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   مطالعات اجتماعي درس  پيشرفت تحصيليآزمونطراحي و ساخت 

  پاسخ –پرسش لجستيك مدل  براساس  دبيرستاناول يپايه

 
 2و كمال دراني 1*عبدالمجيد اورنگي

  

  يدهچك

ي اول دبيرستان با هدف از اين ساخت، مقياس پيشرفت تحصيلي درس مطالعات اجتماعي پايه

 نفر از 321 ي مورد مطالعه در اين پژوهشنمونه.  بود3سخ پا-ي پرسشاستفاده از نظريه

خوشه اي گيري   نمونهروشاز بودند كه  تهران اول دبيرستان شهر يآموزان دختر و پسر پايه دانش

چند از نوع  آزمون ابتدا دو فرم همتاي ، اين آزموني در تهيه.شدنداي تصادفي انتخاب  چند مرحله

و بعد ديگر ) رفتاري( آموزشي هايهدفول مشخصات كه يك بعد آن را اي با استفاده از جد گزينه

تعيين  براي( تجربيي دو مرحله دو فرم در هرسپس . داد، ساخته شد را محتواي درسي پوشش مي

 كل آزمون، ينمرهضريب دشواري پرسش، تعيين ضريب تميز پرسش، همبستگي پرسش با 

با  نمونهگروه  در موردو نهايي ) هاي انحرافي نههاي آزمون، تحليل گزيهمبستگي ميان پرسش

 از اين پژوهش حاكي از اين بود بدست آمدهنتايج . شدند از يكديگر اجرا هفتهيك زماني  يفاصله

مدل سه با  فرم الف و ب از روايي و پايايي قابل قبولي برخوردارند و ي ساخته شدههايآزمون: كه

          . زندگي دارندپاسخ برا -  پرسش ي نظريهپارامتري

  

 –  پرسشي نظريهپارامتريمدل سه ،  پايايي،ضريب دشواري، تميز، روايي: هاي كليديواژه

   .پاسخ
 
 
 

                                                
   owmajid@gmail.comر راهبت علمي گروه پژوهشي فناوري آموزشي ئعضو هيدكتراي مديريت آموزشي و  -1

 ت علمي دانشگاه تهرانئعضو هي -2
3 -Item response theory 
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  مقدمه

هاي انساني، مبتني بر دو نظريه  گيري مشخصه  و اندازهسنجش مورد استفاده در ايههشيو   

"سنجيروان"اساسي 
"ت كليئطرح و هي" و 1

سنجي درصدد برآورد رواني نظريه.  هستند2

 قبيل، استعداد، توانايي و پيشرفت آدمي براساس مقادير ازهاي افراد هاي خاصي از ويژگي جنبه

ي ترجمه ،1971 ،3شرتزر، استون ( ثرندايكباورهاي ملهم از كهاين نظريه . كمي و عددي است

 و استباشد داراي كميت اگر چيزي وجود داشته ” كه استبر اين باور ،باشد مي) 1373شريفي، 

 كلي مترصد بدست دادن تئهي طرح و ينظريه. “گيري است  قابل اندازه،آنچه داراي كميت است

اين .  شناختي پويا از آدمي استبهيابي  تصويري جامع و توصيف كننده از خصايص فرد، براي دست

 رفتار، يشاهدههاي م بر روشتربيشآدمي است، “ كليت و وحدت”نظريه كه در پي جستجوي 

هاي مشخص سنجي بر روش كه روانحاليدر . هاي شخصي مبتني استهاي توصيفي و گزارش داده

  ).همان( و سازمان يافته استوار است

 يهاي تحصيلي با الهام از نظريهگيري نتايج فعاليت  براي اندازهشدههاي ميزان  آزمونپيدايش    

هاي قرن بيستم بر  نخستين سالبه 4ثرندايكي ال وليههاي ا از كوششپيرويسنجي و به روان

 آزمايشگاهي مورد استفاده قرار هايوهشژپگيري حاصل از  ها اصول اندازهدر اين آزمون. گردد مي

 ميان آمد كه آزمون پيشرفت تحصيلي به 5هاي پيشرفت تحصيليبعدها مجموعه آزمون. گرفت

هاي نوع جديد   همان نسبت كه كاربرد مادهبه.  بودهانخستين چاپ آن) 1923(استفورد در سال 

ها نيز تغييراتي داده شد تا   شكل اين مادهدر ،يافت هاي پيشرفت تحصيلي گسترش ميدر آزمون

 پذير شود ها امكانهاي وسيع تربيتي با آن ساير هدفو درسي هايدادهسنجش ميزان فهم و كاربرد 

