
 

 

 Educational Measurement گیری تربیتیفصلنامه اندازه

 Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

 Vol. 6, No. 23, Spring 2016 67تا  59، ص 59 بهار، 32ششم، شماره  دوره
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 چکیده
با توجه  .استآموزان سنجش علمی دانش هایسازترین ابزارسرنوشتیکی از امتحانات نهایی مقطع متوسطه 

داوطلبان یک در تفک هاآن سؤاالت در مورد کیفیت و قابلیتمند تحقیقات نظامانجام  ،اهمیت این امتحاناتبه 

 امتحانات سؤاالتو قابلیت سنجی های روانتعیین ویژگیحاضر  پژوهش از هدف .الزم و ضروری است

ای هدر گزینش داوطلبان ورود به دوره فارسی ادبیاتشناسی و ی تجربی در دو درس زیسترشتهنهایی 

ی علوم تجربی سال سوم مقطع امتحانات نهایی رشته سؤاالتجامعه آماری، تمام : روش. بودکارشناسی 

 000ها از عملکرد سنجی آنهای روانویژگیبرای تعیین  که بوده است 1940 خردادماهمتوسطه در 

تصادفی انتخاب شده بودند،  صورتبهکه مذکور در دو درس آباد ناحیه یک شهرستان خرمآموز دانش

، 47/0) با استفاده از آلفای کرونباخ ادبیات فارسیشناسی و های زیستضریب اعتبار آزموناستفاده شد. 

 ادبیات فارسیهای در آزمون سؤاالتب دشواری و تمیز میانگین ضرای ،CTTتعیین گردید. بر اساس ( 40/0

برازش مدل دو پارامتری ؛ IRTدر تحلیل ( به دست آمد. 01/0و  10/0شناسی )زیست( و 17/0و  01/0)

در  IRTهای مدلدر  سؤاالتدرت تشخیص میانگین دشواری و ق همچنین،. نشان دادها با دادهبیشتری 
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-بیشترین میزان آگاهی ( به دست آمد.40/0، -04/0)شناسی و زیست (09/1، -04/0) فارسیادبیات دروس 

( است و 1/0،-7/0متعلق به سطوح توانایی ) به ترتیب شناسی،زیستو  ادبیات فارسی دو آزمون دهندگی

توجه  با .( بود%14/49، %90/49درس، به ترتیب ) هر دو در تشخیص قدرت ازنظر IRT و CTT توافق میزان

نش تلویحات استفاده از امتحانات نهایی در گزی ،سازهای سرنوشتآزمون مبتنی بربودن تصمیمات  به خطیر

 قرار گرفت. موردبحثداوطلبان 

 ، پارامتر دشواری، نظریه پرسش پاسخ، نظریهتشخیص، پارامتر امتحانات نهایی: واژگان کلیدی

 کالسیک آزمون

 مقدمه

جدی نظام آموزش  هایچالشاز آن، های دقیق و معتبر مالکگزینش دانشجو و شناسایی 

ای هآیند گزینش دانشجو در جوامع مختلف، به شکلفر بااینکه. استعالی در جوامع 

پذیرد، اما در این میان سعی همه جوامع بر این است که امکانات آموزش متفاوتی صورت می

طریق کنکور  ازدر کشورمان دانشجو  رشنظام پذیترین افراد تخصیص یابد. عالی به شایسته

تعبیر  «سرنوشت» عنایبه م داوطلبان ورود به نظام آموزش عالیدر بین  که گیردصورت می

 .و در کشور باعث بحران شده است شودمی

اخیر در زمینه نظام پذیرش دانشجو، مطرح کردن جایگزینی سوابق  هایسالاز تحوالت  

ویب با عنوان قانون حذف کنکور به تص 1990تحصیلی بجای کنکور است که در سال 

شد که با توجه به مشکالت اجرایی می 40بایست از سال مجلس شورای اسالمی رسید و می

کلیات طرح جدید  1940 مردادماه علمی، فنی و اجرایی به سرانجام نرسید. تا اینکه در

آن،  اسبر اس. سنجش و پذیرش دانشجو به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی رسید

درصد  01پلکانی از تأثیر  صورتبه 49تأثیر سوابق تحصیلی )دور دوم دوره متوسطه( از سال 

 جش و پذیرشنبا توجه به طرح جدید سسال برسد.  1درصد طی  91به  درنهایتتا  شدهشروع

ترین و مهمیکی از  عنوانبهتوان مقطع متوسطه می امتحانات نهاییدانشجو، از 

 آموزان نام برد.سازترین ابزار سنجش علمی دانشسرنوشت
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اف آموزشی ، ماهیتی مالک مرجع دارند که با هدف میزان حصول اهدنهاییامتحانات  

که  شودطراحی می ایگونهبهمعموالً  ،ناتاین امتحا سؤاالتاند. دوره متوسطه تنظیم شده

انواع  اناتاین امتح بااینکهی مالک داشته باشند. ی نمرهزان آگاهی را در محدودهبیشترین می

 ها از نوع تشریحی وآن سؤاالتولی درصد بیشتری از  شوند،را شامل می سؤالگوناگون 

رار ق وتحلیلتجزیهورد های عینی م. در بسیاری از تحقیقات، آزموناستکوتاه پاسخ 

های وناما به آزم ؛ستهااین آزمون سؤاالتاند و این خود گامی برای بهبود کیفیت گرفته

کمتر توجه شده است و این در شرایطی است که با جایگزینی  هاآنهای تحلیل ذهنی و روش

مقطع  هایینامتحانات بر اهمیت  ازپیشبیش، شدهمطرحیلی که در چند سال اخیر سوابق تحص

 متوسطه افزوده شده است.

ی امتحانات هانامهاند؛ تحلیل آیین( بیان کرده1999) که حسنی و کیامنش طورهمان 

در های امتحانات نامهکه از تدوین اولین آییناندی سال  دهد در طول هشتاد ونشان می

 ؤاالتسکمتر به صحت و دقت  هانامهآیین کنندگانگذرد، تدوینشورای عالی معارف می

 است ها صحت اجرا و ثبت نمره بودهاند و بیشترین دغدغه آنها توجه داشتهو نتایج ارزشیابی

 یآن برای ارزشیابگسترده و پرهزینه  تشکیالت، علیرغم امتحانات نهاییسازوکار و 

این  سؤاالت 1در خصوص اعتبار و روایی چون ،کندهای مناسبی فراهم نمیداده آموزشی،

تعیین  و امتحانات نهایی سؤاالتکیفیت سازی لذا مستند جای تردید وجود دارد. امتحانات

مار ضرورت مهم به ش ن کنکور یکمیان داوطلبا تمایز گذاریشناسایی و  ها درقابلیت آن

سنتی  هایاین امتحانات، از مدل سؤاالتفیت یند بررسی کیآآید. از طرفی معموالً در فرمی

به  ،یرقسمت ز دردارند.  ایشدهشناختهکه مشکالت فنی و نظری شود سنجش استفاده می

 .شوداشاره می، کالسیک مدل بر اساس شدهانجامتحقیقات از  یردامو

امتحانات  سؤاالتسنجی های روانای به بررسی شاخص( در مطالعه1997) رحیمی 

در استان خوزستان پرداخت و به این نتیجه رسید  1990 خردادماهپایه سوم راهنمایی  نهایی

                                                           
1. reliability & validity 
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اند. همچنین، ضریب در حد مطلوب و متوسط طرح شده سؤاالتی دروس، اکثر که در همه

 مطلوب بوده است. سؤاالتتمیز 

 سؤاالتو رعایت اصول علمی طراحی  سؤالهای ( به بررسی شاخص1999) سلیمانی 

های اول، دوم و سوم مقطع متوسطه نظری مراکز آموزشی امتحانی دروس ریاضی در پایه

 هرچندپرداخت. به این نتیجه رسید که  99 خردادماهاستان کرمانشاه در امتحانات پایانی 

 اشند.بتشخیص پایینی برخوردار می، ضریب دشواری متوسطی دارند ولی از ضریب سؤاالت

تعیین میزان اعتبار هدف  ای بامطالعه( در 1999) حشمتی، رافع و جمشیدی نژاد 

ال س امتحانات نهاییبه تحلیل نتایج  سؤاالتها، ضریب تشخیص و سطح دشواری آزمون

 ،موعدرمجها پرداختند. به این نتایج رسیدند که در تمام استان 91سوم متوسطه نظری خرداد 

وده است. ب هتوجقابل موردمطالعههای )محاسبه با استفاده از آلفای کرونباخ( آزمون اعتبار

هی توجوزان قوی و ضعیف از توانایی قابلآماین امتحانات در تفکیک دانشهمچنین، 

 در دامنه بهینه قرار دارد. سؤاالتو ضریب دشواری اکثر  نبوده برخوردار

 ر اساسب امتحانات نهاییقیقاتی که بر روی کیفیت تحادبیات تحقیق،  با توجه به 

ز ا وجود نداشته و یا خیلی اندک است. ،صورت گرفته باشدگیری های جدید اندازهروش

 ،گیریهای جدید اندازهها بر پایه مدلآن سؤاالتتحلیل  ساخت آزمون و سوی دیگر،

که متأسفانه این مهم برای خیلی از  است وپرورشآموزشهای اساسی در فعالیت ازجمله

ر دسازی های آزمونشرکت کهاست در حالی این  متخصصان این عرصه ناشناخته است.

