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  چکیده
 اي در ینهچندگزي ها سؤالي برآورد پارامترها« با عنوان مطالعۀ حاضر

ي ریزشی براي ها آزمونروي » ي آموزشی مجازيها نظامشیابی زار
، ها سؤالآزمون انجام پذیرفت. براي برآورد پارامترهاي  از تکرارممانعت 
آزمون نهایی دانشجویان ریزشی یک نیمسال تحصیلی  49ي ها نامه پاسخ

) نسبت p( هر سؤالمدل کالسیک، درجه دشواري  در بررسی گردید.
) ضریب Rpbisو قدرت تشخیص ( ها یزمودنآي درست به کل ها پاسخ

شود،  یمدر نظر گرفته  آزموني با کل ا نقطهي ا رشتههمبستگی دو 
حتی یک سؤال خیلی آسان و  ها % آزمون7/89در  -1محاسبات نشان داد: 
حتی یک سؤال خیلی سخت  ها آزمون %26/63در  - 2روا مشاهده نگردید. 

بدون سؤال ناروا است.  ها آزمون% 04/2فقط  -3مشاهده نگردید.  نو روا
 و حدود ي ناروا، دوباره نمرة دانشجویان تعیینها پس از حذف سؤال

ي ناروا، ها ماده با حذفافراد از کمند ریزش جستند. به این ترتیب  11/15%
اتالف منابع  از یابد، میي ریزشی به شدت کاهش ها درصد آزمون

ي و مبنا تر پیشرفت تحصیلی دانشجویان واقعی مالك شود، میجلوگیري 
  آورد. یمهاي بهتر را براي دانشگاه فراهم  گیري یمتصم

  
اي، درجۀ دشواري  ینهچندگزمدل کالسیک، آزمون  :هاي کلیدي واژه

  سؤال، قدرت تشخیص سؤال، مرکز آزمون دانشگاه پیام نور.
  
  
  
  
  

  
 

Abstract 
Present study, titled “Estimating the parameters of 
multiple-choice questions in the evaluation of the 
educational systems virtual" was performed on failed 
test to prevent the repetition of tests. For parameters 
estimation of the questions, responses of 49 final test of 
failed students was investigated in an academic 
semester. In the classic model, the degree of difficulty 
of each question (p) the proportion of correct responses 
in all subjects, and judgment (Rpbis) double-stranded 
correlation with the test point considered, the 
calculations showed: (1) In-89.7% of tests there wasn’t 
even a very easy and reliable question. (2) In 63.26% of 
tests wasn’t observed even a very difficult and reliable 
question. (3) Only 2.04% of tests is without unreliable 
question. After deleting the unreliable questions, the 
students’ marks were determined again and about 
15.11% of students passed the test. Thus, by deletion 
unreliable questions, percent of failed tests reduced 
remarkably, the waste of resources is prevented, the 
criteria of students’ academic achievement became real 
more and provided better basis for decision-making in 
university. 
 
Keywords: Classical Model, Multiple-Choice Test, 
The Degree of Question Difficulty, The Power of 
Determining Answer, PNU Test Center. 
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  مقدمه
 اهداف عمده از یکی دانشجویان تحصیلی پیشرفت ارزشیابی
به ویژه دانشگاه پیام  و ها هکشور، دانشگا عالی آموزش مراکز
 در و دانشجویان یادگیري میزان وسیله زیرا به این است نور

شود.  می یريگ اندازه آموزشی اهداف به میزان دستیابی نهایت
به  نقش دانشجویان تمایز در تنها نه مؤثر یک ارزشیابی

کمک  نیز مدرس يها فعالیت ارزیابی به بلکه دارد سزایی
 قرار دهیم سنجش مورد را چیزي نتوانیم اگر که زیرا کند می
کرگ یراقی و  ۀگفت به بود. نخواهیم آن بهبود به قادر

 در مهم يها جنبه) ارزشیابی یکی از 1389همکاران (
 بر تا سازد یم فراهم را امکان این و بوده آموزشی فرایندهاي

 با و شده شناسایی آموزش ضعف و قوت نقاط آن نتایج اساس
 و تحول ایجاد در ها یینارسارفع  و مثبت يها جنبه تقویت
  شود. برداشته مناسبی يها گامآموزشی  نظام اصالح