  . )1976آناستازي، (

هاي كالسي  هاي آموزشي و يا آموختهگيري بازده فعاليت  اندازهبرايها كه زمون نوع از آاين    

 ييا سنجش عملكرد يادگيرندگان و مقايسه) 1375سپاسي،  (گوناگون دروسآموزان در  دانش

 ميزان يگيري درباره هاي آموزشي از پيش تعيين شده، بمنظور تصميم هدفبا بدست آمدهنتايج 

بكار ) 1375، سيف(آموزان  هاي يادگيري دانش آموزشي معلم و كوششهايليتفعامطلوبيت نتايج 

  .اندبيني موفقيت آينده اي براي پيش هاي گذشته و وسيله ، شاخصي از آموختهروندمي

                                                

1 -Sychometric  

2 -Holistic 

3- Shertzer e 
4
 E.L.Thorndike 

5 -Achivement Test
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 اساساً ناشي از ، پيشرفت تحصيلي بر بهبود يادگيري و تدريسهايآزمون تأثيرگذاري حدود    

توانند توجه شاگرد را به  بدين معنا كه مي. هاستو كاربرد اين آزمون توسعه ،تهيهاصول حاكم بر 

 بهآموزان را ترغيب كنند كه توجهشان   تدريس جلب كنند يا از آن دور سازند، دانشهايهدف

 و سطحيبه يادگيري .  مهم آن معطوف شوديجنبه محدودي از محتواي درس و يا به تمام حوزه

  يا اطالعاتيتدريسگيري در امر   مناسب براي تصميمهاييداده. زنديا به فهم عميق مطالب بپردا

ها گونه آزمونبنابراين، در ساخت اين. )1985 ،1لند گران( نمايند هيارا سوگيري داراي و مخدوش

 يادگيري،اي معرف از تكاليف گيري نتايج مشخص يادگيري، نمونه اندازه: مانندرعايت اصولي 

 ،گوناگون براي مقاصد هژوي پرسش، تدوين متناسب با كاربردهاي ترين نوعانتخاب مناسب

 از گونهاين يهاي تدريس از ضروريات اساسي تهيه پايايي و انعكاس هدفترينبيشبرخورداري از 

  ). 1375آبادي،   لطف(هاست آزمون

ها از  آزموناين نوع. باشند  ميهژوي دروس هايآزمونهاي پيشرفت تحصيلي يكي از انواع آزمون    

آموزان در   هاي دانش گيري آموخته كه براي اندازه...  زبان و رياضيات،هاي علوم تجربي، قبيل آزمون

شوند، ابزار مفيدي براي ارزشيابي سطح   تهيه و استاندارد ميهژوي آموزشي يبرنامهيك درس و يا 

 ملياي يا  حلي، منطقهآموزان كالس در مقايسه با سطح م  و نقاط قوت و ضعف دانشمعلومات

 تدريسهاي كند تا هدف ها معلمان را كمك ميگونه آزمون اينهايتحليل پرسش. آيند بشمار مي

 مدنظر ، استنبودهها عمل مورد توجه آندر هايي را كه خود را بهتر بشناسند و يا آن دسته از هدف

 نمايند، يادگيري روشنآموزان  انشقرار دهند، كار گذشته را اصالح نمايند، انتظارات خود را از د

هاي دفتر همكاري( كنند متمركزآموزان را بهبود بخشند و توجه خود را به برنامه درسي  دانش

 يترين وسيلهعنوان مهمه ها باين نوع آزمون). 1379 المللي وزارت آموزش و پرورش، علمي بين

.  ذهني تقسيم نموديا 3 غير عينيو 2 دو دسته عينيبهتوان  گيري پيشرفت تحصيلي مي اندازه

  هاي عيني هستند كه هم در سنجشترين آزمون از متداوليكي 4اي  چند گزينههايآزمون

هاي گوناگون تحصيلي مورد استفاده واقع   يادگيري در زمينهسنجش و هم در گوناگونهاي توانايي

يت كم در مقابل حدس ها، حساس از لحاظ يكنواختي پرسشهاآزموناين نوع از . شوندمي

  ).1375سيف، (هاي عيني هستند ها بهترين نوع آزمون  پاسخنامهتصحيحكوركورانه و سهولت در 

                                                

1- Gronlund  
2
 - Objective 

3
 - Subjective 

  .باشدها مي  پژوهش نيز ناظر بر ساخت اين نوع از آزموناين -4
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. گيرد ها دو نظريه مورد استفاده قرار ميگونه از آزمون اينهايه نمرتفسيرتحليل و ،  تجزيهدر    

