ، گـزاره  يـي گرا تـب برسـاخت   كن، در م  يبنابرا. داشتند يامال متفاوت م  ك ييمحتوا
  ). 2010، 5نگزيناد( دانست ي از جانبداري و خاليني عييها توان گزاره يهرگز نم
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   و سنجش زبان ييگرا برساخت -7
 ه سنجـشگران بـه دنبـال   كـ  ييرهايگرا، متغ  برساخت يشناس ين اوصاف، از نظرگاه هست    يبا ا 

 ي قراردادهـا  ةدييـ  مستقل از اذهان پژوهشگران نداشـته و صـرفا زا          يتيسنجش آنها هستند، ماه   
ت يـ ور ماهك مذيرهاي متغي، اگر حتييگرا تر از برساخت    نازل يدر افق .  هستند ي و زبان  ياجتماع

در حالـت   .  وجود نـدارد   ي تناظر ي و اجتماع  يات فرد يها و باطن   ان واژه يمستقل داشته باشند، م   
ن فاصله را با آنان     يشتريد ب يه در نگاه اول، شا    كشوند   ياله م يپ  هم يسانكان با   يگرا برساختاول،  
ل كـ  هـم بال   يكالسكان  يان نوع اول، رفتارگرا   يگرا همانند برساخت . يكالسكان  يرفتارگرا: دارند

ن يـ بـر ا  . دنـد يد يز را در رفتار م    يچ  بودند و همه   ي و روان  ي، روح ي درون يها ر وجود سازه  كمن
ه خـود   كـ انـد    ي قـرارداد  ي، مـصنوعات  ي و اجتماع  ي در علوم انسان   يريگ  اندازه يساس، ابزارها ا

 ييهـا  هيـ شـده برآمـده از نظر     ادي يم قرارداد ين، مفاه يهمچن.  هستند ي قرارداد يمي بر مفاه  يمبتن
ر سـوال اسـت،   يـ  آنها هـم ز    يه هست ك باطن انسان و اجتماع،      يت واقع ي با ماه  يه نسبت كهستند  
 يـك شـوند فقـط      يه م يها ارا   و اعتبار آزمون   ييه در اثبات روا   ك ييها تين رو، روا  ي از ا  . ندارند

 سـنجش و    ي بـرا  يه ابـزار  كـ ن ادعـا    ين، اساسا ا  يبنابرا. ن هستند كت مم يت از هزاران روا   يروا
 يشناسـ  هـا وجـود دارد از نظرگـاه معرفـت          هـا و نگـرش آدم      ات، دانـسته  ي به باطن  يبخش تيمك

ه كـ  هـستند    ييهـا   سـازه  ير وجود خارج  ك الجمله من  يه ف كاز آنجا   .  است  باطل ييگرا برساخت
ت خـود را    يـ گـرا مامور   شـان را دارنـد، پژوهـشگران برسـاخت         يريگ  اندازه يسازان ادعا  آزمون

 بـر  ي،  مبتنـ يـي  روايكالسكف يه با اصل تعركدانند چرا  ي بهتر نم  يي با روا  ييها ساخت آزمون 
 دارنـد  يبسنجد آنچه را قـرار اسـت بـسنجد، مخالفـت جـد     ه ك است  يه آزمون روا آزمون   كنيا
ــالچر، ( ــه جــا ). 2013ف ــس ب ــ ارايپ ــاتي هي ــوني آلترن ــفكيباهــاي  و و ســاخت آزم ــر، ي ت بهت

 از  يكيبه طور خاص،    . ت موجود بمانند  ي وضع يشگيدهند منتقد هم   يح م يان ترج يگرا برساخت
ها  ق آزمون يا تصادفا از طر   يمدا  ه ع ك است   ييها ضيردن تبع ك و افشا  يشان پرده بردار  يها دغدغه

ه كـ ان معقتدنـد    يـ گرا برسـاخت ). 2006،  1 نامـارا و روور    كمـ (رد  يـ گ يها صورت م   تيه اقل يعل
 يهـا  هيـ  اعمـال زور و فـشار بـه ال         يصرفه بـرا   به الوصول و مقرون    سهل ييها به  ابزارها    آزمون

ها، اگرچه در ابتدا      آزمون هكان باور دارند    ين، برساختگرا يهمچن. اند ل شده يفرودست جامعه تبد  
 سـر راه  يمانع ج بهيتدر  ابداع شدند، اما خود به  يساالر ستهي و شا  يت تحقق عدالت اجتماع   يبه ن 

هـا    و ساخت آزمـون يه عموما طراحكاند، چرا  ل شدهي تبدي و عدالت اجتماع يراسكتحقق دمو 
__________________________________________________________________ 

1- McNamara, T., & Roever, K. 



  841 ... علمي پژوهشيبررسي مقاالت چاپ شده در نشريات: مباني فلسفي پژوهش در سنجش زبان انگليسي در ايران

 سـنجش و    يهـا  و روش  قدرتمند است و لذا محتوا       يها يمپانكا  يها، نهادها و     در دست دولت  
ه كـ ان معتقدنـد    يـ گرا برسـاخت . ها و منافع قدرتمندان اسـت      تي اولو يشه در راستا  يآزمون هم 

ت ي نـوع نگـرش خـاص مـشروع    يك ها به  آزمونياصحاب قدرت با اعمال سانسور در محتوا
 شه را يـ ان و اند  ي ب ي آزاد ييصورت  نامر   رده، و به  ك ييزدا تيها مشروع  شهيگر اند يده، از د  يبخش

ان آزمـون را    يگرا ن اساس، برساخت  يبر هم ). 2014،  ي؛ شوهام 1977،  1وكفو(ند  ينما يمحدود م 
 يهـا   خواسـت ةاز به نگهبان به همـ   يان بدون ن  يه در آن زندان   كدانند   يه م ي شب 2نيكبه زندان پناپت  

لـف بـه   كان خـود را م يـ گرا ن اوصاف، برسـاخت يبا ا).  2010فالچر،  (مانند   يبند م يبان پا  زندان
 يهـا  ها و امتحـان     آزمون ي  مقاصد مستتر در ورا     ي  جامعه در باره   ي عموم يش سطح آگاه  يافزا

 ينيد و بـدب   يـ  ترد ةديهمواره به د  ها    نند به آزمون  ك يب م يآنان همگان را ترغ   .  دانند يگوناگون م 
ــوه  ــور جل ــد و مقه ــا بنگرن ــاريه ــددي آم ــشوند  ي و ع ــا ن ــوهام( آنه ــر ). 2014، يش از نظ

 يان، حتـ  يـ گر ب يبه د . ستندي هم مبرا از روابط قدرت ن      يالسك يها آزمون ي حت ان،يگرا برساخت
شل يم. نندك ينترل استفاده م  كد، و   ي اعمال فشار، تهد   ي برا يز از امتحان به عنوان اهرم     يمعلمان ن 

 از  ي آزمـون بخـش    ينولـوژ كل ت كـ ه  كـ ن هم فراتر رفته و معتقد است        ي از ا  يحت) 1977(و  كفو
  .  انسان معاصر ساخته شده استةوب و محاصرك سريقدرتمندان براه توسط ك است يزندان

  3يانگار ابزار -8
مانـد   يپاسـخ مـ   يها ب دهي پديشناخت ي پرسش مربوط به هست   ،4يانگار  ابزار يتب فلسف كدر م 

 بـه   ي علمـ  يهـا  هيشده در نظر   م استفاده يو مفاه ها    ه واژه كنيان معتقدند اصوال ا   يه ابزارگرا كچرا  
اران، كـ مـول، و هم   (ست  يـ  مهم ن  يا  ا نه دغدغه  ي خارج از ذهن داللت دارند       يقع وا يها تيماه