ي ها تالشکنند که  یم) بیان 1385همکاران (دالور و 
در دهۀ  یريگ اندازهنخستین براي تکوین نظریۀ کالسیک 

ي دیرینه براي ساخت و ها روشآغاز شد. این نظریه، از  1890
در حوزة علوم انسانی است که از اوایل دهۀ  ها آزمونتوسعۀ 
یین میزان و تعیري گ اندازهي ابزارهابراي توسعۀ  1900
ي امتحانات استفاده گذار نمرهبا نظریه و  ها آزمونخوانی  هم

  شده است.
ي در طی روند ساز آزمون) معتقد است فرایند 1375هومن (

متمایز و  کامالًتاریخی تکوین و تکامل خود با دو جنبۀ 
سو و نظریۀ آماري  از یک آزمونمجزاي ساخت و پرورش 

  از سوي دیگر مواجه بوده است. آزمونبراي تجزیه و تحلیل 
 اي ینهچندگز يها آزمون عینیت و اجرا ي،گذار نمره سهولت
 وسیع يها سنجش اصلی در ابزار عنوان به که شده سبب
) 1375 ،از هومننقل ثرندایک (گیرد.  یم قرار استفاده مورد

 همه وجود با اي چندگزینه يها سؤال عقیده دارد نوشتن
 به کردن آن کامپیوتري و مکانیزه جهت در که ییها تالش
  شود. یم تلقی هنر یک عنوان به همچنان است آمده عمل

 يها آزمون از عمده دلیل چند )1386سیف (به اعتقاد 
 و تعلیم در حوزه ها آزمون انواع سایر از بیش اي ینهچندگز
 است قادر آزمودنی آنکه علت به شود: اول یم استفاده تربیت
 به عبارتی و دهد پاسخ را سؤال تعداد زیادي معین زمان در

 ي آموزشیها هدف از زیادي تعداد محدود زمان یک در دیگر
 اینکه دوم .بگیرد اندازه را درس محتواي از مهمی بخش و

 و غلط و صحیح يها آزمون به اي نسبت ینهچندگز يها آزمون
به  را کورکورانه زدن حدس امکان کمتر اي ینهدوگز

 این از بیشتر استفاده براي سوم دهند. دلیل یم شونده آزمون
 در و آن تفسیر و تصحیح و يگذار نمره در سهولت آزمون نوع

  .استینه و هزدر نیروي انسانی و وقت  ییجو صرفه نتیجه
نوع  ) این1390نژاد،  یو فلسفنقل از کریمی شریفی ( در مقابل
 ها آزمون این ساختن اینکه جمله از دارد یزن معایبی ها آزمون
 غلط - صحیح يها آزمونبا  مقایسه در و است دشوار بسیار

وقت  مستلزم درست گزینه کردن پیدا و ها آزمون این خواندن
  است. زیادتري
 تحصیلی پیشرفت و استعداد اي ینهچندگز يها آزمون امروزه

 استفاده مورد ها یتموقع سایر بیش از تربیت و تعلیم حوزة در
تعداد  چه اي ینهچندگز آزمون یک اینکه اما گیرد یم قرار
 باشد، برخوردار پایایی حداکثر از تا باشد داشته باید گزینه
  ).1390ژاد، درتاج،  ن (کریمی، فلسفی .است بحث مورد همواره

 سؤاالت طرح پیام نور دانشجویان براي نحوة ارزیابی متداول
 يها آزمونبه  که اي ینهچندگز يها آزمون است. اي ینهچندگز
 اخیراً که هستندعینی  آزمون انواع از یکی دارند شهرت تستی
 توجه مورد ی آنسنج روان هاي یژگیو محاسبه دلیل به

 اگر ها آزمون نوع این .اند گرفته قرار يساز آزمون متخصصان
 تمام یريگ اندازه شوند، براي ساخته کافی مهارت و دقت با

 يها رشته تمام در فکري و سطوح تمام در درس اهداف
 در که استاندارد يها آزموناکثر  هستند. مناسب تحصیلی
 مختلف سطوح در دانشجو براي گزینش که المللی ینب سطح

