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Abstract 
The purpose of this study is to investigate the divergence of the questions of the 
master's and doctoral exams of a number of statistical courses during the years 
1397-1393 from the topics approved by the Supreme Planning Council. For this 
purpose, the main topics and sub-topics (with the title of main cluster, sub-cluster 
and topics) were first identified based on the course titles approved by the 
Ministry of Science, Research and Technology, on which the master's and 
doctoral entrance exams are designed. In the next step, the frequency distribution 
of the mentioned test booklet questions in specific time intervals in each topic was 
extracted and the distance of this distribution of questions in the clusters with the 
ideal and expected distribution of specialized experts was calculated and tested. 
The Chi-square test was used to examine the divergence and the Jeffrey index was 
used to evaluate the good fit of the two distributions as well as the information 
distance. The sample studied in this study is a case study consisting of a total of 
eight courses, two courses "Statistics and Experimental Design" in the master's 
degree exam in agricultural engineering and also four specialized master's degree 
courses in statistics (mathematical statistics, regression, sampling and basics of 
probability) And two specialized doctoral courses in this field (probability and 
statistical inference). The results show that out of eight non-specialized courses in 
only one course (experimental design in the field of agricultural engineering) and 
of course in 2016 the rate of divergence was significant (P-Value = 0.28, Chi-
square = 8.88, Jeffrey). Also, among the specialized courses in the field of 
statistics, the degree of divergence from the ideal situation for one of the courses 
(probability course of the doctoral exam in statistics in 1396) is significant (0.46P-
Value <0.01, Chi-square = 12.50, Jeffrey =). 

 Keywords: Divergence, course titles, master's and doctoral exams, goodness-
of-fit test, Jeffrey divergence index 
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 با آزمون یهاسؤال و دروس سرفصل واگرایی میزان بررسی
: وردیم نمونه) جِفری شاخص و برازش نیکویی آزمون از استفاده
 (1393-1397 تکمیلی تحصیالت آزمون آمار درس هایسؤال

 ان، تهران، ایرطباطبائی عالمه دانشگاهگروه مطالعات برنامه درسی، استادیار  یادگارزاده غالمرضا
  

 ، ایرانسنندج ،اسالمی آزاد دانشگاهگروه آمار، واحد سنندج، استادیار   فاطمی عادل
  

 ، تهران، ایرانطباطبائی عالمه دانشگاهدکتری سنجش و اندازه گیری،  آگاه رستگار مصطفی

 چکیده
 مارآ اصلی دروس از تعدادی دکتری و ارشد کارشناسی آزمون هایسؤال واگرايی میزان بررسی پژوهش اين از هدف

 اسبر اس ابتدا منظور اين برای. استبوده  ريزیبرنامه عالی شورای مصوب هایسرفصل از 1393-1397 هایسال طی
 رب دکتری و ارشد کارشناسی ورودی هایآزمون که فناوری و تحقیقات علوم، وزارت مصوب دروس هایسرفصل

 مشخص( مباحث و زيرخوشه اصلی، خوشه عنوان با) اصلی هایموضوع زير و هاموضوع شوند،می طراحی هاآن اساس
 راجاستخ مبحث هر در مشخص زمانی هایبازه در مذکور هایآزمون دفترچه سؤاالت فراوانی توزيع بعد مرحله در. شد
 آزمون و محاسبه تخصصی رشته خبرگان انتظار مورد و آلايده توزيع با هاخوشه در سؤاالت توزيع اين فاصله و شد

 اطالعاتی لهفاص همچنین و توزيع دو برازش نیکويی بررسی برای و «دوخی» آزمون از واگرايی، بررسی برای. است شده
 رس،د هشت مجموعاً شامل موردی نمونه يک تحقیق اين در موردبررسی نمونه. است شده استفاده «جِفری شاخص» از

 درس چهار همچنین و کشاورزی مهندسی هایرشته ارشد کارشناسی آزمون در «هاآزمايش طرح و آمار» درس دو
 صیتخص درس دو و( احتمال مبانی و گیرینمونه رگرسیون، رياضی، آمار) آمار رشته ارشد کارشناسی تخصصی

 يکی در نهات غیرتخصصی درس هشت میان از که دهدمی نشان نتايج. است( آماری استنباط و احتمال) رشته اين دکتری
= 28/0) است بوده دارمعنی واگرايی میزان 1395 سال در البته و( کشاورزی مهندسی رشته در هاآزمايش طرح) دروس از

P-Value <, Chi-square= , Jeffrey .)میزان نیز آمار رشته تخصصی دروس بین در همچنین 
-46/0P) است دارمعنی( 1396 سال آمار دکتری آزمون احتمال درس) دروس از يکی برای آلايده وضعیت از واگرايی

Value <, Chi-square= , Jeffrey .)=آزمون در آمار دروس میان در گفت توانمی درنتیجه 
 جودو با آزمون هایسؤال و سرفصل بین آمار، رشته تخصصی دروس همچنین و کشاورزی مهندسی هایرشته ورودی

 شده داریمعن تناسب عدم و واگرايی میزان که ماده دو در جزبه است، شده رعايت تناسب و هماهنگی نسبتاً تغییرات،
 .باشد مذکور دروس هایسرفصل از سؤال طراحان اطالع عدم دلیل به تواندمی اين که