 ينظريه. باشد مي"خ پاس- پرسش" يگيري و ديگري نظريه  اندازه"كالسيك" ييكي نظريه

 هايه تحليل و تفسير نمر، يك مدل مفهومي و آماري بمنظور تجزيهيهياراگيري با  كالسيك اندازه

 آزمودني توسعه دهد و اين بينش ي تا استنباط و برداشت آزمونگر را از نمرهكند ميها تالش آزمون

 پاسخگويين و جداي از توان فرد براي  مشاهده شده آزموي آزمونگر القاء نمايد كه وراي نمرهبهرا 

 خود، گيري تصميم تفسير و ،، عوامل ديگري را مدنظر قرار داده و در تعبيرهاي آنبه پرسش

اي از   شدهمشاهده ي تئوري كالسيك هر نمرهاساسبر . پيرامون سطح صفت آزمودني دخالت دهد

 ديگر، با بيانبه . خطا يقي و نمره حقيي نمره: ازندپذير تشكيل شده است كه عبارت دو جزء جمع

آيد كه اگرچه  ها بدست مي آنبراي هاييه يك فرد يا گروهي از افراد، نمردر مورداجراي يك آزمون 

 صفت يا توانايي مورد سنجش حقيقي اين نمرات را معرف ميزان و آنانست  امطلوب آزمونگران

 به آزمون از اجراي بدست آمده ينمرهذير ، اما به علت يك سري عوامل دخيل و گريز ناپدانندمي

 در پيوستار خصيصه نبوده و فرد جايگاه حقيقي بيانگرخودي خود، گوياي ميزان حقيقي صفت يا 

هايي كه  قابليتبا وجود نظريه اين. )1986مهرنز و لهمان،  (اي بيش نيست  مشاهده شدهينمره

دليل ضعف در برخورداري از ه ب:  عبارتند ازها آناهم هاست كبر آن مترتب هايي نيز  ضعف،رددا

. هاي پرسش دقت الزم را ندارد روي شاخصاز جامعه پارامترهاييك بناي نظري محكم، برآورد 

رسد، يعني واحدها يكسان نيست و در صورتي اي نمي مقياس فاصلهبه  گاهگيري هيچ سطح اندازه

بتاً يكساني را اندازه بگيرند و از دشواري  نسي محتوايهاي كه پرسشرسيم ميبه واحدهاي يكسان 

قابل مشاهده و محاسبه )  حقيقي و خطاينمره(هاي اين تئوري   باشند ـ مفروضهبرخورداريكساني 

 گرفت نظرهاي متفاوت، براي همه يكسان در ي اعداد يا تواناييمثالُ واريانس خطاهاي همه. نيستند

 در عملكرد فرد در پاسخ دادن يهاي فهميد كه چه تواناييتواننمي كاربرد اين نظريه راهاز . شوند مي

كه اين تئوري از مدل رياضي خاصي گرفته نشده، طبعاً نظر به اين. استبه پرسش تأثير داشته 

  ).1375؛ سپاسي، 1378زاده،   سليمي (د ندارارزشيابيمالكي براي 

هاي صفت مكنون در اي از مدل بقه لرد براي تشخيص طيبه وسيله پرسش ـ پاسخ كه ينظريه    

 منطقي آلفرد بينه ي با الهام از انديشه،)1372هومن، ( گرديده هياراهاي دو ارزشي ارتباط با پرسش

بر مرتبط بودن، افزايش نسبت كودكاني كه پاسخ درست يك پرسش را ) 1990گرانالند، لين و (

 ، است كه با افزايش تواناييبر اين باورموده و  توانايي استفاده ني سن، از واژهافزايشدانند با  مي

 ينظريهتوان گفت كه  با اين وصف مي. يابد  پاسخ درست دادن به پرسش نيز افزايش مياحتمال

جاي ه در اين نظريه ب). 1989آلن، (پرسش ـ پاسخ بر نظريه يا الگوي صفت مكنون استوار است 

شود و   آزمون توجه ميهايپرسشه شده به تك تك هاي داد كل آزمون، بر پاسخهايهتأكيد بر نمر
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توان   ميراهاي دست يافت كه از آن معادلهتوان به   رياضي مييهاي پيچيدهگيري از مدل با بهره

كه ضمن آن.  از توانايي آزمون شونده تلقي نمودتابعياحتمال پاسخ درست به يك پرسش آزمون را 

 پرسش، طراحي آزمون براي مقاصد يبازه  داوري درجهتهاي پرسش بيني برخي از ويژگي پيش

هاست را نيز  از حل آنناتوان كالسيك ي كه نظريهآموزشيگيري  ل اندازهي از مسابرخي و حل هژوي

  ).1985گرانالندولين، (گردد  موجب مي

) دشواري و تميز(عدم وابستگي به پارامترهاي پرسش :  عبارتست ازنظريه اصلي اين هاي ويژگي    