است ولی  اي ینهچندگز نوع از پذیرد، یمانجام  تحصیلی
با  آن کردن همراه روش این از استفاده شرایط بهترین
  است. ارزیابی دیگر يها روش

پیام نور، افزون  در دانشگاهي نهایی پایان ترم ها آزموناجراي 
ي ها و دورههاي دانشجویان  یابیارزشهم آوردن امکان بر فرا

هاي ناشی از  ینههزتواند راهی براي تقلیل  یمآموزشی، آیا 
هاي  ینهو هز نقص ابزارهاي سنجش موجود در بانک سؤال

هاي  ینههزگیري از  یشپ تر مهمو از همه تکرار سنجش 
یرمادي ناشی از ریزش دانشجویان و ارائۀ تصویري نابجا از غ

تحصیلی  در مقطعافت تحصیلی دانشجویان دست کم 
همه واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه پیام نور  کارشناسی در

 کشور باشد. در سراسر
 ي پیشرفتها آزمون کیفیت ارتقاي مطالعه، این انجام از هدف

ي ها آزموندانشجو در  یابیارزش براي استفاده مورد تحصیلی
 در هاي جدید یهنظر از یريگ بهره طریق از نهایی پایان ترم

 نیز و تستی کالسیک نظریۀ مانند سؤاالت تحلیل و تجزیه
 است محاسبات و صحت دقت افزایش در فناوري از استفاده
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 سؤاالت تحلیل و تجزیه افزار نرمبه کارگیري  آن ماحصل که
 براي کالسیک نظریۀ تستیبر  مبتنی اي ینهچندگز

 سؤاالت تحلیل و دانشجویان مقطع کارشناسی است. تجزیه
 تعیین مناسب، تعیین سؤاالت خطا، منابع کاهش منظور به

 بین افتراق شاخص تعیین دارند، ویرایش به نیاز که سؤاالتی
 انجام آزمون پایایی تعیین و نیز ضعیف و قوي دانشجویان

  .گیرد یم
  

  ي پژوهشها پرسش
ي نهایی چه ها آزموني ها مادههریک از  1درجۀ دشواري. 1

  میزان است؟
ي نهایی چه میزان ها آزموني ها مادههریک از  2روایی. 2

 است؟
که براي  شود یارزشیابی آموزشی به یک فعالیت رسمی گفته م

تعیین کیفیت اثربخشی و یا ارزش یک برنامه، فرآورده، پروژه، 
. هدف اصلی دیآ یم فرایند، هدف یا برنامه درسی به اجرا در

ارزشیابی آموزشی، تعیین قدر و ارزش پدیده مورد ارزشیابی 
 ةمند و مسئول کمک کند تا دربار است تا اینکه به افراد عالقه

  ی اتخاذ نمایند.درست يها میآن پدیده تصم
 دوست کرمبه اعتقاد  از لحاظ اصطالحی، ارزشیابی یا ارزیابی

ارزش، کیفیت،  ةعبارت از آزمون و قضاوت دربار )1383(
  اهمیت، میزان، درجه یا شرایط یک پدیده است. 

 میرمستقیغ يریگ آزمون وسیله و ابزاري است براي اندازه«
) نیز معتقد 2000تریتسچلر (». هاي روانی صفات و ویژگی

هاي قابل  است که آزمون وسیله یا روشی است که پاسخ
مشاهده و درخور توجهی را براي فراهم کردن اطالعات درباره 

) 1997خواند. آناستازي ( هاي شخص یا اشخاص فرا می ویژگی
ست، معتقد است که آزمون وسیله کم یا بیش اسرارآمیزي نی

اي از رفتار فرد به  نمونه يریگ بلکه کوششی است براي اندازه
و  21صص  :1387صورتی عینی و پیوسته (دالور و زهراکار، 

22.( 
اصطالح استاندارد  دیگو یم) 1392 ی،از مقدمبه نقل شریفی (

اي از  شده بدین معناست که آزمون قبالً در مورد گروه نمونه
ش گذاشته شده و نتایج آزمای ۀافراد موردنظر در بوت

هاي آماري مورد تجزیه  هاي مربوط به آن از راه روش پژوهش
  و تحلیل قرار گرفته و روایی و اعتبار آن تعیین شده است.

