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  چكيده
تخصصـي آزمـون فراگيـر      سـنجي سـؤاالت   هاي روان ژوهش حاضر بررسي ويژگيهدف پ

بـدين منظـور از بـين كليـه     . بـوده اسـت   1385شناسي دانشگاه پيام نـور در سـال    رشته روان
ها  نفري از آزمودني 2000يك نمونة   شناسي، كنندگان در آزمون فراگير رشته روان شركت

نفـري   2000سپس اين نمونه . به صورت تصادفي انتخاب گرديد SPSSبه كمك نرم افزار 
هـا جهـت بـرآورد     نمونه از اين يكي. تايي تقسيم شد 1000به صورت تصادفي به دو گروه 

جهت تجزيـه  . ها مورد استفاده قرار گرفت پارامترها و نمونة ديگر جهت برازش مدل با داده
گيري عـالوه بـر محاسـبه توزيـع      طبق نظريه كالسيك اندازه ت آنو تحليل آزمون و سؤاال

هاي انحرافي و واريانس سؤاالت، ضريب دشواري، ضـريب تميـز و ضـريب     نهفراواني گزي
نظريـه  براسـاس   تجزيـه و تحليـل آزمـون و سـؤاالت آن    جهـت  . پايايي آزمون محاسبه شد

. هاي تك بعدي بودن و استقالل موضعي بررسي گرديد ابتدا مفروض ،)IRT( پاسخ -سؤال
شناسي با  هاي تخصصي رشتة روان موندر اين تحقيق جهت تعيين تك بعدي بودن، كلية آز

هـاي   نتـايج تجزيـه و تحليـل آزمـون    . مورد تحليل عاملي قرار گرفتنـد  TESTFACTبرنامة 

                                                 
  اين پژوهش با حمايت مالي پژوهشكده آموزش باز و از راه دور انجام گرفته است -1
 يئگيري دانشگاه عالمه طباطبا دانشجوي دكتري سنجش و اندازه -2

 يئدانشگاه عالمه طباطبا علمي عضو هيئت -3
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ها تك بعدي هستند و در نتيجه مفروضة استقالل موضـعي   مذكور نشان داد كه كليه آزمون
ررسـي قـرار   مورد ب BILOG-MGها از طريق نرم افزار  داده –برازش مدل.  نيز برقرار است

و پـارامتر  ) دشواري، تشخيص و حـدس ( گرفت و در نهايت پارامترهاي برآورد شدة سؤال
  . ها استخراج گرديد توانايي آزمودني
هـاي انحرافـي تمـام سـؤاالت، هـم       دهد كه گزينـه  هاي انحرافي نشان مي تحليل گزينه

هـاي   كـه در آزمـون  همچنـين نتـايج نشـان داد    . انـد  احتمال نيستند و عملكرد معيوبي داشـته 
شناسي مدل دو پارامتري و در آزمون فلسفه مدل سه پارامتري بـرازش   شناسي و جامعه روان

در عـين حـال عليـرغم ايـن كـه ميـانگين تمـامي        . هـاي آزمـون دارد   بهتري با مجموعه داده
رسـد كـه مشـكالت در درس فلسـفه      ها پايين تر از نمرة مالك است، اما به نظر مـي  آزمون
  .ها تأثير بيشتري داشته است وده و اين آزمون در شكست تحصيلي آزمودنيبيشتر ب

  

  دانشـگاه پيـام   ، آزمون فراگيـر CTT ،IRT ،TESTFACT ،BILOG-MG :واژگان كليدي
  .نور

  

  مقدمه
. هـاي اجتمـاعي و اقتصـادي شـديدي روبـرو هسـتيم       در قرن حاضر بـا تعارضـات و بحـران   

آموزش اين . تر است ها جدي نيافته اين بحرانبخصوص در كشورهاي جهان سوم و توسعه 
توانايي را دارد تا براي بهبود و پيشرفت كشورهاي توسعه نيافته زمينة الزم را فراهم سـازد و  

اي و ملـي را اتخـاذ    هـاي منطقـه   جهـاني و بحـران    هاي الزم براي مقابله با اين بحران سياست
  ).1384، به نقل از سهرابي،1990، 1لوئيز( نمايد

كنيم همواره شاهد ارتباط  يافته توجه مي هنگامي كه به روند تكاملي كشورهاي توسعه
نزديك بين آموزش، پژوهش علمي و رشد فناوري از يك سو و پيشرفت سياسي، اقتصادي 

اي در تربيت نيـروي انسـاني    آموزش عالي نقش ارزنده. باشيم و اجتماعي از سوي ديگر مي
نيــروي انســاني موجــود دارد و توســعه فرهنگــي، اقتصــادي، مــورد نيــاز و افــزايش كيفيــت 

                                                 
1. Luiz 
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از . اجتماعي و سياسي به صورت مداوم نيازمنـد گسـترش و نوسـازي آمـوزش عـالي اسـت      
هاي نظام آموزش عالي كشورمان و افزايش تقاضاي آمـوزش عـالي    سوي ديگر محدوديت

داوطلـب آمـوزش   ميليـون نفـر    5/1و اقبال عمومي به آن باعث شده است كه ساالنه حدود 
عالي باشند، در صورتي كه نظام آموزش عالي كشورمان توانايي جذب بيش از يك چهارم 

هـاي جديـدي بـراي افـزايش      آن را ندارد و به دليل ساختار جمعيتي كشـورمان چنانچـه راه  
دسترسي به آموزش عالي فراروي متقاضيان قرار نگيرد، ساير افراد بايد از حقوق اوليه خود 

در چنين شرايطي با توجه به افزايش تقاضـاي آمـوزش عـالي و    . وزش چشم بپوشنديعني آم
پذيرش اين مسأله كه آموزش عالوه بر اينكه حقوق اوليه اجتماعي هر فرد است، پيش نيـاز  

باشد، بنابراين بايستي به دنبال راهكارهايي بـه منظـور گسـترش و تنـوع      توسعة پايدار هم مي
يكي از اين راهكارها توسعه نظـام آمـوزش   . ي كشورمان باشيمبخشيدن به نظام آموزش عال
  .باز و از راه دور مي باشد

  

  له پژوهشئمس
هـاي سـاختاري خـود، تـوان      نظام آموزش باز و از راه دور دانشگاه پيام نور به دليل ويژگي

هاي مختلـف و همچنـين سـطوح مختلـف      ها و مكان توسعة سريع كمي و كيفي را در زمان
از اين رو گسترش آموزش و همگاني كردن آن در همة سـطوح بـه ويـژه    . دارد آموزش را

هـاي فراگيـر مـورد     آموزش عالي با رويكرد به نظام آموزش باز و از راه دور از طريق دوره
در كشـورهاي  . باشد ريزان آموزشي دركشورهاي مختلف مي گذاران و برنامه توجه سياست

خواهنـد يـا    خدمت كسـاني اسـت كـه بـه داليلـي نمـي      پيشرفته اين نظام آموزشي بيشتر در 
توانند از آموزش سنتي تمام وقت برخوردار شوند ولي در كشورهاي جهان سـوم، ايـن    نمي

  .نظام بخشي از پيكرة آموزش كشور است و در حقيقت همان كاركرد نظام سنتي را دارد
اي داوطلبان ورود ه تكيه بر آمادگي و توانمندي 1هاي باز هاي دانشگاه يكي از ويژگي

هاي تحصيلي ويژة رشته و گرايش تخصصي است كه داوطلب  به آموزش عالي براي برنامه
هـاي فراگيـر بـراي هـر      در ايـن راسـتا شـركت در دوره   . مند به تحصـيل در آن اسـت   عالقه
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اي كه داوطلب عالقة تحصيلي آن را داشته باشد، بدون توجه به زمينة تحصـيلي قبلـي    رشته
ها و آمادگي تحصيلي داوطلبان به آنـان   ذير است و براي سنجش ميزان توانمنديوي امكانپ

پذير ثبـت نـام نمـوده و تعـدادي از      اجازه داده شده كه در رشتة مورد عالقه به عنوان دانش
ــا كســب      ــه و ب ــة دانشــگاه مطالع ــق برنام ــتة انتخــابي خــويش را طب واحــدهاي درســي رش

پـذيري كـه توسـط سـازمان سـنجش       نيمسال دانش هاي علمي الزم درآزمون پايان آمادگي
  .شود، شركت نمايند آموزش كشور به صورت سراسري برگزار مي

نكته قابل توجه آن است كه داوطلب فراگير از فيلتري به نـام آزمـون سراسـري عبـور     
پذيري، جايگزين آزمون سراسـري شـده اسـت و     نكرده است و آزمون پايان ترم اول دانش

به عبارتي . تحصيلي فراگير خواهد بود ري صرفاً از دروس اختصاصي رشتةپذي آزمون دانش
تر هستند  تر و تخصصي سراسري فني هاي آزمون فراگير نسبت به سؤاالت هاي آزمون سؤاالت