 كل يها هستند با نمرههايي كه بيانگر توانايي آزمودني  عدم وابستگي نمرهآزمون،با گروه مورد 

 آزمون و هايهاي تك تك پرسشهاي همتا براي برآورد پايايي، توجه به ويژگي آزمونوآزمون 

  ).1985هميلتون و سؤامي ناتان، ( الگوي دقيق براي برآورد توانايي آزمودني يك يهيار

 –ي پرسش  با استفاده از نظريه پيشرفت تحصيليهاي آزمون مربوط به يپيشينه بررسي در    

 آزمون پيشرفت هنجاريابيجهت ساخت و ) 1378 (مشتاقيانتوان به پژوهش پاسخ در ايران مي

)  پرسش45هركدام حاوي  (ب پرسش در دو فرم الف و 90تحصيلي علوم تجربي، آزموني محتوي 

 بر ذكر شدهنتايج تحليل آزمون . نمود سوم راهنمايي اجرا يآموزان پايه گروهي از دانش در موردرا 

چنين كل آزمون با مدل لجستيكي سه ها و هم داد كه پرسشنشان  پاسخ-پرسش  مدل اساس

  . دن داربرازش P) >. 001(پارامتري در سطح 

ي كالسيك وارد است، به نظريههايي كه شود، با وجود محدوديتگونه كه مشاهده مي    همان

 پاسخ استفاده –ي پرسش هاي انجام شده در داخل كشور از نظريهتعداد محدودي از پژوهش

            يبه همين منظور، در اين مطالعه سعي شده است فرايند استفاده از نظريه. اندنموده

 براي دانش آموزان  پاسخ در ساخت آزمون پيشرفت تحصيلي درس مطالعات اجتماعي–پرسش 

  .ي اول دبيرستان تبيين شودپايه

 

  پژوهش روش

به نسبت  (موزان دختر و پسرانش آاز د  نفر324مورد مطالعه در اين پژوهش  ينمونهگروه     

به صورت      كه بودند  شهر تهران ي مدارس دولتي روزانههاي دبيرستان اول يپايه) مساوي

براي ساخت آزمون پيشرفت تحصيلي، ابتدا . انتخاب شدنداي هاي چند مرحلگيري خوشهنمونه

 اجتماعي مطالعات فصول درس يكليه) رفتاري(هاي آموزشي هاي كلي محتوايي و هدفهدف

سپس با استفاده . ددنشبندي و طبقهاستخراج با استفاده از جدول مشخصات  اول دبيرستان يپايه

و  هر مطلب يهي صرف شده براي ارازمانحجم مطالب، ه از ها دو فرم آزمون همتا با استفاداز آن

 114و ب، هر كدام داراي الف فرم (ساخته شد  ،تعداد صفحات اختصاص داده شده به هر مطلب
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هاي   ابهام،هاي آموزشيمحتوا و هدف: از نظر فرم آزمون ساخته شده دواز بررسي  پس). پرسش

 وحدت در  وگيري  موضوع مورد اندازهباباهت ها، ميزان ش احتمالي در متن پرسش و گزينه

هاي آزمون. گرديدتهيه يك راهكار واحد فرم با يكديگر، براي هر دو گيري اهداف آموزشي  اندازه

 اول يآموزان دختر و پسر پايه اي از كليه دانشچند مرحلهاي خوشهگيري   نمونهراه ازساخته شده 

بر روي گروه ( تجربي و نهايي يمرحلهدو در ، ر تهران شهي مدارس دولتي روزانههايدبيرستان

با  از اين مطالعه بدست آمدهنتايج سپس . درآمد زماني يك هفته به اجرا يفاصله، به )نمونه

، تحليل هاتميز، همبستگي پرسش، ضريب ضريب دشواريشامل (ي كالسيك استفاده از نظريه

و  پاسخ –پرسش مدل لجستيك  و )تبار آزمون انحرافي و بدست آوردن پايايي و اعهاي گزينه

ها از نرم افزار  براي تحليل داده. و آگاهي پرسش مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتويژههاي  منحني

  . 2استفاده شده است 1پارامتري پل

 

  ها يافته

جه به  توبا  و بالف ي ساخته شدهوندو فرم آزم: اين مطالعه نشان داد كه بدست آمده ازيج نتا    

هاي  ميزان معرف محتوا بودن و تناسب با هدفنظر از مطالعات  درسيتجربه  بادبيران اتنظر

 درس مطالعات اجتماعي از روايي محتوايي نسبتاً محتوايي يرفتاري تدوين شده با توجه به حوزه