                                                
1. Difficulty Index 
2. Validity 

اي  ) سؤاالت چند گزینه1389همکاران ( وبه اعتقاد امین 
نوع سؤاالت براي سنجش دانش در سطوح  نیتر معمول

باشند. گرچه بیشتر  له) میمختلف (یادآوري، تفسیر و حل مسئ
معمولی براي سنجش سطح پایین دانش  يا نهیسؤاالت چندگز

شوند ولی اگر این سؤاالت خوب طرح شوند،  کار گرفته میه ب
قادرند سطح باالي دانش، فهم، ادراك، کاربرد، اطالعات و 

  حل مسئله را بسنجند.
آموزش عالی از دور، نوع  مؤسساتدانشگاه پیام نور و 

ي ا مکاتبهآموزش  مؤسساتتري از  یافته نظامتر و  یشرفتهپ
ي سنتی ایران ایجاد شده است، به ها دانشگاهاست که در کنار 

عالی  مرکز آموزشین تر بزرگ) هدف این 1380آقازاده (گفته 
  مجازي عالم اسالم به شرح زیر است.

و با  مؤثري ا گونه به توسعۀ نظام آموزش عالی .1
ي بیشتري از ها گروهتا بتواند  و عملی یهاي جدید علم یوهش

را زیر پوشش آموزش  ها دانشگاه به تحصیالت مندان عالقه
  عالی قرار دهد.

فراهم کردن فرصت آموزش عالی براي گروهی از  .2
توانند در  که به دلیلی نمیدار  خانهو زنان  افراد شاغل

  ي عادي و سنتی حضور داشته باشند.ها دانشگاه
و  ها خانهمی و آموزشی در داخل برقراري فضاي عل .3

  و روستاها. و شغلی افراد در شهرها يا حرفهدر قلمروي 
در سطح  انعطاف قابلي جدید و ها روشبرقراري  .4

آموزش عالی که با اوقات آزاد دانشجویان هماهنگی داشته 
 باشد.

در توسعۀ کیفی ساختار آموزشی، یکی از اقدامات مهم اشاره 
دهی نظام  ة ارتقاي کیفی، ساماندر دورشده دانشگاه پیام نور 

ی ده و سامانگانه بازنگري  سنجش و آزمون است. موارد پنج
دانشگاه پیام نور در دوره ارتقاي کیفی  و آزموننظام سنجش 

 از این قرار است:
 استانداردسازي ضوابط طراحی و ویرایش سؤال - 

 بهبود فرایند طرح و ویراستاري سؤال - 

 اي نوین آزمون بر خطه گیري از فناوري بهره - 

 مند کردن فعالیت بانک سؤال نظام - 

 تثبیت و تقویت جایگاه مرکز آزمون - 

روش آن  رویدادي و پس نوع ارزشیابی و مطالعۀ حاضر از
مطالعۀ توصیفی متغیري اعمال  تحلیلی است. در - توصیفی

مطالعه به بیان آنچه  و گردد ینمگردد، متغیري کنترل  ینم
حذف پاالیش (پردازد. این مطالعه با هدف  یمهست 
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 در دانشگاهاي  ینهگزي نهایی چهارها آزموني ناروا) ها سؤال
ي ها در آزمونآزمون  از تکرارگیري  یشپپیام نور به منظور 

یی روا ریزشی است. تعیین پارامترهاي سؤال (درجه دشواري و
ة زمر ي ریزشی) مطالعه را درها آزمون یک از ي هرها ماده

  ارزشیابی قرارمی دهد.
  

