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Abstract: The purpose of this study 
was to construct and standardize an 
academic achievement test for Year 1 
Mathematics at high schools. A 
sample of 1000 students (500 girls, 
500 boys) was randomly selected and 
subjects were matched by sex, 
region, and educational setting.  
Research instrument was a 400-item 
Moths scale with four subscales 
developed by the researchers. 
Reliability of subscales ranged from 
.90 to .98. Content validity of the 
scale was satisfactory. The Kelly 
method was used to modify the 
instrument by removing 
inappropriate items. Results indicated 
that girls had better academic 
performance than boys.  Items were 
in congruent with the Bloom 
taxonomy of cognitive domain. Then, 
the scale was standardized using 
percentile ranks. In conclusion, the 
scale may be used for both 
summative and formative assessment 
in high schools to evaluate student's 
performance on Mathematics. 
KeyWords: academic achievement 
test, Mathematics, standardizetional. 
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 هنجاريابي و ساخت منظور و است توصيفي بررسي  حاضر پژوهش هدف :چكيده
 شده انجام دبيرستان اول سال آموزان  دانش رياضي درس تحصيلي پيشرفت آزمون
 اول سال آموزان  دانش )پسر 500 و دختر 500( نفر هزار عدادت به نمونه گروه .است

 از و شـده  انتخاب تصادفي شيوه به نمونه گروه .است سنندج شهرستان  دبيرستان
 مـورد  ابـزار  .گرديدنـد  همتـا  تحـصيل  محـل   و منطقـه  و جنسيت متغيرهاي نظر

 يـشرفت پ آزمـون  عنـوان  تحـت  آزمـون  خرده  چهار ساخته محقق آزمون استفاده
 محتـواي   بـا  و سـئوال  400 بـا  جمعاً سئوال 100 كدام هر رياضي درس تحصيلي

 .باشدمي 92/0 و 90/0 و 98/0 و 96/0 اعتبار با A ,B ,C ,D  آزمون خرده چهار
 خـرده  ميـانگين  اعتبـار  و متخصـصين  نظـر  از استفاده با محتوايي روايي از آزمون
-سئوال .باشدمي 92/0 حدود ريچاردسون -ركود 20 فرمول از استفاده با هاآزمون
 خـرده  هـر  بـراي   اجـرا  از پـيش  نفر 300 الي 250 حدود با مزبور هايآزمون هاي

 %27 صـورت  به ضعيف و قوي هاي  گروه KELLY كلي روش به و شده اجرا آزمون
 گرديده تعين هاسئوال تميز ضريب و دشواري ضريب  پايين گروه %27 و باال گروه
 هـا   يافتـه  .گرديـد  جـايگزين  مناسب هايسؤال و حذف نامناسب هايسئوال و شد

 همچنـين  و اسـت  انپـسر   از بهتـر  دختر آموزان  دانش تحصيلي عملكرد ددا نشان
 سـازگار  بلـوم  شناختي بندي  طبقه و رفتاري هايهدف رعايت با هاآزمون سئواالت

 50و P=0/70 دشـواري  ضـريب  بـا  آسـان  سطح در سئوالها از درصد %22 و بوده
 درصـد   %18 و P=0/50 دشـواري  ضـريب  بـا  متوسـط  سـطح  در سـئوالها  درصد

 بقيـه  درصد %10 و شده تهيه P=0/30 دشواري ضريب با دشوار سطح در سئوالها
 بـا  درصـدي  رتبـه  طبـق  بر )نرم(هنجاريابي .شدند تهيه متوسط – آسان سطح در

 عنـوان  بـه  آزمـون  ايـن  .گرديـد  تهيه  AGCT و CEEB و Z نمرات از استفاده
 سـنجش  و سنجي  روان اصول لحاظ زا آموزان  دانش براي تحصيلي پيشرفت آزمون
 اسـتفاده  مـورد  تواند مي و باشد مي مناسب آموزان دانش ارزشيابي براي گيري  اندازه
 مورد تراكمي و تكويني تشخيصي ارزشيابي بعنوان آموزان  دانش و متوسطه دبيران
   .گيرد قرار استفاده

 ، )نرم(آزمون پيشرفت تحصيلي، درس رياضي، هنجاريابي :ها كليد واژه

                                                 
  دانشيار دانشگاه آزاد اسالمي، واحد رودهن. 1
                                                       )روانسنجي(گيري   كارشناسي ارشد سنجش و اندازه.2
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  مقدمه
ي بـه    كم  هاي مورد نظر و دادن جنبه       گيري پديده   يكي از مقاصد اصلي و عمده هر علم، اندازه             
دهـيم    اي را با اعداد و ارقام نشان مـي          وقتي پديده . ت است يعني تبديل كيفيت به كمي    . هاست  آن

