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 چکیده
 منظوربه ؛پژوياد جواد که به ستتاداد   ز ماروا استتت مرکز ملي پرورش استتدادادياد درانتتاد و دا   

 يرستتا هجهت ورود به مدارس استدادادياد درانتتاد    بااستتدادادآموزاد  خبه و شتناستتایي و نزین  دا   

 ااید. پژوي  را براد دو مقطع رايناایي و مدوستتتطه اجرا و تادادد از داوالباد را ا دخاي مي يایيآزمود

رد ن ن رد آزمود ورودد دور  رايناایي بر استتاس رویدرد ا داز حاضتتر با يدا بررستتي ک ا ت ا داز  

 ته داوالباد  براد این منظور از ب ن کلراش و برآورد روایي آد بر استتتاس يوش ات  تت بته اجرا درآمتد.    

ياد درانتتتاد و  او ه دو دي دور  رايناایي در ستتتا  کنند  در آزمود ورودد مدارس استتتدادادشتتترکت

 1781تاداد اد  ن رد تصتتتادفي مندمرحلهدر شتتتهر تهراد با استتتدااد  از روش  او ه 0991-99تحصتتت لي 

رموي مد  راش و برآورد يا در مابراد تحل ل داد  دادر( ا دخاي نردید. 0991پستتر و  0501پاستتخنامه  

اسدااد  نردید.  دایج  Winstepsافزار و  رم از مد  ساد   وجسد ك راش ياسؤا  سنجيرواد يادویژني

مربوط به درس ریاضي با مد  راش برازش دار د. دامنه دشوارد  80 سؤا   رازغبه ياسؤا  ناد داد که ياه 

ن  دایج حاکي از عدم تناسب و ياخوا ي ب ن سطح دشوارد   به دست آمد. ياچن 79/0تا  -00/1از  ياسؤا 

آزمود  تواد نات کهياد پژوي  حاضر  مي  بر اساس یافدهياورکلبهو ستطح توا ایي افراد بود.   ياستؤا  

زارد براد اب عنوادبهبراوردار   ستتت و ک ا ت الزم براد استتدااد    ن رد الزما داز  يادویژنيستتاداد از 

 بنابراین الزم است؛ وزاد براد ورود به مدارس اسدادادياد دراناد و  او ه دو دي را  داردآمنزین  دا  

د ت ب نتتدرد  اایند تا به ااار ک ا ت ضتتا     ياآزمودا درکاراد ستتازماد ستتاداد در اراحي این  دستتت

 يادشایسدگيو  ياتوا ایياز  وا ااًآموزا ي که ستود و زیاد اایتي مدوجه داوالباد  نتود و دا      ياآزمود

                                                      
 as_minaei@atu.ac.ir  دا نگا  عتمه اباابائي نرو  سنج  و ا داز  ن رد اسدادیار. 1
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  در ؤا سباال براوردار د وارد  ظام آموزشتي ستاداد نرد د. براد این منظور الزم استت تا با تند ل با ك    

 اسدااد  نردد که از ک ا ت الزم براوردار د. يایيسؤا از  ياآزمودته ه این 

 آموزان، سمپاد، دانشسنجیروانراش،  ی:کلیدواژگان 

 مقدمه

ت زيوشتتتي   لارود ضتتترورد در امر آموزش و پرورش  خبگاد شتتتناستتتایي و تنتتتخ   

(. مرکز ملي پرورش استتدادادياد درانتتاد و  0971کاظاي حق قي  شتتود  محستتوي مي

آموزاد شناسایي و نزین  دا   منظوربه ؛پژوياد جواد که به ساداد   ز ماروا استدا  

را براد  يایيآزمود يرسا هجهت ورود به مدارس استدادادياد دراناد    بااستداداد  خبه و 

 نودتاک دن   ااید.را ا دخاي ميوستتتطه اجرا و تادادد از داوالباد دو مقطع رايناایي و مد

یتتتورگ  گرفده  ياآزموداین  ستتتنجيرواد يادویژنيي چ پژوي  جدد در اصتتتو  

ورودد دور  ن رد آزمود ک ا ت ا داز  بررستتتيپژوي  حاضتتتر يدا استتتت. بنابراین  

مق تتاس  بر استتتتاسآد  روایيو برآورد ن رد راش بر استتتتاس رویدرد ا تتداز رايناتتایي 

عابدد و پرستتنتتنامه ات  ت ( 0989شتته    کودکاد  وکستتلر براد  شتتد  يوش تجدید ظر

 است.( 0981عابدد   

نو تتانود  يتتادمتتد مادبر  د  ق و روا  يتتادآزمودو پرورش  يتتاستتتؤا براد تحل تتل 

 ازجالهمراجاه کن د(.  0970  0مثا  به کروکر و آ ج نا ادعنوبهاست   شد ارائه ستنجي رواد

با د و راش  تواد به مد  کته امروز  کاربرد وستتت اي   ز پ دا کرد  استتتت  مي   يتایي متد  

از مزایاد  ستتنجيرواد يادمد ( اشتتار  کرد. این مد  در مقایستته با ستتایر   1118  1فاکس

 ودبه وجمد  راش این است که این امداد را  فردمنحصربهزیادد براوردار استت. ویژني  

و شخ  را مسدقل از  سؤا يا با مد   پارامدرياد برازش و ا طباق داد  شترط بهآورد که مي

 (.1110  9کویدسياگکرد  یددیگر برآورد 
یك آزمود براد یك جاماه آمارد   ستتتنجيرواد يادویژنيبا توجه به اینده برآورد 