 ها را مورد تحلیلطور پیوسته آنهای خود، بهآزمونارتقای کیفی  منظوربهخارج از کشور، 

 پرسش پاسخ ینظریهو  1(CTT) آزمون ی کالسیک. نظریهدهندسنجی قرار میروان

(IRT)0 های روانی و تربیتی استفادهآزمونسنجی های رواناغلب برای ارزیابی ویژگی 

به دلیل  IRT ،اند( مطرح کرده0007) 9سوئن و لی که طورهمان، این میان که در شوندمی

وجه اخیراً مرکز ت ،های سنجش در مقیاس گستردهکاربردهای بسیار برجسته آن و برنامه

                                                           
1. classical test theory 

2. item response theory 

3. Suen & Lei 
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علیرغم توجهات اخیری که به این و متخصصان آزمون بوده است.  روان سنجانبسیاری از 

های های شغلی و دانشگاهی و ابزاربرای اکثر آزمون CTTامروزه نظریه شده است، 

های سنجش در مقیاس محدود همچنان پراستفاده برجا در برنامه خصوصبهگیری، اندازه

های مدلبرای ( 0019) 1الستدرون که ییهامزیت درتوان علت آن را میکه  مانده است

 ات نظری، مفروضاندشدهشناخته محققان؛ برای بیشتر جستجو کرد شماردمیکالسیک بر

نسبتاً  یها به نمونهبرند و آنای را به کار میهای ریاضی ساده، روشنسبتاً ضعیفی را دارند

متذکر  (1001) 0برناننیاز دارند.  سؤالها جهت برآورد پارامترهای از آزمودنیکوچکی 

 ایهشدثابت مدتطوالنی، سودمندی سؤالهای آماری تحلیل کالسیک شود؛ مشخصهمی

سازی مدل خوبیبه CTT توسط هاآنبرای توسعه آزمون دارند، اما به این معنی نیست که 

دانند و ( مدل کالسیک آزمون را مدل ضعیفی می1490) 9لیندندراند. همبلتون و ونشده

د، انآزمونکنند؛ نمرات آزمون آزمودنی وابسته به معایبی که برای آن عنوان می ازجمله

های موازی ضرورتی اند و دسترسی به آزمونو آزمون به نمونه همبسته سؤالپارامترهای 

 آید.می دست به دشواریبهاست که در عمل 

 سؤالکنند؛ دشواری را چنین مطرح می IRTمزیت اصلی نیز، ( 0000) 9استینی و نرینگ 

وانایی بنابراین وقتی ت ؛دارندروی مقیاس یکسانی قرار شخص )توانایی( بر  و سطح صفت

 سؤالص به شخ قویاحتمالبهگیرد، قرار  سؤالایی باالتر از دشواری شخص بر پیوستار توان

)در  IRTهای مدلبسیار  هایو کاربرد هامزیت باوجوددهد و بالعکس. پاسخ صحیح می

 غیرهای از آزمون آمدهدستبهسازی نمرات ها، همترازی آزمونتوسعه ازجملههایی زمینه

 بهرای اینکه ب ازجمله. اندبرای آن برشمردهمعایبی نیز ، ...( سؤال، بررسی سوگیری موازی

آوردن برآورد دقیق پارامترهای مدل، نیاز به حجم نمونه بزرگ دارند. این در حالی  دست

طلوب مو نا دسترسغیرقابلهای آموزشی، اندازه نمونه بزرگ است که در بسیاری از زمینه

                                                           
4. Van der Elst 

1. Brennan 

2. Hambleton & Vander Linden 

3. Ostini & Nering 

http://www.google.com/search?sa=X&biw=1366&bih=587&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Ronald+K.+Hambleton%22&ei=osh2Uvz4OYaTtQb0-4GQBQ&ved=0CC4Q9AgwAA
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ها بنیادی و مهم های میان مدلکه تفاوت شودمتذکر می (1001) برنان (.1،0010است )فولی

 ها جایگزینیاز آن یکهیچها قابل دفاع و سودمند هستند، و هستند، اما هریک از این مدل

 برای دیگری نیست.

 سؤاالتسنجی های روانکوشد ویژگیدر راستای مباحث مذکور، این تحقیق می 

پاسخ های پرسش مدل مدل کالسیک آزمون در کنار بر اساسرا  امتحانات نهایی

ورود به داوطلبان  گزینشدر  را سؤاالتقابلیت این همچنین، قرار دهد.  موردبررسی

ا ب االتسؤتحلیل های کارشناسی مؤسسات و مراکز آموزش عالی کشور تعیین نماید. دوره

ش کمک سنج تربیت در حیطهایش دانش متخصصان تعلیم و به افزتواند می IRTاستفاده از 

ا برای ر سؤاالتای از توان زیرمجموعهمی همچنین، .بخشدرا ارتقاء  سؤاالتکیفیت و  نماید

 هایبرای آزمون ها،های خاصی از آزمودنیاهداف و نمونه

 و فارسیادبیات استاندارد  سؤاالتآینده انتخاب نمود که این امر به ایجاد بانک 

 شناسی کمک خواهد نمود.زیست

 :پاسخ دهد سؤاالتاین است تا به  درصدد تحقیق، این فاهدادر راستای نیل به 

سنجی مطلوب های رواناز ویژگی CTTبر اساس  امتحانات نهایی سؤاالتآیا  -

 برخوردارند؟

سنجی مطلوب های رواناز ویژگی IRTبر اساس  امتحانات نهایی سؤاالتآیا  -

 برخوردارند؟

قدرت تشخیص  ازنظرمناسب و نامناسب  سؤاالتدر تعیین  IRTو  CTTمیزان توافق  -

 به چه صورت است؟

 روش

 یرشتهامتحانات نهایی  سؤاالتتمام آماری،  یجامعه توصیفی است. نوع از حاضر تحقیق

جهت بررسی که  بوده است 1940 خردادماهعلوم تجربی سال سوم مقطع متوسطه در 

اد آبناحیه یک شهرستان خرم آموزان، عملکرد دانشسؤاالتسنجی این های روانویژگی

                                                           
4. Foley 
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در  متوسطه شاخه نظری آموزان سال سوم مقطعتعداد دانشقرار گرفت.  وتحلیلتجزیهمورد 

 1999 هانفر بود که از بین آن 9900آباد در ناحیه یک شهرستان خرم 94-40سال تحصیلی 

 اند.ه تحصیل بودهی علوم تجربی مشغول بدرصد، در رشته 91نفر معادل 

، دو درس ی علوم تجربیرشتهو اختصاصی در میان دروس عمومی  ازآنجاکه 

ا در بین سایر دروس انتخاب شدند. ب ،دارندضرایب باالیی  ادبیات فارسیشناسی و زیست

یری گدرس مذکور، ضرورتی برای نمونهدو  سؤاالتتوجه به عملی بودن بررسی یکایک 

این دو درس مورد تحلیل قرار گرفت. بدین منظور  سؤاالتوجود نداشت و کلیه  سؤاالتاز 

انات حشناسی موجود در انبار امتستزی و ادبیات فارسیهای اوراق امتحانی دروس از بسته

رخشان، های داز استعدادآباد؛ اعم رستان خرمهای ناحیه یک شهکه متعلق به تمام دبیرستان

وجه به اینکه ه گردید. با تبود، استفاد ساالنبزرگدولتی، نمونه دولتی، غیرانتفاعی و  – عادی

 مالحظاتهای بزرگ هستند و با در نظر گرفتن های نمونهسنجی، نظریههای رواننظریه

 000ای با حجم هاثبات پارامترها، نمونها و برای تحقق برآورد بنظری و عملی این نظریه

 تصادفی انتخاب شد. طوربهی امتحانی در دو درس مذکور ورقه

وم ی علرشتهشناسی و زیست ادبیات فارسی امتحانات نهایی، هادادهآوری ابزار جمع 

در سراسر کشور برگزار همزمان  طوربهبود که  40 متوسطه خردادتجربی سال سوم مقطع 

، سؤاالتاست که با احتساب ریز بوده  سؤال 90و  19به ترتیب  هاآن سؤاالتتعداد  و شد

آزمون ادبیات فارسی دارای سه  97 سؤالنمونه،  عنوانبه. رسید سؤال 79و  01این تعداد به 

 استقسمت الف، ب، ج، د  9شناسی شامل آزمون زیست 11 سؤالالف، ب، پ و  قسمت

داگانه در ج سؤال عنوانبهسنجند، ستقلی را میمفاهیم م هاآناز  هرکدامکه با توجه به اینکه 

ارم که به آن ریز ب سؤال، هر بخش از سؤاالتاند. همچنین در تعداد کمی از نظر گرفته شده

 جداگانه در نظر گرفته شد. سؤال عنوانبهتعلق گرفته بود، 

های الزم در انبار حوزه تصحیح امتحانات پس از کسب مجوزها آوری دادهجمع 

 آموز و در هردانش برای هرآباد صورت گرفت. یک شهرستان خرم ناحیه وپرورشآموزش

صورت موجود بودن( که  )در سؤالو همچنین ریزبارم هر  سؤاالتتک ی تکامتحان، نمره

حقق مهای مخصوص فرمدر تحقیق های داده عنوانبهتوسط مصححان مختلف داده شده بود 
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ها جهت انجام داده سازیآمادهبرای  وارد گردید. spss افزارنرمساخته ثبت شد و سپس در 