هـاي علمـي الزم در ايـن آزمـون منجـر بـه تبـديل وضـعيت فراگيـر از           و كسب حد نصاب
سـازي   جهت توجه به اصول و قواعد آزمون به همين. پذيري به دانشجويي خواهد شد دانش

اي برخوردار  العاده فراگير از اهميت فوق هاي آزمون سؤاالت سنجي هاي روان ويژگي و تحليل
هـا در عمـل،    شـود كـه آزمـون    چرا كه عدم توجه به اصول مذكور موجب مـي . خواهد بود

ط، تصـميمات غلـط   اساس اطالعـات غلـ   گيري نكنند و در نتيجه بر چيزي جز خطا را اندازه
اساسي است كه  صدد پاسخگويي به اين پرسش حاضر در ژوهش بنابراين پ. اتخاذ خواهد شد

چگونـه  ) شناسـي  رشته روان(هاي فراگير  سنجي سؤاالت تخصصي آزمون هاي روان ويژگي
  است؟

  

  هدف پژوهش
هـاي فراگيـر رشـته     سنجي سؤاالت آزمون هاي روان پژوهش حاضر با هدف بررسي ويژگي

در عـين حـال محقـق    . صـورت گرفتـه اسـت    1385شناسي دانشگاه پيـام نـور در سـال     روان
-الؤهاي مذكور را طبق نظريه كالسيك و نظريه س هاي سؤاالت اختصاصي آزمون ويژگي

هاي آزمون پرداخته  با مجموعه داده IRTهاي  پاسخ مورد بررسي قرار داده و به برازش مدل
  .است
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  سؤاالت پژوهش
شناسي بر طبق نظريه  هاي فراگير رشته روان اي سؤاالت اختصاصي آزمونه ويژگي. 1

  كالسيك چگونه است؟
 ر طبق نظريه شناسي ب هاي فراگير رشته روان هاي سؤاالت اختصاصي آزمون ويژگي. 2

IRT چگونه است؟  
  ها دارد؟ بهترين برازش را با اين مجموعه از داده IRTهاي  كداميك از مدل. 3

  

  و پيشينه پژوهشمباني نظري 
در  2پاسـخ  –و نظريه سؤال 1گيري تصادفي در حال حاضر دو نظريه غالب يعني نظريه نمونه

گيري تصـادفي بـه رابطـه عملكـرد مشـاهده شـده و        در نظريه نمونه. سنجي وجود دارد روان
كـه بـر    شود، در حالي عملكرد واقعي همانند تعميم از يك نمونه به يك جامعه نگريسته مي

پاسخ اگر چگونگي ارتباط هر سؤال آزمون با فرد مورد مطالعـه درك   -نظريه سؤالاساس 
گيري تصادفي  نظريه نمونه. توان نمره واقعي فرد را به صورت مستقيم برآورد كرد شود، مي

ــه كالســيك   ــي نظري ــاوت يعن ــه نســبتاً متف ــه   3شــامل دو نظري ــايي كالســيك و نظري ــا پاي ي
  ).1378كيامنش، ( است 4پذيري تعميم

ها، هنـوز مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و بـه        ها و كاستي نظريه كالسيك عليرغم ضعف
هـاي مختلـف    عبارتي با توجه به اهميتي كه اين نظريه كالسيك در تجزيه و تحليل آزمـون 

نكته قابـل  . گيرد ها به طور وسيع مورد استفاده قرار مي رواني تربيتي دارد، در بررسي آزمون
پاسخ نبوده بلكه به عنـوان   -ظريه كالسيك در مقابل نظريه جديد سؤالتوجه آن است كه ن

  ).1994، 7و برنشتاين 6؛ نانالي1980، 5لرد(باشد  مكمل آن مي
  

                                                 
1. Random Sampling Theory 
2. Item Response Theory (IRT) 
3. Classical Test Theory (CTT) 
4. Generalizability Theory (GT) 
5. Lord 
6. Nunnally 
7. Bernstein 
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  هاي انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش مروري بر پژوهش
را ) 1377( و ســتاري) 1378( ســنجي ســؤاالت، تحقيقــات ولــي زاده در زمينــه تحليــل روان

سـنجي آزمـون رياضـي،     زاده در تحقيقـي بـه تحليـل مشخصـات روان     ولـي . ن نام بردتوا مي
اسـاس نظريـه    بـر ) 1378-1379( فيزيك و شيمي ورودي دانشگاه پيام نور دوره نظام جديد

گيـري   در واقع اين تحقيـق بـه منظـور تعيـين چگـونگي انـدازه      . پاسخ پرداخته است -سؤال
پاسخ و همچنين تعيين چگـونگي   -نظريه سؤال اساس هاي مذكور بر سطوح چيرگي آزمون

نتايج تحقيق وي نشان داد كـه تـابع آگـاهي    . تابع آگاهي در سطح چيرگي انجام شده است
هاي رياضي، فيزيك و شيمي در سطح چيرگي از كشيدگي قابل توجهي برخـوردار   آزمون

ون شـيمي در  شود ولي در آزمـ  گيري نمي نيست و سطح چيرگي اين آزمونها به دقت اندازه
سطح چيرگي تعيين شده، تابع آگاهي تا حدي مناسب بوده و سـطح چيرگـي تـا حـدي بـه      

در مورد تعداد سؤاالت نيز مشخص گرديد كـه سـؤاالت   . شود گيري مي طور مناسب اندازه
  .گيري كنند توانستند سطح چيرگي را با دقت اندازه هر سه آزمون در حدي بودند كه مي

پاسـخ در تجزيـه و تحليـل و     -مدل سه پارامتري نظريـه سـؤال   كاربرد) 1377( ستاري
در خصوص سؤاالت آزمـون   ASCALهاي توانايي را با استفاده از نرم افزار  ساخت آزمون

 2000و بـر روي نمونـه    1375گروه علوم تجربي كنكور سراسري سال ) سؤالي 30(رياضي
پـارامتر توانـايي افـراد و     وي در ايـن تحقيـق عـالوه بـر بـرآورد     . نفري بررسي كـرده اسـت  

نسـبت بـه ترسـيم منحنـي ويژگـي      ) پارامترهاي دشواري، تميـز و حـدس  ( پارامترهاي سؤال
سؤاالت، منحني ويژگي آزمون و ترسيم منحني آگـاهي آزمـون اقـدام كـرده و در نهايـت      

  .هاي بدست آمده از اجراي مدل سه پارامتري را تفسير كرده است ها و منحني داده
هـاي   ز كشور به دليل نياز بـه سـؤاالت كارآمـد و مناسـب، تمـامي شـركت      در خارج ا

هـاي   هر ساله سؤاالت آزمـون  ETS(1( سازي مثل شركت خدمات سنجش آموزشي آزمون
سنجي قرار داده و سـؤاالت   را مورد تجزيه و تحليل روان) TOEFLو  TESOLنظير (خود 

  .كنند خود را به طور مداوم پااليش مي
  

                                                 
1. Educational Testing Service 
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  وهشروش اجراي پژ
الزم به ذكر است كه تحقيق توصيفي شامل مجموعـه   .ي استپژوهش حاضر از نوع توصيف

هاي مـورد بررسـي اسـت و     هايي است كه هدف آنها توصيف كردن شرايط يا پديده روش
تواند صرفاً براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به  ها مي اجراي اين گونه تحقيق

  .گيري باشد فرايند تصميم
  

  جامعه آماري و گروه نمونه مورد مطالعه
شناسـي   جامعة آماري مورد مطالعه، كليـه سـؤاالت اختصاصـي آزمـون فراگيـر رشـته روان      

هـا اقـدام بـه     الزم بـه ذكـر اسـت كـه از آزمـودني     . باشـد  مي 1385دانشگاه پيام نور در سال 
فـري بـه صـورت    ن 2000يـك نمونـة    SPSSافزار  گيري به عمل آمده و به كمك نرم نمونه

. انتخـاب گرديـد   1385شناسـي سـال    هاي رشـته فراگيـر روان   تصادفي از بين كلية آزمودني
يكي از . نفري تقسيم شد 1000نفري به صورت تصادفي به دو گروه  2000سپس اين نمونه 

استفاده شد و نمونـة ديگـر جهـت    ) 1ياب نمونه ضريب( ها جهت برآورد پارامترها نمونهاين 
، 4لرد و ناويـك . ك. ر( مورد استفاده قرار گرفت )3نمونه ارزشياب( 2ها با دادهبرازش مدل 

  ).285، ص 1968
اوالً بـا  : ها موارد زير مد نظر قرار گرفـت  گيري و تعيين حجم نمونة آزمودني در نمونه

هاي بزرگ هستند، جهـت بـرآورد    هاي نمونه سنجي، نظريه هاي روان توجه به اين كه نظريه
هـا   هايي كه در آزمـون  ثانياً آزمودني. اي با حجم باال انتخاب گرديد رامترها، نمونهبا ثبات پا

گيري  شدند و سپس عمل نمونه نمره كامل يا نمره صفر گرفته بودند از جامعه اصلي حذف
هـا در   توزيع فراوانـي آزمـودني   1جدول . پذيرفت ها در هر آزمون صورت بقيه آزمودني  از