شناسي،   در علم روان  .  آن وضع كنيم    و قوانين محكمي درباره   بندي    را طبقه   توانيم آن   به راحتي مي  
هاي رواني انسان را از حالت كيفي به حالـت            كند تا ويژگي    هايي كه به ما كمك مي        شيوه  مجموعه

شود ناميده مي» سنجي روش روان«ي درآوريم اصطالحاً كم.  
ي، امـا در معنـاي محـدود        سنجي، در معناي وسيع كلمه، يعني استفاده از روش آزمايـش            روان    

 .)19: 1367 ،گنجـي (هاي ذهنـي     گيري توانايي   هاي رواني براي اندازه     گيري از آزمون    كلمه يعني بهره  
هـاي    طور كلي از يك سلـسله مفـاهيم يـا سـازه            توان گفت هر علمي به      با توجه به مطلب فوق مي     

  .شود نظري و رابطه بين اين مفاهيم نظري تشكيل مي
و روابط علي    كشف قوانين    گيري يا كمي شدن نباشد      ي كه مفاهيم نظري قابل اندازه     اما تا وقت      

گيـري هـم سـن و سـال           در علوم فيزيكي، انـدازه    . پذير نيست   ها امكان   بيني پديده   به منظور پيش  
. آور است   گيري در اين علوم حقيقتاً شگفت       تمدن بشري است و در حال حاضر دقت وسايل اندازه         

وط به رفتار انسان ديرتر از ساير علوم از فلسفه جـدا شـدند و فقـط در هـشتاد سـال                   اما علوم مرب  
هاي تحقيق در علوم فيزيكي به بررسي مفاهيم نظري علوم رفتاري تعمـيم               گذشته است كه روش   

گيـري   برت نخستين كساني بودند كه امكـان انـدازه     فخنر، گالتون، كتل، بينه و      وبر،. اند  داده شده 
 گيـري ايـن خـصوصيات تهيـه نمودنـد      ني را مطرح كردند و وسـايلي بـراي انـدازه          خصوصيات روا 

ها در زمان خود نياز اساسي انسان را نسبت به وسـايل             آن .)1: 1370، ترجمه براهني،    1967مگنوسون،  (
افـزون علـوم و       امروز بر اثر پيـشرفت روز     . گيري، تا حدودي بر طرف نمودند       هايي براي اندازه   روش

شناسي و تعليم و تربيت و با افزايش جمعيـت و پيچيـده شـدن                 هاي نوين روان    و يافته تكنولوژي  
گيري، انسان كنوني نيز بـيش از قبـل، نـسبت بـه               يافتن از فوايد ابزارهاي اندازه      جوامع و با اطالع   

رش بيـشتر از جاهـاي ديگـر    وكند كه ايـن نيـاز در آمـوزش و پـر           چنين وسايلي احساس نياز مي    
 زيـرا در امـر تعلـيم و تربيـت بـراي ايجـاد تغييـر در رفتـار فراگيـر آگـاهي از                         شـود   احساس مي 

گيـري و ارزشـيابي درسـت حاصـل            اين آگـاهي از طريـق انـدازه        .هاي قبلي او الزم است      اندوخته
هاي   شود تا بر اساس اين آگاهي و شناخت معلم بتواند او را در انتخاب واحدهاي درسي، رشته                  مي

 يكي از ابزارهايي كـه معلمـين را   ،بنابراين. ريزي براي شغل آينده هدايت كند     تحصيلي و يا برنامه   
 آزمون پيشرفت تحصيلي است كه در بعضي از مقـاطع           ،كند  آموزان ياري مي    در امر شناخت دانش   

هـاي    تحصيلي مخصوصاً در نظام جديد دبيرستاني چندان فعاليتي جهت تهيـه و سـاخت آزمـون               
هايي كـه بـراي ارزشـيابي بـه كـار گرفتـه               رسد آزمون   به نظر مي  پيشرفت تحصيلي نشده است و      

 در نتيجـه ارزشـيابي از       .گردنـد   شوند از نظـر علمـي مطـابق اسـتانداردهاي فنـي تهيـه نمـي                 مي
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هاي مناسبي براي دروس مختلـف        باشد و ضرورت دارد آزمون      آموزان دقيق نمي    هاي دانش   فعاليت
هاي   ان قرار گيرد تا بتوانند ارزشيابي دقيقي از آموخته        هاي علمي تدوين و در اختيار دبير        به روش 

  .آموزان داشته باشند درسي دانش
  

  روش
آمـوزان سـال اول دبيرسـتان         پژوهش هزار نفر از دانـش      در اين . روش پژوهش توصيفي است        