اسبه و ده بودند، محدا سؤالکه مصححان مختلف به هر  تحلیل کالسیک، میانگین نمراتی

ها جهت انجام تحلیل داده سازیآمادهد. همچنین، برای ش سؤالی فرد در هر جایگزین نمره

IRT ؤالسی هر نمره، سؤالبه هر  توسط مصححان شدهدادهنمرات ؛ بعد از محاسبه میانگین 

 ی آن برابر با نصف بارم و یاکه نمره سؤالیبه  تبدیل گردید: 1و  0قرارداد به این  بر اساس

 لق گرفت.صفر تع ،ی آن کمتر از نصف بارم بودکه نمره سؤالیز آن بود، یک و به ا بیشتر

ضریب اعتبار کل ؛ ابتدا CTTبر اساس  سؤاالتسنجی وانهای رجهت محاسبه ویژگی

عد از اعتبار آزمون بمیزان  ،. سپسآمد به دستتفاده از فرمول آلفای کرونباخ آزمون با اس

 1طبق بیان همبلتون و جونز. محاسبه شد spss افزارنرمبا کمک )روش لوپ(  سؤالحذف هر 

یک ارزیابی از  مستلزم CTTبر اساس  سؤالهای تحلیل استاندارد تکنیک(، 1449)

، بر این اساساست.  سؤالهای پیشنهادی و گزینه سؤالهای دشواری و تمیز شاخص

با های خام داده بر اساس( سؤال)درجه دشواری و ضریب تمیز  سؤاالتهای آماری شاخص

 و با اکسل انجام گرفت. استفاده از روش نیتکو

مفروضات  ابتدابه این شرح بود؛  IRTبر اساس  سؤاالتسنجی های رواناسبه ویژگیمح 

شود که معموالً فرض می، IRTدر قرار گرفتند.  موردبررسیاولیه و اساسی این نظریه 

ی فتهگگیرند. طبق ها یک توانایی را اندازه میهمگن هستند و به بیانی دیگر آن سؤاالت

رآورد ها بکامل در بسیاری از آزمون طوربهتواند نمی بودن بعدیتک مفروضه ،(1409) 0لرد

ممکن است در بعضی موارد تقریب نسبتاً خوبی از آن فراهم شود.  حالبااینگردد. 

های آزمودنی به هر ه پاسخموضعی است که اشاره دارد به اینکاستقالل  ،ی دوممفروضه

د باش نا همبستهآزمون  سؤاالتآزمون باید به لحاظ آماری به پاسخش به دیگر  سؤال

، از نمودار اسکری استفاده بودن آزمون بعدیتکبرای سنجش  .(9،1470)همبلتون و تراب

است، استقالل  بودن برقرار بعدیتکوقتی مفروضه (، 1490ی لرد ). طبق گفتهگردید

                                                           
1. Jones 

2. lord 

3. Traub 
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)به نقل از همبلتون و  اندین حیث این دو مفهوم با هم معادلشود از اموضعی نیز حاصل می

 (.1994فلسفی نژاد،  یترجمه، 1441همکاران، 

 تشریحی شناسی بیشتر از نوعو زیست ادبیات فارسیدو آزمون  سؤاالتبه اینکه با توجه  

قشی ن سؤاالتگویی به یک راهبرد در پاسخ عنوانبه)کوتاه پاسخ( بوده، لذا عامل حدس 

در  ؤاالتستحلیل  اصلی، اتاطمینان از برقراری مفروضپس از  ،سببنداشته است. بدین 

افزار با استفاده از نرمو با دو مدل یک پارامتری و دو پارامتری هر دو آزمون، 

BILOGMG3 ،های پارامتربا توجه به نامعلوم بودن به ذکر است که  الزم .جام گرفتان

 ادهای استفحاشیه نماییدرست روش بیشینهها از و توانایی، جهت برآورد همزمان آن سؤال

برازش کلی مدل استفاده شد.  برای قضاوت در مورد RMSاز شاخص  گردیده است.

و دها دارد، از آزمون خیبررسی اینکه کدام مدل بهترین برازش را با داده منظوربههمچنین، 

نین، همچبا مدل بررسی شد.  سؤاالتتک دگی تکبرازن میزان ،در ادامهاستفاده گردید. 

مناسب و نامناسب،  سؤاالتدر تشخیص  IRTمدل کالسیک و بررسی میزان توافق دو برای 

در  0/0که قدرت تشخیص کمتر از  سؤاالتی ،از پارامتر تشخیص استفاده شد. بر این اساس

CTT  در 1/0و کمتر از IRT نامناسب تعیین شدند. سؤاالت عنوانبهاند داشته 

 هایافته

 مدل کالسیک بر اساس امتحانات نهایی سؤاالتتحلیل 

 410/0ضریب اعتبار کل آزمون با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ، ). ادبیات فارسیدرس 

 =α )ما را در شناسایی  ،سؤالمیزان اعتبار آزمون بعد از حذف هر محاسبه آمد.  به دست

ر اعتبار که اثری ب سؤاالتیکنند و که نقش مهمی در هماهنگی با کل آزمون ایفا می سؤاالتی

، 0، 1 سؤاالتنتایج حاصل از این تحلیل نشان داد با حذف کند. آزمون ندارند کمک می

اعتبار  ، میزانسؤاالتمیزان اعتبار تغییر نکرد. با حذف باقی  90،91،90، 19،00،01، 10، 9، 9

ند و نقش با کل آزمون هماهنگی دار سؤاالتدهد این که نشان میآزمون کاهش یافت 

 کنند.در اعتبار آزمون ایفا می مؤثری
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 90و  10 ؤاالتس، بیشترین و کمترین ضریب تمیز به ترتیب متعلق به 1با توجه به جدول  

با ضریب دشواری  91 سؤال( و 41/0با ضریب دشواری ) 0 سؤال( است. 07/0، 91/0)

توزیع  ند.هست ادبیات فارسیآزمون  سؤاالتترین و دشوارترین ساده به ترتیب( نیز، 91/0)

از مدل  آمدهدستبهآزمون برحسب ضرایب دشواری و تمیز  سؤاالتفراوانی و درصد 

 سؤال 97شاخص دشواری،  ازنظرنشان داده شده است.  0گیری، در جدول کالسیک اندازه

 سؤاالتقرار دارد و باقی  7/0تا  9/0در دامنه دشواری  سؤاالت( درصد از 00/00معادل )

 سؤال 9و  0/0دارای ضریب تمیز کمتر از  سؤالهستند. یک  7/0ارای دشواری بیشتر از د

، (سؤاالتدرصد  90/41 معادل) سؤاالت. باقی است 9/0تا  0/0دارای ضریب تمیز بین 

 (سؤاالتدرصد  19/70معادل ) سؤال 99دارند که از این تعداد  9/0ضریب تمیز بیش از 

 ؤاالتسکه بیانگر وضعیت بسیار مطلوبی است.  هستند 1/0ر از و باالت 1/0دارای ضریب تمیز 

های هستند و قادر به تفکیک آزمودنی 9/0دارای ضریب تمیز کمتر از  90و  01، 19، 9، 0

 .اندنامناسبقوی و ضعیف نبوده و 

 کالسیک ومدل  بر اساس ادبیات فارسیآزمون  سؤاالتتحلیل  .1 جدول

 مقادیر آگاهیپرسش پاسخ به همراه مدل 

 مقادیر پارامتر آگاهی مدل دو پارامتری مدل کالسیک 

 سؤال
ضریب 

 دشواری

ضریب 

 تمیز
 دشواری

 تشخیص 

 شیب()
 خی دو

سطح  

 معناداری

بیشینه 

 آگاهی

تتای 

 ماکسیمم

1 09/0  97/0  49/0- 19/0 9/10 09/0 00/0 1- 

0 41/0  00/0  00/0- 40/0 9/1 11/0 01/0 0- 

9 99/0  09/0  11/0- 19/0 4/11 00/0 00/0 1/0- 

9 19/0  11/0  94/0- 09/0 1/1 99/0 04/0 9/0- 

1 71/0  70/0  09/1- 09/1 9/7 91/0 04/1 1- 

0 01/0  01/0  04/0- 19/1 4/9 00/0 1 7/0- 

7 01/0  00/0  94/0- 11/1 1/1 49/0 40/0 4/0- 

9 71/0  00/0  47/0- 91/1 4/0 09/0 99/1 1- 

4 90/0  97/0  07/1- 97/0 0/7 99/0 11/0 7/1- 

10 01/0  90/0  70/0- 09/1 9/9 10/0 09/0 7/0- 
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11 90/0  10/0  90/1- 07/1 9/1 49/0 0 9/1- 