 مورد 3 هر دو فرمي تدوين شدههاي پرسشروي هم رفته، رابطهدر اين .  استبرخورداري مطلوب

 از ابهام در نگارش، درك اصطالحات، آگاهي جهتهاي تهيه شده آزمون سپس. تأييد قرار گرفتند

 15(و پسر)  نفر15(آموزان دختر   نفر از دانش30 در مورد...  و آزمونرسا و گويا بودن راهنماي 

 پرسش 114 اب الف آزموني فرم تجربي، اجرا در. گرفتها انجام  اصالحات الزم در آنو اجرا) نفر

 خوده ب كل آزمون، ي با نمرهپرسش نظر ميزان همبستگي هر ازـ را 14/0تا  + 69/0 بين اي دامنه

 ،شناختيهاي  هاي رفتاري تدوين شده و حيطه توجه به هدفبااختصاص داد كه در اصالح نهايي 

 فرم ب ونآزم. 4يدگرد انتخاب نهايي آزمون الف فرمي ساخت برا 41/0 ضريب همبستگي ترنكم

 با پرسش ميزان همبستگي هر نظر از محاسبه شده ضرايب كه  پرسش بود114نيز مشتمل بر 

                                                
1 - PARAM-3PL 

2 - PARAM-3PL is a public domain, freeware tool for calibrating items and individuals using the 

3 parameter logistic item response theory model. Parameterization uses Newton-Raphson 

maximum likelihood estimation as outlined in Lord (1980).  
 . كه از آزمون حذف شدندپرسشجز چند ه ب -3

 .كاهش يافت پرسش 55  هر دو فرم آزمون در اجراي نهايي بههايپرسش- -4



 1389پاييز  / 1ي شماره / 1جلد /شناختيهاي روانمدلها و روشي مجله

 

7

 درداد كه  اختصاص ميخوده ب را -17/0 تا 65/0 بين اي دامنه كل آزمون براي اين فرم نيز ينمره

  . 1شدند انتخاب 36/0 ي كمينه تدوين شده با ضريب همبستگيهايپرسش نهايي اصالح

 گروهيك  در مورد ده روز يفرم الف و ب تقريبا با فاصله آزمون، هر دو روايي مالكيدر تأمين     

   هاي بدست آمده از اين دو فرم با همبستگي نمره سپس . اجرا درآمدبه مورد مطالعه ينمونه

 .يدگردمحاسبه   كننده در آزمونشركتآموزان   دانشخردادماهدرس مطالعات اجتماعي  هايهنمر

 كه هر  آمدبدست) 48/0(و براي فرم ب) 46/0( فرم الف براي اين همبستگي از بدست آمده نتايج

  .  دار بودندمعني (p<.001)هزارم   يكازتر دو در سطح كم

  

    هاي درس مطالعات اجتماعي  ميزان همبستگي آزمون هاي فرم الف و ب با نمره-1جدول 

  آموزان در خردادماهدانش

ها و ي آزمونرابطه  ي فرم بنمونه  ي فرم الفنمونه

  كوواريانس  ميزان همبستگي  كوواريانس  ميزان همبستگي  درس اجتماعي

  04/13  48/0  30/13  46/0  ي درس اجتماعينمره

  7/132  73/0  01/206  ----  ي فرم الفنمونه

  42/173  ----  ----  ----  نمونه فرم ب
(p<.001)                    N=321 

هر كدام داراي ( الف و ب بخش تهيه شده در دو هايفرم ها، پايايي آزموني محاسبهبراي    

 نتايج. يدگردآموزان اجرا   از دانشگروه ده روز بر روي يك ي زمانيبا فاصله) يكصدوچهارده پرسش

   رمهزا تر از يك سطح كمدر داد كه نشان فرم الف و ب آزمون دوين ب را) /. = r 73( رابطه

   . بودداريمعن

 تشخيص، قدرت ( سه پارامتريلجستيكي آزمون فرم الف با مدل نظري هاي تحليل پرسشدر    

جز ه ب( فرمين ا هاي پرسشيهمه تقريباً كه آن است بيانگرنتايج  )سطح دشواري و عامل حدس

اسبه شده  خي دو محو) 14و 10، 9( آزادي يدرجه ا ترتيب ببه، 2)55و  37، 24 هايپرسش

 پاسخ – پرسش ييهنظر الگوي با و ه بوددار معني (p<.05)تر از  در سطح كم6/26و 7/18، 5/17

  . رندبرازندگي دا

                                                
 .هزارم معني دار بودند ته شده بر هر يك از دو فرم آزمون در سطح يكهاي در نظر گرفكمينه - 1
دهند و چنانچه  كه از نظر هدف آموزشي سطوح ادراك و دانش را مورد سنجش قرار مي به دليل اينپرسشاين سه  -2