اي   گيري تـصادفي طبقـه      به روش نمونه   ) پسر 500دختر و    500(دختر و پسر شهرستان سنندج      
ابزار پـژوهش آزمـون محقـق سـاخته تحـت عنـوان آزمـون پيـشرفت                 . سي قرار گرفتند  مورد برر 

 بـا  A,B,C,Dرده آزمون  خ4 شامل   كهاست   MAT(1( دبيرستاناول  تحصيلي درس رياضي سال     
 مطابق با مشخصات امتحان     سؤالهر آزمون صد    براي   .باشدمي 92/0 و   90/0 ،98/0 ،96/0اعتبار  

بنـدي بلـوم در حيطـه شـناخي تهيـه گرديـد و روايـي                 ي و طبقه  هاي رفتار  درس رياضي و هدف   
پس از اجراي   .  متخصصين مورد بررسي و تأييد قرار گرفت       وسيله  بهمحتوايي و روائي سازه آزمون      

االت ؤ با ضريب دشواري و ضـريب تميـز نامناسـب حـذف و سـ            هاي  سؤال ، نفري 300فرم تجربي   
في مورد استفاده براي ميانگين رتبـه درصـدي         هاي آماري توصي  روش. مناسب جايگزين گرديدند  

 براي تعين عملكرد T آزمون  دو و از باشد و از آمار استباطي خي نما و ميانه، جداول و نمودارها مي    
  .آموزان دختر و پسر در درس رياضي مورد استفاده قرار گرفت دانش
  هاي پژوهش يافته
  ها  الؤنجي سس هاي روان هاي مربوط به بررسي ويژگي  يافته-الف

گر اين    آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي سال اول دبيرستان بيان        هاي  سؤالبررسي سطح دشواري    
 درصـد در سـطح      18سطح متوسط و      درصد در  50ها در سطح آسان و       الؤ درصد س  22است كه   

 آزمـون از ضـريب تـشخيص        هـاي   سـؤال  متوسط و تمـامي      –درصد آسان    10دشوار يا مشكل و     
 هـا   سؤال درصد   25 ذكر نموده يعني     )1382(ها با آنچه سيف        اين يافته  .اند  دار بوده  برخور معنادار

  . هماهنگي دارد، درصد در سطح دشوار طرح شوند25 درصد متوسط و 50بايد در سطح آسان و 
  هاي رياضي  اعتبار آزمون-ب
اعتبـار آزمـون    ه با   باشد ك    مي 92/0 و   90/0،  98/0،  96/0 به ترتيب    D,C,B,A اعتبار آزمونهاي    -

توجه به   با. باشد  از آن بيشتر مي     هماهنگي دارد و   )1374(اله رفيعي     قاي نصيب آپيشرفت رياضي   
در خـصوص    )1381(شـريفي   ، اين اعتبـار بـا ديـدگاه         )درصد 90باالي  (مقدار قابل قبول اعتبار     

                                                 
1. Mathematic Achievement Test 
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ـ 1 ريچاردسـون – كـودر  20 استفاده از فرمـول  با اعتبار .سنجي مطابقت دارد  اصول روان  دسـت   ه ب
  .آمده است

   روايي محتوايي-ج
 شـد اب هاي پيشرفت تحصيلي درس رياضي سال اول دبيرستان داراي روايي محتوايي مـي             آزمون -

  .بود زموني داراي اعتبار باشد داراي روايي نيز خواهدآزيرا وقتي 
 و زمون پيشرفت تحصيلي درس رياضي سال اول دبيرستان براساس اهـداف آموزشـي            آ هاي  سؤال

  . است  محتواي درسي كتاب رياضي تهيه شده
   آموزان دختر و پسر  مقايسه عملكرد دانش-د
آموزان دختر شهرستان سنندج      هاي اين پژوهش عملكرد پيشرفت تحصيلي دانش         براساس يافته  -

نتايج اين پـژوهش     .باشد  آموزان پسر مي    در درس رياضي بهتر از عملكرد پيشرفت تحصيلي دانش        
نتيجه اين پژوهش نيز با نتـايج و ميـانگين امتحانـات             . دارد  هماهنگي )1376( كشاورز   با تحقيق 

 شهرستان سنندج از نظر عملكـرد همـاهنگي دارد يعنـي ميـانگين نمـرات درس                 81-82خرداد  
) 8 و پـسرها درحـدود       10حـدود    دخترهـا در  (رياضي سـال اول دبيرسـتان شهرسـتان سـنندج           

  .شناسان مغايرت دارد شده توسط روان  هاي انجام نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش .باشد مي
  هاي دختر در درس رياضي سال اول دبيرستان هاي آزمودني جدول توزيع فراواني نمره