10 79/0  99/0  10/1- 09/0 9/9 41/0 04/0 0/1- 

19 09/0  00/0  09/0- 49/0 1/9 99/0 04/0 7/0- 

19 40/0  00/0  10/0- 70/0 9/1 44/0 90/0 0/0- 

11 99/0  70/0  17/0 07/1 1/17 00/0 99/0 0/0 

10 09/0  00/0  19/0- 00/1 9/1 00/0 79/0 1/0- 

17 09/0  00/0  70/0- 40/0 0/9 70/0 00/0 7/0- 

19 70/0  10/0  91/0- 01/1 7/9 74/0 74/0 9/0- 

14 04/0  14/0  70/0- 97/0 9/11 19/0 19/0 9/0- 

00 99/0  99/0  04/1- 71/0 9/7 11/0 90/0 7/1- 

01 00/0  14/0  01/0- 99/0 1/9 40/0 10/0 7/0- 

00 07/0  00/0  09/0- 01/1 1/9 91/0 74/0 0/0- 

09 79/0  10/0  01/1- 09/1 4/0 49/0 99/0 1- 

09 91/0  90/0  19/1- 97/0 9/0 91/0 11/0 0/1- 

01 97/0  09/0  79/1- 99/0 9/9 41/0 10/0 7/1- 

00 10/0  71/0  10/0- 00/1 0/1 44/0 70/0 1/0- 

07 79/0 97/0 09/1- 01/1 9/0 40/0 79/0 0/1- 

a09 09/0  09/0  19/0- 1 4/4 14/0 70/0 1/0- 

b09 00/0  09/0  17/0- 09/1 9/9 70/0 04/1 0/0- 

04 77/0 19/0 07/1- 49/0 9/11 19/0 09/0 1/1- 

90 77/0  90/0  01/1- 74/0 9/0 71/0 91/0 0/1- 

91 00/0  11/0  99/0- 07/0 1/9 49/0 90/0 1/0- 

90 99/0  09/0  00/0 91/0 0/0 00/0 10/0 0/0 

99 99/0  71/0  00/0 00/1 9/9 90/0 71/0 0/0 

99 07/0  00/0  00/0- 49/0 7/9 97/0 09/0 7/0- 

91 71/0  01/0  71/0- 17/1 1/7 99/0 44/0 9/0- 

90 11/0  99/0  90/0- 90/0 1/9 40/0 1/0 9/0- 

a97 91/0  00/0  91/0 97/0 9/9 90/0 11/0 9/0 

b97 90/0  04/0  99/0 90/0 0/9 94/0 19/0 9/0 

09/0 الف 99  00/0  10/0- 91/0 9/9 09/0 10/0 0/0- 
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11/0 ب 99  01/0  09/0- 70/0 0/1 77/0 91/0 0/0- 

94 19/0  01/0  99/0- 99/0 1/0 79/0 10/0 9/0- 

90 11/0  79/0  01/0- 01/1 9 19/0 79/0 0/0- 

91 91/0  90/0  47/0 17/0 0/7 19/0 09/0 1 

90 70/0  99/0  00/1- 79/0 9/9 10/0 94/0 7/1- 

74/0 الف 99  91/0  00/1- 49/0 7/10 00/0 09/0 0/1- 

79/0 ب 99  97/0  09/1- 90/0 9/4 90/0 94/0 1- 

79/0 الف 99  00/0  91/0- 00/1 4/1 99/0 11/1 9/0- 

70/0 ب 99  19/0  91/0- 40/0 7/0 10/0 14/0 9/0- 

a91 09/0  07/0  07/0- 19/1 1/4 09/0 1 7/0- 

b91 71/0  14/0  41/0- 07/1 0/7 97/0 99/0 4/0- 

90 91/0  07/0  00/0 11/1 0/09 00/0 40/0 0/0 

90/0 الف 97  79/0  09/0 19/1 0/1 09/0 01/1 0/0 

11/0 ب 97  99/0  01/0- 91/1 4/1 99/0 99/1 0/0- 

99/0 پ 97  70/0  97/0 10/1 1/9 40/0 41/0 9/0 

99 70/0  01/0  99/0- 40/1 9 90/0 00/0 9/0- 

94 00/0 71/0 19/0- 90/1 0/10 09/0 19/1 1/0- 

10 09/0  99/0  90/0- 19/1 1/10 01/0 70/1 1/0- 

11 14/0 90/0 90/0- 99/1 0/1 10/0 94/1 9/0- 

10 19/0 91/0 00/0- 10/1 1/9 07/0 07/1 0/0- 

19 71/0 71/0 71/0- 09/1 9/0 07/0 49/1 7/0- 

01/0 میانگین  17/0  04/0- 09/1 - -   

   0140/99199=−2 LOG LIKELIHOOD2𝑝𝑙   

 ضرایب دشواری و تمیز کالسیک بر اساس ادبیات فارسی سؤاالتتوزیع  .2جدول 

 شواریضریب د 

 7/0بیشتر از  7/0تا  9/0بین  9/0کمتر از 

ب
ضری

 
میز

ت
 

 - (%09/1) 1 - 0/0کمتر از 

 (%10/0) 9 - - 9/0تا  0/0بین 

 (%74/90) 00 (%00/14) 90 - 9/0بیشتر از 
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=  47/0ضریب اعتبار کل آزمون با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ، ). شناسیدرس زیست

α )السؤمیزان اعتبار آزمون بعد از حذف هر  محاسبهاز  آمدهدستبهآمد. نتایج  به دست 

 19، ج 9، الف 0، ج 9، ج 0، الف 0،د 1، ج 1، ب 1، الف 1 سؤاالتنشان داد که با حذف 

به  ، اعتبار آزمون فقطسؤاالتمیزان اعتبار تغییر نکرده و با حذف باقی  09 ،الف 17، الف

 ( کاهش یافته است.001/0میزان )

الف  00 ؤاالتسبه ترتیب متعلق به  بیشترین و کمترین ضریب تمیز، 9با توجه به جدول  

 سؤاالتشناسی است. آزمون زیست سؤالترین ، سادهج 9 سؤالکه  است( 1/0، 99/0ج ) 9و 

a11 الف. 90 وa  ،هستند.  سؤاالت(، دشوارترین 14/0مشترک با ضریب دشواری ) طوربهنیز

از  آمدهدستبهآزمون برحسب ضرایب دشواری و تمیز  سؤاالتتوزیع فراوانی و درصد 

دارای ضریب  سؤال 4نشان داده شده است.  9 گیری، در جدولمدل کالسیک اندازه

 سؤال 09است.  0/0تا  1/0بین  سؤاالتهستند که دامنه ضریب تمیز این  7/0دشواری بیش از 

دارند که از این  7/0تا  9/0دارای ضریب دشواری بین  سؤاالتدرصد از  (77/90معادل )

دارای ضریب  سؤال 0است. همچنین،  9/0یب تمیز کمتر از دارای ضر سؤالیک میان تنها 

درصد  99/47است.  07/0تا  1/0ها بین هستند که ضریب تمیز آن 9/0دشواری کمتر از 

هستند که بیانگر وضعیت بسیار  9/0شناسی دارای ضریب تمیز باالتر از زیست سؤاالت

هستند و  9/0دارای ضریب تمیز کمتر از  09 و ج 9 سؤاالت مطلوبی است. در این درس،

 .اندنامناسبهای قوی و ضعیف نبوده و قادر به تفکیک آزمودنی
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 مدل کالسیک و  بر اساسشناسی آزمون زیست سؤاالتتحلیل  .3دول ج

 پاسخ به همراه مقادیر آگاهی پرسشمدل 

 مقادیر پارامتر آگاهی مدل دو پارامتری مدل کالسیک 

ب سؤال
ضری

 
ری

شوا
د

 

میز
ب ت

ضری
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71/0 الف 1  99/0  10/1- 94/0 7 79/0 19/0  1/1-  

90/0 ب 1  99/0  10/1- 70/0 9/9 94/0 90/0  1/1-  

77/0 ج 1  91/0  99/1- 09/0 0/10 01/0 99/0  9/1-  

91/0 د 1  90/0  91/0 90/0 4/19 19/0 04/0  9/0 ،9/0  

74/0 الف 0  99/0  91/1- 90/0 1/10 01/0 11/0  
4/1- ،

9/1-  

11/0 ب 0  04/0  09/0- 71/0 9/10 04/0 91/0  1/0-  

11/0 ج 0  10/0  04/0- 10/0 0/11 99/0 19/0  1/0-  

70/0 د 0  00/0  99/0- 49/0 4/9 91/0 04/0  9/0-  

a9 90/0  00/0  99/0 99/0 0/1 44/0 10/0  9/0  

b9 97/0  00/0  07/0 74/0 9/9 99/0 91/0  1/0  

14/0 الف 9  09/0  94/0- 90/0 9/0 44/0 90/0  9/0-  

19/0 ب 9  74/0  19/0- 09/1 7/9 97/0 77/0  1/0-  

40/0 ج 9  10/0  07/9- 99/0 9/0 00/0 19/0  9-  

1a 74/0  91/0  00/1- 49/0 7/11 17/0 04/0  0/1-  

b1 99/0  90/0  09/1- 04/1 9/9 79/0 00/1  9/1-  

14/0 الف 0  19/0  91/0- 17/0 1/10 94/0 09/0  
1/0- ،

9/0-  

09/0 ب 0  09/0  10/0- 99/0 0/0 74/0 1/0  0/0-  

00/0 الف 7  19/0  79/0- 70/0 1/0 79/0 91/0  7/0-  

11/0 ب 7  01/0  09/0- 79/0 1/7 00/0 90/0  0/0-  

a 14/0.الف 9  71/0  91/0- 10/1 9/0 49/0 97/0  9/0-  

b 11/0.الف 9  91/0  01/0- 07/1 0/1 49/0 17/1  0/0-  

90/0 ب 9  79/0  99/0 14/1 9/10 11/0 00/1  9/0  
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90/0 ج 9  99/0  00/1- 09/0 7/10 10/0 99/0  7/1-  