اد فرض ه و ب  جادبهدر پژوي  حاضر  بنابراینن رد  في یورگ مياکدنا یتورگ به عادتاً

                                                      
1. Crocker & Algina 

2. Bond & Fox 

3. Hagquist 
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پژوي  حاضتتتر به د با   دروا ع. شتتتدپژوي  پردااده  يادستتتؤا بته ب اد   يتا آدآزمود 

 زیر است: يادسؤا پاسخگویي به 

آزمود ورودد دور   يادسؤا  2و شتاا  جداستازد شخ    1شتخ  اعدبار ضتریب   -0

 ن رد راش مگو ه است؟ا داز مد  بر اساس رايناایي مدارس اسدادادياد دراناد 

 مد مدارس استتتدادادياد درانتتتاد با  دور  رايناایي آزمود ورودد  يادستتتؤا آیا  -1

 ن رد راش برازش دارد؟ا داز 

رس آزمود ورودد دور  رايناایي مدا يادستتؤا و  درگ تنتتخ   ستتطح دشتتوارد   -9

 ن رد راش مگو ه است؟اسدادادياد دراناد بر اساس مد  ا داز 

آزمود ورودد دور  رايناایي مدارس استتتدادادياد  يادستتتؤا آیا ستتتطح دشتتتوارد  -0

 دراناد سطح توا ایي داوالباد تناسب و ياخوا ي دارد؟

در ارتبتاط با آزمود يوش وکستتتلر براد کودکاد و پرستتتنتتتنامه    يتا آزمودروایي این  -5

 ت  ت عابدد مگو ه است؟ا

 روش

 گیریجامعه، نمونه و روش نمونه

کننتتد  در آزمود ورودد متتدارس جتتاماتته آمتتارد پژوي  را کل تته داوالبتتاد شتتترکتتت 

در شتهر   0991-99ستا  تحصت لي   در  و  او ه دو دي دور  رايناایي ياد درانتاد استداداد 

ن رد تصتتتتادفي از روش  او تته مورد ظربراد ا دختتاي  او تته ديتتد. تنتتتد تتل ميتهراد 

 ياد امدحا ي شتتتهر تهراد اد استتتدااد  نردید. براد این منظور ابددا از ب ن حوز مندمرحله

ا دختتاي نردیتتد. ستتتدس از ب ن  تصتتتتادابتته 09و  01  01  7  0  9پنج حوز  شتتتاتتار  

و  پسر 0501پاسخنامه   1781حوز  فوق  تاداد  5در  کنند شرکتياد داوالباد پاستخنامه 

 تصادفي ا دخاي نردید. کامتً یورگبهدادر(  0991

براد بررستتتي روایي آزمود ستتتادتاد از م تاد داوالبتا ي کته  تادر بته ورود به مدارس        

 تصادابهدادر(  50پستر و   00 آموز دا   011استدادادياد درانتاد شتد  بود د  تاداد    

                                                      
1. Person reliability coefficient 

2. Person separation index 
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( و پرستننامه  0989شته     کودکاد  شتد  يوش وکستلر براد    تجدید ظرا دخاي و مق اس 

 اجرا نردید. ياآد( بر رود 0981عابدد    دعابدات  ت 

 هاهای گردآوری دادهابزار

ابزار استتدااد  نردید که در ادامه به مارفي  9يا از در پژوي  حاضتتر براد نردآورد داد 

 پردازی .مي ياآد

 راهنماید های درخشتتان و نمونه دویدد دورهآزمون ورودی مدارس استتدعداد

 2931-39تحصیلد  در سال

  ستتتنجيرواد يادویژنيبررستتتي يدا پژوي    ز  دروا ع کهکاغذد -این آزمود مداد

یار یا یك  یورگبهاست که  ادینهمهارنز سؤا  71اعدبار و روایي آد استت مدندل از  

رآد  شتو د. آزمود مذکور که توا ایي و استتداداد داوالباد را در پنج درس  نذارد مي ار 

 01  ياجدااع(  مطا ااگ ستتؤا  05  يفارستت(  زباد و ادب اگ ستتؤا  05  ینيدو تال ااگ 

جااه مورخ  روزن رد در ( ا داز  ميسؤا  15  یاض اگر( و سؤا  05  يتجرب(  علوم سؤا 

 ياؤا سبه  دييپاسخبراد  شد نرفدهبرنزار نردید. زماد در  ظر  9ستاعت   رأس 11/1/91

ا دخاي  شتتتود. ياچن نپاستتتخ غلک یك  ار  مناي  حای مي 9د  قه بود  و به ازاد ير  71

 شود.پاسخ  ادرست محسوي مي عنوادبه  ز   سؤا ب   از یك پاسخ براد ير 

 مقیاس تجدیدنظرشده هوش وکسلر برای کودکان

مورد تجتدیتد ظر  رار نرفتت. این مق اس  يوش     0981مق تاس يوش کودکتاد در ستتتا    

کند. این ن رد ميروز را ا داز  91ما  و  00ستتا  و  00ستتا  تا  0ياد ستتني کودکاد نرو 

 يادآزمودآزمود تند ل شد  است. مق اس کتمي کودکاد شامل ارد ارد  01مق اس از 

باشد يا  ازا ه  غاگ و حافظه اعداد ميااتعاگ عاومي  درک و فه   محاستباگ  شتبايت  

ياد تدا ل تصتتاویر  تنظ   تصتتاویر  اراحي با آزمودشتتامل ارد و مق اس عالي کودکاد 

که ياداد رمزياد عددد بزرنستاالد است( و مازيا    يرمزنردا يا  ا حاق  طااگ  مداب

ياد حافظه آزموددر مق اس يوش وکستتتلر کودکاد  ارد  .(0970شتتتریاي  باشتتتد  مي

استتت. انر آزمایند  و ت کافي  آمد  حستتايبهتدا لي  يادآزمود عنوادبهعددد و مازيا 
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را اضتتافه کند یا انر به  د جه یك آزمود بنا به عللي  ياآدتوا د در ااد ار داشتتده باشتتد مي 

جي  ننديد   رار  مورداسدااد یك آزمود جا نت ن   عنوادبهرا  ياآدتوا د اعدااد  دند  مي

0985.) 