 اخصش دروس، سرفصل برازش، نیکويی آزمون تخصصی، دکتری و ارشد کارشناسی آزمون ها:کلیدواژه
  واگرايی ،جفری واگرايی
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 مقدمه
رنامه شود )بگیری تربیتی بین آنچه تدريس میبر اساس استانداردهای سنجش و اندازه

گیرد بايستی تناسب و هماهنگی وجود داشته باشد آزمون قرار می درسی( و آنچه مورد
(Downing, 2006لذا در فرايندهای سنجش و اندازه )های ورودی بحث گیری و آزمون

های برنامهها از برنامه درسی و يا سرفصل دروس ضرورت دارد. اطالع طراحان آزمون
 ,Priestley & Philippouند )هست آموزشیهای به تعبیری قلب تمامی فعالیت 1درسی

های درسی حضور دارند. در تمامی برنامه ینوعبه( و هر جا يادگیری در جريان است 2019
ورود  ،پاسخگويی، تعیین میزان تحقق اهداف، تضمین کیفیت منظوربههای آموزشی نظام

قرار  شجموردسنو يا دفاع از عملکرد سیستم، يادگیری فراگیران  افراد به مقاطع باالتر
ی هابايد بین اهداف يا بروندادهای يادگیری و برنامه که اشاره شد طورهمانگیرد و می

در مقابل برخی معتقدند نبايد آنچه در (. Biggs, 2003درسی تطابق وجود داشته باشد )
های مورد انتظار ارزشیابی و قضاوت کرد گذرد را با سنجش خروجیهای آموزشی مینظام

(Ord, 2004) داد.  قرار موردسنجشتوان يادگیری را با يک آزمون و يا تکلیف زيرا نمی
های آموزشی از مکانیسم سنجش و آزمون برای نظری در اکثر نظام وجدلبحثورای اين 

قضاوت در خصوص عملکرد عناصر نظام آموزشی )که يادگیرنده نیز يکی از اين عناصر 
شود. طیف به مقاطع باالتر استفاده می هاآنگیری در خصوص وارد شدن است( و تصمیم

ها وجود دارد که هر يک دارای هدف و کاربرد خاص خود هستند. يکی وسیعی از آزمون
های گیرد آزمونقرار می مورداستفادههای آموزشی نیز ها که در اکثر نظاماز اين نوع آزمون
( نیز Nagy, 2000با عنوان غربالگر ) هاآنهای خطیر و ملی است که از ورودی يا آزمون

گیری مورد ورود افراد به ها عمدتاً کمک به تصمیمشود. هدف اصلی اين آزمونياد می
 مقاطع تحصیلی باالتر است.

دهد سنجش و يا ارزشیابی پیشرفت تحصیلی )خصوصًا مرور مستندات پژوهشی نشان می
د با آنچه در قالب برنامه درسی آموزش در مواردی که نتیجه آن برای افراد مهم است( باي

 تأکید 2در استانداردهای آزمودن روانی تربیتی(. Hargis, 2013داده شده سازگار باشد )
گیرد کامالً مشخص و از نچه مورد آزمون قرار میآها بايد شده است در سنجش آموخته

وان گفت بین نتايج تمی درواقع(. Eignor, 2013پیش به اطالع يادگیرندگان رسانده شود )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 شود.در نظام آموزش عالی کشورمان از آن تعبیر به سرفصل می. 1

2. Standards for Educational and Psychological Testing 
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( که Kumar, 2016يادگیری مورد انتظار و برنامه درسی بايد تطابق وجود داشته باشد )
خود تطابق سنجش و برنامه درسی را به دنبال دارد. اين موضوع در سنجش خطیر و  نوبهبه

 ،Nagy, 2000رسد اهمیت بیشتری دارد )هايی که با هدف غربالگری به انجام میآزمون
ها در تعیین سرنوشت افراد نقش ( زيرا نتايج اين آزمون1386مه يادگارزاده و همکاران، ترج

 هایهای آموزشی متمرکز که دارای آزموندهد در سیستمها نشان میزيادی دارند. بررسی
 گیرند و برخیها قرار میهای درسی تحت تأثیر آزمونای هستند برنامهملی و يا منطقه

و گاهی منجر به  (Wiliam, 2001دهد )الشعاع قرار میادگیری را تحتمعتقدند اهداف ي
 .(1399شود )يادگارزاده، گیری برنامه درسی پنهان میشکل

گذرد )چه در قالب برنامه و چه در قالب سرفصل( و آنچه بین آنچه در کالس درس می
که  طورهماندر آموزش عالی گیرد رابطه مستقیم وجود دارد. قرار می موردسنجش

Annala  شود در قالب کنند محتوايی که آموزش داده میمی تأکید( 2016) همکارانو
ن در نظام آموزش عالی کشورماکنند. برنامه درسی و يا سرفصل دروس بروز و ظهور پیدا می

بر ريل دروس  هادانشگاهدر  آموزشیهای برنامهاست و سرفصل دروس اساس کار آموزش 
های ورودی مقطع بعدی های اصلی در آزموندرس عنوانبهو برخی دروس شود اجرا می