91/0 الف 4  04/0  19/0 91/0 1/01 01/0 97/0  1/0  

11/0 ب 4  77/0  01/0- 00/1 4/19 00/0 91/0  0/0-  

19/0 ج 4  74/0  10/0- 11/1 9/11 10/0 40/0  0/0-  

99/0 الف 10  79/0  00/0 41/0 1/0 49/0 00/0  1/0  

14/0 ب 10  71/0  91/0- 10/1 9/1 44/0 40/0  9/0-  

11a 14/0  19/0  11/1 11/1 9/0 10/0 41/0  1/1  

11b 07/0  07/0  74/0 09/1 9/9 09/0 14/1  9/0  

10a 11/0  79/0  07/0- 07/1 9/1 07/0 99/0  1/0-  

10b 94/0  90/0  01/0 04/1 4/0 94/0 00/1  0 

19a 19/0  99/0  10/0- 11/1 0/1 44/0 79/1  1/0-  

b19 94/0  74/0  09/0- 90/1 1/0 40/0 01/1  0 

07/0 الف 19  99/0  10/1- 99/0 9/10 00/0 19/0  1/1-  

00/0 ب 19  79/0  91/0- 04/1 1/1 44/0 90/0  9/0-  

97/0 الف 11  09/0  11/0 91/0 9/11 19/0 97/0  1/0  

00/0 ب 11  01/0  99/0- 79/0 0/0 19/0 99/0  9/0-  

17/0 ج 11  71/0  04/0- 40/0 9 40/0 07/0  9/0-  

00/0 د 11  91/0  97/0- 09/1 1/4 09/0 11/1  9/0-  

a10 14/0  70/0  91/0- 49/0 9/9 41/0 04/0  9/0-  

b10 09/0  70/0  90/0- 14/1 9/9 40/0 01/1  1/0-  

91/0 الف 17  94/0  41/0 00/0 9/19 07/0 09/0  4/0  

01/0 ب 17  70/0  90/0- 49/0 01 001/0 09/0  1/0-  

90/0 الف 19  00/0  99/0 00/0 9/10 09/0 90/0  9/0  

a 91/0.ب 19  79/0  91/0 49/0 1/19 10/0 04/0  9/0  

b 11/0.ب 19  99/0  01/0- 07/1 9/9 90/0 11/1  1/0-  

19/0 الف 14  71/0  19/0- 10/1 9/9 79/0 97/0  1/0-  

99/0 ب 14  19/0  01/0 09/0 1/00 01/0 09/0  1/0  

99/0 ج 14  14/0  90/0 00/0 0/01 01/0 90/0  9/0  

00/0 د 14  17/0  09/1 10/1 9/9 90/0 47/0  1 

94/0 الف 00  77/0  01/0 10/1 9/9 90/0 97/0  0 
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00/0 ب 00  70/0  99/0- 11/1 1/9 90/0 41/0  9/0-  

a01 10/0  91/0  01/0- 09/1 9/10 11/0 04/1  1/0-  

b01 90/0  71/0  90/0 01/1 0/14 01/0 79/0  9/0  

99/0 الف 00  99/0  19/0 97/1 4/4 14/0 17/1  0/0  

97/0 ب 00  79/0  90/0 09/1 1/10 01/0 70/0  1/0  

90/0 ج 00  74/0  99/0 01/1 9/9 90/0 01/1  9/0  

90/0 الف 09  79/0  97/0 01/1 0/1 19/0 90/0  1/0  

10/0 ب 09  01/0  01/0- 71/0 0/01 01/0 97/0  0 

09 90/0  09/0  09/1 99/0 9 41/0 17/0  0/1  

07/0 الف 01  00/0  97/0 44/0 0/10 00/0 70/0  4/0  

91/0 ب 01  71/0  01/0 99/1 9/9 70/0 99/1  0/0  

90/0 ج 01  09/0  94/0 99/0 4/19 01/0 11/0  9/0  

99/0 الف 00  91/0  00/0 00/1 9/9 99/0 09/1  0 

90/0 ب 00  90/0  91/0 94/1 9/19 01/0 90/1  9/0  

a 99/0.ج 00  74/0  97/0 01/1 0/9 90/0 01/1  9/0  

b 90/0.ج 00  01/0  79/0 49/0 9/1 07/0 70/0  7/0  

10/0 الف 07  79/0  10/0- 47/0 7/4 04/0 09/0  1/0-  

a 90/0.ب 07  70/0  04/0 00/1 4/9 91/0 70/0  9/0  

b 94/0.ب 07  74/0  99/0 01/1 1/1 79/0 00/1  9/0  

a09 97/0  09/0  10/0 77/0 9/19 09/0 90/0  1/0  

b09 01/0  07/0  14/0- 49/0 4/10 01/0 09/0  0/0-  

a04 90/0  19/0  91/0 70/0 9/1 90/0 90/0  9/0  

b04 07/0  14/0  94/0 44/0 0/19 00/0 70/0  4/0  

a 14/0.الف 90  10/0  00/1 17/1 0/7 07/0 44/0  0/1  

b 91/0.الف 90  99/0  19/0 91/1 1/9 77/0 91/1  1/0  

04/0 90/0 ب 90  10/0 41/0 1/11 07/0 00/0 1/0  

01/0 10/0 میانگین  04/0- 40/0     

 −2 LOG LIKELIHOOD2𝑝𝑙 = 7009/91700    
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 شناسی بر اساس ضرایب دشواری و تمیز کالسیکزیست سؤاالتتوزیع  .4جدول 
 ضریب دشواری 

 7/0بیشتر از  7/0تا  9/0بین  9/0کمتر از 

میز
ب ت

ضری
 

 (%09/1)1 - - 0/0کمتر از 

 - (%09/1)1 - 9/0تا  0/0بین 

 (%00/10)9 (%94/74)00 (%04/7)0 9/0بیشتر از 

، تحلیل تحقیقدر این . IRTهای مدل بر اساس امتحانات نهایی سؤاالتسنجی تحلیل روان

ر مدل دو برازش بهت به دلیلکه  مطابق با مراحل زیر صورت گرفته است سؤاالتسنجی روان

 بررسی( 1 از: اندعبارتمراحل تحلیل  گردد.ارائه میمدل این  بر اساس، تحلیل تنها پارامتری

دو به همراه آزمون خی سؤالپارامترهای هر  برآورد( 9 هاداده با مدل برازش( 0 مفروضات

و تحلیل  توصیف( 1 هابا مدل سؤاالتتک برازندگی تک بررسی( 9 و سطح معناداری

 مقادیر( 7 سؤاالتویژگی  منحنی( 0 های تفسیردر چارچوب مالک سؤالمقادیر پارامترهای 

 گیریاستاندارد اندازه وخطایآزمونآگاهی  تابع( 9 و تتای ماکسیمم سؤاالتبیشینه آگاهی 

 .هاتوزیع توانایی آزمودنی هیستوگرام( 4

 سیادبیات فارنمودار اسکری آزمون ، مفروضاتبررسی در راستای . ادبیات فارسیدرس 

است.  بعدیتکآزمون مذکور دارای یک عامل غالب است و به عبارتی  ،دهدنشان می

 استقالل موضعی نیز در آن رعایت شده است. درنتیجه

 

 ادبیات فارسینمودار اسکری آزمون  .1 نمودار
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 0( کمتر از 09/0) آمدهدستبه RMS در هر دو مدل یک پارامتری و دو پارامتری، شاخص

با  لتعیین برازش مد منظوربه. استها های مذکور با دادهکه بیانگر برازش کلی مدل است

زیر محاسبه  صورتبهدو ، خیادبیات فارسیدر آزمون  (2PL با 1PL مدلها )مقایسه داده

 گردید؛

χ
2

= (−2 LOG LIKELIHOOD1pl) − (−2 LOG LIKELIHOOD2pl) 

17/991  =0140/99199 -1901/99009 =𝜒
2 

 01با درجه آزادی ( 99/99) دو بحرانی( از خی17/991) شدهمحاسبهدو خی ازآنجاکه 

و پارامتری دشود که مدل است، بنابراین نتیجه گرفته می تربزرگدرصد  44در سطح اطمینان 

 دلم اساس بر سؤالپارامترهای ی مقادیر برآورد شده های آزمون دارد.برازش بهتری با داده

. نشان داده شده است 1 جدولدر  دو و سطح معناداریبه همراه آزمون خی پارامتری دو

باشد،  ترکوچک موردنظراز مقدار آلفای  سؤالچنانچه در مدلی، سطح معناداری 

ل در مد؛ دادبا مدل نشان  سؤالبررسی برازش  با مدل است. سؤالعدم برازش  یدهندهنشان

دل برازش نداشت. مبا ( 01/0)در سطح  سؤال 19( و 01/0)در سطح  سؤال 10یک پارامتری،

 نداشتند( با مدل برازش 01/0)در سطح  94،10، 90، 11 سؤاالت ،نیز در مدل دو پارامتری

از آزمون حذف شوند.  سؤاالتها، بهتر است این که به دلیل برازش بهتر این مدل با داده

 .شتبرازش ندا یبا هیچ مدل 01/0در سطح  11 سؤال

ی برحسب پارامترها ادبیات فارسیآزمون  سؤاالت، توزیع فراوانی و درصد 1جدول در  

های تشخیص حاصل از مدل دو پارامتری، در چارچوب مالک و ی دشواریبرآورد شده

، به توصیف و تحلیل مقادیر 1و  1ول ابا توجه به اطالعات جد تفسیر ارائه شده است.