تا  0 ارد از دادراد و پسراد  0011( بر رود یك  او ه 0989    شهاین مق اس توسک 

( دامنه ضرایب 0989    شهستا  شهر ش راز ا طباق و ينجاریابي شد  است. در پژوي    09

نزارش شتتتد  استتتت. ياچن ن   91/1تا  50/1از  يامق اسباز آزمود ارد   –اعدبار آزمود 

 يادمق اسبراد ارد   09/1ستتتازد از به شتتت و  دو   اه يامق تاس ضتتترایتب اعدبتار ارد    

 براد واژناد نزارش شد  است. 97/1يا تا ااتعاگ و مداب

 خالقیت عابدی پرسشنامه

اد استت که توستتک جاا  عابدد و بر  نزینه 9 ستتؤا  01داراد  ات  ت عابدد پرستنتنامه  

 آموز در شتتتهر تهراددا   051ته ه و رود  0909استتتاس  ظریه ات  ت تور س در ستتتا  

 مؤ اهیا  مق اسارد  مهار از پرستننامه  این(. 0981عابدد  استت   اجرا و ينجاریابي شتد   

 و( 09تا  90 ستتتؤا   3ابددار  (99تتا   19 ستتتؤا    2بستتتک  (11تتا   0 ستتتؤا   1ستتت تا ي 

 ات  ت م زاد ديند  نتتاديا نزینه .استتت شتتد  تنتتد ل( 01تا  51 ستتؤا   4پذیرداطااا 

 ات  ت برادیك   ار  پای ن  ات  ت براد یتتار ار   که باشتتندمي باال و مدوستتک پای ن 

 در شد کسب  اراگ مجاوع. است شد  نرفده  ظر در باال ات  ت براد دو  ار  و مدوستک 

 در آزمود ي  اراگ مجاوع و بخ  استتت آد در آزمود ي  ار   اایا گر  مق اسارد  ير

 یتتار ات  ت ب ن کل  ار  دامنه. ديدمي  نتتاد را او کلي ات  ت  ار   مق اسارد  مهار

 (.0977  راباغي   بود اوايد 011 و

ستتت ا ي  بستتتک  ابددار و   ياارد  مق اساعدبار ( ضتتترایب 0981  دعتابتد  در پژوي  

نزارش شد  است.  70/1و  71/1  71/1  75/1پذیرد به شت و  بازآزمایي به ترت ب  ا اطاا

 ؛85/1با استتدااد  از آ ااد کرو باخ براد ستت ا ي    ياارد  مق اسضتتریب ياستتا ي درو ي  

                                                      
1. Fluency 

2. Elaboration 

3. Originality 

4. Flexibility 
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و  آزمند  ویتاستتتت  نزارش شتتتد   00/1پذیرد  و ا اطاا 00/1ابددتار    ؛00/1بستتتک  

 (.0990عابدد  

 هاشیوه تحلیل داده

مد    ستتتنجيرواد يادویژنييتا در مارموي رویدرد راش و برآورد  براد تحل تل داد  

 Winstepsافزار  رم 80/9( و از  ستتتخه 0977آ دری   ؛ SLM  ستتتاد   وجستتتد ك راش 

افزار براد برآورد پارامدريا از روش ب نتت نه در این  رم ( استتدااد  نردید.a1101  1 اکر  ي

 نردد.( اسدااد  ميJML  2 اایي توامدرست

ياد و ياچن ن شتتاا  ير ستتؤا  براستتاس یك پارامدر دشتتوارد براد در مد  راش  

  جایگا  سؤا  را در مق اس توا ایي توی   دشتوارد  پارامدر ورد نردید.برآ ستؤا  برازش 

تواد نات که این پارامدر  قطه عط  تابع (. به زباد فني و ریاضتتتي مي1110کند  ب در  مي

+ مق اس پردازد 5/1تتا   -5/1در دامنته ب ن   مااوالًکنتد و  تویتتت   مي ویژني ستتتؤا  را

در  اوالًمانردید. این پارامدر پارمدر توا ایي برآورد  در این مد  براد ير فرد یك شتود. مي

 شود.پردازد مي+ مق اس0تا  -0دامنه ب ن 

 Zstd و MnSqبا مد   دو  وع آمار   ياستتؤا براد بررستتي برازش  Winstepsافزار  رم

استتتت.  0 هایت و مقدار مورد ا دظار آد تا بي یتتتاراز  MnSqديد. دامنه آمار  ارائه مي را

حاکي از ب    0تر از و مقادیر پای ن بُادد بوددب تا گر ا حراا از تتك    0مقتادیر بتاالتر از   

 سؤاالگا ی ياپاسخبا مد  است که به ماناد وجود وابسدگي در م اد  برازش ا گوياد پاسخ

ياد آید در  او هبه دستتت مي  tمار به یك آ MnSqکه از تبدیل آمار   Zstdاستتت. آمار  

يا از مد    مانتادارد آمتارد ا حراا داد   دروا عاستتتت. این آمتار    zبزرگ داراد توزیع 

يایي با کند. این آمار  به حج   او ه بستتت ار حستتتاس استتتت. براد  او هراش را آزمود مي

ياد براد  او ه کهيدرحا یابد  اد بتا مد  برازش مي  ار ير  وع داد  91حج  کومددر از 

با  بنتابراین ؛ (1101 تاکر    يیتابتد    اد بتا متد  برازش  اي   ار ي چ  وع داد  911بزرندر از 