های ورودی در برخی از کشورها منابع درسی در آزمونگیرند. مورد آزمون قرار می
های تحصیالت گیرند اما در آزموناند مورد آزمون قرار میمشخصی که تدريس شده

ون کند بین محتوای آزميجاب میتکمیلی کشورمان مالک سرفصل دروس است و اين امر ا
رسی در ريزی دو سرفصل دروس هماهنگی وجود داشته باشد. با توجه به تمرکز نظام برنامه

تواند توجیه داشته باشند اما با واگذاری اختیار تدوين آموزش عالی کشورمان اين امر می
ار چالش ها دچبا سرفصل یورودهای بحث تطابق آزمون هادانشگاهسرفصل دروس به 
 اساسی خواهد شد.

رفصل س بر اساسهای کارشناسی ارشد و دکتری که مشکلی که معموالً داوطلبان آزمون
ا ها بگاليه دارند ناهماهنگی و يا عدم تناسب بین محتوای آزمون آنشوند از طراحی می

 ضر براصلی مقاله حا سؤالسرفصل دروس است. بر اين اساس و با توجه به آنچه گفته شد 
ا ب )کارشناسی ارشد و دکتری( های تحصیالت تکمیلیآزمون هایسؤالمیزان تطابق 

 ؤالسسرفصل دروس مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. روشن شدن ابعاد اين 
های تحصیالت تکمیلی مستلزم توجه به دو موضوع مهم در نظام آموزش عالی است: آزمون
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قانون  2ماده  «ث»های دروس. بر اساس بند و مراکز آموزش عالی و سرفصل هادانشگاه
 و مراکز آموزش هادانشگاههای تحصیالت تکمیلی در سنجش و پذيرش دانشجو در دوره»

، تعیین دروس آزمون کارشناسی ارشد بر عهده شورای سنجش و پذيرش «عالی کشور
اوطلبان آزمون به اطالع د نامثبتدفترچه  در قالب هرسالهتحصیالت تکمیلی گذاشته شده که 

آزمون  هایسؤالکه  ذکرشدهروشن  صورتبهداوطلبان  نامثبترسد. همچنین در دفترچه می
 نامتثبريزی طراحی خواهد شد )دفترچه های مصوب شورای عالی برنامهسرفصل بر اساس

الت تکمیلی نیز (. در طراحی و تولید آزمون تحصی1398آزمون تحصیالت تکمیلی سال 
خارج از سرفصل معموالً  هایسؤالشود و معموالً اين موضوع به طراحان آزمون توصیه می

دهد تطابق های مختلف نشان میآزمون در رشته هایسؤال شوند. بررسیغربال و اصالح می
 وآزمون پس از های دروس همیشه کامل نیست و معموالً داوطلبان بین آزمون و سرفصل

 کنند.به آن اعتراض می هاسؤالار انتش

اند و مسائلی مانند بوده موردنقدهای دروس در نظام آموزش عالی ما همواره سرفصل
(، عدم تطابق با تحوالت علم 1392قديمی بودن، عدم تطابق با نیازهای روز )کرمی و فتاحی، 

خیز و لی )شب(، عدم تطابق بین واحدهای نظری و عم1396، همکاران وو فناوری )علوی 
(، 1391بگی، نیاز دروس و ارتباط افقی دروس )بهرام(، عدم توجه به پیش1391همکاران، 

(، دقیق نبودن 1398زاده، ها خصوصاً در هنر )حسننبود نگاه تخصصی و دقیق به موضوع
 لها و اسناد باالدستی و عدم توجه به اصواهداف و بروندادهای يادگیری، عدم تطابق با برنامه

؛ کرمی و 1394پور و توتونچی مقدم، ؛ غريب1395های درسی )رضايی، تدوين برنامه
قرار گرفته است. در خصوص موضوع  تأکیدهای مختلف مورد ( در پژوهش1392فتاحی، 

ای مستند نشده و تحقیقات انجام شده عمدتاً متمرکز بر بررسی اين پژوهش تاکنون مطالعه
 لف است.های مختسرفصل دروس در رشته

 در دو طیف هايدگاهددر خصوص تطابق برنامه درسی )سرفصل( با سنجش )آزمون( 
شود طیف اول کسانی هستند که معتقدند بايد تطابق و هماهنگی بین اين دو بندی میطبقه

(. Husting et al., 2017؛ Jones et al., 1988؛ Eignor, 2013بايد وجود داشته باشد )
یار نیز بايد در اخت سؤالحتی برخی طرفداران اين ديدگاه معتقدند کتاب يا منبع طرح 

( و 2011) Wiliam (2003 ،)Brookhartقرار داده شود. کسانی مانند  شوندگانآزمون
های خطیر ( معتقدند هماهنگی بین سنجش و برنامه درسی در سنجش2007)فاديا ناصر 
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شود گیری میزان يادگیری انجام میسنجش که با هدف اندازه ضرورت دارد و در ساير انواع
وار شود و يادگیری طوطیخیلی ضرورت ندارد زيرا منجر به کاهش عملکرد فراگیران می