Cf%  
فراواني 
تراكمي 
 درصدي

Rcf  
فراواني 
تراكمي 
  نسبي

Cf  
فراواني 
  تراكمي

P%  
درصد 
فراواني 
  نسبي

 P  
فراواني 
 نسبي

F  
فراواني 
  مطلق

X  
عدد مياني 
  هر طبقه

حدود 
  قاتطب

100  1  125  8  056/0  30  95  100-90  
94  94/0  118  2/11  08/0  35  85  90-80  
86  86/0  108  4/14  112/0  40  75  80-70  
75  75/0  94  4/14  144/0  55  65  70-60  
61  61/0  76  2/23  232/0  130  55  60 -50  
46  46/0  58  2/11  144/0  55  45  50-40  
23  23/0  29  6/5  112/0  50  35  40-30  
12  12/0  15  4/6  056/0  40  25  30-20  
6  06/0  8  6/5  064/0  55  15  20-10  
0  0  0  0  0  30  5  10-0  

n=500    ∑ =1P     100 
  

                                                 
1 . Kuder – Richardson  
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  هاي آماري جدول شاخص
  تعداد  ميانگين  انحراف معيار  واريانس  ميانه  نما  پذيري درصد تغيير  كجي

29/0  33  55  60  72/39  30/6  65  500  
  

 زيرا گر كجي مثبت توزيع نمرات است ، بيان   آماري محاسبه شده براي آزمون     هاي  مشاهده شاخص 
هـا بيـشتر در       تجمـع نمـره   ). 55و نما     60، ميانه   65ميانگين  ( يانگين از ميانه و نما بيشتر است      م

تـوان گفـت كـه توزيـع      مـي ) 29/0(  با توجه به ميزان نامحسوس كجـي    .قسمت چپ توزيع است   
  .فاصله ندارد) نرمال( نجارمذكور چندان از توزيع به

  
  هاي پسر در درس رياضي سال اول دبيرستان هاي آزمودني جدول توزيع فراواني نمره

Cf%  
فراواني 
تراكمي 
 درصدي

Rcf  
فراواني 
تراكمي 
  نسبي

Cf  
فراواني 
  تراكمي

P%  
درصد 
فراواني 
  نسبي

 P  
فراواني 
 نسبي

F  
فراواني 
  مطلق

X  
عدد مياني 
  هر طبقه

حدود 
  طبقات

100  1  121  7  008/0  20  95  100-90  
99  99/0  122  10  088/0  35  85  90-80  
90  90/0  116  8  128/0  40  75  80-70  
78  78/0  98  12  104/0  60  65  70-60  
67  97/0  85  9  014/0  60  55  60 -50  
57  57/0  71  4/9  128/0  115  45  50-40  
44  44/0  55  11  088/0  50  35  40-30  
35  35/0  44  8/8  088/0  45  25  30-20  
26  26/0  33  4/16  176/0  40  15  20-10  
9  09/0  11  8/8  088/0  35  5  10-0  

n=500 ∑ =P   100 
  

  هاي آماري جدول شاخص

انحراف   واريانس  ميانه  نما  پذيري درصد تغيير  كجي
  تعداد  ميانگين  معيار

14/0  03/50  40  42  38/60  77/7  45  500  
  

.  بيـشتر اسـت    40 و نمـا     42از ميانـه       ،45هـاي آزمـون       شود ميانگين نمـره     يكه مشاهده م   چنان
 بـوده و    14/0ميـزان ايـن كجـي       .  است  كجي به راست   يبنابراين توزيع داراي كجي مثبت يا دارا      
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توان گفت  با اين حال مي. ها اندكي در سمت چپ توزيع بيشتر است    دهد كه تجمع نمره     نشان مي 
  .توزيع ياد شده به توزيع نرمال شبيه است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مت سـ  دهد نمودار عملكـرد دخترهـا در درس رياضـي در            طور كه تصوير نشان مي      همان :تفسير
در . راست نمودار و نمودار عملكرد پسرها در سمت چپ نمودار در ايـن درس قـرار گرفتـه اسـت                   

  .نتيجه عملكرد دخترها در درس رياضي بهتر از پسرها بوده است
دختـر سـال اول دبيرسـتان در         هاي پـسر و   هاي آزمودني   از مقايسه دو جدول توزيع فراواني نمره      