ها خودداري ن وارد مي شود، بنابراين از حذف آآسيب از نظر محتوايي به آزمون ، مجموعه آزمون حذف شوندفهرستاز 
 .كندها را تأييد مي آنهاپرسشاين  در مورد  كالسيكي تحليل نظريه،چنينهم. شده است
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نشان داده شده باالتر از يك ي موارد در فرم الف، در همه (a)  پارامتر ضريب تشخيصياندازه    

ترين ضريب  عنوان پايينه رد بخطاي استاندا% 6 با 2 پرسش براي 01/1 آن از ي دامنه.است

عنوان باالترين ضريب تشخيص ه  خطاي استاندارد و ب18/0 با 48 براي پرسش 31/3تشخيص تا 

ترين قدرت شيب را  كم2ترين و پرسش  بيش48 كه پرسش معناستاين بدان . گسترده شده است

ات اجتماعي از نظر  پيشرفت تحصيلي درس مطالع، از آزمونفرم اين هايپرسشبر اساس . داراست

چنين، بر اساس  هم. ـ پاسخ در سطح مطلوبي قرار دارندپرسشميزان تشخيص با مدل الگوي 

به .  متوسطي برخوردارند(b)  آزمون از سطح دشواريهايتمامي پرسش پاسخ - ي پرسش نظريه

 آن به  و سخت هستند كه كسي نتوانسته باشددشوار نه آنچنان ها هيچ يك از پرسش، ديگربيان

 ،در اين تحليل. گونه ساده كه همگي توانسته باشند به آن پاسخ درست بدهندپاسخ دهد و نه آن

ها عنوان دشوارترين پرسشه  نفر ب321 نفر از 112 از سوي صحيح ي با انتخاب گزينه42پرسش 

(b=1/099) عنوان ه  نفر ب321 نفر از 257 يبه وسيله صحيح ي با انتخاب گزينه4 پرسش

 بدست ضرايب يشوند كه در مجموع مقايسه قلمداد مي) b =- 154/1( آزمونپرسشترين  ساده

 هايپرسش فرم الف آزمون با شاخص ضريب دشواري تعيين شده براي هايآمده براي پرسش

 دشواري قرار سطحترين   از آزمون در مطلوبفرم ن ايهايدهد كه پرسش اي نشان مي چهارگزينه

  .دارند

 با 48 كه پرسش دهد مينشان  نتايج آزمونفرم الف ، (c) شاخص حدس پارامترليل     در تح

از   صحيح آني گزينهتصادفي احتمال انتخاب هادر مقايسه با ساير پرسش) 28/0(شاخص حدس 

در مقايسه با ساير ) 10/0( با شاخص حدس 26تر است و پرسش  گروه ضعيف بيشافرادسوي 

 افراد يوسيلهه  و تصادف بحدس يپاسخ صحيح آن از روكه ان دارد تر امك آزمون كمهايپرسش

 فرم هايپرسشگونه قضاوت كرد كه تقريباً همه  اينتوانيم ،ينابنابر. گروه ضعيف انتخاب شود

 .دارد برازندگي IRT پاسخ با الگوي – پرسش ي نظريهبراساسالف آزمون درس مطالعات اجتماعي 

  .ه شده است اراي2اين نتايج در جدول 
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  1پاسخ-ي پرسش هاي فرم الف بر اساس الگوي نظريه تجزيه و تحليل پرسش-2جدول 

  هاي آزمونپارامترهاي پرسش
  سئوال ها

a  b  c 
  احتمال برازش

1  111/1  133/1  243/0  463/0  

2  010/1  525/0  241/0  406/0  

3  538/1  831/0  224/0  265/0  

4  605/1  154/1  196/0  797/0  

5  225/1  680/0  156/0  278/0  

6  51/1  033/0  169/0  703/0  

7  264/1  531/0  168/0  251/0  

8  468/1  494/0  151/0  125/0  

9  090/2  160/0  170/0  352/0  

10  371/1  209/0  170/0  330/0  
N = 321  

 شيب پارامترهاي يي انجام شده در رابطه با فرم ب آزمون نيز در خصوص محاسبههايلتحل    

(a)، دشواري (b) حدس و (c) جز ه  بفرمين ا هاي پرسشيهمه تقريباً كه دهديز نشان مين

ين سه ا حالي كه در. رند برازندگي داپاسخ – پرسش ييهنظر الگوي با ،54 و 36، 11 هايپرسش

 ضريب ، 44/0 و 49/0، 46/0 با ترتيب به دروني همساني نظر كالسيك از ي نظريهبراساس، پرسش