 دهد.را رواج می

های درسی در اين میان موضوع مهم توجه به نوع نظام آموزشی و ساختار اجرای برنامه
نظام  گذارد. دربق سنجش و برنامه درسی تأثیر میهای دروس است که روی تطاو سرفصل

از  اندبارتعآموزشی کشورمان به داليلی اين هماهنگی و تطابق بايد فراهم باشد. اين داليل 
ساز بودن نتیجه آزمون و اثر زياد آن بر زندگی داوطلبان، تمرکز کامل نظام سرنوشت

مختلف کشور،  یهانشگاهداآموزش عالی و ضرورت اجرای هماهنگ سرفصل دروس در 
بر  اسناد باالدستی تأکیدمحدود بودن شیوه ورود به آموزش عالی )صرفاً از طريق آزمون(، 

رعايت سرفصل دروس چه در فرايند آموزش و چه در فرايند سنجش و حاکمیت سیستم از 
ی لهای داوطلبان آزمون تحصیالت تکمیباال به پايین در نظام آموزش عالی. بررسی اعتراض

آزمون وجود دارد و طراحان آزمون کامالً به  هایسؤالدهد نوعی واگرايی در نشان می
سرفصل دروس وفادار نیستند. اين موضوع به داليلی از قبیل قديمی بودن سرفصل، 

 های درسی به برخیناهماهنگی با تحوالت علم و فناوری، واگذاری اختیار تدوين برنامه
. با توجه شودمیسر نمی کامالً صورتبهدان در اجرای سرفصل دروس و اختیار استا هادانشگاه

درس آمار از سرفصل  هایسؤالبه آنچه گقته شد در پژوهش حاضر موضوع واگرايی 
 و بررسی قرار گرفته است. موردمطالعهريزی دروس مصوب شورای عالی برنامه

 روش

 عنوانهبدر اين پژوهش تحلیل مستندات است. تحلیل مستندات  مورداستفادهروش تحقیق 
ونیکی( و )چاپی و الکتر منتشرشدهيک روش تحقیق کیفی عمدتاً با هدف کاوش مستندات 

(. بر اين اساس در اين تحقیق Bowen, 2009از ابعاد و زوايای مختلف است ) هاآنبررسی 
 ،ياضیر)دروس آمار  شد آمارابتدا سرفصل دروس رشته کارشناسی و کارشناسی ار

گیری و مبانی احتمال در آزمون ارشد و دروس احتمال و استنباط آماری رگرسیون، نمونه
 هایو احتماالت آماری و طرح و تجزيه آزمايش س آمارورو همچنین د در آزمون دکتری(

 بر اساسانتخاب و در گام نخست  1397تا  1394های رشتۀ مهندسی کشاورزی در سال
ها ها و زيرشاخهبندی و اختصاص کد به شاخهبندی شدند. پس از خوشهوضوعات خوشهم

توسط سازمان  برگزارشدههای آنچه در سنوات گذشته و در آزمون بر اساسدر گام دوم 
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 محاسبه شد. در گام هايرشاخهزها و در شاخه سؤاالتسنجش آموزش کشور توزيع فراوانی 
یز هستند ها نوزه آموزش که متولیان اصلی در تدوين سرفصلنظر خبرگان ح بر اساسسوم و 

 ر اساسبها و البته جهت پوشش صحیح سرفصل هاخوشه يرزبه تفکیک  هاسؤالفراوانی 
 آليدهامورد انتظار و يا به عبارتی اهمیت موضوعات تحت عنوان توزيع فراوانی در وضعیت 

های کارشناسی و ترم در دوره 3را حداقل  موردنظر)که توسط استادانی که دروس 
استاد در اين فرايند مشارکت  3کنند تعیین شد. در هر درس کارشناسی ارشد تدريس می

وضعیت  استدر جدول ثانويه و در مقابل جدول نخست که وضعیت موجود  داشتند.(
ت اآمده است. جهت تطبیق و بررسی میزان واگرايی وضعیت موجود در سنومطلوب نیز 

ص دو و همچنین شاخآماره خی بر اساسآل از آزمون نیکويی برازش گذشته و وضعیت ايده
دلیل . شدمحاسبه  است 1اليبلر-کولبک واگرايی شاخصاطالعاتی جفری که نسخه متقارن 

دو و شاخص جفری استفاده شده اين است که شاخص جفری میزان اينکه از آزمون خی
محاسبه  ترقیدقشاخص اطالعاتی آنتروپی بسیار  بر اساسع را انحراف و يا واگرايی دو توزي

میزان عدم انطباق اطالعات  دهندهنشان، زيرا شاخص واگرايی اطالعاتی جفری نمايدیم
اليبلر است. دلیل -موجود در دو توزيع است و از سويی حالت متقارن شاخص کولبک

و عدم  دارییمعنتعیین  منظوربهاين شاخص  يریپذآزموناستفاده از شاخص خی دو نیز 
شاخص جفری میزان هدر رفت اطالعات  يگردعبارتبه میزان واگرايی است. دارییمعن

 جای توزيع مورد انتظار در یجابهدر حالت واقعی  سؤاالتناشی از پذيرش توزيع فراوانی 
است. البته اين شاخص جايگزين  هادانشگاهسرفصل دروس مذکور و تدريس شده در 