  :ستا  درس رياضي نتايج زير حاصل شده

٠-١٠١٠-٢٠ ٢٠-٣٠ ٣٠-٤٠ ٤٠-٥٠ ٥٠-٦٠ ٦٠-٧٠ ٧٠-٨٠ ٨٠-٩٠ ١٠٠-

١٠ 

٢٠ 

٣٠ 

٤٠ 

٥٠ 

٦٠ 

٧٠ 

٨٠ 

٩٠ 

١٠٠ 

cf %  

 حد واقعي طبقات

 دختر

رپس  
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 و  30/6 بـا انحـراف معيـار        56ميانگين عملكرد دخترها در درس رياضي شهرسـتان سـنندج            -1
 t.  است 77/7 با انحراف معيار     45ميانگين عملكرد پسرها در درس رياضي شهرستان سنندج         

 يعني عملكرد دخترهـا در      ؛ است معنادار 001/0 است كه در سطح      45/44دست آمده برابر     هب
ايـن نتـايج نزديـك بـه نتـايج      . اسـت   ملكرد پسرها در اين درس بـوده     درس رياضي بهتر از ع    

باشـد زيـرا    مـي آموزان دختر شهرستان سنندج در امتحـان درس رياضـي             عملكرد بهتر دانش  
 .باشد  مي1382در خردادماه   8 و پسرها 10ميانگين نمرات دخترها 

 55 عـدد ( 55ياضـي   هـاي دختـر در درس ر       هـاي آزمـودني     نما در جدول توزيع فراواني نمره      -2
هاي پسر در ايـن   زمودنيآهاي  است و نماي جدول توزيع فراواني نمره) بيشترين تكرار را دارد   

آمـوزان دختـر در درس رياضـي          هاي دانـش    از مقايسه اين دو نما برتري نمره      .  است 45درس  
 .هاي پسر كامالً مشخص است هاي آزمودني نسبت به نمره

ي مثبت است و اين بدان معناست كه بيشتر دخترها نمـره            ج ك هاي دخترها داراي    توزيع نمره  -3
ي منفـي اسـت   جهاي پسر داراي ك كه نمودار نمره درصورتي. اند گرفته) 55(باالتر از ميانگين   

امـا از  . انـد   گرفتـه  )45(آموزان پسر در درس رياضي نمره كمتر از ميانگين            يعني بيشتر دانش  
هـاي   ي نمـودار توزيـع فراوانـي آزمـودني        ج مقدار ك  ،ي ناچيز است  جي كه اندازه هردو ك    يآنجا

نمودار توزيع . است+ 14/0هاي پسر   و اين مقدار براي نمودار توزيع فراواني آزمودني       29دختر  
 .نجار شبيه استهآموزان دختر و پسر در درس رياضي به توزيع ب هاي دانش نمره

  
  ها هاي خام آزمودني بندي نمره جدول طبقه

  ال اول دبيرستان شهرستان سنندجدر درس رياضي س
  هاي خام بندي نمــــــره طبقه

M =  باالترين نمره–كمترين نمره   
 M÷7= فاصله طبقاتي 

  هاي خام حدود نمره  ها درجه
  85 – 100  عالي

  70 - 85  بسيارخوب
  50 – 65  خوب
  35 - 55  متوسط
  15 - 30  ضعيف

  10-15  بسيار ضعيف
  0-10  مانده شديد تحصيلي عقب
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  آزمون پيشرفت تحصيلي درس رياضي سال اول دبيرستان)  رخ نيم( پروفايل
  ) :1رتبه درصدي( استفاده از نرم صدكي -الف
اي معـين   هـاي گـروه نـرم كـه بـا فاصـله طبقـه        هاي خام آزمودني هاي درصدي براساس نمره    نرم

صد افراد گروه نرم را كـه        هر نمره خام را نمره درصدي و در        .آيد   مي دست  به،   شوند  بندي مي   طبقه
هـاي   يافتن به نمـره  شدن و دست  براي روشن . نامند  گيرد رتبه درصدي مي     زير نمره معيني قرارمي   

  .است  درصدي اقدامات زير صورت گرفته
  . دارند فاصله طبقات و نمراتي كه بين حد پايين و حد باالي هر طبقه قرار -1
 2عـدد    و پـايين هـر طبقـه بـر         د بـاال  هاي مياني هر طبقه كه از تقسيم مجموع حـ           نمره -2

 .آيد  ميدست به
 .گيرند مي فراواني هرطبقه، تعداد افرادي كه در آن طبقه قرار -3
 ).دارند چند نفر در زير اين طبقه قرار(فراواني تراكمي زير عدد مياني  -4
ضرب فراواني تراكمـي زيـر عـدد ميـاني آن طبقـه              رتبه درصدي هر طبقه كه از حاصل       -5

N
100

P.R= آيد  ميدست به. 