توجه به حج  باالد  او ه مورد استتدااد  در این پژوي  و ياچن ن با در  ظر نرفدن تویتت ه 

                                                      
1. Linacre 

2. Joint maximum likelihood 
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 outfit شدلکه به دو  MnSqبا مد  از آمار   سؤا (  جهت بررسي برازش b1101 اکر   ي

را  outfit MnSq( آمار  b1101 اکر  شود اسدااد  نردید.  يبرآورد و نزارش مي infitو 

 ؤا سديد. بنابراین در پژوي  حاضر براد بررسي برازش ترج ح مي infit MnSqبر آمار  

استتت  9/0تا  8/1استدااد  نردید. دامنه  ابل  بو  براد این آمار  از   outfit MnSqاز آمار  

 (.1101  1 و  

(که ا لي شب ه به 𝑅P  2( ضتریب اعدبار شخ  a1101 اکر    ي Winstepsافزار در  رم

 3استتتت و ياچن ن شتتتاا  جتتداستتتازد شتتتخ    CTTدر  KR-20آ اتاد کرو بتاخ و   

 𝐺P  يا  توا ایي این آمار  دروا عشتتود. ( برآورد و نزارش مي1118( شتتوماکر و استتا ت

امنه ديند. دآزمود را در جداستازد و پراکند  ساادن افراد در او  پ وسدار یات  ناد مي 

 ياآد هایت است و  ذا ير مه مقدار تا بي یتار از  𝐺Pو دامنه آمار   0تا  یتار از  𝑅Pآمار  

 باالتر باشد بهدر است.  

با ستتطح توا ایي افراد از  ياستتؤا د براد مطا اه تناستتب یا ياخوا ي ب ن ستتطح دشتتوار 

م ا گ ن دشتتتوارد  Winstepsافزار ( استتتدااد  نردید. در  رمb1101 اکر   يرایت   اودار 

شود. انر آزمو ي از ياخوا ي اوبي با در مق اس  وج ت برابر با یار  رار داد  مي ياسؤا 

 ن ا لي دشتتوار باشتتد( م ا گیاني  ه ا لي آستتاد و  ه باشتتد  ستتطح توا ایي افراد براوردار 

توا ایي افراد باید به یتتار  زدیك باشتتد. مقادیر مثبت حاکي از این استتت که نرو   او ه    

در مقتایستتته بتا ستتتطح دشتتتوارد آزمود از توا تایي باالترد براوردار استتتت        درمجاوع

 ديد.مقادیر مناي عدس این مطلب را  ناد مي کهيدرحا 

فرض  0یدستتتاد و برابر با  ياستتتؤا اا واد  راش   درگ تنتتتخ   تاام  يادمد در 

 وعي آمار   عنوادبهرا  ياستتتؤا  درگ تنتتتخ    Winsteps  بر امه حا ینبتاا شتتتود. مي

ديد. م زاد ا حراا پارامدر تنخ   ياد تجربي برآورد و نزارش ميبرازش  بر اساس داد 

با مد  است. انر پارامدر تنخ    ستؤا  ش آد م زاد عدم براز ديند  نتاد  0از  ستؤا  یك 

ب ن افراد  ود و  سؤا باشتد به آد مانا استت که  درگ تاایزنذارد آد    0باالتر از  ستؤا ي 

                                                      
1. Liu 

2. Person reliability coefficient 

3. Person separation index 
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انر   برعدسرود. با این درجه دشوارد ا دظار مي ستؤا ي ضتا    فراتر از آد استت که از   

نذارد در تاایز سؤا د ديد که توا ایي آباشد  ناد مي 0کادر از  سؤا يضتریب تنخ    

 رود.با این درجه دشوارد ا دظار مي سؤا يب ن افراد  ود و ضا    کادر از آد است که از 

يتاد تویتتت اي متا ند م ا گ ن و ا حراا   فوق  از آمتار   يتاد متد  و  يتا روشعتو  بر 

 استتدا دارد براد تویتت   عالدرد افراد نرو  استتدااد  نردید. ياچن ن براد بررستتي روایي

آزمود ورودد مدارس استتدادادياد درانتتاد و مدارس دو دي دور  رايناایي  يابستتدگي 

شتتد  يوش  تجدید ظر اراگ کل آزمود و يابستتدگي  اراگ دروس آد با  اراگ مق اس 

آد از  مق اسوکستلر براد کودکاد و با  اراگ کل پرسننامه ات  ت عابدد و مهار ارد  

 اد  نردید.ضریب يابسدگي ننداورد پ رسود اسدا

 ندایج

م تا گ ن و ا حراا استتتدتا تدارد ير یك از دروس آزمود ستتتاداد را به تاد ك      0جتدو   

ديد. در جدو  مذکور  اعداد داال پرا دز  م ا گ ن و اعداد جنستت ت و کل نرو   نتتاد مي

 ديد.اارج پرا دز  ا حراا اسدا دارديا را  ناد مي

 میانگین و انحراف استاندارد دروس آزمون سمپاد به تفکیک جنسیت و کل گروه .1جدول 

 دروس
 جنس ت

 کل نرو 
 پسر دادر

 10/0(91/1  19/0(99/1  59/0(19/1   رآد و تال ااگ دیني

 00/5(50/1  95/0(01/1  01/5(97/1  زباد و ادب اگ فارسي
 50/9(59/0  01/9(00/0  09/9(55/0  مطا ااگ اجدااعي

 99/5(01/9  08/5(01/1  91/5(97/1  علوم تجربي
 08/0(50/9  71/0(85/9  51/0(18/9  ریاض اگ