 يتب فلـسف  كن م يشگامان ا ين را پ  ي پوتنم و تولم   ،يمز، رورت يرس، ج ي مانند پ  يلسوفانيف). 2016
 يف جهـان هـست    يدر واقع، در نگاه ابزارانگارانه به علم، رسالت علم نه توصـ           ). همان(دانند   يم
ف يه توصـ  كـ نيرغـم ا   ي علـ  يا هين، اگر نظر  يبنابرا.  مطلوب است  ي در راستا  ر دادن آن  ييه تغ كبل

 يـة  شـود، نظر   يرات مطلـوب  ييـ  از آن منجـر بـه تغ       يرويـ  مورد نظر است اما پ     ةدي از پد  ينادرست
 برخوردار است اما ي شناخت يه از صحت هست   ك است   يا هي قلمداد شده و برتر از نظر      يسودمند

__________________________________________________________________ 
1- Foucault, M. 
2- Panopticon Prison 

3- Pragmatism 

4- Instrumentalism 



  1398پاييز ، 3، شمارة 9دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 842

 يشناخت يسم به هست  ين نگاه پراگمات  يشود هم   مي گفته. ستي بر آن مترتب ن    ي سودمند يامدهايپ
 و  يفـ كي يم پژوهـش  يان دو پارادا  يجدال م ها    ه باعث شده بعد از دهه     ك است   ي شناس  و شناخت 

 مخـتلط مـورد     يهـا   به  موازات هم در پژوهش      يفكي و   يمك يپژوهشهاي    ، امروزه روش  يمك
   ).2010، 1يتاپاليسول و مكم(رند ياستفاده قرار بگ

   و سنجش زبانيابزارانگار -9
 ييهـا  ا سـازه  يه آ ك يشناس ين پرسش هست  ي نسبت به ا   ي فلسف يه گفته شد، ابزارانگار   كچنان

ا يـ  مستقل از گفتمان پژوهشگران دارند       يت واقع ي ماه 3ي زبان يا روان ي، و   2يمانند توانش ارتباط  
 در  ي ابزارانگـار  يتـب فلـسف   كنمـود م  . اركـ نند و نه ان   ك  مي ديي نه تا  يعنيمانند،   ي طرف م  ينه ب 
 شده در   اتخاذييرد روايكتوان در رو    مي ، سنجش آموزش و سنجش زبان را      يسنج ات روان يادب

س معـروف  يدر مـاتر . افـت ي) 2010(من  ك، و ب  )2013 (5نكي،  )1989 (4يك همچون مس  يمنابع
ـ  ي بر آزمون، بخش مهمـ     يمات مبتن ي، عواقب و تبعات تصم    يك مس ييروا  يرا از شـواهد الزم ب
ت يه خاص كت خود آزمون، بل   ي نه خاص  يين اساس، روا  يبر ا . نديآ ي آزمون به شمار م    يك ييروا

محـور   رد اسـتدالل  يكرو. شوند يش گرفته م  يه بر اساس آزمون در پ     ك است   ياربردها و اقدامات  ك
 ي  ار فلـسفه يباشد، مظهر تمام ع   ين م ي تولم ي بر ساختار استدالل   يه مبتن كها،    آزمون ييروا ن به كي

 قـضاوت در مـورد      يدر سنجش زبان، برا   .  و سنجش آموزش است    يسنج ن  سم در روا  يپراگمات
ه ي ارا 7 آزمون ي تحت عنوان سودمند   يچارچوب) 1996 (6من و پالمر  ك زبان، ب  يها ت آزمون يفكي

بـر اسـاس    . ديـ توان د  ي م يسم آن را در انتخاب صفت سودمند      ي پراگمات يها ه باز جلوه  كدادند  
 يريزان باورپـذ يـ  بـر آزمـون م  ي مبتنـ ياربردهاكر و ي تفاسيي، روايي روايگرا دالل است ي هينظر

من، كب(دهند   يه م يور ارا ك مذ ياربردهاكا  ير  ي تفاس ياربران برا كا  يه سازندگان   ك است   ياستدالل
  گـرا،   اسـتدالل  يـي ، در روا  )2002 (9ني اسـتدالل تـولم    ي ملهم از فلـسفه   ). 2012،  8چپله: 2005

__________________________________________________________________ 
1- Maxwell, J. A., & Mittapalli, K. 
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ور بـه عنـوان   ك مـذ ي رهيـ ه هر حلقـه از زنج  كشود   يل م كيها تش   از استدالل  يا رهي از زنج  ييروا
 يست و پـارگ   كـ شود و لذا ضعف هر حلقه منجر بـه ش          ي م ي استدالل تلق  ي بعد ي  حلقه ي داده

 از پژوهـشگران سـنجش      ياريامـروزه بـس   ).  2010،  1امونگيز(شود   ي استدالل م  ي رهيل زنج ك
 از  يكـي ) 2008 (2سونيـ خـت و جم   يچپلـه، انر  . انـد   آورد ي رو ييگرا رد استدالل يكزبان، به رو  

. د آزمون تافـل انجـام دادنـد   يگرا را در مورد نسل جد شگام استدالل ي پ يها ن پژوهش يتر مفصل
نـاچ و  (ش بـوده اسـت   ي رو به افزاييگرا رد استدالليكر تعداد مطالعات با روي اخ ي  دو دهه  يط

  ). 2017، 5الفلر و استاپلز: ،2015، 4ياضيجانسون و ر: 2018، 3چپله

   سنجش زباني فلسفيپژوهش در مبان -10
ه ك ييها  مستتر است، اما پژوهش    ي فلسف ي در سنجش زبان نگاه    ياگرچه در دل هر پژوهش    

ن يـ رسد ا   مي نظر به. ستندياد ن ي پژوهش در سنجش زبان پرداخته باشند ز       ي فلسف ي مبان يبررس به
ز يـ  نيسنج صورت عام و روان مورد سنجش آموزش به  سنجش در    ي فلسف يفقدان توجه به مبان   

اس بـا   يـ ه در ق  كـ معتقدنـد   ) 2006(نامارا و روور     كم).  2016اران،  كمول و هم  (مصداق دارد   
. شتر اسـت  يـ  در سنجش زبان ب    ييگرا  اثبات يمبان ، اقبال به  ياربردك ي زبان شناس  يها ر شاخه يسا

ي  رشـته   سـنجش زبـان بـه   يخي تـار ياكـ  ات ازي را ناشـ  يـي گرا اثبات  به يش فلسف ين گرا يآنان ا 
، يالدي هشتاد م ي ه بعد از دهه   كاما معتقدند   ) 2007 (7دسونيويفالچر و د  . دانند ي م 6يسنج ن روا

ر كـ ذ الزم بـه  .  فاصله گرفته اسـت    ييگرا  اثبات ي زبان از مبان   يها  آزمون ييپژوهش در مورد روا   
 بـر   يدام مبتنـ  كـ چيدسـون ه  يويفالچر و د   يريگ چهينامرا و روور و نه نت      ك م يه نه ادعا  كاست  

  . ستندي نيداني ميها داده
 ي   پژوهش در سنجش زبان دامنـه      ي فلسف يها ميرامون پاراد يه پ كرد  كتوان ادعا     مي ن،يبنابرا

ه چنگ و   ك بود   يارك ين معدود آثار پژوهش   ي از ا  يكي. ستيع ن ي انجام شده چندان وس    يارهاك
 روش يبررسـ . انادا انجام دادندك يها ته شده در دانشگاه نوشيترك ديها  در مورد رساله 8سكفا