  :دهد كيك جنسيت را نشان ميجامعه و نمونه به تف
 
 

                                                 
1. Calibration Sample 
2. Model – Data  Fit 
3. Validation Sample 
4. Novick 
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  توزيع فراواني جنسيت در جامعه و نمونه .1جدول 
  ها گروه
  

  جنسيت

  توزيع فراواني جامعه
  توزيع فراواني نمونه

  نمونه ارزشياب  نمونه ضريب ياب
  در صد  فراواني  در صد  فراواني  در صد  فراواني

  8/19  198  2/20  202  0/21  2035  مرد
  2/80  802  8/79  798  0/79  7676  زن
  0/100  1000  0/100  1000  0/100  9711  كل

  

  آوري اطالعات روش جمع
هاي اوليه و اصلي جهت استفاده در تجزيه و تحليل سؤاالت اختصاصي آزمون فراگيـر   داده

پـذيري   كنندگان در آزمون پايان ترم دوره دانش هاي كلية شركت شناسي، پاسخ رشته روان
هـاي مـذكور    مشخصات مربوط به مواد درسي آزمون 2جدول . دانشگاه پيام نور بوده است

  .دهد را نشان مي
  

  شناسي دروس و منابع درسي آزمون فراگير رشته روان. 2جدول 
  تعداد سؤال  مؤلف  نام كتاب  نام درس

  20  مترجم رفيعي  شناسي هيلگارد روان  شناسي روان
  20  ثيبروس كوئن، مترجم ثال  شناسي درآمدي بر جامعه  شناسي جامعه

  20  دادبه  كليات فلسفه  فلسفه
  

  ها ابزارها و روش تحليل داده
، SPSSجهت تجزيـه و تحليـل اطالعـات جمـع آوري شـده از نـرم افزارهـاي كـامپيوتري         

TESTFACT ،EXCEL و BILOG-MG استفاده گرديد.  
الزم به ذكر است كه بـه منظـور تجزيـه و تحليـل آزمـون و سـؤاالت آن طبـق نظريـه         

هـاي انحرافـي و واريـانس     گيري عالوه بـر محاسـبه توزيـع فراوانـي گزينـه      ندازهكالسيك ا
جهـت تجزيـه   . ضريب پايايي آزمون محاسبه شد االت، ضريب دشواري، ضريب تميز وسؤ
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هـاي   ، ابتـدا مفروضـه  )IRT( پاسخ-الؤاساس طبق نظريه س بر و تحليل آزمون و سؤاالت آن
  . گرديدبررسي  2و استقالل موضعي 1تك بعدي بودن

بـراي  . هاي متعـددي پيشـنهاد شـده اسـت     براي سنجش تك بعدي بودن آزمون روش
تـك بعـدي بـودن     در اين تحقيق جهت تعيـين . روش را پيشنهاد كرده است 30 3نمونه هتيه

مورد اسـتفاده قـرار گرفـت، بـدين صـورت كـه كليـة         4ها، روش پيشنهادي همبلتون آزمون
مـورد تحليـل عـاملي قـرار      TESTFACTبا برنامـة  شناسي  رشتة روان تخصصيهاي  آزمون
  .گرفتند

اسـاس  گرفته اسـت كـه تحليـل عـاملي را بر     اين نرم افزار بدان دليل مورد استفاده قرار
اشاره كرده است كه وقتي تحليل عامل )  2000( 6والر. نمايد محاسبه مي 5رويكرد غيرخطي

. دهـد  داري بدسـت مـي   ورشرود، نتايج ت هاي چند ارزشي به كار مي عامل خطي براي داده
 -هـاي سـؤال   اند كه وقتـي شـكل رگرسـيون    نيز نشان داده) 1974( و آهالوت 7مك دونالد

عامل غيرخطي به گونة قابل توجهي در همة سؤاالت تفاوت داشته باشد، مدل تحليل عامـل  
بنا بـه داليـل فـوق بـراي     ). 1385هومن و عسگري، ( كند هاي كاذب توليد مي خطي، عامل

چـرا كـه   . استفاده گرديدTESTFACT مفروضة تك بعدي بودن آزمونها از برنامة  بررسي
تـري را در   تـر اسـت و اطالعـات كامـل     هاي ديگر تحليل عـاملي ارجـح   اوالً نسبت به برنامه

ــي  ــرار م ــا ق ــار م ــاتريس همبســتگي از ضــريب همبســتگي    اختي ــاً در تشــكيل م ــد و ثاني ده
  ).2003، 9دو تويت( كند ن استفاده ميبه جاي ضريب همبستگي پيرسو 8تتراكوريك

عامـل اول بـه    10جهت تعيين تعداد ابعاد آزمونها مي توان از نسبت حاصل ارزش ويژة
چنانچه ارزش ويـژه عامـل اول، دو تـا سـه برابـر ارزش      . ارزش ويژة عامل دوم استفاده كرد

                                                 
1. Unidimensionality 
2. Local Independence 
3. Hattie 
4. Hambleton 
5. Nonlinear 
6. Waller 
7. Mc Donald8. Tetrachoric Correlation 
8. Tetrachoric Correlation 
9. du Toit, Mathilda 
10. Eigenvalue 
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، يـا بـه   توان نتيجه گرفت كه آزمون مورد نظـر تـك بعـدي اسـت     ويژه عامل دوم باشد، مي
يكـي ديگـر از   . كنـد  عبارتي ديگر يك عامل غالب، عملكرد افراد در آزمـون را تبيـين مـي   

  .است 1هاي بررسي تك بعدي بودن، نمودار اسكري روش
بايد توجه داشت كه استقالل موضعي، به طور خودكـار از تـك بعـدي بـودن پيـروي      

  ).1989همبلتون، ؛ 1980لرد، ( آيد اي جداگانه به حساب نمي كند و مفروضه مي
مورد بررسي قرار گرفـت و در   BILOG-MGداده ها از طريق نرم افزار -برازش مدل

و پـارامتر توانـايي   ) دشـواري، تشـخيص و حـدس   ( نهايت پارامترهاي بـرآورد شـدة سـؤال   
  .ها استخراج گرديد آزمودني

لوم هـا نـامع   آزمـودني پارامترهـاي سـؤال و توانـايي     حاضر به اين دليل كـه  در پژوهش
. اسـتفاده گرديـده اسـت    هاي برآورد همزمان پارامترهاي سؤال و توانـايي  روش اند، از بوده

سؤال، تابع آگاهي آزمون و منحني خطاي استاندارد  سؤال، تابع آگاهي سپس منحني ويژگي
  .آزمون از طريق نرم افزار مذكور ترسيم گرديد

معنـاي عـدم تـأثير پـذيري     به منظور بررسي ثبـات بـرآورد پارامترهـاي سـؤال كـه بـه       
آزمـودني جامعـة مـورد نظـر اسـت، نمونـة       ) هـاي  نمونه( هاي پارامترهاي سؤال از زير گروه

روش كار چنين بوده است كه . نفري تقسيم شد 1000به دو زير گروه ) نفر  2000( مذكور
ه بـ  ياب برآورد گرديد، سپس مقادير ابتدا مقادير پارامترهاي سؤاالت از طريق نمونه ضريب

دست آمده به عنوان مقادير اوليه در نمونـه ارزشـياب قـرار داده شـد و مجـدداً پارامترهـاي       
در ادامـه، بيشـينه آگـاهي    . هـاي آنهـا بـا هـم مقايسـه شـد       سؤاالت برآورد گرديد و نمودار

اي كـه بيشـينه آگـاهي در آنهـا بـه وجـود        سؤاالت، بيشينه آگاهي آزمون و همچنـين نقطـه  
هـا   آزمـون دهندگي  يآگاهبيشترين ميزان در نهايت محاسبه گرديد كه . آيد آمده است مي
   .اي قرار دارد چه دامنه در
 
 
 
  

                                                 
1. Scree Plot 
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  هاي پژوهش يافته
  

  شناسي درس روان) الف
شناسـي را بـه تفكيـك دو نظريـه كالسـيك و       نتـايج تحليـل سـؤاالت درس روان    3جدول 
  .دهد پاسخ نشان مي -سؤال

  
  پاسخ -اساس نظريه كالسيك و نظريه سؤالناسي برش تحليل سؤاالت درس روان. 3جدول 

  سؤال

  پاسخ -سؤالها بر اساس نظريه  تحليل پاسخ  ها بر اساس نظريه كالسيك تحليل پاسخ

 د ج ب الف

سخ
د پا

سفي
ري 
شوا

ب د
ضري

 