  روش پژوهش
ي ها آزموني ها مادهتحلیل،  ظاهر واحد این مطالعه در در

) است، ولی به جهت ماهیت مدل ماده 1625درمجموع نهایی (
جمله همگونی درونی  محاسبات انجام شده از کالسیک و

)KR20) درجۀ دشواري سؤال ،(p  ي درست به ها پاسخنسبت
 Rpbisسؤال ( روایی هر و آزمون) هر در شوندگان آزمونکل 

) به گونۀ مستقیم به تعداد آزمونکل  سؤال با هر همبستگی
آزمون بستگی دارد، بنابراین واحد  هر در شوندگان آزمون

آزمون  ی است که مرکزشوندگان آزموني ها پاسخنامهتحلیل، 
نماید.  یمي ریزشی معرفی ها آزموندانشگاه پیام نور به عنوان 

و  شوندگان آزمون نفر از 1434ي تعداد ها پاسخنامهوع در مجم
طریق  آزمون نهایی یک نیمسال تحصیلی از 49از ماده  1625
این  . بهقرار گرفتاختیار پژوهشگر  آزمون دانشگاه در مرکز

نفر  1434ي ها پاسخنامهترتیب جامعۀ آماري مطالعۀ حاضر 
 مطالعه ازسوي دیگر  از ي ریزشی است.ها آزموندانشجویان 

ي نمود و بردار نمونهتوان  ینمنوع ارزشیابی است، بنابراین 
پاسخ به  در خاللالزم است تمام شماري گردد. اگرچه 

ي ریزشی ها آزموني پژوهش مشخص گردید تعداد ها پرسش
ي ریزشی بیش از ها آزمون شوندگان آزمون درس و 49بیش از 

 قرار پژوهشگراختیار  به دالیل مختلف در و نفر بوده 1434
ي دریافت شده ها پاسخنامهو محاسبات بر پایۀ حجم  نگرفت
هاي پژوهش منعکس  یتمحدود در این امرگردید (انجام 

 اقدام مرکز موافقت و گردیده است). الزم به یادآوري است با
درصد ریزش هر  و شوندگان آزمونآزمون، ابتدا تعداد کل 

حذف  تعیین و آزمون در سطح کشور تعیین گردید، پس از
 در سطح شوندگان آزموني کل ها نمرهي ناروا، اصالح ها سؤال

دوباره درصد ریزش  و اعمال مرکز آزمونکشور به وسیلۀ 
گرفت. حجم گروه نمونه  اختیار مجري طرح قرار در تعیین و

ها براي مقاصد پژوهشی برحسب  آزمون یک از هر در دسترس
 هاي هر ماده تعداد و نام درس، شمارة درس، حجم نمونه

  نشان داده شده است. 1جدول  آزمون در
نوع  مطالعه از ها ارزیابی آزمون چنان که اشاره گردید در 

) الزم است تمام 1982ثرندایک (به گفته  ارزشیابی است و

سوي دیگر  گیري شود. از یجهنت شماري صورت گرفته و
 يها در آزموندهد  میگزارش مرکز آزمون دانشگاه نشان 

 شونده آزموننفر  55767بر گانه مورداشاره بالغ  49ریزشی 
  .اند داشتهشرکت 
ابزار  نوع پس رویدادي و که بیان شد مطالعه از گونه همان

اي است که به وسیلۀ اعضاي  ینهچهارگزي ها آزمون، سنجش
رشته تحصیلی تهیه و همراه با  هر علمی متخصص در یئته

ي ها آزمونگرفته، در  قراربانک سؤال  یاردر اختآن  کلید
براي  و گیرد یمي قرار بردار بهره پایان ترم مورد نهایی و
  مدارك است. و استفاده از اسناد در حکم پژوهشگر

یی محتوا گردآوري روادر پژوهش حاضر، شواهد مربوط به 
از ي نهایی ها آزمونشده است، به این معنا که ابزار سنجش یا 

ی متخصص در علم ئتیهاعضاي بانک سؤال به وسیلۀ  قیطر
گردیده و زیر نظر مرکز آزمون  فیتألهر رشته ساخته و 

مالك ارزیابی  اساساًي مختلف اجرا و ها دورهدانشگاه بارها در 
و نتایج آن در پژوهش حاضر نیز به  قرار گرفته شوندگان آزمون

عنوان اسناد و مدارك مورد استفاده قرار گرفته، بنابراین از 
  فی برخوردار است.روایی کا

تا در این مطالعه می خواهیم بدانیم که به وسیله یک سؤال 
ی کرد، یا یک سؤال نیب شیرا پ 1حدمی توان اندازه مالك چه

تواند در نمرة کل  می) تا چه حد 0یا  1خود (با نمره محدود 
اي  هاي نقط هسهیم باشد. بنابراین از ضریب همبستگی دو رشت