__________________________________________________________________ 
1- Xiaoming, X. 
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نشان داد ) 2013(س كانادا توسط چنگ و فاك سنجش زبان در   يترك د ي  رساله 24ق تعداد   يتحق
 در  يفـ كي و   يمكق مختلط   ي بوده و روش تحق    يتب ابزارانگار كها م  ن رساله يرد غالب ا  يكه رو ك

) 1998 (1نچيـ نـز و ل   ي، همپال يقـاالت پژوهـش   اما در بـاب م    .  داشته است  يريآنها رواج چشمگ  
 يبنـد  ميآنـان بـا تقـس   . ردنـد ك ي را بررسـ  ي آرسـ  ينفرانس معروف ال تـ    ك مقاالت   يها دهكيچ
ن يـ مـبهم بـه ا  ي  و دسـته ،گـرا   نسبتا برسـاخت ي  دسته،گرا دا اثباتي شدي ها به سه دسته  دهكيچ
ـ يهـا   آزمونييرامون روايقات پيتحقي    ه عمده كدند  يجه رس ينت  يـي گرا م اثبـات يان در پـارادا  زب

نچ و سـه چهـار دهـه از      ينز و ل  ي همپال ي خ چاپ  مقاله   يش از دو دهه از تار     ي ب .انجام شده است  
 علوم  يشناس  معرفت ين مدت مبان  ي ا يگذرد و ط    مي ل شده در آن   ي تحل يها دهكيخ چاپ چ  يتار

افزون .  نبوده است  يه قاعدتا سنجش زبان هم از آن مستثن       ك شده   ييها ي دچار دگرگون  ياجتماع
ور توسـط پژوهـشگران     كار مـذ  كـ ل شده در    ي تحل يها دهكيت غالب چ  يثركه ا كن، از آنجا    يبر ا 

ر ي تحـت تـاث    ي و فلـسف   يركـ  ف يه مبـان  كـ ني نوشته شده بودند و نظـر بـه ا         ييايك و آمر  يياروپا
در   پـژوهش    ي فلسف ي مبان ي ، لذا مطالعه  )2004،  2سبتين(باشند    مي ي و فرهنگ  يعي طب يايجغراف

 پـژوهش در  يركـ  فيهـا  انيـ  در مورد بنيي راهگشايلكر  يتواند تصو  يران م يسنجش زبان در ا   
  . سنجش زبان به دست دهد

ادشـده در مطالعـات   ي ياتـب فلـسف   ك از م  يكزان رواج  هر     ين م ييهدف پژوهش حاضر تع   
 چـه   ه تا كن است   يگر، پرسش ا  يبه عبارت د  . باشد يران م ي در ا  يسيمربوط به سنجش زبان انگل    

، يـي گرا  اثبـات  ياتـب فلـسف   ك و سنجش زبان متاثر از م      يساز  آزمون ي اندازه پژوهش در حوزه   
ن مطالعـه،  يه هدف اكد است كير و تاكذ الزم به.  استيي، و ابزارگراييگرا ، برساخت ييگرا واقع

 پژوهشگر در   يك ي فلسف يه اوال، مبان  كست چرا   ي پژوهشگران ن  ي فلسف يقضاوت در مورد مبان   
م ي پـارادا  يـك  در   يار پژوهش كه، انجام   كو دوم آن  ) 2004سبت،  ين(رند  يان متغ كمان و م  ظرف ز 

  .ستينها  ميگر پارادايار در دك مانع يفلسف

  روش پژوهش -11
ران بود،  ي پژوهش در سنجش زبان در ا      ي فلسف ي مبان ين پژوهش، بررس  يه هدف ا  كاز آنجا   

ران يـ  ا ي دولتـ  يهـا   دانـشگاه  يپژوهـش -ين پژوهش از مجالت علم    ي انجام ا  ي الزم برا  ي رهيكپ

__________________________________________________________________ 
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 مربـوط بـه آمـوزش زبـان و          ي پژوهـش  -يات علمـ  ي نـشر  ي ن منظورهمـه  يبـد .  شد يگردآور
 يل دشوار يه به دل  كر است   كذ الزم به ). 1جدول  ( قرار گرفتند    ي مورد بررس  ياربردك يزبانشناس

شـمول  ور در   كن مجـالت مـذ    يـ  انال يهـا   مجالت، صرفا شماره   ياغذك يها  به نسخه  يدسترس
 بودنـد و    2018ه  يي تا ژو  2008 ي زمان ي  شده در بازه   يمقاالت بررس .  قرار گرفتند  ي فعل ي رهيكپ

 ي رهيكاند در شمول پ     شده يات فوق بارگزار  يت نشر يخ در وبسا  ين تار يه پس از ا   ك يلذا مقاالت 
ا يـ   پـژوهش، از عنـوان مقـاالت   ين اخالقـ يت مواز ي رعا يدر راستا . اند ن مطالعه قرار نگرفته   يا

  . شود ي برده نميسندگان آنها نامينو
ادشـده  يات  ي نشر يها  از شماره  يكات مورد نظر،  فهرست مطالب هر        يپس از انتخاب نشر   

 و يي سـنجش زبـان شناسـا     يابيـ مورد مطالعه قرار گرفت و مقاالت مربـوط بـه سـنجش و ارز             
ج اسـت امـا     يـ ار را ي بـس  يزبانـشناس هاي    زبان در پژوهش   يها استفاده از آزمون  . استخراج شدند 

 و  يسـاز   آزمون ي  را در شمول رشته    يست تا پژوهش  ي ن يافك آزمون زبان    يكصرف استفاده از    
ا يـ  شـان سـاخت و       يه پرسـش اصـل    ك ين پژوهش،تنها  مقاالت   يدر ا . ردكسنجش زبان قلمداد    

 از هكـ  ين مقـاالت ي بنـابرا  . قرار گرفتندياوكزبان بودند مورد واهاي   آزمونيها يژگي ويابيارز
 ي اصـل  ي  داده استفاده شده بود و آزمـون سـوژه         ي زبان صرفا به عنوان ابزار گردآور      يها آزمون

ـ     ك ين در موارد  يهمچن. مد نظر قرار نگرفتند   ي    رهيكپژوهش نبود در پ    د يـ ترداي  هه در مـورد مقال
ـ  ي بن يم بند يوجود داشت با رجوع به تقس       گرفتـه   ييم نهـا  ي تـصم  1 سـنجش زبـان    يالمللـ  نياد ب

 سـنجش  ي بـرا يي ابزارهـا يسـاز  يـي ا روا يـ ه در مـورد سـاخت       كـ  ين، مقـاالت  يبنـابرا .  شد يم
ن يـ  ا ي رهيكزه، استرس و مانند آن بودند در شمول پ        ي مانند انگ  ير از توانش زبان   ي غ ييها يژگيو

 يسيـ ر از زبـان انگل    يـ  غ ييها ه در مورد سنجش زبان    ك ين، مقاالت يهمچن. پژوهش قرار نگرفتند  
 اختـصاص داده    يهـا  ن، شماره يافزون بر ا  . ست مقاالت مورد نظر خارج شدند     ز از فهر  يبودند ن 

در شـمول   ) 2005،  2الزارتان( متفاوت شان    يل روند داور  يز، به دل  يشده به موضوعات خاص ن    
باشـد،    ميرانيه موضوع حاضر محدود به سنجش زبان در اكاز آنجا . ن پژوهش قرار نگرفتند يا

 بـود   ره نوشته شـده ك در مورد سنجش زبان در يجنوب ي رهكز  ايه توسط پژوهشگرك مقاله  يك
 مقاالت انتخاب شده با فرمت      ي ت، همه يدر نها .  خارج شد  ي  مقاالت مورد بررس    ي ز از زمره  ين
  . ره شدندي ذخي بعديها ي بررسي اف براي ديپ