 11/15(90/7  75/10(71/7  11/15(71/8  کل آزمود

دروس و کل آزمود  ب ا گر این است که آزمود در مقایسه با سطح  يادم ا گ نبررسي 

دا   و توا تایي داوالباد  بستتت ار دشتتتوار استتتت که ا بده با يدا آزمود که جداستتتازد    

 آموزاد  ود براد ورود به مدارس ساداد است ياخوا ي دارد.دا  
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د آزمود ورود يادسؤا  شخ  و شاا  جداسازد شخ  اعدبارضرایب یك:  ستؤا  

ن رد راش ا داز  مد مدارس اسدادادياد دراناد و  او ه دو دي دور  رايناایي بر اساس 

 مگو ه است؟

ير  يادسؤا را براد  1و شتاا  جداستازد شتخ     0ضترایب اعدبار شتخ    1جدو  

یك از دروس آزمود ستتاداد به تاد ك جنستت ت و کل نرو  بر استتاس مد  راش  نتتاد    

 ديد.مي

 روهگ کل و جنسیت تفکیک به دروس برای شخص جداسازی شاخص و شخص اعتبار ضریب .2جدول 

 سؤا تاداد  دروس
 کل نرو  جنس ت

 پسر دادر
𝑅P 𝐺P 𝑅P 𝐺P 𝑅P 𝐺P 

  رآد و تال ااگ

 دیني

05 99/1 71/1 99/1 71/1 01/1 70/1 
زباد و ادب اگ 

 فارسي

05 01/1 70/1 09/1 97/1 08/1 90/1 
 90/1 01/1 99/1 09/1 99/1 01/1 01 مطا ااگ اجدااعي

 78/1 09/1 91/1 05/1 75/1 01/1 05 علوم تجربي
 70/1 01/1 91/0 09/1 00/0 55/1 15 ریاض اگ

 91/0 87/1 19/1 71/1 80/0 85/1 71 کل آزمود

ياد حایتتل از آزمود ورودد دور  رايناایي مدارس استتدادادياد  دوم: آیا داد  ستتؤا 

 ن رد راش برازش دارد؟دراناد با رویدرد ا داز 

يارا  با اطاد اسدا دارد مد   پارامدر تنخ    ياسؤا برآوردياد مربوط به دشتوارد  

استتتت.  شتتتد ارائه 9در جدو   infit MnSqو  outfit MnSqياد و ياچن ن مقادیر آمار 

است   دن در ارزیابي برازش  شد ارائه  ز  infit MnSqمقادیر آمار    جدو این انرمه در 

ير  يادسؤا يا اسدااد  نردید. در برآورد این آمار  outfit MnSqاز آمار   یرفاً ياستؤا  

ار نرفدند. مورد تحل ل  ر Winstepsافزار جدانا ه با اسدااد  از  رم یورگبهیك از دروس 

استتتت که حاکي از این استتتت که ياه   19/0تا  88/1از  outfit MnSqدامنه مقادیر آمار  

مربوط به درس ریاضتتي که ياه داوالباد به آد پاستتخ درستتت   80 ستتؤا   رازغبه ياستتؤا 

 ا د با مد  راش برازش دار د.داد 

                                                      
1. Person reliability coefficient 

2. Person separation index 
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 در مد  راش سؤا ياد برازش ا پارامدر دشوارد  اطاد اسدا دارد  پارامدر تنخ   و شا .9جدو  

س/ 
رو

د
ا 

سؤ
د 

وار
دش

در 
رام

پا
رد 

دا
سدا 

د ا
طا

ا
 

MnSq 

 
خ 
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در 

رام
پا

 

س/ 
رو

د
ا 

سؤ
د 

وار
دش

در 
رام

پا
رد 

دا
سدا 

د ا
طا

ا
 

MnSq 

 
خ 

تن
در 

رام
پا

 

Outfi

t 
Infi

t 
Outfi

t 
Infi

t 

 علوم تجربي  رآد و تال ااگ دیني
0 17/1 15/1 19/0 10/0 90/1 00 75/1- 10/1 10/0 19/0 79/1 
1 79/0 17/1 19/0 99/1 11/0 01 01/1- 10/1 98/1 97/1 10/0 
9 71/1

- 

10/1 10/0 11/0 91/1 09 70/1 15/1 10/0 11/0 11/0 
0 10/1 15/1 19/0 11/0 98/1 00 99/0 10/1 19/0 10/0 90/1 
5 98/1 15/1 99/1 10/0 99/1 05 98/1- 10/1 15/0 10/0 70/1 
0 91/1 15/1 95/1 99/1 11/0 00 10/0- 10/1 99/1 99/1 19/0 
8 00/0

- 

10/1 10/0 99/1 11/0 08 81/1- 10/1 78/1 91/1 01/0 
7 00/0

- 

10/1 11/0 10/0 97/1 07 11/0 15/1 11/0 99/1 11/0 
9 09/0

- 

10/1 99/1 95/1 09/0 09 91/1 10/1 99/1 11/0 11/0 
01 00/0 18/1 15/0 19/0 98/1 51 00/1- 10/1 10/0 15/0 75/1 
00 01/1 15/1 90/1 95/1 18/0 50 11/1 10/1 91/1 90/1 08/0 
01 90/0 18/1 11/0 10/0 99/1 51 00/0 15/1 01/0 18/0 99/1 
09 01/1

- 

10/1 99/1 95/1 00/0 59 81/0- 10/1 90/1 97/1 10/0 
00 09/0

- 

10/1 19/0 10/0 70/1 50 98/1- 10/1 90/1 95/1 08/0 
05 75/1 10/1 99/1 99/1 10/0 55 01/1 10/1 10/0 10/0 91/1 