ي ا نقطهاي  هضریب همبستگی دو رشتکنیم.  میاستفاده 
فقط دو طبقه  آنهاشاخص رابطه دو متغیر است که در یکی از 

ي متغیر دیگر پیوسته است و ها نمرهنمره وجود دارد و توزیع 
 اي مفروضه دیگري ندارد. هبرخالف ضریب همبستگی دو رشت

ي ها اعتبار آزموندر پژوهش حاضر، به منظور برآورد ضریب 
ریچاردسون  - کودر 20از فرمول شوندگان  مونآزگانه  49

  ) استفاده گردید.1389هومن، (
  

  ابزار سنجش و اعتبارروایی 
ي ها اعتبار آزمون بیبرآورد ضردر پژوهش حاضر، به منظور 

ریچاردسون  -  کودر 20 شوندگان از فرمول آزمونگانه  49
ي همۀ گذار نمره) استفاده گردید. هنگامی که 1389 هومن،(

، از فرمول شود یمانجام  1یا  0، دو ارزشی به صورت ها سؤال
استفاده شده است. این روش  2کودروریچاردسون 20شماره 

ضمن آنکه مستلزم تنها یک بار اجراي ابزار سنجش است، 
                                                
1. Criterion measure 
2. Kuder and Richardson 
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 1در واقع شاخص هماهنگی درون دهد یمضریبی که به دست 
 از لحاظ ها مادهیعنی میزان تداخل مجموعه  2یا همگونی

 - کودر 20فرمول  سنجش یک سازه یا ویژگی مشخص است.
  ریچاردسون عبارت است از:

  
= نسبت افرادي که ��،آزمون= طول nمورد اشاره  در فرمول
= نسبت افرادي که به ��، اند دادهام پاسخ درست  iبه ماده 

 آزمون= واریانس کل ���، واند دادهام پاسخ نادرست  iماده 
گانه محاسبه  49ي ها آزموناست. به این ترتیب مقادیر اعتبار 

آشنایی "ي ها آزمون) KR20نتایج حاصل شد: اعتبار( نیو ا
 43 ردیف "1 يریگ نمونهي ها روش"و  22 ردیف "1 با رایانه

و 949/0 به ترتیب به مقدار 35 ردیف "3 زبان تخصصی"و
 5/0تا  6/0 ریو مقاد، را داشتهار باالترین مقد911/0و  923/0

ي آمار در علوم اجتماعی ها آزمونبراي  قبول مقدار قابلکمینه 
، 25 ، جغرافیاي شهري ردیف13 ردیف تهیسیالکتر، 47 ردیف

، 16 ، فیزیک ردیف23 ردیف 1متون اختصاصی انگلیسی
، 34 ، مبانی جغرافیایی سیاسی ردیف30 ردیف 1 ایستایی

، 597/0به ترتیب مقادیر  48 ردیف فنون یادگیري زبان
به  528/0 و 534/0، 534/0، 539/0 ،584/0، 586/0، 592/0

 5/0 کمتر ازي ها آزموناعتبار  در مقابلدست آمده است. 
را به شدت تهدید  شوندگان آزمونامکان سنجش دانش 

 با پرتاب(براي مثال  یکش با قرعه، به این معنا که اگر دینما یم
، دیگرد یمبه صورت قبول و رد اعالم  ندگانشو آزمونسکه) 

آزمونی  از معتبرتر نیو ا بود یم 5/0اعتبار روش پرتاب سکه 
 5/0 کمتر ازاعتبار  و پنهاني پیدا ها نهیهز با صرفاست که 

ي نهایی فاقد اعتبار کافی ها آزمون 49آزمون از  14دارد. تعداد 
  نیست. شوندگان آزمونبوده و قادر به ارزشیابی 

اگرچه هدف پژوهش ارزیابی پیشرفت تحصیلی 
 شود یم و تالش آزمون برگزارشده است 49در  شوندگان آزمون

 99یک فاصله اطمینان در جامعه  هر آزمونبراي متوسط 
از ي هر یک حاضر برااولیه ارائه دهد، اما مطالعۀ  درصدي
 - 1دو متغیر (پارامترهاي سؤال) را معرفی می نماید:  ها آزمون
 و نسبتنشان داده شده  p با نماددشواري سؤال که  درجۀ