__________________________________________________________________ 
1- International Language Testing Association (ILTA) 

2- Lazaratan, A. 
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در . دهـد   مـي   را نـشان   يك عنوان مجالت و تعداد مقاالت مستخرج از هر          1جدول شماره   
ه  كـ  مقالـه اسـت      1095ه  ين نه نشر  ي در ا   ر، تعداد مقاالت چاپ شده    ي اخ ي دهه يك يجموع ط م

ل مقاالت چـاپ    ك% 7گر،  يبه عبارت د  .  سنجش زبان هستند   ي  مقاله مربوط  به حوزه     78تعداد  
ان، يـ ن م يـ در ا .  ران بـه موضـوع سـنجش زبـان اختـصاص دارد           ي ا يات دانشگاه يشده در نشر  

 ي هين سهم و نـشر يشتريمقاالت به سنجش زبان ب    % 16 با اختصاص    يزم دانشگاه خوار  ي هينشر
ن سـهم را در چـاپ مقـاالت    يمتـر كمقاالت به سـنجش زبـان،    % 3دانشگاه تهران با اختصاص     

 ي هي شـده، نـشر  ي بررسـ ي ان نـه مجلـه  يـ ه در مكـ ر است كالزم به ذ  . سنجش زبان داشته است   
ل يـ ن دليد هم بـه همـ  يشود و شا ي چاپ ميفارسه به زبان ك است يا هيدانشگاه تهران تنها نشر   

  . ن استييه بسامد نشر مقاالت مربوط به سنجش زبان در آن پاكباشد 
هاي فلسفه علم اين است كـه غالبـا پژوهـشگران از مبـاني و                هاي پژوهش   يكي از دشواري  

بـه  آورند كـه شـايد    شده در آثار خود سخني به صراحت به ميان نمي       مفروضات فلسفي استفاده  
اي  لذا چـاره . اين دليل باشد كه خود پژوهشگران نيز الزاما به اين مباني خودآگاهي كامل ندارند         

شناسي پژوهش و انتخاب چارچوب نظـري آنهـا    نيست جز اينكه محقق، اين مباني را در روش     
در پژوهش حاضر، براي تعيين مباني فلسفي مقـاالت، از تقـسيم بنـدي  فـالچر              . جستجو نمايد 

دليل اين انتخاب اين بود كـه در واقـع، تقـسيم بنـدي فـالچر تنهـا مـدل              .  بهره جستيم  )2013(
براي تعيـين رويكـرد فلـسفي مقـاالت امـا بـه           . باشد ي سنجش زبان مي    موجود در مورد فلسفه   

به ديگر بيـان، مـدل   . بندي فالچر به آنها تصريحي نشده بود     موضوعاتي برخورديم كه در تقسيم    
  .  هاي جديدي به آن افزوديم زم برخوردار نبود و لذا مقولهفالچر از جامعيت ال

هـاي سـنجش    است،  پژوهش) 2013(، كه مبتني بر تقسيم بندي فالچر 2ي   طبق جدول شماره  
هـاي داراي    گرايـي، پـژوهش    هاي مبتني بـر واقـع       پژوهش: توان به سه دسته تقسيم كرد       زبان را مي  

هـاي مـرتبط بـا       بر اين اسـاس، پـژوهش     .  ابزارانگاري هاي مبتني بر   گرا، و پژوهش   مباني برساخت 
هـاي تشخيـصي، مطالعـات مبتنـي بـر تحليـل عـاملي                ساخت آزمون براي اهداف خاص، آزمـون      

هاي نمـره دهـي داراي مفروضـات و مبـاني فلـسفي              اكتشافي و تاييدي، و مقاالت مربوط به شيوه       
گرا عبارتند از مطالعات مربـوط       اختهاي داراي مباني برس    از طرف ديگر، پژوهش   . گرا هستند  واقع

هـاي   هاي شفاهي، سنجش منظورشناسي، انصاف و تبعـيض در آزمـون           به نقش مخاطب در آزمون    
، 2ي    همچنـين طبـق جـدول شـماره       .  هـاي زبـان، و ارزيـابي پويـا         زبان، كاركردهاي پنهان آزمون   

ن تلقي كرده و همچنـين      سازي را به عنوان شواهد روايي آزمو       هايي كه شرح فرايند آزمون     پژوهش
  . دانند داراي مباني ابزارانگاري هستند مطالعاتي كه روايي را مبتني بر استدالل مي
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   سنجش زباني نام مجالت، محل نشر، و تعداد مقاالت چاپ شده در حوزه. 1 ي جدول شماره

  ناشر  عنوان مجله  

ك
ل مقاالت چاپ 

شده
  

تعداد مقاالت 
مربوط

 
ش 

به سنج
زبان

نسبت مقاال  
ش زبان به ت 

لكسنج
 

مقاالت
  

1  Journal of Teaching 

Language Skills (JTLS)  5%  11  204  رازيدانشگاه ش  

2  
Journal of English 

Language Teaching and 

Learning (JELTL)  
  8%  10  124  زيدانشگاه تبر

3  Applied Research in 

English (ARE) 
  11%  10  90 دانشگاه اصفهان

4  Foreign Language 

Research Journal (FLRJ) 
  3%  4  127  دانشگاه تهران

5  Research in Applied  

Linguistics (RALS) 
د يدانشگاه شه

  6%  7  121  چمران اهواز

6  Iranian Journal of Applied 

Language Studies (IJALS)

ستان يدانشگاه س
  7%  11  147  و بوچستان

7  Iranian Journal of Applied 

Linguistics (IJAL) 
دانشگاه 

  12%  16  130  يخوارزم

8  
Iranian Journal of 

Language Teaching 

Research (IJLTR) 
  6%  5  85  هيدانشگاه اروم

9  Issues in Language 

Teaching (ILT) 
دانشگاه عالمه 

  6%  4  67  ييطباطبا

  7%  87  1095  مجموع
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دام كـ ه در كـ نينوان هر مقاله و با توجه به ا مقاالت، ابتدا با توجه به ع   ي فلسف ين مبان يي تع يبرا
.  شـدند  يدگـذار كسنده  يـ گنجند، مقـاالت توسـط نو       مي 2ر شده در جدول     ك ذ ي  از سه مقوله   يك

د كـ د  يـ ده مو كيـ ه خـوانش چ   كـ  يدر صـورت  . ميداد  مي  قرار ي مقاله را مورد بررس    ي دهكيسپس چ 
 بـر اسـاس   يكـي د داده شـده،  كـ دو  ان  يـ ه م ك ياما درصورت . شد  مي دييه تا يد اول كن شده بود،    ييتع

ل مقالـه و بخـصوص بخـش        كـ  وجـود نداشـت،      يده، همخـوان  كيـ  با خواندن چ   يگريعنوان و د  
م ين مرحلـه، متوجـه شـد      يدر ا . گرفت ي قرار م  ي آن مورد بررس   ي مقاله و متدلوژ   يچارچوب نظر 

ز جملـه بـر     ا) 1386،  ي، لطـف آبـاد    1998نز،  ينچ و همپال  يل (يه بر مطالعات مشابه قبل    ك يه نقد ك
 را بـا هـم متـرادف        يـي گرا  و واقـع   يـي گرا ه آنان اثبـات   كن است   ي فالچر، وارد است ا    يم بند يتقس

گـرا    را اثباتيمك مطالعات  ي نز همه ينچ و همپال  ي و هم ل   يآباد گر، هم لطف  يبه عبارت د  . اند گرفته
. دانـد  يگـرا مـ    ع واقـ  ي مبـان  ي را دارا  يمـ ك مطالعات صرفا    ي ن، فالچر همه  يهمچن.رده اند كقلمداد  
ج يـ ار را ين حال بس  ي اشتباه و در ع    يرسد برداشت  ينظر م   به ييگرا  و واقع  ييگرا دانستن اثبات  مترادف