هاي انحرافي درسطح نسبتاً مطلوبي قرار   تحليل گزينه،ينچنهم و 35/0 و 48/0، 61/0 بادشواري 

 از ها اين است كه تمامي پرسشبيانگر فرماين  برآورد تشخيص يا ضريب (a) شيب پارامتر. دارند

 استاندارد خطاي /.5 و 88/0 با 6 پرسش آن براي يضريب تشخيص مناسبي برخوردارند و دامنه

 20/0 و شيب 18/3 با 45ترين ضريب تشخيص و پرسش   پايينعنوانه ب مجموعه آزمون كه در

پارامتر  . شده استگسترده 31/2عنوان باالترين ضريب تشخيص با تفاضل ه خطاي استاندارد ب

 آزمون از سطح دشواري قابل قبولي هايدهد كه تمامي پرسش نشان مي، (b)سطح دشواري 

 نفر در 134 و 115 يبه وسيلههاي صحيح   به ترتيب با انتخاب گزينه38 و 54 پرسش. برخوردارند

 با 2هاي آزمون و پرسش ترين پرسشعنوان سخته ب) 206/1( دشواري ضرايبهر پرسش و 

ترين   سادهعنوانه ب) b = - 233/1( نفر و ضريب دشواري 258 يبه وسيله صحيح يانتخاب گزينه

كه دهد نشان مي فرم ب آزمون، در، (c)پارامتر حدس . ندشو پرسش آزمون در فرم ب تعيين مي

                                                
 جدول فرم ب نيز ،چنينهم.  ارائه شده استپرسش 10 تحليل ي در اين مقاله به دليل حجم زياد جدول، نتيجه- 1

 .ه نشده استيارا
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تر پاسخ صحيح  ممكن است بيشها،پرسش در مقايسه با ساير 33/0 با شاخص حدس 24پرسش 

%) 88( با شاخص حدس 53 و پرسش شود تصادفي انتخاب يه گونهآن از سوي افراد گروه ضعيف ب

 صحيح آن از سوي افراد گروه ضعيف پاسختر  آزمون ممكن است كمهايدر مقايسه با ديگر پرسش

   . تصادفي انتخاب شوديه گونهب

گونه كه در ، همان1 ب وهاي فرم الف   آزمودنيتواناييمنحني تابع آگاهي و خطاي استاندارد     

طرف، آگاهي مناسبي را دو  يك انحراف استاندارد از ي محدودهدرنمودار نشان داده شده است، 

ترين بيش. هاي مقياس توانايي ناچيز است دهندگي آن در كرانه آگاهيميزان ولي ،دآور فراهم مي

ه يگيري نيز همزمان ارا در اين شكل نمودار خطاي اندازه. باشد مي θ = 0 در دهندگيميزان آگاهي

 گيري اندازهتوان دريافت كه بين ميزان آگاهي و خطاي   نمودار آگاهي ميي است كه با مقايسهشده

 كاهشگيري   كه با افزايش آگاهي ميزان خطاي اندازهايه گونهب.  معكوس وجود دارديبطهرا

 براي فرم ب و پرسش 50ي فرم الفبرا(هاي آزمون  تقريباً مجموعه پرسش، ديگربيانبه . يابد مي

  .سازند آموزان با سطوح متوسط توانايي فراهم مي  آگاهي را براي دانشترينبيش) پرسش 45

 

  
  هاي فرم الف  آزمودنيتواناييتابع آگاهي و خطاي استاندارد  -1 نيمنح

  

  

                                                
 شدهارايه  شده براي فرم آزمون الف و ب، فقط منحني فرم الف  به دليل تشابه بسيار زيار هر دو منحني ترسيم-1

  .است
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 در اين مقاله براي  پرسش در هر يك از سطوح توانايي،پارامترهاي بين ي نمايش رابطهبراي    

  .  ارايه شده است و آگاهي پرسشويژه منحني هاي آزمون فرم الفتنها يكي از پرسش

  

  
  الف فرم از 46 پرسشي ه و آگاهژي ويمنحن - 2 يمنحن

 ، از فرم الف46 پرسش 2 منحني (a) پارامتر شيبشود، در تبيين گونه كه مشاهده مي    همان

 با افزايش سطح توانايي، احتمال پاسخ درست به اين ، ديگربيان به . داردماليميشيب نسبتاً 

 پاسخ صحيح احتمال θ = - 5/1در توضيح اين مطلب، در . يابد  به نسبت افزايش مينيزپرسش 

 واحد 5/3 يعني افزايش ،باشد  مي98/0 احتمال برابر تقريباً همين θ+ = 2 و در 21/0برابر تقريباً 