توجـه   كتاب رياضي سال اول دبيرستان بـا      ) 4 تا   1فصلهاي  (زمون  آخرده    هر هاي  سؤال :2Q) ب
  .رد  به هر فصل قرارداسؤال 25 سؤال 100 از هر D,C,B,Aهاي  كل سؤاالت دفترچه به تعداد

 كه روي   سؤال 25 ،4 فصل   ،سؤال 25 ،3فصل   ،سؤال 25 ،2 ، فصل    سؤال 25 ،1يعني فصل      
  .شوند  را شامل ميMATهم كل 

هـا در درس رياضـي       هاي خام آزمودني    بندي نمره   توجه به جدول طبقه     سطح آزمودني با   :L3) پ
آمـوزي    عنوان مثال اگر دانش   هب. است   سال اول دبيرستان شهرستان سنندج تعيين سطح گرديده       

 باشد ضعيف 15-29اش بين  نمره)  رخ نيم(  در پروفايل  MATدر آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي      
  .شود  باشد عالي محسوب مي80-100و اگر بين 

اي طبق نظر معلـم و        عنوان امتياز مشاوره   تواند به   مي)  رخ  نيم(  اين پروفايل  :اي  امتياز مشاوره ) ج
 L را دريافــت نمايــد و معــادل ســطح 4، 6  ،8 ، 10 امتيــازات MAT در آزمــون  عملكــرد دانــش

آمـوز را   توان وضعيت يك دانش زمون پيشرفت تحصيلي مي آتوجه به پروفايل   با .شود محسوب مي 
تان مـشخص   سهاي آموزشي فصول مختلف كتاب رياضي سال اول دبير         از نظر توانايي انجام هدف    

هـا    نسبت به همكالسي  )  رخ  نيم(رخ او در پروفايل     توجه به نيم   آموز را با    و نقاط ضعف و قوت دانش     
                                                 
1 . Percentile Rank  
2 . Questions  
3 .Level 
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تمـام هـر قـسمت       براي ا  MAT اين پروفايل و آزمون      .ن محاسبه و مشخص نمود    و سطح شهرستا  
  .باشد كل آزمون داراي روايي سازه مي  باMATهاي  آزمون   زيرا خردهكتاب نيز معتبر است

باشد عالوه بر      مي MATآموز در     اي كه مالك عملكرد دانش      چنين از روي ستون امتياز مشاوره      هم
با برگـزاري ايـن آزمـون در         .توان سنجش نمايد    فيزيك و تجربي را مي    شرايط احراز رشته رياضي     

  .آموزاني را كه نياز به كالس جبراني رياضي دارند مشخص نمود ماه و آذرماه دانش آبان
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  )MAT( بررسي اعتبار آزمون پيشرفت رياضي
 ابتـدا  .ريچاردسـون اسـتفاده شـد    – كودر 20نظر از فرمول     هاي مورد براي محاسبه اعتبار آزمون   

 تهيـه و  هـايي را   فرضيه1تير پولمن . بررسي شد ريچاردسون – كودر   20 از فرمول    Aاعتبار آزمون   
  :ست ا  به شرح زير خالصه كردهرا ها  هاي استاندارد شده در آن كاربرد آزمون
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هـا در سـطح يـا سـطوحي از يـك         فت كلـي آن   دهنده پيـشر    اي از پيشرفت افراد نشان    نمونه     

  .دهد  را تشكيل مي اي است كه محتواي آزمون موضوع يا زمينه
اما . گيري براي تعيين مقدار صفت بخصوصي در افراد است  در حقيقت يك وسيله اندازه    آزمون هر  

حاصـل از   هـاي    قبل از استفاده عملي از يك آزمون بايد از راه تحقيقات تجربي نشان داد كه نمره               
هاي حاصـل    داده«بنابراين  . گيري هستند  ، تا چه اندازه شاخص دقيق صفت مورد اندازه         اين آزمون 

 معنـاي مشخـصي داشـته باشـند و ثانيـاً            اوالً :گيري بايد از دو لحاظ قابل انطباق باشـند        از اندازه 
 لحاظ اول كارآمد باشد  هرگاه آزمون از).78 :137ي، ، ترجمه براهن1967 ،مگنوسون(»  باشند4بازيافتني

. م داراي پايـايي اسـت     وييگـ  است و هرگاه مقصود دوم را برآورده سازد مي         يم داراي اعتبار  يگو مي

                                                 
1 - Polmantir. 
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شـرط    هـا  آوري داده  هاي جمـع   ؤثر واقع شدن روش   مو  اين دو از خصايصي هستند كه براي مفيد         
  .روند اساسي به شمار مي

  درس رياضي سال اول دبيرستانآموزان دختر و پسر در  مقايسه عملكرد دانش 
آموزان دختر و پسر در درس رياضـي سـال اول دبيرسـتان                براي مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش    