ان، امـا بورسـبوم   يـ ن ميدر ا). 2010، يتاپاليسول و مكم( است يان پژوهشگران علوم اجتماع يدر م 
ـ     بـه . دانـد  يز م يتب را از هم متما    كن دو م  يا) 2005( ل بهتـر مقـاالت،   يـ  تحليراماننـد بورسـبوم، ب

م ين راسـتا تقـس    يـ در ا ). 2جـدول   (م  يردكـ  فالچر اضافه    يبندميز به تقس  ي را ن  ييگرا  اثبات ي مقوله
ر ين، نـاگز  يبنابرا. ر نبود يپذ انك فالچر ام  ي موضوع ي بند  مي بر اساس تقس   يمك مطالعات صرفا    يبند
  . ميريز در نظر بگي ن رايگري ديارهاي، معيبند ميج تقسينان از نتاي اطميم برايشد

 ي پژوهـش  يارهـا ك ي فلـسف  يش و مبـان   يتوان گرا  يه با استفاده از آن م     ك ييارهاي از مع  يكي
). 2013،  1ورتكـ هت( اسـت    يـي  روا يشناسـ  رد، دقت در معنـا    كن  ييمرتبط با سنجش زبان را تع     

 ي هنـده  نـشان د يتواند تا حـدود  ينند مك ي انتخاب مييه پژوهشگران از رواك يفين، تعر يبنابرا
چنانچـه در   .  سنجش زبان باشـد    ة آنان در بار   يشناس  و معرفت  يشناس ي و مفروضات هست   يمبان

رد يكـ  صـفت آزمـون اسـت امـا در رو          يـي ، روا يـي  واقـع گرا   ي سمت و سو   ي دارا يها دگاهيد
 يجهـت بررسـ   ). همـان (اربرد آزمـون    كـ ا  يـ ر و   ي تفـس  ي اسـت بـرا    ي صفت يي، روا يابزارانگار

افــزار   جــستجو در نــرمي نــهي و مــشتقات آن را بــا اســتفاده از گزيــيا روي ، واژهيمعناشــناخت
  .  ميردكدر جستجو ير روباتكا

ه مـا از    كـ  بودند   ينمود، مقاالت  يشان دشوار م   يرد فلسف يكن رو ييه تع ك دسته از مقاالت     يك
 يامـدها يپ ن مطالعـات بـه    يـ ا. مينـ ك ياد مـ  يـ  2يرامون آزمون زدگـ   ي پ يها آنها به عنوان پژوهش   

__________________________________________________________________ 
1- Hathcoat, J. D. 
2- Washback  



  849 ... علمي پژوهشيبررسي مقاالت چاپ شده در نشريات: مباني فلسفي پژوهش در سنجش زبان انگليسي در ايران

 فـالچر،  يبنـد  ميبنا بر تقـس . پردازند ي آموزش زبان، زبان آموزان و معلمان زبان م     يها برا  آزمون
ل روش  يـ امـا تحل  .  دارنـد  يشتريـ  ب يت نظـر  ي برساختگرا سـنخ   ي با مبان  ينيچن نياهاي    پژوهش
 هستند و نه در روش پـژوهش و نـه در            يمك يها رو روش يه عمدتا پ  ك آنها نشان داد     يپژوهش

گر، از نظر برسـبوم     ياز طرف د  .   ندارند ييگرا تب برساخت ك با م  يسبت چندان شان ن ي نظر يمبان
.  آن نـدارد يامـدها ي بـا پ ي آزمـون نـسبت  يك يي روا،اري تمام عيگرا  واقع يكبه عنوان   ) 2006(
 قـرار   ي بـر ابزارانگـار    ي مبتنـ  يهـا   پژوهش ي  را در زمره   ين مقاالت يه چن كن بود   ي بعد ا  ي نهيگز
اما .  آزمون دانست  يي از شواهد روا   يد بخش ي آزمون را با   يامدهاي پ يكمسه از نظر    كم، چرا   يده
ه اگـر  كرد  يپذ ي آزمون م  ييا عدم روا  ي يي را به عنوان شواهد روا     ييامدهايتنها پ ) 1996 (يكمس

ه يه توصـ كـ ل اسـت  يـ ن دليبـه همـ  . افتادند يامدها اتفاق نميآزمون مربوطه وجود نداشت، آن پ   
 عنـصر  يـك  خـود  يد در طرح پژوهـش يشه باي هميزدگ  به آزمون شود پژوهشگران عالقمند   يم

نـد  ينترل نماك را يزدگ ند آزمونيل در فراي دخيرهاير متغير ساي بگنجانند تا بتوانند تاث    يا سهيمقا
 ي مقولـه   از چهـار   يـك  چيشـد بـه هـ       نمي ف، مقاالت مربوطه را   ين توص يبا ا ). 2004،  1يواتاناب(

 يـك تنهـا در  . ميـ  قرار داد"نامشخص" ي ، ما آنها را در مقولهن روياز ا. ف شده نسبت داد يتعر
  . ميگرا قرار داد  برساختي  داشت، در مقولهي انتقاديرديكه روكن مقاالت را، ي از ايكيمورد، 

 از  يكـي  شد بـه  يـ  نم يسادگ  بودند به  2نيگزيجاهاي    يابيه در مورد ارز   ك را   ين مقاالت يهمجن
دو  شـان بـه    ي فلـسف  يمبان ن گروه مقاالت را بسته به     ي لذا ا  .ادشده متعلق دانست  ي ياتب فلسف كم

 يهـا  ، سـنجش  )1998 (3از نظر بـراون و هودسـن      . ميردكم  يگرا تقس  ا واقع يگرا   گروه برساخت 
لـذا  . رنـد ي قـرار گ  يابيـ  مورد ارز  ييگرا  بر واقع  ي مبتن يياي و پا  يي روا يارهايد با مع  ين با يگزيجا

. گرا قرار داده شدند     واقع ي ن داشتند در مقوله   يگزي جا يها سنجش  به ين نگاه يه چن ك را   يمقاالت
ن را يگزي جـا يهـا   سنجشييه روا كمعتقدند  ) 2005 (4نچ و شاو  ينظران مانند ل   گر صاحب ياما د 

گـرا    برسـاخت  ي  بـر فلـسفه    يهـا مبتنـ    ن سـنجش  يه ا كبل.  نمود ي بررس ي سنت يارهايد با مع  ينبا
 ي ن داشـتند در دسـته     يگزيجـا هـاي      به سـنجش   ياهن نگ يه چن ك يه، مقاالت ين توج يبا ا . هستند
اتـب  كم مقاالت به م   يه تقس كست  ي ن يدين همه، ترد  يبا ا . گرا قرار داده شدند     برساخت ي فلسفه
 يرين سـوگ  يـ زان ا يـ اهش م كـ  يست اما بـرا   يلگر ن ي تحل يريادشده الجرم مبرا از سوگ    ي يفلسف

__________________________________________________________________ 
1- Watanabe, Y. 
2- Alternative Assessment  

3- Brown, J. D., & Hudson, T. 
4- Lynch, B., & Shaw, P. 
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ل مجدد قرار گرفت و اختالف      يتحلمورد  ) رهيكل پ كست درصد از    يحدود ب (تعداد پانزده مقاله    
  . ه مشاهده نشديه و ثانوي اوليدبندكان ي ميمشهود

  ها افتهي -12
ه در  كاف مقاالت نشان داد      يد ي پ يها لي، جستجو در فا   يي روا ي  واژه ي معناشناس ي از جنبه 