        اين پرسش تا،چنينهم. شود افزايش در احتمال پاسخ درست مي77/0،  تواناييمقياسدر 

6/1 - = θ 6/1 تا -4(طوح از توانايي  نيست، چرا كه در اين سضعيف به تميز افراد قوي از قادر - (

اما براي ، باشد  زيرا منحني مربوط در اين محدوده تخت ميكند نمياحتمال پاسخ صحيح تغيير 

پارامتر سطح  در توضيح ،چنين هم.يابد قدرت تميز اين پرسش افزايش ميتدريجه بسطوح باالتر 

مورد نظر برابر با شيب  دشواري پرسش سطحشود كه  پرسش ياد شده مشاهده مي(b)دشواري 

 قرار -15/0در تتاي برابر با  پرسشاين جا براي  در اينكه منحني است يبيشينهخط مماس بر 

  . گيردمي

 حدس پارامتر يا پاسخ از روي حدس( )θ > - 4(تر از  تتاي كمتوانايي موفقيت فردي با احتمال    

(c) ( 17/0 ياد شده برابر منحنيمطابق با = c الف به فرم 46منحني آگاهي پرسش . باشد مي 
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، ) استبيشينه پرسش مربوط يكه در آن شيب منحني ويژه (θ = - 15/0 در تتاي 9/0ميزان 

  . دهد  بدست ميراترين آگاهي بيش

  

  گيري  و نتيجهبحث

هاي ها مانند همبستگي پرسشها نشان داده شد، در برخي شاخصگونه كه در بخش يافته    همان

بر اساس اين نظريه، هر دو فرم آزمون در . ي كالسيك نيز استفاه شده استزمون از نظريهدو فرم آ

 -در استفاده از مدل لجستيك پرسش. هاي مورد نظر از وضعيتي مناسب برخوردار بودندشاخص

و در ) 24، 37و  55(جز سه پرسش، در فرم الف ه ب( آزمون فرم هر دو هاي پرسشيكليهپاسخ 

كه   نشان دادآزمونمنحني توانايي هر دو فرم . با اين الگو برازندگي داشتند)) 11، 36  و54(فرم ب 

 آزمون، آگاهي مناسبي را هاي، پرسش-1تا + 1طرف دو  يك انحراف استاندارد از يدر محدوده

  . است θ = 0 در دهندگيترين ميزان آگاهيآورند كه بيش فراهم مي

 پيشرفت تحصيلي ساخته شده در درس مطالعات اجتماعي ونآزم هر دو فرم     روي هم رفته،

 با مدل لجستيكي سه و بوده روايي و پايايي برخوردار ترينبيش اول دبيرستان از يبراي پايه

 ي شده براي درس مطالعات اجتماعي پايهساخته دو فرم آزمون ،بنابراين. دن داربرازندگيپارامتري 

 يادگيري، گوناگونگيري سطوح   براي اندازهمناسب يتوانند مالك ي م زياداحتمالبه اول دبيرستان، 

بشمار    ي دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعي شناخت ابعاد يپيشرفت تحصيلي و مقايسه

 بويژه در ، پيشرفت تحصيلي ساخته شدههايآزمون مقايسه با ساير در هااين آزمون.  شوندروندمي

  . استبرخوردار از برتري نسبي جهت چند از  زياد،احتمالبه ايران 

 با يكي از دروس علوم انساني، صرف نظر از درس مطالعات رابطهكه اين آزمون در  ايننخست -

جز آزمون پيشرفت تحصيلي زبان فارسي در ه  است كه در ايران بشدهاجتماعي، تدوين و ساخته 

 ،ا دروس علوم انساني ساخته شده استكه در رابطه ب) 1377شريفي،  (راهنمايي ابتدايي و يدوره

 .  استنظير كمدر نوع خود 

.  استشده پاسخ استفاده – پرسش يكه در تجزيه و تحليل اين آزمون از الگوي نظريه آندوم -

هاي عملي   نظر مباني نظري و جنبهاز ،)1980لرد،(  صفت مكنون استوار استي الگو كه بر پايهاين

 پرسش يهاي خصيصه  كه در منحنيگونههمانروش كالسيك است و تر از  متفاوت و پيشرفته

 پارامترهاي شيب، دشواري و حدس است، نشان داده شده ها از پرسشبرخي براي ،ترسيم شده

  .اند مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته

ده  ساخته شتحصيليهاي پيشرفت هاي ديگر اين آزمون در مقايسه با ساير آزمون جمله ويژگياز -

 . آورده استبدست ) فرم الف و ب(، روايي و پايايي بسيار بااليي است كه اين آزمون )بويژه در ايران(



 1389پاييز  / 1ي شماره / 1جلد /شناختيهاي روانمدلها و روشي مجله
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