  .است  هاي مستقل با حجم زياد استفاده شده  براي گروهtشهرستان سنندج، از آزمون 
  

  آموزان دختر و پسر هاي آماري حاصل از توزيع نمرات دانش شاخص
  ال اول دبيرستاندر درس رياضي س

S2  M n  هاي آماري شاخص  
  آموزان پسر دانش  500  45  38/60
  آموزان دختر دانش  500  65  72/39

  

21/2

500
)38/60(

500
)69/39(

20
22

2

2
2

1

2
1

21 =
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⇒

+

−
=

N
s

N
s

MM
t  

  
تـر اسـت در       بزرگ 119با درجه آزادي    ) 21/2 (001/0 بحراني درسطح    t محاسبه شده از     tچون  

يعنـي بـين پيـشرفت      . گردد  د مي شود و فرض خالف تأيي       رد مي  01/0نتيجه فرض صفر درسطح     
  وجـود  يمعنـادار آموزان دختر و پسر در درس رياضي سال اول دبيرستان تفـاوت               تحصيلي دانش 

گين عملكـرد پـسرها در ايـن        چون ميانگين عملكرد دخترها در درس رياضي بيشتر از ميـان          . دارد
 ايـن كـه   نتيجه  . باشد  شود كه پيشرفت تحصيلي دخترها بهتر از پسرها مي           نتيجه مي  ،درس است 

 استعداد تجسم فـضايي تـشخيص جهـت و         در. باشد  پيشرفت تحصيلي دخترها بهتر از پسرها مي      
خترهـا  ددر استعداد رياضـي پـسرها بـه مراتـب بهتـر از        .استگيري پسرها بهتر از دخترها       هدف

  ).1371 ،گنجي(  هستند
  

  بحث
از تعريـف بـسيار     . ار آسـاني نيـست    طوري كه مورد قبول همه باشد، كـ        گيري به   تعريف اندازه      
 ،گيري يعني عمل اندازه گرفتن     اندازه«. كنيم   شروع مي  نامة دهخدا آمده است     ي كه در لغت   ا ساده

يعني طول و عرض و عمق را تعين كردن، پيمانه كردن، كشيدن، قياس كردن مقدار و حد چيزي 
ي آمـاري در روانـشناسي و علـوم         ها كه در كتاب روش    و يا چنان   ) 25 :1373 ،گنجي ( »را سنجيدن 
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ها به عدد    گيري فرايندي است كه از طريق آن مشاهده        اندازه ، آمده است   )20: 1370دالور،  (تربيتي  
نسبت عددي دادن به يك صفت يا حادثـه          گيري عبارت است از    طور كلي اندازه   به. شود  تبديل مي 

عنـوان   تـوان بـه    تربيـت را مـي     تعلـيم و  گيـري در       انـدازه  .)1368 هومن،( بر اساس يك قانون معين      
تجزيـه و     و هـاي رفتـار آدمـي      اي براي گردآوري يك رشته اطالعات منظم دربـاره ويژگـي           وسيله

: همـان ( هاي خاص تعريف كرد      گيري عنوان پايه و اساس يك سلسله تصميم       تحليل اين اطالعات به   
4(.  

:   آمـده اسـت    )1370ترجمه براهني،    ،1967 (هاي رواني تأليف مگنوسون    در كتاب مباني نظري آزمون    
گيري اين است كه مقدار صفت معيني را در اشياء مختلف با دستگاه اعداد نـشان                 مقصود از اندازه  

ـ         آوري اطالعات منظم درباره پديده     عبارتي ديگر جمع   به  .دهيم ي هاي مورد مطالعـه و نمـايش كم
را  هـاي ارزشـيابي    گيـري زيربنـاي اكثـر فعاليـت        انـدازه .گيري ناميد  توان اندازه  اين اطالعات را مي   

، نانـالي ( سنجي  بنا به تعريفي كه در كتاب معروف نظرية روان         .)18-21: 1373سيف،( دهد تشكيل مي 
يابـد كـه بـراي نـسبت دادن اعـداد بـه              گيري از قواعدي تشكيل مـي      اندازه« آمده است،    )3: 1978
  . رود به كار مي] افراد يا[اشياء

آموزان دختر شهرستان سنندج      هاي اين پژوهش عملكرد پيشرفت تحصيلي دانش        ته براساس ياف  -
  .باشد آموزان پسر مي در درس رياضي بهتر از عملكرد پيشرفت تحصيلي دانش

  . هماهنگي دارد)1376(شاورز كنتايج اين پژوهش با تحقيق 
 سـنندج از نظـر       شهرسـتان  81-82نتيجه اين پژوهش نيز با نتايج و ميانگين امتحانـات خـرداد             