 ار رفتـه  كـ  بار در مقاالت ب    66 ي رواساز ي  بار و واژه   412 و مشتقات آن     يي روا ي مجموع، واژه 
ه كـ رده بودنـد،    كـ ف  ي را تعر  ي و رواساز  يين بسامد باال، فقط چهار مقاله روا      يبا وجود ا  . بودند

ـ يهي  بـد يـي ف روايـ ن مقاالت عمدتا معنـا و تعر يدهد در ا   ين نشان م  يا ف يـ از از تعريـ ن ي و ب
 يـي ف متفـاوت از روا يـ ش از صـد و پنجـاه تعر    يه ب كست   ين در حال  يا.  شده است  يتلق1ردنك

 يالي از استيد بتوان ناشي را شايين نگرش به مفهوم روا   يا).  2014،  2وتن و شاو  ين(وجود دارد   
  ) 2013فالچر، ( در پژوهش در سنجش زبان دانست ييگرا  و واقعييگرا  اثباتيها نگاه

. دهـد  ي را نـشان مـ     ياتـب فلـسف   ك از م  يـك هر    بسامد مقاالت مربوط به    3 ي جدول شماره 
ن مقـاالت عمومـا در      يا. باشند ي آزمون م  يكالسك ي هي بر نظر  يبتن مقاله، م  28ه تعداد   كم  ينيب يم

 ي هي بر نظر  ي مبتن يها ها با روش    آزمون يياي و پا  يي روا ي  زبان، مطالعه  يها مورد ساخت آزمون  
 ي هيـ ه قابـل مطالعـه در نظر  كـ هـا    آزمـون يهـا  يژگـ يگر وي ديا بررسي و   يريگ  اندازه يكالسك
 آزمـون   يي روا يبه عنوان نمونه، تعداد چهار مقاله به بررس       . باشند  مي  هستند، 3 سنجش يكالسك
ن يـ در ا .  پرداخته بودند  يا نهي چند گز  يها  مختلف آزمون  يها  به جنبه   ن تعداد مقاله  يو هم 4لوزك
ب صـفت و موصـوف   كيـ صـراحت و متـواتر در تر    و آزمـون بـه  يي رواةل مطالعات، دو واژ  يقب

  . باشد ي ميي نسبت به رواييگرا  واقعه نشان از اتخاذ نگرشكاستفاده شده بودند 

__________________________________________________________________ 
1- definition 
2- Newton, P., & Shaw, S. 

3- Classical Test Theory 

4- Cloze Test 
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   سنجش زباني پژوهشيها  و حوزهي فلسفيها دگاهيد. 2جدول 

  تعداد مقاالت  مربوطههاي  طهيح  ي فلسفيمبنا

 آزمون با يياي و پايي روايا بررسيساخت   ييگرا اثبات
  25   سنجشيكالسك يةاستفاده از نظر

  2   يصي تشخيها آزمون
 و يل عاملي بر تحلي مبتنيها پژوهش

  7   يت آر يآ

  5   يده  نمرهيها  مدليطراح
  6  ن  يگزي جايها سنجش

  ييگرا واقع

  20  مجموع 
  1  ي شفاهيها ن نقش مخاطب در آزمونييتب

  6   يشناس سنجش منظور
  5  ها  ض در آزمونيانصاف و تبع

 پنهان يردهاكاركردن كافشا و برمال 
  0  ها  آزمون

  10  ا ي پويابيارز
  0   متفاوت يها سنجش

  2   ياسي و سيرد انتقاديك با رويزدگ آزمون

 
  
 
  ييگرا برساخت
  
  

  24  مجموع 
  0  يساز ند آزمونيف فرايشرح و توص

   يابزارانگار  2   بر استدالل ي مبتنيسنج اعتبار
 2  مجموع 

  7  اس آموزشي در مقيزدگ آزمون نامشخص
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 يهـا  گـرا، دو مقالـه در مـورد آزمـون           واقـع  ي قولهه در م  كدهد   ي نشان م  2ن جدول   يهمچن
، پنج مقالـه  2پاسخ-تمي آي هي و نظريل عاملي تحلي، تعداد هفت مقاله بر مبنا1ي شناخت يصيتشخ

، و شـش مقالـه در مـورد    ي و نوشـتار ي گفتـار يها  مهارتيده  نمرهيها وهي ش يرامون طراح يپ
 مقالـه بـه     يـك  خاستگاه برساختگرا،    ي مطالعات دارا  ي در مقوله . ن هستند يگزي جا يها سنجش

، پـنج مقالـه     ي، شش مقاله در مـورد سـنجش منظورشناسـ         ي شفاه يها نقش مخاطب در آزمون   
 زبان، دو مقاله در مورد روابط قـدرت و آزمـون، و ده              يها ض در آزمون  يرامون انصاف و تبع   يپ

 ي فلـسف  يان مبـ  ي مقالـه بـه طـور مـشخص دارا         يـك فقـط   . ا بودنـد  ي پو يابيمقاله در مورد ارز   
 اتخاذ شده يارهايه با معك مقاالت مبهم قرار گرفتند    ي ز در دسته  ي بود و هفت مقاله ن     ييابزارگرا

  . نمود  ميشان دشوار يشناس  و معرفتيشناخت ي هستين مبانييتع
 شـان   ي فلسف ي مبان كيكتف ات مختلف به  ي مقاالت سنجش زبان را در نشر      ي فراوان 3جدول  

تـر از دو نگـاه       جيـ  همچنـان را   يـي گرا  و واقع  ييگرا اتب اثبات كه م كواضح است   . دهد  مي نشان
گرا   خود نگاه اثبات   ي پژوهش ي  شده به سوژه   يپنجاه و هفت درصد مقاالت بررس     . گر هستند يد
حـدود  . گرا بودنـد   ش برساخت ي گرا يدار)  مقاله 24تعداد  ( سوم مقاالت    يك.گرا داشتند  ا واقع ي

 مقاالت ي فلسفين مبانيي و حدودا در ده درصد موارد هم تع   يي ابزارگرا ي رو فلسفه يدو درصد پ  
ن مقاالت عموما در مورد     ير شد ا  كچنانچه قبال ذ  .  مبهم قرار گرفتند   ي دشوار بود و لذا در مقوله     

  .  بودنديزدگ آزمون

  گيري  بحث و نتيجه-13
اكيـد  هدف از انجام اين پژوهش بررسي بستر فلسفي پژوهش در سنجش زبان در ايران با ت         

هاي اين پـژوهش، شـايد بتـوان     يافته در يك نگاه كلي به. شناسي  بود شناسي و معرفت بر هستي 
 گـرا و تـا     گـرا، واقـع    ادعا كرد كه پژوهش در سنجش زبان ايران عمدتا در بستر مكاتب اثبـات             

رغم اقبال جهاني آن، هنوز نفـوذ      شود و مكتب ابزارانگاري، علي      گرا انجام مي   حدودي برساخت 
  . و رواج چنداني در آثار پژوهشي داخلي نداشته است

__________________________________________________________________ 
1- Cognitive diagnostic assessment 

2- Item Response Theory 
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  هي نشركيك مختلف به تفي فلسفي مقاالت با مبانيفراوان.  3جدول 

  هينشر  گرا اثبات  گرا واقع  گرا برساخت  ابزارانگار  نامشخص  مجموع
4  0  0  1  2 1 FLRJ 

10  1  0  1   2  6 JELTL 

9  3  0  2  2  3 ARE 

11  0  1   4  2  4 JTLS 

7  2  0  1  2  2 RALS 

11  1  0  4  1  5 IJALS 

16  0  0  3  9  4 IJAL 

5  0  1  4  0  0 IJLTR 

4  0  0  4  0  0 ILT 

  مجموع (32%) 25(25%) 20 (30%)24 (2.5%) 2  (9%)7  78

رد يكـ اس بـا رو   يه در ق  كتوان گفت    ي مربوط است، م   ييگرا تب اثبات كه به رواج م   كتا آنجا   
د رونـد غالـب در   يـ ج حاضـر مو  ياز نتـا  ر منـتج    ي،  تـصو   ياربردكـ  يشناسـ   زبـان  ي  رشـته  يلك