 ریاض اگ زباد و ادب اگ فارسي
00 55/1 15/1 11/0 19/0 90/1 50 00/01

- 

10/1 90/1 95/1 07/0 
08 15/1

- 

10/1 10/0 10/0 98/1 58 99/01

- 

10/1 15/0 10/0 79/1 
07 01/1

- 

10/1 97/1 90/1 17/0 57 09/1- 10/1 99/1 99/1 11/0 
09 08/1 15/1 10/0 10/0 95/1 59 09/1- 10/1 90/1 90/1 00/0 
11 80/0 18/1 90/1 90/1 10/0 01 88/1- 10/1 90/1 98/1 00/0 
10 00/1 15/1 90/1 95/1 18/0 00 19/1- 10/1 18/0 11/0 95/1 
11 70/1

- 

10/1 15/0 19/0 78/1 01 70/1- 10/1 97/1 11/0 11/0 
19 11/0

- 

10/1 10/0 19/0 91/1 09 09/1- 10/1 90/1 90/1 09/0 
10 15/1

- 

10/1 99/1 90/1 00/0 00 81/1- 10/1 10/0 19/0 90/1 
15 00/1 15/1 19/0 11/0 90/1 05 19/1- 10/1 08/0 01/0 80/1 
10 95/0

- 

10/1 90/1 90/1 01/0 00 59/1 15/1 11/0 10/0 99/1 
18 19/1 10/1 91/1 95/1 19/0 08 59/1- 10/1 99/1 99/1 11/0 
17 91/1 10/1 19/0 10/0 98/1 07 15/1 15/1 88/1 70/1 10/0 
19 00/0

- 

10/1 11/0 97/1 10/0 09 50/1- 10/1 90/1 90/1 08/0 
91 90/1 15/1 05/0 18/0 70/1 81 99/1- 10/1 11/0 99/1 11/0 

 19/0 90/1 90/1 15/1 80/1 80 تال ااگ اجدااعي
90 59/1 15/1 01/0 10/0 91/1 81 51/1- 10/1 97/1 11/0 11/0 
91 91/1

- 

10/1 11/0 11/0 11/0 89 99/1 10/1 10/0 11/0 97/1 
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99 05/1 10/1 99/1 99/1 11/0 80 95/7 79/0 - - - 
90 98/1 15/1 98/1 98/1 19/0 85 91/0 18/1 00/0 01/0 91/1 
95 00/1 15/1 95/1 99/1 11/0 80 90/1 10/1 15/0 15/0 90/1 
90 00/1

- 

15/1 18/0 11/0 98/1 88 11/1- 15/1 10/0 10/0 99/1 
98 80/0 10/1 19/0 99/1 11/0 87 08/0 10/1 18/0 11/0 99/1 
97 75/1

- 

10/1 90/1 98/1 00/0 89 09/1 15/1 10/0 11/0 99/1 
99 58/1 15/1 18/0 10/0 99/1 71 91/0 18/1 07/0 15/0 95/1 
01 98/1

- 

10/1 97/1 98/1 17/0       

آزمود ورودد دور  رايناایي  يادسؤا ستوم: ستطح دشتوارد و  درگ تنخ       ستؤا  

 ن رد راش مگو ه است؟مدارس اسدادادياد دراناد بر اساس مد  ا داز 

آزمود ستتاداد بر استتاس مد  راش به   يادستتؤا درجه دشتتوارد و پارامدر تنتتخ    

 -00/1از  ياسؤا است. دامنه دشوارد  شتد  ارائه 9تاد ك جنست ت و کل نرو  در جدو   

با ا دظاراگ مد  ق مطاب 05و  80 سؤا دو   رازغبه ياستؤا   درگ تنتخ       استت. 79/0تا 

 با مد  راش است. ياسؤا راش است که شايد دیگرد بر برازش 

 مدارس رايناایي دور  ورودد آزمود يادستتؤا  دشتتوارد ستتطح آیا مهارم: ستتؤا 

 دارد؟ ياخوا ي و تناسب داوالباد توا ایي سطح دراناد اسدادادياد

در یك  ياستتتؤا پارامدر توا ایي افراد و دشتتتوارد  ازآ جاکهن رد راش در مد  ا داز 

تواد م تا گ ن و ا حراا استتتدتا تدارد این دو پارامدر     تذا مي  ؛مق تاس منتتتدرک  رار دار تد  

ر یك ي يادسؤا در ادامه  تناسب و ياخوا ي  مستدق   با یددیگر مقایسته  اود.   یتورگ به

 ن رد. رار مي يموردبررسجدانا ه  یورگبهاز دروس 

با  79/0تا  -00/0این درس از  يادستتؤا دامنه پارامدر دشتتوارد  قرآن و تعليمات دینی:

با  01/0تا  -01/0و دامنه پارامدر توا ایي افراد از  17/0م ا گ ن یتتتار و ا حراا استتتدا دارد  

به دستت آمد. این یافده ب ا گر آد است که افراد   01/0و ا حراا استدا دارد   -99/0م ا گ ن 

صویرد در ت یورگبهین یافده تر براوردار د. ااز سطح توا ایي پای ن ياستؤا  در مقایسته با  

است. این  اودار حاکي از عدم  شد داد که به  اودار رایت   ز ماروا است  ناد  0شدل 

و سطح توا ایي افراد است. این  اودار  ناد  ياسؤا تناستب و ياخوا ي ب ن سطح دشوارد  

 اد است و  ب نتدر از سطح توا ایي اکثر افر ستؤا   05از  ستؤا   9ديد که ستطح دشتوارد   مي

 است. ياسؤا تر از سطح دشوارد نسطح توا ایي اکثریت افراد بس ار پای 
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 *(رایت نمودار) ینید تعلیمات و قرآن درس در افراد توانایی و هاسؤال دشواری نمودار .1 شکل