ميز
ب ت

ضري
 

س
ريان

وا
قيه  
ي ب

اياي
ن پ
ميزا

الت
سؤا

ري 
شوا

د
  

يب
ش

 دو  
خي

ري  
نادا

مع
  

1 120  61 468* 213 138  55/0 28/0 25/0 64/0 300/0 227/0  4/12 19/0 

2 74 211 297 216*  202  28/0 28/0 20/0 64/0 852/2 266/0  9/3 92/0  

3 196 187* 164 128 225 37/0 27/0 23/0 64/0 088/2 264/0  9/14 06/0 

4 98  301* 264 206 131  34/0 34/0 22/0 63/0 453/1 393/0  6/18 03/0 

5 436 32 334* 97 101  38/0 32/0 24/0 63/0 313/1 320/0  2/15 08/0 

6 215 108 211 378* 88  41/0 23/0 24/0 64/0 724/1 175/0  1/11 27/0 

7 433 48 166* 117 236  20/0 41/0 16/0 62/0 816/1 668/0  9/13 05/0 

8 446*  73 193 129 159  54/0 45/0 25/0 61/0 250/0 678/0  3/32 00/0* 

9 179 492* 88 103 138 56/0 31/0 25/0 63/0 108/0 371/0  0/38 00/0* 

10 117 65 159 404* 225  56/0 31/0 25/0 63/0 925/0 247/0  9/16 05/0 

11 216* 125 451 110 98  24/0 22/0 18/0 64/0 532/3 217/0  2/8 51/0 

12 221 99 103 437* 140  52/0 46/0 25/0 61/0 253/0 747/0  7/49 00/0* 

13 390* 115 111 144 240  50/0 46/0 25/0 61/0 486/0 773/0  8/36 00/0* 

14 200 219 125* 228 228  16/0 09/0 13/0 65/0 113/10 109/0  6/17 04/0 

15 176 *562 139 60 63  58/0 38/0 24/0 62/0 298/0- 472/0  5/35 00/0* 

16 43 66 337* 307 247  43/0 40/0 25/0 62/0 045/1 471/0  8/21 00/0* 

17 348 265* 90 102 195  31/0 44/0 21/0 61/0 186/1 654/0  0/19 01/0 

18 110 233 164 *163 330  24/0 34/0 18/0 63/0 427/2 450/0  7/18 01/0 

19 223 255 245* 101 176  30/0 29/0 21/0 64/0 671/2 259/0  4/6 60/0 

20 125* 65 249 216 145  38/0 51/0 24/0 60/0 672/0 917/0  7/40 00/0* 
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 Log 2-  434/0 746/1  --  34/0  39/0  ميانگين
Likelihood 

=  
  231/0 222/2  --  10/0  13/0  انحراف معيار  36/46103

  )كليد سؤال ( گزينه صحيح *  
عدم برازش سؤال با مدل در سطح *  

01/0  
  

 كالسـيك،  شناسي طبـق نظريـه   آزمون روان سنجي سؤاالت هاي روان در تحليل ويژگي
دارنـد و ايـن مطلـب بـدان      70/0يا بـاالتر از   30/0رجه دشواري كمتر از د 14و  7سؤاالت 

اند و در نتيجه اطالعات زيادي  دشوار بوده خيلي آسان و يا خيلي معني است كه اين سؤاالت
تميز، به غير از سؤال  همچنين از نظر ضريب. كنند ها ارائه نمي هاي آزمودني را دربارة تفاوت

ضريب پايايي كـل آزمـون بـا اسـتفاده از     . باشند ضعيت مناسبي ميبقية سؤاالت داراي و 14
تعيين گرديد، سپس بعد از حذف هر سؤال ميزان پايايي مجدداً 64/0فرمول آلفاي كرونباخ 

ميزان ضريب پايايي افزايش  14نتايج نشان داد كه با حذف سؤال . مورد بررسي قرار گرفت
گـويي   همچنـين نحـوة پاسـخ    .متري با بقيه داشتبنابراين، اين سؤال تجانس ك. كند پيدا مي
 دهد كه در نيمي از سؤاالت آزمون نحوة توزيـع  هاي انحرافي نشان مي ها به گزينه آزمودني

هاي انحرافي از اين حيث، عملكرد  باشد و گزينه نامناسب ميهاي انحرافي  گزينهها به  پاسخ
  .اند معيوبي داشته

نشـان داد   IRTشناسي طبق نظريه  ت آزمون روانسنجي سؤاال هاي روان تحليل ويژگي
 4در جدول . كه اين آزمون تك بعدي است؛ لذا مفروضه استقالل موضعي نيز برقرار است

درصد واريانس هر يك از دو عامل استخراج شده سه آزمون مورد بررسي به همراه مقادير 
  .ويژه نشان داده شده است

  
  در سه آزمون مورد بررسي IRTهاي  نتايج بررسي مفروضه :4جدول 

 فلسفه جامعه شناسي شناسي روان

 در صد واريانس مقادير ويژه در صد واريانس مقادير ويژه در صد واريانس مقادير ويژه

388/3 881/15 638/4 775/22 838/2 59/13 

514/0 418/2 474/0 291/2 627/0 10/3 
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هاي يك و سه پارامتري با  مدل آزمون خي دو نشان داد كه مدل دو پارامتري نسبت به
پس از برآورد پارامترها ميـزان برازنـدگي   . شناسي برازش بهتري دارد هاي آزمون روان داده

نتايج نشان داد در مـدل  . هاي يك، دو و سه پارامتري محاسبه شد تك تك سؤاالت با مدل
سـؤال بـا    13 سؤال و در مدل يك پـارامتري  7سؤال، در مدل دو پارامتري  12سه پارامتري 

و  16، 15، 13، 12، 9، 8هاي مربوطه برازش ندارند كه در بين اين سـؤاالت، سـؤاالت    مدل
بررسـي منحنـي   . هاي مذكور بـرازش ندارنـد و بايـد حـذف گردنـد      با هيچكدام از مدل 20

ويژگي سؤاالت حاكي از آن است كه كل سؤاالت آزمون، قدرت تشـخيص نسـبتاًً پـاييني    
در بررسـي  . كننـد  هاي قوي و ضعيف چندان موفق عمل نمـي  آزمودني دارند و در تفكيك

اكثـر سـؤاالت ايـن    . منحني ويژگي سؤاالت شيب ماليم منحني نيز مبين همـين مسـأله بـود   
  .سؤال دشواري بااليي داشتند 6آزمون دشواري متوسطي داشتند و حدود 

سؤاالت از نظر كدام  IRTدهد كه بر طبق نظرية كالسيك و  نشان مي 5جدول شماره 
مالك نامناسب بـودن  . دشواري و قدرت تشخيص مناسب و كدام سؤاالت نامناسب هستند

 70/0يـا بـاالتر از    30/0درجه دشواري كمتـر از   سؤال از نظر دشواري در نظرية كالسيك،
مـالك نامناسـب   . رسد بوده است، بدين دليل كه در اين دامنه واريانس سؤال به حداقل مي

و  20/0كمتـر از  ضـريب تشـخيص    ز نظر قدرت تشخيص در نظرية كالسيك،بودن سؤال ا
  .بوده است 5/0 كمتر از IRTدر 

  
  شناسي از نظر دشواري و تشخيص در درس روان IRTو  CTTتوزيع فراواني و درصد سؤاالت طبق  .5جدول 

  

IRT 
  ضريب تشخيص  ضريب دشواري

  نامناسب  مناسب  عدم برازش با مدل  برازش با مدل
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

CTT  
  65  13  30  6  35  7  55  11  مناسب
  5  1  0  0  0  0  10  2  نا مناسب

  

سؤال و  11، از نظر دشواري IRTبيانگر آن است كه طبق نظرية كالسيك و  5جدول 
ايـن مطلـب حـاكي از آن    . باشـند  سؤال در هر دو مدل مناسب مي 6از نظر قدرت تشخيص 

درصد مـوارد در تشـخيص    45درصد موارد با هم توافق و در  55ست كه اين دو نظريه در ا
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ولي اين دو نظريـه در ضـريب تشـخيص در    . سؤاالت مناسب و نامناسب با هم تناقض دارند
درصد موارد در تشخيص سؤاالت مناسب و نامناسب  65درصد موارد با هم توافق و در  35

  .با هم تناقض دارند
با  2PLو نيز مقايسه مدل  2PLبا  1PLمقايسه مدل (ها داده -ي برازش مدلجهت بررس

3PL( 1خي دو محاسبه شده براي مقايسه مدل  1.از آزمون خي دو استفاده شده استPL   بـا
2PL  99در ســطح اطمينــان   20بــود كــه بــا توجــه بــه درجــات آزادي       09/538برابــر 
هـاي   متري برازش بهتري با مجموعه دادهدار است، يعني مدل دو پارا معني) >01/0p(درصد

 53/26برابـر   3PLبـا   2PLهمچنين خي دو محاسبه شـده بـراي مقايسـه مـدل     . آزمون دارد
دار نيسـت، لـذا    معنـي ) <05/0p(درصد 95در سطح اطمينان  20است كه با درجات آزادي 

 .ها دارد برازش بهتري با داده 3PLنسبت به مدل  2PLمدل 

را نشان  2PL شناسي در مدل ي ويژگي تمامي سؤاالت آزمون روانها منحني 1نمودار 
 .اند گذاري شده توجه كنيد كه سؤاالت از سمت چپ به راست شماره. دهد مي