 را  ياربردك ي پژوهش در زبانشناس   يخير تار يس) 2013 (1دمنيو. باشد ي م ياربردك يشناس زبان
 ي  و سـه مرحلـه  يـي گرا  بـه اثبـات  كي اول متي ه چهار مرحلهكند ك  ميدر هفت مرحله خالصه 

 يـي گرا  اثبات ي از مبان  دهيچي پ يها ستمي س ي هيسم و نظر  يمدرن ، پست ييگرا  برساخت يعني يبعد
 از  ياري غالب بـس   يتب فلسف ك همچنان م  ييگرا ه اثبات كدمن اما اذعان دارد     يو. اند فاصله گرفته 

  .  استياربردك ي زبانشناسي  حوزهيها پژوهش
  دشـوار    ين گاه يشي مشابه پ  يارهاك پژوهش با    يكج  يزان تناسخ نتا  ياما قضاوت در مورد م    

 ي زبانـشناس  ي  افـت پژوهـشگران رشـته     يه در كـ ، بخـصوص    )1992،  2نهديكان و آ  ير(د  ينما يم
ن مبنـا هـم     ي علم با هم متفاوت بوده و بـر همـ          ي  فلسفه يها مي از حدود و ثغور پارادا     ياربردك

 مختلف در سنجش زبان متفـاوت و بعـضا متنـاقض    ياتب فلسفكزان رواج ميبرداشت آنها از م 
__________________________________________________________________ 

1- Weideman, A. 

2- Ryan, A. G., & Aikenhead, G. S. 
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 يهـا   پـژوهش  ي همـه ) 1386 (يطـف آبـاد   و ل ) 1998(نچ  ينز و ل  يبه عنوان نمونه همپال   . است
ه در مـورد مقـاالت   كـ  يگـر ي دي مروري دو مقاله. اند گرا گنجانده تب اثباتك را در م  يمحاسبات

م و كـ ز يـ ن) 2005، 2 و بـراون ي، لـومل 2008، 1ليل و دويچلوبدو(سنجش زبان نوشته شده اند   
ل يـ ل و دو يچلوبـدو .  روش پژوهش در سنجش زبان پرداخته اند       ي به بررس  ين تلق يش با هم  يب

 ي بر مبـان   ي مبتن سنجش زبان  ي هيش از نود درصد مقاالت نشر     يه  اگرچه ب   كنند  ك يح م ياما تصر 
، فقط پنجـاه    3 زبان يابيفصلنامه ارزش ن رشته،   ي ا ي تخصص ي هيگر نشر ي هستند، در د   يسنج روان

 ييگرا  اثبات ي رهيان، د ين محقق ياگر به مانند ا   . اند  انجام شده  يسنج درصد مقاالت در بستر روان    
ز يـ ران نيـ ه پـژوهش در سـنجش زبـان ا      كن خواهد بود    يجه ا يم، نت ينكع قلمداد   يگونه وس  نيرا ا 

-يد گفـت، مـا هنـوز در عـصر روانـسنج           يـ ن صـورت با   يـ در ا . گرا مانـده اسـت     عمدتا اثبات 
  . ميا سنجش زبان مانده) 2005ر، يو (4ييساختارگرا

 يرويچ پ يه امروزه ه  كدانند   ي مرده م  يتبك را م  ييراگ  از محققان اثبات   يگر، بعض ياز طرف د  
 و  يسـنج   روان ي ن از نظـر متخصـصان حـوزه       يهمچن).  2018،  5يسلويم: 2013فالچر،  (ندارد  

ه كـ  دانـست چـرا      يكـي  ييگرا د با واقع  ي را نبا  ييگرا  و اثبات  ييگرا اتي، عمل يلسوفان اجتماع يف
س آن  كـ عي    فا نقطه ي دق ييگرا  است اما واقع   ي باطن يها ت توانش ي ماه ي بر نف  ي مبتن ييگرا اثبات
ه كـ ج پـژوهش حاضـر،      يلذا بر اساس نتا   ). 2013وس و بورسبوم،    كمار: 2005بورسبوم،  (است  

 يفـ يران در طيـ ق در سنجش زبان در اي است، تحقييگرا  و واقعييگرا ان اثبات يز م ي بر تما  يمبتن
  .شود ي انجام مييگرا  و برساختييگرا ، واقعييگرا  اثباتياتب فلسفكاز م

 بـه آبـشخور     يا نـامطلوب بـستگ    يـ ده آل اسـت     يت ا ين وضغ يا ا يه آ كنيقضاوت در مورد ا   
امال مطلـوب   كـ ت  ين وضع يلسوفان سنجش، ا  ي ف ي از نظر بعض   ..گر دارد   شخص قضاوت  يفلسف

ان يـ  سخن از سـنجش بـه م  يه وقتكچرا ).2005بورسبوم، (د باشد   ين نبا ير از ا  يبوده و اصوال غ   
 نداشـته باشـد،   يت وجـود خـارج  يـ  است و اگـر آن ماه يتيحتما سخن از سنجش ماه  د،  يآ يم

م، اساسا سـخن  يد داشته باشيا در وجود آن تردي باشد و  ي اجتماع يوجودش محصول قرادادها  
خ سـنجش و    يل تار ك) 1990(چل  يم،ن استدالل يبا هم . هوده است ي ب يتين ماه ي چن يريگاز اندازه 

__________________________________________________________________ 
1- Chalhoub Deville, M., & Deville, C. 
2- Lumley, T., & Brown, A. 
3- Language Assessment Quarterly 

4- Psychometric-structuralist 

5- Mislevy, R. J. 
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ه در  كـ او معتقـد اسـت      . بـرد  ير سوال م  ي را ز  ياجتماع گر علوم ي د  و ي در روانشناس  يريگ اندازه
 ةسيـ شان بـا مقا   يـ ا.  انجام نشده است   يچ سنجش معتبر  ينون ه ك تا ي و روانشناس  يعلوم اجتماع 

 و بخـصوص  يكـي زي ف يها ه در سنجش  كد  يگو  مي يكزي و سنجش در ف    يسنجش در روانشناس  
ه در كـ  ي فاصـله اسـت در حـال   ي از سـازه   يسركـ  خـود    يريـ گ  فاصله، ابزار اندازه   يريگ اندازه

 ي چ رابطـه  ي سـنجش هـ    يهـا   و سـوژه   يري اندازه گ  يان ابزارها ي م ي و علوم اجتماع   يروانشناس
ز حاصـل   يـ  را ن  ي مانند چگـال   يكيزي ف يةثانوهاي      سنجش سازه  ياو حت . شود يده نم ي د ياركآش

 ي  از سـازه يسركـ دام كـ  هر يريه واحد اندازه گكداند  ي جرم و حجم مي  ان دو سازه ينسبت م 
  .مورد نظر است
 را در   ييگرا  و واقع  ييگرا  اثبات ي  به فلسفه  يبندينظران پا   از صاحب  ياريگر، بس ياز طرف د  

نامـارا و روور،     ك؛ م 2012، نقل در چپله     2008،  يرسيس(دانند   يسنجش زبان نقطه ضعف آن م     
 ماننـد بورسـبوم     يانيـ گرا اقعرد و يكه رو كنامارا و روور معتقدند      ك و هم م   يرسيهم س ). 2006