 .است  ار 01 تا 0 ب ا گر "1" ير و  ار 00 ب ا گر "#" ير
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 با 80/0 تا -95/0 از درس این يادستتؤا  دشتتوارد پارامدر دامنه فارسیی: زبان و ادبيات 

 با 90/1 تا -11/0 از افراد توا ایي پارامدر دامنه و 70/1 استتدا دارد ا حراا و یتتار م ا گ ن

 در افراد که ديد ناد مي یافده این. آمد دست به 10/0 استدا دارد  ا حراا و -75/1 م ا گ ن

 در ویردتصتت یتتورگبه یافده این. براوردار د ترپای ن توا ایي ستتطح از ياستتؤا  با مقایستته

 ستتطح ب ن ياخوا ي و تناستتب عدم از حاکي  اودار این. استتت شتتد داد   نتتاد 1 شتتدل

 9 ددشوار سطح که ديدمي  ناد  اودار این. است افراد توا ایي سطح و ياستؤا   دشتوارد 

 افراد تاکثری توا ایي سطح و است افراد توا ایي مدوستک سطح  از باالتر  ستؤا   05 از ستؤا  

 .است ياسؤا  دشوارد سطح از ترپای ن بس ار

 با 80/0 تا -00/1 از درس این يادستتتؤا  دشتتتوارد پارامدر دامنه :تعليمات اجتماعی

 با 01/1 تا -05/0 از افراد توا ایي پارامدر دامنه و 09/0 استتدا دارد ا حراا و یتتار م ا گ ن

 در افراد که ديدمي  ناد یافده این. آمد دست به 17/0 استدا دارد  ا حراا و -79/1 م ا گ ن

 در ویردتصتت یتتورگبه یافده این. براوردار د ترپای ن توا ایي ستتطح از ياستتؤا  با مقایستته

 ستتطح ب ن ياخوا ي و تناستتب عدم از حاکي  اودار این. استتت شتتد داد   نتتاد 9 شتتدل

 0 ددشوار سطح که ديدمي  ناد  اودار این. است افراد توا ایي سطح و ياستؤا   دشتوارد 

 توا ایي ستتطح و استتت افراد توا ایي ستتطح مدوستتک از باالتر این درس  ستتؤا  01 از ستتؤا 

 .است ياسؤا  دشوارد مدوسک سطح از ترپای ن بس ار افراد اکثریت
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 م ا گ ن با 99/0 تا -81/0 از درس این يادستتؤا  دشتتوارد پارامدر دامنه :علوم تجربی

 م ا گ ن با 01/1 تا -19/0 از افراد توا ایي پارامدر دامنه و 70/1 استتدا دارد ا حراا و یتتار

 اب مقایسه در افراد که ديدمي  ناد یافده این. آمد دست به 90/1 اسدا دارد ا حراا و -88/1

 0 دلشتت در تصتتویرد یتتورگبه مطلب این. براوردار د ترپای ن توا ایي ستتطح از ياستتؤا 

 دشتتوارد ستتطح ب ن ياخوا ي و تناستتب عدم از حاکي  اودار این. استتت شتتد داد   نتتاد

از  سؤا  01 ددشوار سطح که ديدمي  ناد  اودار این. است افراد توا ایي سطح و ياستؤا  

 افراد ریتاکث توا ایي سطح و است افراد توا ایي سطح مدوسک از باالتر درس  این ستؤا   05

 است. ياسؤا  دشوارد سطح مدوسک از ترپای ن بس ار

که به  80شتتاار   ستتؤا   رازغبهدرس   این يادستتؤا  دشتتوارد پارامدر دامنه :ریاضییيات

 ا د با مد  برازش  دارد  ازاز داوالباد به آد پاستتتخ درستتتت  داد   کتدام  چيد  تل ایندته   

 از افراد توا ایي پارامدر دامنه و 08/1 استتدا دارد ا حراا و یتتار م ا گ ن با 91/0 تا -99/0

  نتتاد یافده این. آمد دستتت به 11/0 استتدا دارد ا حراا و -10/0 م ا گ ن با 11/1 تا -07/0

 این. براوردار د درتبستت ار پای ن توا ایي ستتطح از ياستتؤا  با مقایستته در افراد که ديدمي

 عدم از حاکي  اودار این. استت  شتتد داد   نتاد  5 شتدل  در تصتویرد  یتورگ به موضتوع 

 ناد   اودار این. است افراد توا ایي سطح و ياسؤا  دشوارد سطح ب ن ياخوا ي و تناستب 

 توا ایي سطح مدوسک از باالتر درس  این سؤا  15 از ستؤا   11 ددشتوار  ستطح  که ديدمي

 ياسؤا  رددشوا ستطح  مدوستک  از ترپای ن بست ار  افراد اکثریت توا ایي ستطح  و استت  افراد

 .است
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دو دي ورودد آزمود ورودد مدارس اسدادادياد دراناد و  او ه  روایي  :پنج سؤا 

 امهپرستتنتتن  و کودکاد براد وکستتلر يوش شتتد  تجدید ظرمق اس  با ارتباط در رايناایي

 است؟ مگو ه ات  ت عابدد

در آد  ياد اسارد  مقضتترایب يابستتدگي آزمود ستتاداد با مق اس يوش وکستتلر و    

به  حای آمارد مانادار  15/1است. ضرایب يابسدگي که در سطح آ ااد  شتد  ارائهجدو  

 است. شد منخ  *يسدند با عتمت 

و هوشبهر  هاخرده مقیاسنمرات دروس و نمره کل آزمون سمپاد با  هایهمبستگی .4جدول 

 (=122nکالمی، عملی و کلی آزمون وکسلر )