  

1 - 5

6 - 10

11 - 15

16 - 20

Matrix Plot of Item Characteristic Curves

  
  شناسي در مدل دو پارامتري هاي ويژگي تمامي سؤاالت آزمون درس روان منحني. 1نمودار 

  

                                                 
  :خي دو محاسبه شده بر اساس اين فرمول برآورد مي گردد -1

)2log2()1log2(2
LlikelihoodLlikelihood  
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نظـور بررسـي ثبـات بـرآورد     الزم به ذكر است كه مقادير پارامترهـاي سـؤاالت، بـه م   
در مـدل دو پـارامتري   نتايج نشان داد كـه  . پارامترها از طريق نمونه ارزشياب برآورد گرديد

يـاب و نمونـه ارزشـياب بـرازش      سـؤال در هـر دو بـرآورد از طريـق نمونـه ضـريب       5 صرفاً
نشـان   اي از بـرازش پارامترهـاي سـؤال را در دو بـرآورد مـذكور      نمونه 2نمودار . اند نداشته

  .دهد مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ياب و ارزشياب شناسي براساس دو نمونه ضريب آزمون روان 12مقايسه منحني ويژگي سؤال . 2نمودار 
  

هـاي مـورد    ، منحني3تا  -3نمودار فوق مبين اين مسئله است كه در سطح توانايي تتاي
  .انتظار و مشاهده شده برازش خوبي با يكديگر دارند

اي كه بيشينه آگاهي در آن به وجـود   ي سؤاالت و همچنين نقطهبيشينه آگاه 6جدول 
  .دهد آيد را نشان مي مي
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  شناسي بيشينه آگاهي سؤال و نقاط بيشينة آگاهي در مدل دو پارامتري درس روان .6جدول 
  نقطة بيشينه آگاهي  بيشينه آگاهي سؤال  سؤال  نقطة بيشينه آگاهي  بيشينه آگاهي سؤال  سؤال

1  037/0 299/0 11  33/0 531/3 
2  051/0 851/2 12  403/0 252/0 
3  050/0 088/2 13  432/0 486/0 
4  11/0 453/1 14  008/0 113/10 
5  074/0 312/1 15  161/0 298/0- 
6  022/0 724/1 16  160/0 045/1 
7  322/0 815/1 17  309/0 186/1 
8  332/0 245/0 18  346/0 426/2 
9  100/0 107/0 19  048/0 671/2 

10  044/0 924/0 20  607/0 671/0 
  

شناسـي را نشـان    ، منحنـي آگـاهي و منحنـي خطـاي اسـتاندارد آزمـون روان      3نمودار 
توجه داشته باشيد كه خطوط نقطه چـين بيـانگر منحنـي خطـاي اسـتاندارد آزمـون       . دهد مي

  .است
  

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
0

1
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3

4

Scale Score

In
fo

rm
a

ti
o

n

MAAREF    FORM:          1               
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 شناسي منحني آگاهي و منحني خطاي استاندارد آزمون درس روان. 3نمودار 

  
نشان داد كه بيشـترين ميـزان    شناسي ون روانآزممشاهده و بررسي منحني تابع آگاهي 

به عبارت ديگر اين . قرار گرفته است 1/1تا  1/0تتاي در فاصلة  آزموندهندگي اين  آگاهي
توانـد   آزمون براي افرادي كه داراي اين سطح توانايي هستند مناسب و كـاربرد بهتـري مـي   
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دامنـة نمـره    در آزموندگي اين دهن بيشترين ميزان آگاهي با توجه به اين مطلب. داشته باشد
  .است 2/10تا  9/6

 625/0برابـر   است كـه در نقطـة تتـا    145/3آزمون  دهندگي اين بيشترين ميزان آگاهي
د نمرات اين آزمون بـه ترتيـب   با توجه به اينكه ميانگين و انحراف استاندار. واقع شده است

با توجه بـه  . خواهد بود 625/0ر براب معادل نقطة تتا 6/8د، نمرة مالك مي باش 28/3و  56/6
گيري كرد كه قضـاوت كـردن    توان نتيجه در صد اطمينان مي 95، در سطح 6/8نمرة مالك

با توجه به اين شرايط . با بيشترين دقت همراه است 6/9تا  6/7راجع به نمرات افراد در دامنة 
تـري در  هـاي مـالك انتخـاب شـود، خطـاي كم      نسـبت بـه بقيـة نمـره     6/8اگر نمرة مالك 

ها جهت ادامة تحصـيل بـه عنـوان دانشـجو خـواهيم       گيري راجع به توانايي آزمودني تصميم
كه طبق  مردودند در صورتي در صد افراد در اين آزمون 1/75، 6/8طبق نمرة مالك . داشت

با توجه به اينكـه نمـرة   . اند ها در اين آزمون رد شده در صد آزمودني 2/81، 10نمرة مالك 
به عنوان نمرة قبولي توسط دانشگاه اعالم شده است، با نمرة مالك پيشنهادي  كه 10مالك 

عادالنـه   10ماند كه آيـا انتخـاب نمـرة مـالك      فاصله دارد، همچنان اين سؤال باقي مي 6/8
است هم براي دانشجو و هم از اين لحاظ كه بتوانيم محتواي كتـاب را در حـد قابـل قبـولي     

  ؟مورد سنجش قرار دهيم يا خير
  
  شناسي درس جامعه) ب

پاسخ در  -به تفكيك دو نظريه كالسيك و سؤال شناسي سؤاالت درس جامعهنتايج تحليل 
  .نشان داده شده است 7جدول 
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  پاسخ -شناسي بر اساس نظريه كالسيك و نظريه سؤال تحليل سواالت درس جامعه. 7جدول 

  سؤال

  پاسخ -سؤالها بر اساس نظريه  تحليل پاسخ  ها بر اساس نظريه كالسيك تحليل پاسخ

 د ج ب الف

سخ
د پا

سفي
ري 
شوا

ب د
ضري

ميز
ب ت

ضري
 

س
ريان

وا
قيه  
ي ب

اياي
ن پ
ميزا

الت
سؤا

ري 
شوا

د
  

يب
ش

 دو  
خي

ري  
نادا

مع
  

1 94 114 84 653* 55  695/0  299/0  21/0  75/0  299/1-  305/0  8/14  10/0  
2 156 251*  215 224 154  292/0  290/0  21/0  76/0  517/2  267/0  8/2  97/0  
3 113 463* 80 90 254 625/0  465/0  23/0  74/0  162/0  625/0  7/11  23/0  
4 510* 112 165 97 116  580/0  364/0  24/0  75/0  070/0-  409/0  3/8  60/0  
5 304* 102 74 282 238  407/0  390/0  24/0  75/0  194/1  461/0  7/6  67/0  
6 43 187* 80 117 73  729/0  360/0  20/0  75/0  996/0-  554/0  4/12  19/0  
7 210 115 99 482* 94  530/0  451/0  25/0  74/0  069/0  657/0  2/10  34/0  
8 118 163 472* 151 96  518/0  371/0  25/0  75/0  170/0  419/0  1/10  34/0  
9 122 310* 165 79 234 448/0  432/0  25/0  75/0  174/1  451/0  4/9  40/0  

10 49 103 522* 208 88  612/0  469/0  24/0  74/0  279/0-  536/0  2/16  10/0  
11 140 257 28 489* 86  555/0  479/0  25/0  74/0  035/0  658/0  0/10  27/0  
12 368 50 260* 258 64  269/0  411/0  20/0  75/0  267/1  579/0  9/9  27/0  
13 168 13 35 768* 16  787/0  439/0  17/0  74/0  163/1-  820/0  9/10  20/0  
14 82 98 256 435* 129  499/0  368/0  25/0  75/0  438/0  381/0  8/6  65/0  
15 73 133 143 492* 159  595/0  392/0  24/0  75/0  048/0  388/0  2/12  20/0  
16 14 67 76 751* 92  825/0  344/0  14/0  74/0  274/1-  625/0  5/11  17/0  
17 253 415* 61 156 115  467/0  501/0  25/0  74/0  343/0  748/0  9/7  44/0  
18 558* 137 34 194 77  614/0  505/0  24/0  74/0  257/0-  737/0  8/8  36/0  
19 447* 260 89 69 135  503/0  348/0  25/0  75/0  347/0  392/0  1/9  42/0  
20 45 61 509* 273 112  560/0  572/0  25/0  73/0  053/0-  046/1  2/15  03/0  

 Log 2  554/0  119/0  --  41/0  55/0  ميانگين
Likelihood 

=  
  193/0  939/0  --  07/0  14/0  انحراف معيار  22/24286

  )كليد سؤال ( گزينه صحيح *  
عدم برازش سؤال با مدل در سطح *  

01/0  
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 شناسي طبق نظريه كالسيك سنجي سؤاالت آزمون جامعه هاي روان در تحليل ويژگي
مطلـب  و ايـن   دارنـد  70/0يا باالتر از  30/0درجه دشواري كمتر از  13و  12، 6، 2سؤاالت 