 ي ه در فلـسفه   كل  ين دل ي هشتاد سال پسرفت داشته باشد، به ا        شود سنجش در آموزش    يباعث م 
ان و يـ گرا ه برسـاخت كـ  ي صرف اسـت در حـال  ي نگاه روانشناسيك يي، نگاه به روا   ييگرا واقع

 ي مطالعـه  يه بـرا  كـ داننـد    ي مـ  ياسـ ي و س  ي، اجتمـاع  يفرهنگـ اي  هديـ ابزارانگاران سنجش را پد   
 ياليم اسـت  ييد بگـو  يم، با ينكن منظر قضاوت    ين اگر از ا   يبنابرا. باشند  مي يافك نا يمك يها روش

  .ردكد مطلوب قلمداد يران را نبايگرا در سنجش زبان ا گرا و واقع  اثباتيمبان
 استدالل  ي هي و نظر  ي ابزارانگار ي ه استفاده از فلسفه   كن است   ي ا ي پژوهش فعل  ي افتهيگر  يد
ن در  يـ ا. باشـد   مـي  )تنها دو مقالـه   (ار محدود   ي انجام شده بس   يها ان پژوهش ي در م  يي روا محور

 را   يـي  در روا  يـي تـب اسـتدالل گرا    ك و م  ي ابزارانگـار  ي نظـران فلـسفه    ه صـاحب  ك است   يحال
ــالمر، ك؛ ب2005مــن،كب(داننــد   مــي علــم ســنجشي نــدهي راه آي نقــشه ؛چپلــه، 2010مــن و پ
ت ين وضـع  ين، ا يهمچن). 2007دسون،  يوي؛فالچر و د  2014ر،  ؛فالچ2013 ،س و چنگ  ك؛فا2012

جانسون  (ي و انسان  ي علوم اجتماع  يا ر حوزه يق مختلط در سا   ي اقبال به روش تحق    يبا روند فعل  
ن راسـتا   ي را در ا   يآموزشهاي     از محققان نظام   يبعض. باشد يدر تنافر م  )  2004،  1يو انووگبوز 

 يجيشف تدر كه علم   كنند  ك ين القا م  يآموزان چن  دانش هه ب كن جهت   يدانند از ا   يقابل سرزنش م  
باشـد   ي مـ  يات عالم هست  يها و واقع   هيان نظر ي است و دانش تطابق م     ينون عالم هست  ك م يرازها

شه از غربـال فهـم      يـ ه دانـش هم   كـ قـت   ين حق يـ لذا ا ). 1996،  2ساتون: 1992نهد،  يكان و آ  ير(
__________________________________________________________________ 

1- Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. 
2- Sutton, C. 
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 يتـب درسـ   ك ين محتـوا  يهمچنـ ). همان(د  شو يده گرفته م  يند، ناد ك ي عبور م  ياجتماع-يانسان
ن يـ ت ا يـ شـوند، هـم در تقو      يس مـ  ي تـدر  يلـ يمكالت ت يتحـص هاي    ه در دوره  كسنجش زبان،   

و ) 2010(مـن  كج، تنهـا ب يـ  رايتـب درسـ   كان  يـ در م . ستندير ن يتاث ي ب يشناس  معرفت يها انگاره
 پرداختـه  ييـ  روايگـرا  تب اسـتدالل كبه صورت نسبتا مبسوط به م) 2007(دسون يويفالچر و د 

پژوهش سـنجش زبـان را بـه        ي     در مورد فلسفه   يينظران چندصدا  امروزه اما غالب صاحب   . اند
گرا باشـند، چـه     چه واقع  يه مواضع افراط  كمعتقد است   ) 2015(فالچر  . دانند ين حوزه م  يسود ا 

شرفت علـم سـنجش زبـان       يـ ا ابزارگرا نه قابل دفاع هستند و نه به مـصلحت پ           يگرا و    برساخت
  .  دارندين موضعيش چنيمابكهم ) 2005( و براون يلومل. اشندب يم

 علـم در سـنجش      ي رامون فلسفه ي پژوهش پ  يها ي از دشوار  يكيز اشاره شد    يچنانچه قبال ن  
 ي خـود سـخن    يشناسـ   و معرفـت   يشناسـ  ي هست يه معموال پژوهشگران از مبان    كن است   يزبان ا 

چ ي خـود هـ  يقـاالت بـه چـارچوب نظـر    ه غالـب م كـ م يديج ديدر بخش نتا . آورند يان نم يم به
 و  ياربردكـ  يه اسـتادان و پژوهـشگران زبانـشناس       كـ د بهتـر باشـد      يشا. رده بودند ك ن يحيتصر

 يت مبـان يـ بـر اهم  هـا     نامـه  اني پا ييق و راهنما  ي روش تحق  يها بخصوص سنجش زبان در دوره    
ن يـ اه  كـ  داشـته باشـند چـرا        يشتريد ب كي تا ي پژوهش يها  و روش  ي نظر يها  چارچوب يفلسف

 يار پژوهـش كـ گاه ي بنگرد و جايشتري خود به  دقت بي فلسف يشود پژوهشگر در مبان    يباعث م 
 باعـث   ين خودآگـاه  يـ ه ا كـ  متعـدد بهتـر بـشناسد،        ي و فلسف  يركفهاي    ان نحله يخود را در م   

 باالتر مورد بحـث و مداقـه        ي خود را از افق    ي پژوهش يارهاكج  يشود پژوهشگران بتوانند نتا    يم
 بـدون  يپژوهش نوآورانه در علوم انـسان "ه ك معتقد است يحت) 1396 (يلطف آباد . قرار دهند 
  ).  10. ص ("ستير نيان پذك پژوهش امي معرفت شناسيادهاي بنةع در باريدانش وس

ه كـ  ي علوم اجتماع  ي   در گستره  يافت پژوهش يتوان   يه دشوار م  كد اذعان داشت    يدر آخر با  
لذا پژوهش حاضر هم    .  پژوهشگر باشد  ي ته و ناخواسته   خواس يها شيها و گرا   يريمنزه از سوگ  

، ياتـب فلـسف  ك داده شـده از م يف و مرزبنـد يـ اوال، تعر. ها دارد ياستكالجرم سهم خود را از     
امال محـرز و    كـ ه مـرز    كـ  اسـت چـرا      ي، ناچـارا قـرارداد    يعلمهاي    يبند ي مرزبند  گريبمانند د 
اتـب  كف ميتوانند با بازتعر ينده ميان آلذا پژوهشگر. ور وجود نداردكاتب مذكان مي م يمشخص

ار كـ ان، چنانچـه  كـ ن، در صـورت ام يهمچنـ . ننـد ك كمـ كن حـوزه  يـ ادشده به پـژوهش در ا     ي
ن يـ  ا يهـا  ياسـت ك مقاالت توسط چند نفر انجام شود، حتما به جبـران            يدگذارك و   يبند ميتقس

سـخن آخـر   ). ن مقالـه نبـود  ي اي سندهين مهم در وسع نو    يا(رد  ك خواهد   ياني شا كمكپژوهش  
. ن اسـت  ك در مـرز نـامم     ي مـضمر در پـژوهش، رسـالت       يافتن به مفروضـات فلـسف     يه، راه   كنيا
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 بـر شـواهد متنعـدد و از منـابع متنـوع همچـون مـصاحبه بـا                   يه مبتنـ  ك ييها گمان، پژوهش  يب
  . ت باشنديتر باشند خواهند توانست رهگشا و مقرون به واقع قي عميالمكل يپژوهشگران و تحل

  ع مناب-14
 در روانشناسي پژوهشي مقاالت در شناسي روش و شناسي معرفتهاي  كاستي). 2007. (ح, آبادي لطف

   .44-9, )51(13, انساني علوم شناسي روش دانشگاه و حوزه فصلنامه. ايران
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