؛ مکمل در کنار آزمون خی دو آورده شده است عنوانبهآزمون خی دو نشده است، بلکه 
شاخص قدرت  عمالًمورد  5با فراوانی کمتر از  هاخانهزيرا در روش خی دو به دلیل ادغام 

 تفکیک را از دست خواهد داد.
 خالصه آمده است. صورتبهمراحل فوق  1در شکل 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Kullback–Leibler divergence 
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 مراحل انجام تحقیق .1شکل 

 

 استدر آزمون نیکويی برازش  شدهشناختهدو که يک آزمون از مزايای روش خی
؛ آل استداری در پذيرش و يا رد فرضیه واگرايی وضع موجود و ايدهمحاسبه سطح معنی

در برخی دروس و  سؤاالتترين معايب آن در اين تحقیق کم بودن تعداد اما يکی از اصلی
به  ناچارپژوهشگران بنابراين در بسیاری از موارد ؛ هاستبه ادغام خوشه ازحدیشبنیاز 

. اين ندشد( Jeffrey, 1946) واگرايی محاسبه شاخص واگرايی دو توزيع يعنی شاخص
خته میشاخص آنتروپی سا بر اساسکه  استشاخص نسخه متقارن فاصله کولبک اليبلر 

 برابر است با:  𝑔و  𝑓توزيع  شود و برای دو

J(f,g)=∑f(x) log (
f(x)

g(x)
)+∑g(x) log (

g(x)

f(x)
) 

 فرمول فوق تکامل فرمول آنتروپی طی مراحل زير است:
 عبارت است از: 𝑓ابتدا شاخص آنتروپی يک توزيع آماری با تابع چگالی 

H(f)=-∑f(x) log(f(x)) 

و يا به عبارتی میزان اطالعات نهفته در توزيع  نظمییبمیزان  دهندهنشاناين شاخص 
 𝑔و  𝑓از دو توزيع  توأماناست. با توسعه مفاهیم آنتروپی شاخصی اطالعاتی  𝑓احتمال 

زير توسط کولبک و اليبلر ارائه گرديد، اين شاخص که شاخص واگرايی کولبک  صورتبه
 ی دو توزيع است:میزان عدم تقارن اطالعات دهندهنشاناليبلر نامیده شد که 

K(f,g)=∑f(x) log (
f(x)

g(x)
) 

خوشه بندی 
موضوعی 
سرفصل 
دروس

محاسبه توزیع
فراوانی سواالت
در خوشه ها 
ت براساس وضعی

موجود

تعیین توزیع
فراوانی سواالت
در خوشه ها 
ت براساس وضعی

ایده آل

محاسبه شاخص
و نیکویی برازش

واگرایی وضع 
موجود و ایده 

آل
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اين شاخص اگرچه با توجه به ساختار آنتروپی شاخصی بسیار مناسب در ارزيابی واگرايی 
دو توزيع آماری بود اما کماکان نیازمند تکامل بیشتری بود، دلیل آن به عدم تقارن شاخص 

 ، زيرا:گشتیبازماليبلر -کولبک

𝐾(𝑓, 𝑔) ≠ 𝐾(𝑔, 𝑓) 

 فری تغییری بسیار ساده به شکل زير انجام داد:برای رفع اين مشکل ج

𝐽(𝑓, 𝑔) = 𝐾(𝑓, 𝑔) + 𝐾(𝑔, 𝑓) 

مشخص است که اين تغییر کوچک در شاخص باعث شده است ضمن حفظ  کامالً
 شاخص پیشین در شاخص جديد ويژگی تقارن نیز اعمال شود. هایيژگیو

سنوات و دروس مقايسه  بر اساسها نتايج پس از اتمام مراحل فوق و محاسبه واگرايی
 .شد

طرح شده در هر بخش مربوط به درس  سؤاالتو فراوانی بندی موضوعی خوشهنمونه  .1جدول 

 گیری آزمون کارشناسی ارشد رشته آمارهای نمونهروش

 نام درس خوشه اصلی زير خوشه مباحث

گیری، چارچوب، سرشماری، مزايای جامعه، نمونه، واحد نمونه

 گیریمراحل نمونهگیری، نمونه

 

 ایمفاهیم پايه

120711 

های روش

 گیرینمونه

12071 

نحوه و انتخاب نمونه محاسبه برآورد 

 آن کننده برآوردمیانگین و واريانس و 

  

 با جايگذاری

1207121 

گیری نمونه

 تصادفی ساده

120712 

نحوه و انتخاب نمونه محاسبه برآورد 

 آن کننده برآوردمیانگین و واريانس و 

 

 

 

 بدون جايگذاری

1207122 

 محاسبه برآورد نسبت و میانگین و واريانس آن

 

 هابرآورد نسبت

120713 
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 نام درس خوشه اصلی زير خوشه مباحث

 های فوق و روش نامساوی چپچفتعیین حجم نمونه به روش

 

تعیین حجم 

 نمونه

120714 

رآورد ، تعیین بنیمهتخصیص متناسب، بهینه، 

 کننده برآوردمیانگین و واريانس 

 

  