( در دامنه دشواری متوسط قرار دارند %19/70) سؤال 99 .شودپرداخته می سؤالپارامترهای 

 سؤالترین آسان (-10/0با دشواری ) 19 سؤالآسانی هستند.  سؤاالتنیز  سؤاالتو مابقی 

توسطی ص مدر سطوح پایین توانایی از قدرت تشخی سؤالاست. این  ادبیات فارسیآزمون 

( 47/0است که با داشتن دشواری ) سؤالترین نیز سخت 91 سؤال( برخوردار است. 70/0)
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آزمون  سؤاالتاز  کدامهیچاست که  ذکرقابل( است. 17/0دارای قدرت تشخیص متوسطی )

 ؤاالتساز قدرت تشخیص منفی، خیلی ضعیف و ضعیف برخوردار نیستند.  ادبیات فارسی

( به ترتیب باالترین و کمترین قدرت تشخیص 90/0) و (40/1)یص با ضریب تشخ 90و  99

 .این آزمون دارند سؤاالترا در بین 

 در مدل دو پارامتری سؤالبر اساس پارامترهای  ادبیات فارسیآزمون  سؤاالتتوزیع  .5 جدول

 پارامتر
 دشواری

 )آسان( -1کمتر از  )متوسط( -1تا  1 )دشوار( 1بیشتر از 

ص
خی

تش
 

 - - - 01/0 – 00/0 ضعیفخیلی 

 - - - 01/0 – 97/0 ضعیف

 (%0/9) 1 (%99/4) 0 - 99/0 – 79/0 متوسط

 (%11/19) 9 (%09/19)11 - 74/0 – 44/0 باال

 (%10/0) 9 (%00/99)07 - و باالتر 1 خیلی باال

توان می 0 با مشاهده نمودارارائه و بررسی گردید.  سؤاالتدر ادامه، منحنی ویژگی  

دارای قدرت تشخیص خیلی باال هستند  سؤاالتدرصد  10دریافت که در مدل دو پارامتری،

 در دامنه دشواری متوسط قرار دارند. سؤاالتو بیش از نیمی از 

 
 در مدل دو پارامتری ادبیات فارسیآزمون  سؤاالتمنحنی ویژگی  .2نمودار 

1 - 8

9 - 16

17 - 24

25 - 32

33 - 40

41 - 48

49 - 56

57 - 61

Matr ix Plot of Item Character istic Curves
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همراه آن سطح توانایی که این بیشینه آگاهی در آن  سؤال، به بیشینه آگاهی هر 1در جدول  

 بیشترین و کمترین میزان آگاهی ادبیات فارسیدر آزمون  افتد، اشاره گردید.اتفاق می

توزیع فراوانی و  ،0جدول  اختصاص دارد. در 90و  99 سؤاالتبه  به ترتیب( 1/0، 00/0)

 است. ی آگاهی ارائه شدهبرحسب دامنه سؤاالتدرصد 

 ی آگاهی در مدل دو پارامتریآزمون ادبیات فارسی برحسب دامنه سؤاالتتوزیع  .6 جدول

 
 سؤاالتدامنه آگاهی 

 و بیش از آن 0 1 -0 0 - 1

 (%40/9) 9  (%91/01)19 (%77/79) 91 سؤاالتدرصد تعداد و 

ی در سطوح توانای ادبیات فارسیگیری آزمون ر آگاهی و خطای استاندارد اندازهمقادی 

ول نشان داده شده است. با مشاهده و بررسی جد 9ها در نمودار و منحنی آن 7در جدول 

آزمون  دهندگی اینشینه میزان آگاهیتوان دریافت که بیمی ،مذکور و منحنی آگاهی آزمون

قرار دارد که بیانگر این مطلب است؛ توانایی افرادی  11/90به میزان  -7/0 در سطح توانایی

ود. خطای شبرآورد می یدقت بیشترکه در این سطح قرار دارند در مقایسه با سطوح دیگر با 

که کمترین میزان خطای آزمون  است 71/0برابر  گیری در سطح توانایی مذکورمعیار اندازه

 .دارد 9( اختصاص به سطح توانایی 71/0)است. کمینه میزان آگاهی آزمون 

 ه ترتیبب ادبیات فارسیبا توجه به اینکه میانگین و انحراف استاندارد نمرات در درس  

 99/4ی . اگر نمرهاست -7/0ی تتا معادل نقطه 99/4ی مالک است، نمره 90/9و  14/19

ع به قبولی یا رد گیری راجشود، خطای کمتری در تصمیم ی مالک انتخابنمره عنوانبه

-9/0ی توانایی )دهندگی آزمون در دامنهها خواهیم داشت. بیشترین میزان آگاهیآزمودنی

 10ی مالک نمره ازآنجاکه( است. 94/9، 71/11ی نمرات )( قرار دارد که معادل دامنه-1، 

سیار ی بگیرد و فاصلهدر این دامنه قرار می وپرورشآموزشی قبولی در نظام نمره عنوانبه

زمون توان به نتایج آقابل قبولی می طوربهدارد، بنابراین  99/4ی مالک پیشنهادی کمی با نمره

(، 10ی مالک )درصد و طبق نمره 17/71(، 99/4ی مالک )اعتماد کرد. همچنین، طبق نمره

 .اندقبولآزمون درصد افراد در این  99/79
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  ادبیات فارسیگیری آزمون ی استاندارد اندازهی آگاهی و خطامقادیر برآورد شده .7 جدول

 در سطوح مختلف توانایی برحسب مدل دو پارامتری

 خطای استاندارد

گیریاندازه  
 θ آگاهی

خطای استاندارد 

گیریاندازه  
 θ آگاهی

01/9  91/14  1/0  07/19  10/9  9-  

71/0  79/10  1 90/9  91/9  1/0-  

10/11  11/1  1/1  79/9  90/11  0-  

10/19  77/0  0 04/0  09/00  1/1-  

11/09  94/1  1/0  41/0  41/99  1-  

11/90  71/0  9 79/0  19/91  1/0-  

   71/1  19/91  0 

 

 
 برحسب مدل دو پارامتری ادبیات فارسیگیری آزمون اهی و خطای استاندارد اندازهمنحنی آگ .3نمودار 
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 برحسب مدل دو پارامتری ادبیات فارسیها در آزمون آزمودنیهیستوگرام توزیع توانایی  .4 نمودار

 فارسیدبیات ادرس در ، کمینه و بیشینه نمره توانایی هاآزمودنیبررسی توزیع توانایی  با

-91/0، 91/0)س دراین پسران در  توانایی دختران و. میانگین آمد به دست( 10/0، -77/0)

 دهد. میانگین وها را نمایش میی آزمودنی، هیستوگرام توانایی برآورد شده9 نمودار بود.( 

به  0140/1و  001/0 به ترتیبایی افراد در مدل دو پارامتری انحراف استاندارد توزیع توان

 آمد. دست

 شناسیزیستدرس 

 
 شناسینمودار اسکری آزمون زیست .5نمودار 

 مفروضه هدرنتیجبوده و  بعدیتک، پیداست که آزمون مذکور توجه به نمودار اسکریبا 

 موضعی نیز برقرار استقالل
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دو  ردگردید. ها بررسی ی مفروضات، برازش مدل با دادهرپس از اطمینان از برقرااست. 

کلی  است که بیانگر برازش 14/0برابر  RMSپارامتری، شاخص مدل یک پارامتری و دو 

با  1PL)مقایسه مدل  هاتعیین برازش مدل با داده منظوربه. استها های مذکور با دادهمدل

2PL شناسی، خی دو محاسبه شد؛آزمون زیست( در 

10/770  =7009/91700 -9000/90191 =𝜒2 

با درجه آزادی ( 99/110)ز خی دو بحرانی ( ا10/770) شدهمحاسبهخی دو  ازآنجاکه 

و دشود که مدل بنابراین نتیجه گرفته می ،است تربزرگدرصد  44در سطح اطمینان  79

ر د سؤالپارامترهای  یشده برآوردمقادیر  های آزمون دارد.پارامتری برازش بهتری با داده

 ارائه گردیده است 9به همراه آزمون خی دو و سطح معناداری در جدول مدل دو پارامتری 

ل یک در مدبررسی گردید.  با مدل سؤالمیزان برازندگی ، مذکور اطالعاتا توجه به که ب

در  با مدل برازش نداشت.( 01/0در سطح ) سؤال 99( و 01/0در سطح ) سؤال 00پارامتری، 

 00، ج 01، ب b01 ،09، ج 14، ب 14، ب 17، الف 4، ج 1) سؤاالتمدل دو پارامتری، 

ا، هکه به دلیل برازش بهتر این مدل با داده نداشتندبا مدل برازش  (01/0در سطح ) (a09، ب