از نظـر   همچنـين . انـد  خيلي آسان و يا خيلـي دشـوار بـوده    سؤاالتبدان معني است كه اين 
ضـريب پايـايي كـل آزمـون بـا      . مناسـبي بودنـد  نسبتاً سؤاالت داراي وضعيت  ،ضريب تميز

 همچنين نتـايج نشـان داد كـه حـذف سـؤاالت     . بود 75/0استفاده از فرمول آلفاي كرونباخ 
االت از ؤيعنـي سـ  . شـود  ميـزان ضـريب پايـايي نمـي    شمگير در موجب افزايش يا كاهش چ

هـاي انحرافـي نيـز     ها به گزينـه  نحوة پاسخگويي آزمودني. همساني دروني برخوردار هستند
هـاي   گزينـه هـا بـه    پاسـخ  دهد كه در تعداد كمي از سؤاالت آزمـون نحـوة توزيـع    نشان مي
  .اند حيث، عملكرد معيوبي داشته هاي انحرافي از اين باشد و گزينه نامناسب ميانحرافي 

نيز بررسي شده  IRTشناسي طبق نظريه  سنجي سؤاالت آزمون جامعه هاي روان ويژگي
هاي تك بعدي بودن و اسـتقالل   و نتايج نشان داد كه اين آزمون عالوه بر برقراري مفروضه

حاكي از  بررسي منحني ويژگي سؤاالت. ها دارد برازش بهتري با داده 2PLموضعي، با مدل 
آن است كه نيمي از سؤاالت آزمون، قـدرت تشـخيص نسـبتاًً پـايين و نيمـي ديگـر قـدرت        

هـاي قـوي و ضـعيف چنـدان موفـق عمـل        تشخيص متوسطي دارند و در تفكيك آزمودني
سؤال  7دشواري باال و  سؤال 2دشواري متوسطي داشتند،  اكثر سؤاالت اين آزمون. كنند نمي

االت براساس نظرية كالسيك ؤدهد كه كداميك از س نشان مي 8جدول . خيلي آسان بودند
  . از نظر دشواري و تشخيص مناسب و يا نامناسب هستند IRTو 
  

  شناسي از نظر دشواري و تشخيص در درس جامعه IRTو  CTTسؤاالت مناسب و نامناسب بر طبق  .8جدول 

  

IRT 
  ضريب تشخيص  ضريب دشواري

  نامناسب  مناسب  مدلعدم برازش با   برازش با مدل
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

CTT  
  45  9  55  11  0  0  80  16  مناسب
  0  0  0  0  0  0  20  4  نا مناسب
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سؤال در هـر دو مـدل مناسـب     16، از نظر دشواري IRTبا توجه به نظرية كالسيك و 
رصد موارد با هم توافق و د 80اين مطلب حاكي از اين است كه اين دو نظريه در . باشند مي
در عـين  . درصد موارد در تشخيص سؤاالت مناسب و نامناسب با هـم تنـاقض دارنـد    20در 

اين مطلب حاكي . باشند سؤال در هر دو مدل مناسب مي 11حال از نظر قدرت تشخيص نيز 
درصـد مـوارد در    45درصد موارد بـا هـم توافـق و در     55از اين است كه اين دو نظريه در 

  .خيص سؤاالت مناسب و نامناسب با هم تناقض دارندتش
 2PLو نيز مقايسه مـدل   2PLبا  1PLمقايسه مدل ( ها داده -جهت بررسي برازش مدل

 1PLخي دو محاسبه شده براي مقايسـه مـدل   . از آزمون خي دو استفاده شده است )3PLبا 
 درصـد  99اطمينـان   در سـطح  20بود كه با توجه به درجـات آزادي   360/171برابر  2PLبا 
)01/0p< (هاي آزمون  دار است، يعني مدل دو پارامتري برازش بهتري با مجموعه داده معني

است كه با  811/28برابر  3PLبا  2PLهمچنين خي دو محاسبه شده براي مقايسه مدل . دارد
 2PLدار نيسـت، لـذا مـدل     معنـي ) <05/0p(درصد 95در سطح اطمينان  20درجات آزادي 

  .ها دارد برازش بهتري با داده 3PLبه مدل نسبت 
شناسـي در مـدل دو    هاي ويژگـي تمـامي سـؤاالت آزمـون جامعـه      منحني 4در نمودار 

  .پارامتري آمده است
  

1 - 5

6 - 10

11 - 15

16 - 20

Matrix Plot of Item Characteristic Curves

  
  شناسي در مدل دو پارامتري هاي ويژگي تمامي سؤاالت آزمون جامعه منحني. 4نمودار 
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آورد پارامترهـا از طريـق نمونـه    مقادير پارامترهاي سؤاالت، به منظور بررسي ثبات بـر 
سؤال وجـود داشـته    2 در مدل دو پارامترينتايج نشان داد كه . ارزشياب نيز برآورد گرديد

كه در بـرآورد   ياب با مدل برازش نداشته اند، در حالي نمونه ضريب كه در برآورد از طريق
   .از طريق نمونه ارزشياب با مدل مذكور برازش داشته اند

آيـد،   اي كه بيشينه آگاهي در آن به وجود مـي  ي سؤاالت و همچنين نقطهبيشينه آگاه
  . آورده شده است 9در جدول 

  
  شناسي بيشينه آگاهي سؤال و نقاط بيشينة آگاهي در مدل دو پارامتري درس جامعه .9جدول 

  نقطة بيشينه آگاهي  بيشينه آگاهي سؤال  سؤال  نقطة بيشينه آگاهي  بيشينه آگاهي سؤال  سؤال
1  067/0  299/1-  11  339/0  035/0  
2  051/0  517/2  12  242/0  267/1  
3  281/0  161/0  13  485/0  162/1-  
4  121/0  069/0-  14  104/0  438/0  
5  153/0  194/1  15  108/0  048/0  
6  221/0  996/0-  16  282/0  273/1-  
7  311/0  069/0  17  404/0  342/0  
8  126/0  170/0  18  393/0  257/0-  
9  146/0  173/0  19  111/0  347/0  

10  207/0  279/0-  20  790/0  052/0-  
  

ترسـيم   5شناسـي در نمـودار    منحني آگاهي و منحني خطاي استاندارد آزمـون جامعـه  
  .شده است
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  شناسي منحني آگاهي و منحني خطاي استاندارد آزمون درس جامعه. 5نمودار 

  
نشان داد كه بيشترين ميزان سي آزمون جامعه شنامشاهده و بررسي منحني تابع آگاهي 

بـه عبـارت ديگـر    . قرار گرفته است 4/0تا  -6/0تتاي در فاصلة  آزموندهندگي اين  آگاهي
تواند  اين آزمون براي افرادي كه داراي اين سطح توانايي هستند مناسب و كاربرد بهتري مي

 3/7 دامنـة  در مـون آزبيشترين ميزان آگاهي دهندگي اين  با توجه به اين مطلب. داشته باشد
  .است 3/9تا 

 -125/0است كه در نقطة تتـا برابـر    413/4آزمون  دهندگي اين بيشترين ميزان آگاهي
رد نمرات اين آزمون بـه ترتيـب   با توجه به اينكه ميانگين و انحراف استاندا. واقع شده است

بـا توجـه بـه    . دخواهد بو -125/0برابر  معادل نقطة تتا 3/9د، نمرة مالك مي باش 1/4و  8/9
گيري كرد كه قضـاوت كـردن    توان نتيجه در صد اطمينان مي 95، در سطح 3/9نمرة مالك

بـا توجـه بـه ايـن     . با بيشترين دقـت همـراه اسـت    1/10تا  5/8راجع به نمرات افراد در دامنة 
هاي مالك انتخاب شود، خطاي كمتـري در   نسبت به بقية نمره 3/9شرايط اگر نمرة مالك 

ها جهت ادامة تحصـيل بـه عنـوان دانشـجو خـواهيم       ري راجع به توانايي آزمودنيگي تصميم
با توجه به . در صد افراد در اين آزمون مردودند 7/51، 3/9و  10طبق نمرات مالك . داشت

كه به عنوان نمرة قبولي توسط دانشگاه اعالم شده اسـت، نزديـك بـه     10اينكه نمرة مالك 
مانـد كـه آيـا انتخـاب نمـرة       ، همچنان اين سؤال باقي مـي است 8/10نمرة مالك پيشنهادي 
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هم براي دانشجو و هم از اين لحاظ كه بتـوانيم محتـواي كتـاب را در حـد قابـل       10مالك 
  .قبولي مورد سنجش قرار دهيم عادالنه است يا خير

  

  درس فلسفه) ج
-التحليل سؤاالت درس فلسفه را به تفكيـك دو نظريـه كالسـيك و سـؤ     نتايج 10جدول 

  .دهد پاسخ نشان مي
  

  پاسخ - تحليل سؤاالت درس فلسفه بر اساس نظريه كالسيك و نظريه سؤال .10جدول 

  سؤال

  پاسخ -سؤالها بر اساس نظريه  تحليل پاسخ  ها بر اساس نظريه كالسيك تحليل پاسخ

 د ج ب الف

سخ
د پا

سفي
ري 
شوا

ب د
ضري

 