گیری روش نمونه

 بندیطبقه

1207151 

گیری نمونه

 بندیطبقه

120715 
 

 گیری تصادفی سادهمقايسه با روش نمونه

  

مقايسه با روش 

 سادهتصادفی 

1207152 

 گیری با احتمال متغیرکلیات و روش نمونه

 

گیری با نمونه

 احتمال متغیر

120716 

 هایسؤالبندی موضوعی و همچنین توزيع فراوانی خوشه 1در جدول نمونه  عنوانبه
هار به تفکیک چ گیری،های نمونه، روشآزمون کارشناسی ارشد يکی از دروس رشته آمار

رد های موشود برخی از موضوعکه در جدول باال مشاهده می طورهمان. شودسال مشاهده می
گیری تصادفی بدون جايگذاری( دروس بیشتر نمونه شدر سرفصل )مانند رو تأکید

نبوده و يا فقط در يک سال )مانند  موردنظرطراحان آزمون بوده و برخی ديگر يا  موردتوجه
درس آزمون  7فعالیت مشابه برای . 1اندقرارگرفتهیری با احتمال متغیر( مورد آزمون گنمونه

کارشناسی ارشد و دکتری رشته آمار و همچنین دروس آمار آزمون کارشناسی ارشد رشته 
 انجام شد. مهندسی کشاورزی

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

سرفصل کارشناسی  و 1396تا  1393های . مبنای اين مقايسه دفترچه سوالهای آزمون کارشناسی ارشد و دکتری در سال1

 ( بوده است.10/10/1374( و کارشناسی ارشد آمار رياضی )مصوب 26/02/1388)مصوب 
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درس  یهاخوشه يرزبه تفکیك خوشه و يا  شدهمشاهدههای فراوانی مورد انتظار و فراوانی .2جدول 

 گیری آزمون کارشناسی ارشد رشته آمارهای نمونهروش

 )وضعیت موجود( شدهمشاهدهفراوانی   

کد خوشه یا زیر 
 خوشه

فراوانی مورد انتظار )وضعیت 
 ایده آل(

سال 
1393 

سال 
1394 

سال 
1395 

سال 
1396 



 






و  هشدمشاهدههای بررسی انطباق فراوانی منظوربهفوق و  جداولبا توجه به اطالعات 
دو بررسی فرضیه واگرايی دو توزيع از آزمون نیکويی برازش شاخص خیو آل فراوانی ايده

 محاسبه شد.برای بررسی آنتروپی استفاده گرديد همچنین شاخص جفری نیز 

و  سؤاالتداری واگرايی فروانی مقادير آماره خی دو و شاخص جفری به همراه آزمون معنی .2جدول 

 گیری آزمون کارشناسی ارشد رشته آمارهای نمونهآل درس روشوضعیت ايده

 1396 1395 1394 1393 سال

 42/0 17/1 42/0 75/1 دو شاخص خی

 ns ns ns ns داریمعنی

 17/0 31/0 25/0 36/0 فاصله جفری

ns داریمعنی: عدم (05/0<P) 

نتايج آزمون نیکويی برازش در  بر اساسشود و مشاهده می 2که در جدول  گونههمان
 آلبین وضعیت موجود و ايده داریمعنی تفاوت 05/0 در سطح موردبررسیتمام سنوات 

 .شودنمی همشاهد
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گیری آزمون های نمونهشاخص خی دو و فاصله جفری مربوط به میزان واگرايی درس روش .1نمودار 

 ارشد آمار

 

مقايسه فاصله جفری مربوط به میزان واگرايی دروس آمار و احتماالت مهندسی و طرح و  .2نمودار 

 ها در آزمون ارشد مهندسی کشاورزیتجزيه آزمايش

 
 (P<05/0)  :*05/0 در سطح دارمعنی 

میزان واگرايی در دو درس از مواد  دهندهنشان 2نمودار شود که مشاهده می طورهمان
باوجود روند نزولی  دهدها نشان میدادهآزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی است. 

شاهد يک  هايشآزمادرس طرح  سؤاالتو در طراحی  1395اين واگرايی در آزمون سال 
(. عالوه بر مقادير شاخص واگرايی جفری >05/0Pهستیم ) 05/0در سطح  دارمعنیواگرايی 

آزمون نیکويی برازش خی دو و با ادغام سطوح برای رسیدن به  بر اساس داریمعنیسطوح 
 ها محاسبه شده است.در خوشه سؤاالتتعداد کافی 
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 مقايسه فاصله جفری مربوط به میزان واگرايی دروس تخصصی در آزمون ارشد آمار .3نمودار 

 

شود ضمن کاهش واگرايی که مشاهده می گونههماندر آزمون کارشناسی ارشد آمار 
 داریمعن 05/0آزمون نیکويی برازش و در سطح  بر اساس هاآناز  يکیچهطی سالیان اخیر 

 (P>05/0نشده است. )

 مقايسه فاصله جفری مربوط به میزان واگرايی دروس تخصصی در آزمون دکتری آمار .4نمودار 

 
 (P<01/0) 01/0 در سطح دارمعنی**: 