 17، الف 4 سؤاالتمذکور،  سؤاالتدر میان  .از آزمون حذف شوند سؤاالتست این بهتر ا

ها برازش از مدل یکهیچبا  01/0در سطح  a09، ب 00، ب b01 ،09، ج 14، ب 14، ب

 .شتندندا

ج با دشواری  9 سؤالدهد؛ نشان می 9جدول در  شدهارائه ،سؤالپارامترهای  مقادیر 

آزمون  سؤاالتترین ترین و سخت( آسان09/1با دشواری ) 09 سؤال( و -07/9)

با  د 1و  a19 سؤاالت ت تشخیص متوسطی برخوردارند.شناسی هستند که از قدرزیست

باالترین و کمترین قدرت تشخیص را در بین  به ترتیب( 90/0( و )11/1ضریب تشخیص )

 این آزمون دارند. سؤاالت

پارامترهای  برحسب اسیشنآزمون زیست سؤاالتتوزیع فراوانی و درصد  ،9در جدول  

های در چارچوب مالکی دشواری و تشخیص حاصل از مدل دو پارامتری برآورد شده
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در دامنه دشواری متوسط ( %99/99) سؤال 01در مدل دو پارامتری ارائه شده است. تفسیر 

آسانی  سؤاالتنیز  ماندهباقی سؤال 4دشوار و  سؤاالتنیز  سؤاالتاز کل  سؤال 9قرار دارند. 

فی شناسی از قدرت تشخیص منآزمون زیست سؤاالتاز  کدامهیچاست که  ذکرقابل هستند.

ت. از قدرت تشخیص ضعیف برخوردار اس سؤالو خیلی ضعیف برخوردار نیستند و تنها یک 

 از قدرت تشخیص باال و خیلی باال برخوردارند. سؤاالت( %74/71معادل ) سؤال 10

 در مدل دو پارامتری سؤالشناسی بر اساس پارامترهای آزمون زیست سؤاالتتوزیع  .8جدول 

 پارامتر
 دشواری

 )آسان( -1کمتر از  )متوسط( -1تا  1 )دشوار( 1بیشتر از 

ص
خی

تش
 

 - - - 01/0 – 00/0 خیلی ضعیف

 - (%09/1)1 - 01/0 – 97/0 ضعیف

 (%47/9) 7 (%07/10)19 (%09/1)1 99/0 – 79/0 متوسط

 (%09/1)1 (%90/09)14 - 74/0 – 44/0 باال

 (%09/1)1 (%00/91) 90 (%91/9) 9 و باالتر 1 خیلی باال

با مشاهده آن  شده است کهنشان داده  0در نمودار  سؤاالتی منحنی ویژگی تمام 

ی دارای قدرت تشخیص باال و خیل سؤاالتتوان دریافت که در مدل دو پارامتری، بیشتر می

 باال هستند و در دامنه دشواری متوسط قرار دارند.

 
 شناسی در مدل دو پارامتریآزمون زیست سؤاالتمنحنی ویژگی  .6نمودار 

1 - 9

10 - 18

19 - 27

28 - 36

37 - 45

46 - 54

55 - 63

64 - 72

73 - 78

Matr ix Plot of Item Character istic Curves
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 .آمده است 9در جدول شناسی آزمون زیست سؤاالتو تتای ماکسیمم مقادیر بیشینه آگاهی 

اختصاص  د 1 و a19 سؤاالتبه  به ترتیب (04/0، 79/1) کمترین میزان آگاهی بیشترین و

، کمتر از یک است که میزان (سؤاالت از %09/71معادل ) سؤال 14دارد. میزان آگاهی 

در جدول زیر،  است. 1/0، کمتر از (سؤاالتکل  از %99/99 معادل)آن  سؤال 00آگاهی 

ی آگاهی در مدل دو پارامتری ارائه آزمون برحسب دامنه سؤاالتفراوانی و درصد توزیع 

 شده است.

 ی آگاهی در مدل دو پارامتریشناسی برحسب دامنهآزمون زیست سؤاالتتوزیع  .9دول ج

 سؤاالتدامنه آگاهی  

 بیش از آنو  0 1 -0 0 - 1

 - (%90/09)14 (%09/71) 14 سؤاالتتعداد و درصد 

شناسی در سطوح مختلف گیری آزمون زیسترد اندازهمقادیر آگاهی و خطای استاندا 

ول نشان داده شده است. با بررسی جد 7در نمودار  هاآنو منحنی  10 توانایی در جدول

بیشترین و کمترین میزان توان دریافت که مذکور و منحنی آگاهی آزمون می

 ،1/0( به ترتیب متعلق به سطوح توانایی )10/0، 40/90دهندگی این آزمون به میزان )آگاهی

بیانگر این مطلب  1/0 . بیشینه میزان آگاهی دهندگی این آزمون در سطح توانایی( است9

 یبیشتر دقتاست؛ توانایی افرادی که در این سطح قرار دارند در مقایسه با سطوح دیگر با 

که  است 10/0گیری در سطح توانایی مذکور برابر شود. خطای معیار اندازهبرآورد می

 کمترین میزان خطای آزمون است.
و  10/1و  47/4شناسی، به ترتیب میانگین و انحراف استاندارد نمرات در درس زیست 

ی نمره عنوانبه 99/10ی . اگر نمرهاست 1/0 معادل سطح توانایی 99/10ی مالک نمره

ا خواهیم هگیری راجع به قبولی یا رد آزمودنیمالک انتخاب شود، خطای کمتری در تصمیم

( قرار دارد که -9/0، 1/0ی توانایی )دهندگی آزمون در دامنهداشت. بیشترین میزان آگاهی

رار در این دامنه ق 10ی مالک نمره ازآنجاکه( است. 40/7، 19/10ی نمرات )معادل دامنه

 قابل طوربهفاصله دارد، بنابراین  99/10ی مالک پیشنهادی نمره با نمره 1/0گیرد و تقریباً می
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 17/91(، 99/10ی مالک )توان به نتایج آزمون اعتماد کرد. همچنین، طبق نمرهقبولی می

 .اندقبولدرصد افراد در این آزمون  17/97(، 10ی مالک )درصد و طبق نمره

  شناسیگیری آزمون زیستستاندارد اندازهی آگاهی و خطای ایر برآورد شدهمقاد .11 جدول

 در سطوح مختلف توانایی برحسب مدل دو پارامتری

اندارد خطای است

گیریاندازه  
 θ آگاهی

خطای استاندارد 

گیریاندازه  
 θ آگاهی

90/0  09/90  1/0  91/90  70/0  9-  

90/1  99/04  1 79/07  91/9  1/0-  

09/10  07/17  1/1  49/17  79/9  0-  

49/17  90/9  0 40/10  70/11  1/1-  

40/04  90/9  1/0  17/0  90/00  1-  

40/90  10/0  9 09/9  04/94  1/0-  

   19/0  41/90  0 

 

 

 شناسی برحسب مدل دو پارامتریآزمون زیستگیری ی آگاهی و خطای استاندارد اندازهمنحن .7نمودار 

 برآورد گردیده است که نمودار سؤالهای ها به همراه پارامترآزمودنیپارامتر توانایی  

میانگین و انحراف دهد. ها را نمایش میی آزمودنیآورد شدهم توانایی بر، هیستوگرا9
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آمده  به دست 09/1و  01/0پارامتری به ترتیب  استاندارد توزیع توانایی افراد در مدل دو

ها و هیستوگرام آن نشان داد که کمینه و بیشینه نمره آزمودنیبررسی توزیع توانایی است. 

 است. همچنین، میانگین توانایی دختران و( 79/0، -00/9) شناسیتوانایی در درس زیست

 آمد. به دست( -04/0، 90/0)مذکور  درسپسران در 

 

 شناسی برحسب مدل دو پارامتریآزمون زیستها در هیستوگرام توزیع توانایی آزمودنی .8 نمودار

 CTT، میزان توافق دو مدل 10و  11جداول . پارامتر تشخیص ازلحاظ IRTو  CTTی مقایسه

یات ادب تشخیص برای دروس قدرت ازنظرمناسب و نامناسب  سؤاالترا در تعیین  IRTو 

 ازنظردهند، که جداول مذکور نشان می طورهمان .دهندنشان میشناسی و زیست فارسی

 سؤال 70شناسی، و در آزمون زیست سؤال 00قدرت تشخیص؛ در آزمون ادبیات فارسی، 

 سؤالشناسی در هر دو مدل، یک در هر دو مدل مناسب و همچنین، در آزمون زیست

 نامناسب شناسایی شد.