ميز
ب ت

ضري
 

س
ريان

وا
قيه  
ي ب

اياي
ن پ
ميزا

الت
سؤا

ري 
شوا

د
  

يب
ش

س  
حد

 دو  
خي

ري  
نادا

مع
  

1 354 472* 57 65 52 52/0  44/0  25/0  57/0  627/0  858/0  197/0  0/40  00/0*  

2 223*  110 384 189 94 25/0  29/0  19/0  59/0  355/2  646/0  136/0  8/7  46/0  

3 256* 107 114 235 288 36/0  33/0  23/0  58/0  146/2  575/0  134/0  0/21  00/0*  

4 353* 418 57 50 122 40/0  42/0  24/0  57/0  528/0  280/1  153/0  8/30  00/0*  

5 97 176 205* 166 356 32/0  29/0  22/0  58/0  240/2  678/0  112/0  1/13  07/0  

6 307* 197 186 125 185 38/0  41/0  24/0  57/0  159/1  786/0  094/0  8/30  00/0*  

7 169 39 202 386* 204 48/0  32/0  25/0  58/0  417/1  634/0  210/0  5/16  03/0  

8 119 326* 86 71 398 54/0  36/0  25/0  57/0  197/1  711/0  111/0  2/34  00/0*  

9 436* 83 148 156 177 52/0  33/0  25/0  58/0  718/0  649/0  139/0  5/54  00/0*  

10 45 127 457* 151 220 59/0  21/0  24/0  60/0  569/1  354/0  231/0  9/52  00/0*  

11 315 162 173 191* 159 23/0  42/0  18/0  57/0  493/1  161/0  070/0  5/10  16/0  

12 95 159 190 466* 90 50/0  32/0  25/0  59/0  227/1  584/0  271/0  8/12  00/0*  

13 233 128 170* 58 411 30/0  13/0  21/0  60/0  497/4  462/0  141/0  8/15  04/0  

14 475 155* 133 58 179 17/0  10/0  14/0  60/0  185/5  416/0  132/0  3/16  04/0  

15 252 107* 146 328 167 14/0  30/0  12/0  59/0  537/2  711/0  064/0  9/8  26/0  

16 68 150 236* 151 395 38/0  36/0  24/0  58/0  578/1  745/0  133/0  0/11  20/0  

17 105 124* 167 115 489 22/0  11/0  17/0  60/0  567/3  810/0  118/0  6/16  03/0  

18 115 328 90 *300 257 40/0  43/0  24/0  57/0  212/1  954/0  122/0  3/31  00/0*  

19 255 191 210 *71 273 10/0  15/0  09/0  60/0  705/3  777/0  060/0  3/2  97/0  
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20 132 107 *429 131 201 54/0  36/0  25/0  57/0  749/0  731/1  150/0  3/43  00/0*  

 Log 2  139/0  726/0  065/2  --  30/0  37/0  ميانگين
Likelihood 

=  
  054/0  224/0  333/1  --  11/0  15/0  اف معيارانحر  46/21513

  01/0عدم برازش سؤال با مدل در سطح *    )كليد سؤال ( گزينه صحيح *  
  

 سـنجي سـؤاالت آزمـون فلسـفه طبـق نظريـه كالسـيك،        هـاي روان  در تحليل ويژگي
و ايـن   دارنـد  70/0يـا بـاالتر از    30/0درجـه دشـواري كمتـر از     19و  17، 15، 14سـؤاالت  

 همچنـين . خيلي آسان و يا خيلـي دشـوار بـوده انـد     سؤاالتب بدان معني است كه اين مطل
ضـريب آلفـاي كرونبـاخ     .باشـند  داراي ضـريب تميـز پـايين مـي     19و  17، 14، 13سؤاالت 

همچنين نتايج نشان داد كه حذف سواالت موجب افـزايش  . بود 60/0محاسبه شده نيز برابر 
 .باشـند  مـي  شود، بنابراين سؤاالت از اين نظـر مناسـب   يچشمگير در ميزان ضريب پايايي نم

دهد كه در نيمي از سؤاالت  هاي انحرافي نيز نشان مي ها به گزينه گويي آزمودني نحوة پاسخ
هاي انحرافي از  باشد و گزينه نامناسب ميهاي انحرافي  گزينهها به  پاسخ آزمون نحوة توزيع

  .اند اين حيث، عملكرد معيوبي داشته
نشـان داد كـه آزمـون     IRTسنجي سؤاالت اين آزمـون طبـق    هاي روان يل ويژگيتحل

فلسفه تك بعدي بوده، مفروضه استقالل موضعي نيـز در آن برقـرار اسـت و در عـين حـال      
سؤال  5پارامتري  سؤال، در مدل دو 10پارامتري  داد كه در مدل سه بررسي برازش مدل نشان

هـاي مربوطـه بـرازش ندارنـد كـه در بـين ايـن         دلسـؤال بـا مـ    10و در مدل يك پـارامتري  
هاي مذكور برازش ندارند و بايـد   با هيچكدام از مدل 20و  18، 10، 9، 4سؤاالت، سؤاالت 

دليل اينكه نيمـي از سـؤاالت آزمـون مـذكور بـا ايـن مـدل بـرازش ندارنـد،          . حذف گردند
و عامـل حـدس، عوامـل     احتماالً به اين دليل است كه به غير از پارامترهاي شيب، دشـواري 

بررسي منحنـي ويژگـي سـؤاالت    . تأثير قرار داده است هاي آزمودني را تحت ديگري پاسخ
حاكي از آن اسـت كـه كـل سـؤاالت آزمـون، قـدرت تشـخيص نسـبتاًً پـاييني دارنـد و در           

نيمـي از سـؤاالت ايـن    . كننـد  هاي قوي و ضعيف چندان موفق عمل نمـي  تفكيك آزمودني
 6از نظر پارامتر حدس بجـز  . سطي و نيمي ديگر دشواري بااليي داشتندآزمون دشواري متو

  .داشتند 15/0سؤال، بقية سؤاالت آزمون، ميزان حدس پذيري كمتر از 
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و  فراوانـي و درصـد سـؤاالت مناسـب و نامناسـب از نظـر دشـواري        توزيـع  11جدول 
  .دهد را نشان مي IRTنظريه كالسيك و قدرت تشخيص با توجه به هر دو 

  
  از نظر دشواري و تشخيص در درس فلسفه IRTو  CTTسؤاالت مناسب و نامناسب بر طبق  .11جدول 

  

IRT 
  ضريب تشخيص  ضريب دشواري

  نامناسب  مناسب  عدم برازش با مدل  برازش با مدل
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

CTT  
  10  2  70  14  50  10  30  6  مناسب
  10  2  10  2  0  0  20  4  نا مناسب

 

درصد موارد، بين  80درصد موارد و از نظر قدرت تشخيص در  30از نظر دشواري در 
  .توافق وجود دارد IRT كالسيك ونظريه 

 2PLو نيز مقايسه مـدل   2PLبا  1PLمقايسه مدل (ها  داده -جهت بررسي برازش مدل
بـا   1PLراي مقايسه مدل دو محاسبه شده ب خي. دو استفاده شده است از آزمون خي) 3PLبا 

2PL  درصـد  99در سـطح اطمينـان    20بود كه با توجـه بـه درجـات آزادي     826/158برابر 
)01/0p< (هاي آزمون  دار است، يعني مدل دو پارامتري برازش بهتري با مجموعه داده معني

 است كه با 129/45برابر  3PLبا  2PLهمچنين خي دو محاسبه شده براي مقايسه مدل . دارد
 3PLمعني دار اسـت، لـذا مـدل    ) >01/0p( درصد 99در سطح اطمينان  20درجات آزادي 

  .ها دارد برازش بهتري با داده 2PLنسبت به مدل 
هاي ويژگي تمامي سؤاالت آزمـون فلسـفه را در مـدل سـه پـارامتري       منحني 6نمودار 
  .نشان مي دهد
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11 - 15

16 - 20

Matrix Plot of Item Characteristic Curves

  
  درس فلسفه در مدل سه پارامتريهاي ويژگي تمامي سؤاالت آزمون  منحني .6نمودار 

  

الزم به ذكر است كه مقادير پارامترهـاي سـؤاالت، بـه منظـور بررسـي ثبـات بـرآورد        
در مدل سـه پـارامتري   نتايج نشان داد كه . پارامترها از طريق نمونه ارزشياب برآورد گرديد

زش يـاب و نمونـه ارزشـياب بـرا     سـؤال در هـر دو بـرآورد از طريـق نمونـه ضـريب       7 صرفاً
  . اند نداشته

آيد نيز  اي كه بيشينه آگاهي در آن به وجود مي بيشينه آگاهي سؤاالت و همچنين نقطه
  .شود مشاهده مي 12محاسبه شده است كه در جدول 