شود که برخالف درس استنباط آماری که می مشاهده 4نتايج مربوط به نمودار  بر اساس
 کهیطوربهروند مناسبی داشته است ماده آزمون درس احتمال روند واگرايی افزايشی داشته 

 (P<01/0شده است. ) دارمعنی 01/0 در سطحاين واگرايی  1396در سال 
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 گیریبحث و نتیجه

مورد عملکرد آموزشی افراد هايی که با هدف قضاوت در که گفته شد در آزمون طورهمان
گیرد، تطابق بین برنامه درسی )سرفصل( و يا درس به مقاطع باالتر صورت می هاآنو يا ورود 

و آزمون و يا سنجش پیشرفت تحصیلی ضرورت دارد. در اکثر متون حوزه طراحی  شدهارائه
قرار  تأکیدورد ( نیز اين موضوع م2014استانداردهای آزمودن روانی تربیتی ) ازجملهآزمون 

گرفته است. در پژوهش حاضر به کمک آزمون نیکويی برازش و همچنین شاخص جفری 
در بین مباحث ذيل سرفصل دروس و  سؤاالتمیزان واگرايی بین وضعیت موجود توزيع 

های آزمون کارشناسی ارشد و دکتری وضعیت و طراحان سؤال نظرانصاحبآنچه از ديد 
 ها ايندر بعضی از دروس و برخی سال نتايج نشان دادمون شد. آل بود محاسبه و آزايده

اليبلر -شاخص واگرايی جفری که حالت متقارن شاخص کولبکواگرايی معنی بوده است. 
 ،آنچه در عمل رخ دادهآل و در دو حالت ايده سؤاالتاست، بیانگر میزان انحراف توزيع 

روپی يا همان شاخص اطالع شانون مبانی محاسبه اين شاخص به آنت کهيیازآنجا. است
ل و آتوان گفت اين شاخص معرف عدم انطباق اطالعات در دو توزيع ايدهمی گرددیبازم

دو نیاز به ادغام مانند حالت آزمون خی کهيیازآنجارويداد است. به همین جهت و البته 
 با تعداد فراوانی کم نیست، اين شاخص استفاده شد. یهاخانه

شود در اکثر مستندات حوزه موضوع تناسب آزمون با محتوايی که آموزش داده می
های اثربخش طراحی آزمون دست نامهدر کتاب  Downingاست و  تأکیدسنجش مورد 

ايد های ابتدايی طراحی آزمون بهايی که در گامکند يکی از اولین پرسشمی تأکید( 2006)
بايد مورد آزمون قرار گیرد؟ در اولین گام طراحی  پاسخ داده شود اين است: چه محتوايی

محتوايی برای آزمودن  تر از مشخص کردن حوزهيک آزمون اثربخش، شايد هیچ کاری مهم
توان نباشد. اگر حوزه محتوايی خوب تعريف نشده باشد يا دقیق مشخص نشده باشد، نمی

تايج را جبران کنند. اعتبار ن های طراحی آزمون بتوانند اين نقصانتظار داشت ساير فعالیت
های روش و قابل دفاع بودن يتکفابهوابسته  شدتبههای پیشرفت تحصیلی نمرات آزمون

 قرار است اندازه گرفته شود و استفاده از آنچهدر تعريف محتوا، آشکار بودن  مورداستفاده
 تأکید( با 2009) Stobart .استهای کافی و معرف از محتوا های مناسب انتخاب نمونهرويه

کند در شرايطی که بین برنامه می تأکیدهای ملی بر موضوع روايی در سنجش و آزمون
ها تطابق کم باشد روايی نیازمند بررسی و قضاوت خواهد و محتوای آزمون شدهارائهدرسی 
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های پیشرفت تحصیلی و توانايی تأکید زيادی روی روايی محتوا برای تفسیر همۀ آزمونبود. 
 (.Kane, 2006نمرات دارند )

گیری با توجه به، هدف آزمون، عواقب دقت و سخت ازنظرهای تعريف محتوا روش
ه و میزان قابل دفاع بودن هر تصمیمی ک شودهايی که بر اساس نتايج آزمون اتخاذ میتصمیم

 رهای کمتر خطیشود، بسیار متنوع هستند. برای آزمونبر اساس نتايج آزمون اتخاذ می
های تعريف محتوا ممکن است بسیار ساده و روشن باشد، پیشرفت تحصیلی، روش

قضاوت غیررسمی )اما آگاهانه( مربیان در خصوص محتوای مناسب برای  مثالعنوانبه
، تعريف محتوا ممکن است با 1های خطیربرای آزمونآزمون کفايت خواهد کرد. برای 

مستلزم به  و ها دالر هزينه در بر داشته باشدمیلیونشود، شروع  چندسالهتحلیل وظیفه يا شغل 
 .(Downing, 2006) ای باشدخدمت گرفتن افراد حرفه

ر های ملی اثر بسیار زيادی بدر نظام آموزش عالی کشورمان به دلیل اينکه نتايج آزمون
افراد دارد ضروری است تطابق بین سرفصل دروس و محتوای آزمون بسیار زياد باشد. ذکر 

های کارشناسی ارشد و ين نکته نیز ضروری است که عدم معرفی منابع آزمون در آزمونا
های ورودی کارشناسی ارشد و دکتری است. و توجه در آزمون تأملقابلدکتری موضوعی 