 ياارد  مق اس

 دروس

  ار  کل
 ادب اگزباد و   رآد

مطا ااگ 

 اجدااعي
 ریاض اگ علوم تجربي

 18/1 11/1 11/1 11/1 19/1 18/1 ااتعاگ
 -00/1 -01/1 -11/1 -01/1 118/1 *-10/1 ياشبايت

 07/1 *19/1 11/1 17/1 10/1 10/1 حساي

 -10/1 -15/1 -18/1 19/1 10/1 -18/1 ياواژ 

 -17/1 -11/1 -11/1 -10/1 -10/1 -00/1 ادراک
 *19/1 *15/1 08/1 11/1 09/1 -11/1 حافظه ار ام

 01/1 05/1 05/1 -119/1 19/1 -17/1 تدا ل تصاویر
 *11/1 07/1 15/1 05/1 01/1 18/1 ترت ب تصاویر

 *19/1 *19/1 01/1 19/1 11/1 00/1 يامداب
 00/1 00/1 10/1 11/1 11/1 -18/1 تنظ    طااگ
 00/1 17/1 -18/1 00/1 08/1 01/1 تطب ق عتئ 

 00/1 08/1 18/1 15/1 -19/1 -110/1 مازيا
 00/1 *10/1 -11/1 17/1 10/1 -08/1 يوشبهر کتمي
 *91/1 *90/1 00/1 01/1 15/1 10/1 يوشبهر عالي
 *90/1 *00/1 09/1 01/1 10/1 -15/1 يوشبهر کلي

       

پرستتتنتتتنامه ات  ت عابدد و  باآزمود ستتتاداد را  ياديابستتتدگيضتتترایب  5جدو  

از ضرایب يابسدگي آزمود ساداد  کدام چيديد.  دایج  ناد داد که آد  ناد مي يادمؤ اه

   ست. مانادارآد به  حای آمارد  يادمؤ اهبا پرسننامه ات  ت عابدد و 
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کل آزمون و نمره کل پرسشنامه خالقیت با نمرات دروس و نمره  هاخرده مقیاس هایهمبستگی .5جدول 

 (=122nسمپاد )

 ياارد  مق اس
 آزمود ساداد دروس

  ار  کل
 ریاض اگ علوم تجربي مطا ااگ اجدااعي زباد و ادب اگ  رآد

 -01/1 -19/1 -01/1 -11/1 -119/1 19/1 س ا ي
 19/1 15/1 115/1 -10/1 19/1 -10/1 بسک
 10/1 11/1 19/1 -119/1 17/1 15/1 ابددار

 -115/1 19/1 -10/1 -100/1 -10/1 19/1 پذیردا اطاا
 -15/1 11/1 -15/1 -09/1 19/1 15/1  ار  کل

 گیریبحث و ندیجه

تواد ناتت که آزمود ستتتاداد از  مي ياورکلبته پژوي  حتاضتتتر    يتاد یتافدته   بر استتتاس

ابزارد  وادعنبهبراوردار   ستتت و ک ا ت الزم براد استتدااد   ن رد الزما داز  يادویژني

آموزاد براد ورود به مدارس استتتدادادياد درانتتتاد و  او ه دو دي را براد نزین  دا  

 همستت ل دارد. آزمود در مقایستته با ستتطح دا   و توا ایي افراد بستت ار دشتتوار استتت. يا ن   

ست به د ياسؤا شتود تا براد دادد پاستخ درست به   ا گ ز   اود  و باعث ميداوالباد را بي

 شتتود. آزمود ستتاداد برن رد ميافزای  اطا و کاي  د ت ا داز  منجر بهکه  حدس بز ند

  اکثریت ضتتترایب دروا عيوش و ات  ت فا د روایي کافي استتتت.  يتاد آزموداستتتاس 

 ار  کل و  ار  دروس آزمود ستتتاداد با آزمود يوش وکستتتلر و ات  ت  ياديابستتتدگي

ر ا درکاراد ستتازماد ساداد دکه دستت  الزم استت  ینبنابرا؛ بست ار  ام ز و حدي مناي استت  

و زیاد  سود ياآزمودد ت ب نتدرد  اایند تا به ااار ک ا ت ضتا      ياآزموداراحي این 

باال  يادشتتایستتدگيو  ياتوا ایياز  وا ااًآموزا ي که اایتتي مدوجه داوالباد  نتتود و دا  

ا ك است تا با تند ل ب براوردار د وارد  ظام آموزشي ساداد نرد د. براد این منظور الزم

 اسدااد  نردد که از ک ا ت الزم براوردار د. يایيسؤا از  ياآزمود  در ته ه این سؤا 

 منابع

 رشد.: تهراد. آزمایيرواد و سنجيرواد ایو (. 0970پاشا   حسن شریاي 

شتتتد  يوشتتتي وکستتتلر براد کودکاد: ا طباق و  تجدید ظرمق اس (. 0981   ااستتتشتتته    
 ش راز: ا دناراگ دا نگا  ش راز. .ينجاریابي
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  يشناادرواد دياپژوي . ن رد آداد  و در ا داز (. ات  ت و ش و 0981جاا   عابدد  

9  00-50. 

اد دا نجویبررسي رابطه ب ن ات  ت با اودکارآمدد رایا ه اد در (. 0977حسن   راباغي  

ا نگا  لوم ترب دي دکارشتناستي رشتده تدنو وژد آموزشتي دا ندد  روا نناسي و ع    
 .يدا نگا  عتمه اباابائکارشناسي ارشد.   امهادیپا .يئعتمه اباابا

استتدادادياد (. ابهاماگ تنتتخ   و  خبگي تحصتت لي.  0971  ین ایتترا دکاظاي حق قي  

 .000-007  00دراناد  
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