 ادبیات فارسیبرای آزمون  IRTمیزان توافق دو مدل کالسیک و  .11جدول 

 سؤال  
IRT 

 نامناسب مناسب

CTT 
 1 00 مناسب

 0 1 نامناسب
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 شناسیبرای آزمون زیست IRTمیزان توافق دو مدل کالسیک و  12جدول 

 IRT 

 نامناسب مناسب سؤال

CTT 
 1 70 مناسب

 1 0 نامناسب

 گیریبحث و نتیجه 

اکز و های کارشناسی مردر گزینش داوطلبان ورود به دوره امتحانات نهاییاستفاده از نتایج 

ه کرده است. با توج ازپیشبیشرا ها مؤسسات آموزش عالی کشور، حساسیت و اهمیت آن

یات ادبشناسی و های زیستآزمون سؤاالتهایی، به لزوم باال بودن کیفیت چنین آزمون

ج حاصل نتای که ندگیری بررسی شدو جدید اندازههای کالسیک با استفاده از مدل فارسی

 د.گیرقرار می موردبحثها از این بررسی

های گیریساز که به تصمیمهای سرنوشتدر آزمون. CTT بر طبقکمی آزمون ارزیابی 

 41/0بیش از شود، ضریب اعتبار باید ی افراد مربوط میمهم درباره
رعایت شده است. ، موردمطالعهاین اصل در هر دو آزمون (. 1999)شریفی،  باشد

که  دانبوده سؤاالتیفاقد  ،دو آزموناین از روش لوپ، نشان داد که  حاصلهمچنین، نتایج 

 .ا هم داردب سؤاالتیافت و این نشان از همسانی درونی مناسب با حذفشان، اعتبار افزایش می

حشمتی و همکاران  یدر مطالعه آمدهدستبهاز اعتبار  ،موردمطالعهضریب اعتبار دروس 

سلیمانی (، 1997ی رحیمی )، نسبت به مطالعهنیز ضریب تمیزباالتر بوده است.  ،(1999)

همچنین، ضریب ری قرار دارد. تمطلوبدر وضعیت  (1999و حشمتی و همکاران )( 1999)

ن است. میانگین ضریب مطالعات مذکور، همخوا با ضریب دشواری آمدهدستبهدشواری 

تر از میانگین ضریب دشواری پایین( 10/0)در این تحقیق شناسی دشواری زیست

ه ک است (1999ی حشمتی و همکاران )در مطالعه( 01/0شناسی در استان لرستان )زیست

 .است 91نسبت به خرداد  40شناسی خرداد بیانگر دشوار بودن امتحان زیست
نمودار اسکری نشان از برقراری مفروضات  . IRTهای ارزیابی کمی آزمون بر طبق مدل

مدل دو آزمون خی دو نشان داد  همچنین، سودراین در  .داشت موردمطالعهدر دروس 
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 منظوربهرود انتظار می دارد. هابا داده بیشتریبرازش  مدل یک پارامتریپارامتری نسبت به 

 به مقدار زیادیی مالک مسلط، آگاهی آزمون در اطراف نمرهتفکیک افراد مسلط از غیر 

جه به وگیری توانایی افراد برخوردار باشد. با تاز بیشترین میزان دقت در اندازه ای بوده وقله

ی اصلهشناسی در فو زیست ادبیات فارسیبخشی در دو آزمون اینکه حداکثر میزان آگاهی

در دو آزمون توان گفت که این اصل قرار دارد، می 10ی مالک بسیار نزدیکی به نمره

ن گفت: توا، میموردمطالعهبا توجه به بیشینه مقدار آگاهی دروس مذکور رعایت شده است. 

 مناسب است و توانایی ی توانایی متوسط قرار دارنداین دروس برای افرادی که در محدوده

 شود.برآورد می ر مقایسه با سایرین با خطای کمترد هاآن

 ودهبهتر بعملکرد دختران در هر دو درس نشان داد، ها بررسی توزیع توانایی آزمودنی 

نکور طی ها در کدختران و درصد باالی قبولی آنبا توجه به عملکرد تحصیلی بهتر  .است

الش ی تها نتیجهتوان گفت؛ موفقیت دختران در آزمون ورودی دانشگاهاخیر می هایسال

 ها در دوران تحصیل است.مستمر آن

این  سؤاالتشناسی، نامناسب بوده اما آموزان در درس زیستعملکرد دانش هرچند 

های علمی )شاخص دشواری و ضریب تمیز( با مالک سنجیهای روانویژگی ازنظردرس 

 نمره زا شناسیدرس زیست سازی انطباق دارد. پایین بودن میانگینو آزمون سؤالطراحی 

 شودیم پیشنهاد وپرورشآموزشبه  ،روازاینشد. تواند ناشی از عوامل مختلفی بامی مالک

یابی این مشکل بپردازد و راهکارهایی برای بهبود عملکرد ، به ریشهموردمطالعهی در جامعه

 آموزان در نظر بگیرد.دانش

 سؤاالتفاقد  ادبیات فارسینشان داد که آزمون  IRTو  CTTبر اساس  سؤاالتتحلیل  

ی شناسی اول آزمون قرار دارد. آزمون زیستآسان آن در نیمه سؤاالتدشوار است و بیشتر 

فت توان نتیجه گرآسان کمی دارد. می سؤاالتکه  هرچندشود، آسان آغاز می سؤاالتنیز با 

از ساده به مشکل در دو آزمون مذکور به نسبت رعایت شده است.  سؤاالتکه اصل ترتیب 

آسان آغاز  سؤاالتتی یک آزمون با ( بیان کرده است؛ وق1941که سیف ) طورهمان

ها افزایش کارایی آن کهطوریبهشود، ها میآزمودنی نفساعتمادبهشود، موجب افزایش می

تحلیل  هایمیانگین شاخصپیچیده بعدی به دنبال خواهد داشت.  سؤاالترا در عملکرد روی 
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 بر اساس این دروس سؤاالتنشان داد که  دشواری و تمیز( در هر دو درس )ضرایب سؤال

CTT  وIRTهای قوی و در تفکیک آزمودنی حالدرعیناند و ، دشواری متوسطی داشته

از دو مدل،  بر طبقاین دروس  سؤاالتبیانی دیگر؛  اند. بهضعیف موفق عمل کرده

قدرت تشخیص، دو مدل  ازنظر همچنین، سنجی مطلوب برخوردارند.های روانویژگی

در  شناسیزیستدرصد موارد و در آزمون  90/49مذکور در آزمون ادبیات فارسی در 

 درصد موارد با هم توافق داشتند. 14/49

نجی سانهای روچه ویژگیاگراین است که مطالعه این  یهاترین یافتهیکی از اصلی 

ردید تبسی ها برای مقاصد گزینشی جای اما استفاده از آن ،استامتحانات نهایی مطلوب 

عالوه ، سؤالیند انتخاب آاند؛ در فر( مطرح کرده1449) که همبلتون و جونز طورهمان. دارد

انتخاب  با پارامتر تمیز باال سؤاالت شودهمیشه سعی میروایی محتوایی،  نظر گرفتنبر در 

توزیع توانایی ثیر هدف آزمون و تحت تأ معموالًنیز، انتخاب سطح دشواری  و شوند

 ازآنجاکه. گیردقرار مید، شوها ساخته مینآزمون برای آگروهی که  شدهبینیپیش

و با هدف دستیابی به اهداف  قرار دارند مرجع مالکهای در گروه آزمون امتحانات نهایی

، آگاهی مسلطتفکیک افراد مسلط از غیر  منظوربهرود انتظار می ،شوندطراحی میآموزشی 

امتحانات در به این معنا که بیشینه باشد.  (10نمره ) ی مالکدر اطراف نمره هاآزموناین 

توسط دشواری م سؤاالتبایست می ،دنگیرا اهداف ارزشیابی پایانی صورت میبکه  نهایی

طوری  تسؤاال ،گرددبرگزار میکه با اهداف گزینشی  کنکوردر  کهدرحالی .داشته باشند

ماکسیمم در  یو تتا حداکثر برساندها را به زمودنیآ یتمیز میان همهشوند که طراحی می

وجه به با ت در سطح باالیی قرار دارد. سؤاالتیعنی، دشواری  ؛گیردمیتتای باالتری قرار 

نهایی  در کل امتحانات ؛فتتوان گمی ی برش امتحانات نهایی و کنکور،متفاوت بودن نمره

ز و مراک مؤسساتان ورود به گزینش داوطلب قابلیت ،های مالک مرجع هستندچون آزمون

از اهداف ارزشیابی و گزینشی مستلزم امتحانات  هرکدامتحقق . را ندارند آموزش عالی

ه ور گرفتکه بر اساس نتایج کنکهمچنین، با توجه به خطیر بودن تصمیماتی . استای جداگانه

جایگزینی نظام جدید گزینش  منظوربهشود، ضرورت دارد مطالعات گسترده و علمی می

 یرند.قرار گ موردبررسی بارها ،های مختلفاز جنبه امتحانات نهاییدانشجو صورت پذیرد و 
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 جینسهای روانسی ویژگیدر برر ،شودمی پیشنهاد محققان آموزشیبه در پایان  

حانات این امت ازآنجاکه. بکار گیرندرا گیری های جدید اندازهمدل ،امتحانات نهایی سؤاالت

این خود امکان استفاده از  ،شوندمی ی زیادی از افراد را شاملنه، دامسراسری بودن به دلیل

ل به دلی هرچندسازد. میهای بزرگ است، مهیا هتلزم نمونهای پرسش پاسخ را که مسمدل

یری گکار بسیار وقت( سؤالثبت پاسخ هر ) هاآوری دادهتشریحی بودن این امتحانات، جمع

ن ابه محقق IRTکاربردهای  نظر کرد.وان صرفتنمی IRT مزایایاز  حالبااینخواهد بود، 

 اده شود.د با دقت بیشتری نشان امتحانات نهاییسنجی روان هایدهد که ویژگیفرصت می
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