ی آزمون در هر دو آزمون کارشناسی ارشد و دکتری و رصد منابع هاسؤالبا توجه به انتشار 
تدريس شده در  هادانشگاه، واگرايی محتوای آزمون با آنچه در ها توسط داوطلبانآزمون

ها خواهد شد و اعتمادی به محتوای سرفصلگیری نوعی جوّ بیمنجر به شکل درازمدت
شود گرايش طرح می سؤالهای ورودی در آزمون هاآندانشجويان به مطالعه منابعی که از 

صل منجر به نوعی واگرايی در ارتباط بین سرف خودخودبهکنند. مشخص نبودن منابع پیدا می
ها در کالس درس خواهد شد. با توجه به شدن آزمون اثریب درنتیجهو محتوای آزمون و 

های اين پژوهش ضرورت دارد موضوع میزان تطابق بین سرفصل درس و محتوای يافته
های فنی آزمون هایآزمون مورد رصد مداوم قرار گیرد. اين امر منجر به ارتقای ويژگی

 خواهد شد.

 منابع

مطلوب در تدوين سرفصل درسی دانشگاهی با نقد بر  هایيژگیو(. 1391) .بیگی، مهریبهرام
 .58-48 (،25)16، و نگارش کتب دانشگاهی پژوهشدرسی رشته زبان فرانسه.  یهاسرفصل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. High-stakes 
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(. بررسی تطبیقی سرفصل دروس دوره کارشناسی طراحی گرافیك در 1398) .زاده، حسامحسن

 .45-35، (9)5، نشريه مطالعات تطبیقی هنرجهان.  یهادانشگاهايران و منتخبی از 
های آمار و مهندسی کشاورزی رشته 1396تا  1393های ی آزمون دکتری سالهاسؤالدفترچه 
 ور(.در سايت سازمان سنجش آموزش کش منتشرشده)
های آمار و مهندسی رشته 1396تا  1393های ی آزمون کارشناسی ارشد سالهاسؤالدفترچه 

 در سايت سازمان سنجش آموزش کشور(. منتشرشدهکشاورزی )
حوزه فناوری اطالعات  یهارشته(. مطالعه تطبیقی سرفصل دروس 1395) .، مژدهيیرضا

 –اردبیل  ،1395ارديبهشت  ،23 ،دانشجوئیدر هفتمین کنگره پژوهشی سالیانه سالمت. 
 ايران.

 (.26/02/1388)مصوب  .سرفصل و برنامه آموزشی دوره کارشناسی رشته آمار
 (.10/10/1374)مصوب  .سرفصل و برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته آمار رياضی

(. بررسی 1391) .ينآذتوراندخت بلند،  و افسر ،امینیان رضوی ،حجین ،جعفری ،خیز، فاطمهشب
ش با گراي بدنیتربیتسرفصل دروس و ارائه پیشنهادهای اصالحی دوره کارشناسی 

 .162-147، (12)، مديريت ورزشیمربیگری. 

سید  ،یآباددولتحسینی  و محمد ،حامد، عظیم زاده آرانی ،هنرصاحبمهدی،  ،صادقی شاهدانی
کالن اقتصادی با استفاده از  یرهایمتغپولی بر  یهاشوکبررسی اثر  .(1391). مهدی
پژوهشی مطالعات اقتصادی در -فصلنامه علمی .موردی ايران مطالعه :BVARروش 

 .100-99، (4)1، ايران

(. بررسی سرفصل دروس انگلیسی 1396) .کیوان پناه، شیوا و تاسی، يونس ،محمد یدسعلوی، 
 .IJEAP ،6(1) ،16-1برای اهداف آکادمیك بر اساس نیازسنجی. 

درسی  )مورد: برنامه ،(. تغییر برنامه درسی آموزش عالی1392) .کرمی، مرتضی و فتاحی، هدی
، (7)3 ،مطالعات برنامه درسی آموزش عالیريزی آموزشی(. برنامه ارشد یکارشناسدوره 
111-138. 

 (. بازنگری تطبیقی برنامه آموزشی پايه طراحی1394) .پور، افرا و توتونچی مقدم، مارالغريب
 .72-59، (4)20، نشريه هنرهای زيبادر دوره کارشناسی معماری. 

 یهاحاملو تحلیل سیاستی از تقاضای  بینییشپ .(1390). محمد ،مزرعتی و متوسلی محمود
مجله  .SBVAR یهامدلو پیشنهاد  VAR,BVAR یهامدلانرژی در ايران 

 .76-29، (44-43)، وبودجهبرنامه
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برآورد پارامترهای يك جمعیت متناهی با استفاده از توزيع پسین (، 1391) .مهاجر ارومیه. الهه
 .1391 ماهیدشیراز،  دانشگاه رشته آمار، ،کارشناسی ارشد نامهيانپا، پولیا

(. بررسی و مطالعه اثر آزمون سراسری بر برنامه درسی دوره 1399) .يادگارزاده، غالمرضا
 .های استان تهرانتانشهرس وپرورشآموزشطرح پژوهشی متوسطه. 
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