 يعني ميانگين نمرات درس رياضي سال اول دبيرستان شهرستان سنندج           .عملكرد هماهنگي دارد  
  .باشد مي ) 8 و پسرها درحدود 10دخترها درحدود (

  .شناسان مغايرت دارد شده توسط روان هاي انجام نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش
.  اسـت   دخصوصي در افرا   هبراي تعيين مقدار صفت ب    گيري    در حقيقت يك وسيله اندازه     آزمون هر  

هاي حاصـل    اما قبل از استفاده عملي از يك آزمون بايد از راه تحقيقات تجربي نشان داد كه نمره                
هـاي   داده«بنـابراين  . گيـري هـستند   ، تا چه اندازه شاخص دقيق صفت مـورد انـدازه   از اين آزمون  

  :بل انطباق باشندگيري بايد از دو لحاظ قا حاصل از اندازه
: 1370، ترجمـه براهنـي،      1967 ،مگنوسـون (» باشند  بازيافتني معناي مشخصي داشته باشند و ثانياً     اوالً  

است و هرگـاه مقـصود دوم را         يم داراي اعتبار  يگو  هرگاه آزمون از لحاظ اول كارآمد باشد مي        ).78
ؤثر واقع م  وستند كه براي مفيداين دو از خصايصي ه    . يم داراي پايايي است   يگو  مي ،برآورده سازد 

ست كه نـرم يـا       ا فرض ديگر آن  . روند شمار مي   شرط اساسي به    ها آوري داده  هاي جمع  شدن روش 
هـايي از     هايي از جامعه آماري مبتني است كـه نمونـه           ها بر نمونه    هنجارهاي سنجش نتايج آزمون   

و فرضـيه مـذكور مـورد برسـي      در اين زمينه بايـد داليـل        .شودميطبقات مختلف افراد را شامل      
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آموزان مدارس و افـراد       هاي دانش  ژگييهاي محلي كه با و     چنين نسبت به تهيه نرم     قرارگيرد و هم  
هاي رواني اين سـؤال   كنندگان آزمون براي مصرف.  اقدام شود ،جامعه محلي انطباق بيشتري دارند    

طمينـان كـافي از آن اسـتفاده         چقدر بايد باشد تا بـا ا        شود كه ضريب اعتبار يك آزمون       مطرح مي 
هاي پژوهشي بكـار      براي هدف   اگر آزمون . گيري بستگي دارد    پاسخ اين سؤال به هدف اندازه     . شود
ـ   80/0 تا   70/0رود ضريب اعتبار بين       مي هـا، هـدف     در بيـشتر پـژوهش    . رسـد   نظـر مـي   ه   كافي ب

نـه مـوارد اسـتفاده از        در ايـن گو    .پژوهشگر اين است كه ميزان همبستگي دو متغير را برابر كنـد           
شود ممكن است چندان      هاي خيلي معتبر كه با صرف هزينه نيروي انساني زياد ساخته مي             آزمون

  ).1978نانالي، ( ضروري نباشد
هنگامي كـه آزمـوني   .  دارديها اهميت فراوان ، باالبودن ضرايب اعتبار آزمون    اما در مطالعات باليني   

گيري به حداقل     شود، بايد خطاي اندازه     افراد به كار بسته مي    گيري مهم درباره آينده       براي تصميم 
 مناسبي    ممكن است آزمون   90/0در اين صورت آزموني با ضريب اعتبار        . ممكن كاهش داده شود   

گيري مهم درباره آينده افراد مطرح است، ضريب  است هنگامي كه تصميم  اغلب گفته شده. نباشد
  .اشد ب95/0 بايد بيش از  اعتبار آزمون

  .است  شده  هاي مختلف نشان داده  آمده درمورد انواع آزموندست بهدر جدول زير ضرايب اعتبار 
  

  ضرايب اعتبار
  زياد  متوسط  كم  نوع آزمون

  98/0  92/0  66/0  هاي پيشرفت تحصيلي مجموعه آزمون
  97/0  90/0  56/0  هاي توانايي تحصيلي آزمون

  96/0  88/0  26/0  هاي استعتداد مجموعه آزمون
  97/0  85/0  46/0  هاي عيني شخصيت آزمون
  93/0  84/0  42/0  هاي عاليق نامه پرسش
  98/0  79/0  47/0  سنج هاي نگرش مقياس

  
پيشرفت . را نشان داده است   ها   هاي استاندارد در آن     هايي را تهيه و كاربرد آزمون       تير فرضيه   پولمن

اي اسـت كـه       ي از يك موضوع يـا زمينـه       ها در سطح يا سطوح     دهنده پيشرفت كلي آن     افراد نشان 
  ).1381، شريفي(  دهد  را تشكيل مي محتواي آزمون
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