  
  فلسفهبيشينه آگاهي سؤال و نقاط بيشينة آگاهي در مدل سه پارامتري درس . 12جدول 

  نقطة بيشينه آگاهي  بيشينه آگاهي سؤال  سؤال  نقطة بيشينه آگاهي  بيشينه آگاهي سؤال  سؤال
1  364/0  808/0  11  848/0  552/1  
2  232/0  537/2  12  146/0  560/1  
3  184/0  349/2  13  117/0  760/4  
4  882/0  029/1  14  097/0  461/5  
5  267/0  390/2  15  322/0  027/3  
6  372/0  271/1  16  310/0  134/2  
7  194/0  673/1  17  377/0  097/4  
8  294/0  339/1  18  519/0  325/1  
9  233/0  903/0  19  388/0  782/3  

10  058/0  060/2  20  289/0  923/0  
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  .آمده است 7منحني آگاهي و منحني خطاي استاندارد آزمون فلسفه نيز در نمودار 
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  منحني آگاهي و منحني خطاي استاندارد آزمون درس فلسفه. 7نمودار 
  

نشـان داد كـه بيشـترين ميـزان      آزمـون فلسـفه  ع آگـاهي  مشاهده و بررسي منحنـي تـاب  
به عبارت ديگر اين . قرار گرفته است 9/1تا  8/0تتاي  در فاصلة آزموندهندگي اين  آگاهي

توانـد   آزمون براي افرادي كه داراي اين سطح توانايي هستند مناسب و كـاربرد بهتـري مـي   
تا  1/8 ةدامن در آزموندهندگي اين  يهآگابيشترين ميزان  با توجه به اين مطلب. داشته باشد

  .است 4/11
 375/1برابـر   است كـه در نقطـة تتـا    793/4آزمون  دهندگي اين بيشترين ميزان آگاهي

د نمرات اين آزمون بـه ترتيـب   با توجه به اينكه ميانگين و انحراف استاندار. واقع شده است
با توجـه بـه   . خواهد بود 375/1بر برا معادل نقطة تتا 8/9د، نمرة مالك باش مي 02/3و  67/5

گيري كرد كـه قضـاوت كـردن     توان نتيجه درصد اطمينان مي 95، در سطح 3/9نمرة مالك
بـا توجـه بـه ايـن     . با بيشترين دقـت همـراه اسـت    5/10تا  1/9راجع به نمرات افراد در دامنة 

متـري در  هاي مالك انتخاب شود، خطاي ك نسبت به بقية نمره 8/9شرايط اگر نمرة مالك 
ها جهت ادامة تحصـيل بـه عنـوان دانشـجو خـواهيم       گيري راجع به توانايي آزمودني تصميم
با توجه به . در صد افراد در اين آزمون مردودند 3/88، 8/9و  10طبق نمرات مالك . داشت

كه به عنوان نمرة قبولي توسط دانشگاه اعالم شده اسـت، نزديـك بـه     10اينكه نمرة مالك 
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است، كماكان اين سؤال باقي است كه آيا انتخاب نمرة مالك  8/10يشنهادي نمرة مالك پ
هم براي دانشجو و هم از اين لحاظ كه بتـوانيم محتـواي كتـاب را در حـد قابـل قبـولي        10

  . مورد سنجش قرار دهيم، عادالنه است يا خير
  

  گيري نهايي نتيجه
 هــا ايــايي كــل آزمــونضــريب پهــاي نظريــه كالســيك آزمــون، ميــانگين  بــر طبــق تحليــل

آمد و  بدست66/0كرونباخ با استفاده از فرمول آلفاي ) شناسي و فلسفه شناسي، جامعه روان(
هاي مذكور از اين نظر در سطح نسبتاً مطلوبي قرار  اين مطلب حاكي از آن است كه آزمون

ر همـة  هاي انحرافي تمـامي سـؤاالت د   هاي انحرافي نشان داد كه گزينه تحليل گزينه .دارند
ها يكسان نيسـت و   ها براي آزمودني ها هم احتمال نيستند و ميزان جذابيت اين گزينه آزمون
  .اند هاي انحرافي از اين حيث، عملكرد معيوبي داشته گزينه

ها  نشان داد كه آزمون IRTها طبق  سنجي كل سؤاالت آزمون هاي روان تحليل ويژگي
در بررسـي پـارامتر دشـواري    . رقـرار اسـت  تك بعـدي بـوده و اسـتقالل موضـعي در آنهـا ب     

سؤاالت مشخص گرديد كه سؤاالت داراي پارامتر دشـواري منظمـي نيسـتند و از سـاده بـه      
ها بار ديگر اجرا شوند، بهتر است كه به  اگر قرار باشد كه اين آزمون. اند مشكل مرتب نشده

ن و يـن، ترجمـه دالور،   آلـ (هاي آسان در ابتداي آزمون قرار گيرد  دليل ايجاد انگيزه سؤال
1374 .(  

شناسي مـدل دو پـارامتري نسـبت     شناسي و جامعه هاي روان با توجه به اينكه در آزمون
توان دريافت كه عامل  ها دارد، مي به مدل سه پارامتري برازش بهتري با اين مجموعه از داده

نكته از مزاياي  كند و اين نمي زيادي بازي ها به سؤاالت نقش آزمودني گويي حدس در پاسخ
همچنين در آزمون فلسفه وضعيت حدس پـذيري سـؤاالت   . شود ها محسوب مي اين آزمون

 .باشد در حد معقولي مي

شناسي و  هاي روان آزمون نشان داد كهها  آزمونمشاهده و بررسي منحني تابع آگاهي 
افرادي كه در شناسي براي افرادي كه در محدودة توانايي پايين و آزمون فلسفه براي  جامعه

  .محدودة توانايي باال هستند مناسب و كاربرد بهتري دارد
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ها در پايين نمرة مالك قرار گرفته است، اما به  با توجه به اينكه ميانگين تمامي آزمون
رسد كه مشكالت در درس فلسفه بيشتر بوده، هم به جهـت اينكـه ميـانگين نمـرات      نظر مي

بوده و هم از ايـن جهـت كـه ميـانگين پـارامتر دشـواري        تر ها در اين آزمون پايين آزمودني
البته پايين بودن نمرات ممكن اسـت  . باشد ها باالتر مي سؤاالت در اين آزمون از بقية آزمون

هـا،   به دليل برنامة نامناسب آموزشي، دشوار بودن سؤاالت آزمون، توانايي پـايين آزمـودني  
هـر حـال ايـن آزمـون در شكسـت تحصـيلي       بـه  . عدم تالش و يا انگيـزة پـايين آنهـا باشـد    

لـذا بـه   . ها در اين درس ضعف بيشتري دارند ها بيشتر تأثير داشته است و آزمودني آزمودني
هـايش را اصـالح كنـد از آزمـون      شود چنانچه بخواهد آزمـون  دانشگاه پيام نور پيشنهاد مي

كنـد كـه قابليـت    هـايي را تـأليف و معرفـي     فلسفه شروع كند و به منظور اصالح، يـا كتـاب  
تري را بـراي   خودآموز بودن آنها براي فراگيران بيشتر است يا اينكه برنامة آموزشي مناسب

  .اين درس تعريف و اجرا نمايد
شناسي در كل  مذكور در رشته روان هاي كنيم كه آزمون گيري حال اگر بخواهيم نتيجه

ه داشت كه تحصـيل و كسـب   اند، بايد به اين نكتة بسيار مهم توج به چه صورت عمل كرده
علم در دانشگاه پيام نور كه مبتني بر نظام آموزش باز و از راه دور است، اساساً بـا تحصـيل   

بـه ارائـه   ) سـنتي ( ها و مؤسسات آموزش عالي كه با رويكردهـاي مرسـوم   در ديگر دانشگاه
كـه بـر    هاي مرسوم دانشـگاهي  بر خالف نظام. اي دارد پردازند، تفاوتهاي عمده آموزش مي

هاي چهره به چهره تأكيد دارد، نظام آمـوزش بـاز و از راه    محوريت استاد و تشكيل كالس
هـاي تحصـيلي بـا     بنابراين، دانشگاه در دوره. داند دور، دانشجو را محور اصلي يادگيري مي

ترين داليلي كه باعث مردودي  بنابراين يكي از مهم. كند رويكرد يادگيري مستقل عمل مي
نكته كه  شناسي شده است، با توجه به اين روان ها در آزمون رشته در صد آزمودني 85حدود 

آزمون مذكور به صورت رقابتي نبوده است، شايد بدين دليل بوده است كه اكثر فراگيـران  
با همان ذهنيت نظـام مرسـوم آموزشـي و توقـع حضـور كامـل در كـالس، داوطلـب ادامـه          

هاي مطالعه  و احتماالً به دليل عدم آشنايي با مهارت شوند تحصيل در اين نظام آموزشي مي
انگيـزه شـده و ايـن     فراشناختي با حجم زياد منابع آزمون روبرو و در نتيجه بي هاي و مهارت

  .امر موجب عدم موفقيت آنان گرديده است
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