 را مشخصافرادي که به هر سؤال پاسخ درست داده است 
سؤال خیلی آسان <p 0.9 مطالعه براي مقادیر نیدر ا. کند یم

 - 2. شود یمسؤال خیلی سخت ارزیابی  >0.1p ي مقادیرو برا
                                                
1. Internal Consistency 
2. Homogeneity 

همبستگی (دو یی سؤال، قدرت تشخیص سؤال، ضریب روا
نشان  Rpbisبا نماد که  آزمون با کلي) سؤال ا نقطهي ا رشته

ي روایی سؤال به آن اشاره گردیده، ها شاخص و درداده شده 
سؤال ناروا >Rpbis 0.1 براي مقادیر منفی و نیز مقادیر

لزوم  در صورت است حذف شود. و الزمتشخیص داده شده 
در دروس منتخب براي  مجدداًي ناروا ها سؤال از حذفپس 

درصدي تعیین  99متوسط پیشرفت تحصیلی فاصله اطمینان 
اشاره گردید براي پاسخ به پرسش  قبالً که چنان. گردد یم

گانه نهایی  49ي ها از آزمون کیدر هر هر ماده(پارامترهاي 
 و درجه 3يا نقطهي ا دو رشتهچقدراست؟) از ضریب همبستگی 

دو . فرمول ضریب همبستگی ددگر یماستفاده  4دشواري سؤال
  ) چنین است:1389هومن، ( يا نقطهي ا رشته

  
Mp=  دو  عیدر توزي متغیر مالك افرادي که ها نمرهمیانگین

  .اند دادهارزشی به سؤال پاسخ درست 
Mq ۀ صفر در طبقي مالك افرادي است که ها نمره= میانگین

  .اند دادهسؤال پاسخ نادرست  به گریدقرار داشته به بیان 
P = اند دادهنسبت افرادي که به سؤال پاسخ درست .q نسبت =

  .اند دادهافرادي که به سؤال پاسخ نادرست 
St = ي کل.ها استاندارد نمرهانحراف  

ۀ ارزشیابی آموزشی، در مطالعگردد که  یمبار دیگر یادآوري 
توان انجام داد، بنابراین آزمون فرضیه هم  ینمي بردار نمونه

با است  و الزمشماري انجام شده  و تمام گیرد ینمصورت 
ي پژوهش پاسخ داده ها پرسشاز آمار توصیفی به  استفاده

به  شوندگان آزمون ي خامها دادههمۀ  در عملشود. اگرچه 
یار مجري در اختي مرکز آزمون دانشگاه از سو دالیل مختلف

، تعداد مرکز آزمون و اقدام با موافقت، ولی رار نگرفتقطرح 
 در سطحآزمون  در هرریزش  و درصد شوندگان آزمونکل 

  کشور تعیین و در اختیار پژوهشگر قرار گرفت.
ي ها پاسخنامهي پژوهش به کمک ها پرسشپاسخ به  در جهت

گانه  49ي ها از آزموني نارواي هریک ها سؤال دریافت شده،
یج در اختیار مرکز آزمون قرارداده شد، اصالح و نتاتعیین 
کشور به وسیلۀ  در سطح شوندگان آزموني کل ها نمره

درصد ریزش تعیین و  مجدداًو  کارشناسان مرکز آزمون اعمال
هاي پژوهش  یافتدردر اختیار مجري طرح به شرحی که 

. به این ترتیب ضمن عدم نیاز به قرار گرفت خواهد شداشاره 
                                                
3. Point biserial 
4. Item difficulty 

���� =  اعتبار (1 − ∑������� ) 

����� = ������� ��� 
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با ي پژوهش ها پرسشن فرضیه، براي پاسخ به اجراي آزمو
ي موجود به ویژه بسته ها برنامهاز آمار توصیفی از  استفاده

  .گردد یماستفاده  SPSS يافزار نرم
  
  ي پژوهشها افتهی

 کی در هر هر مادهبراي پاسخ به پرسش پژوهش (پارامترهاي 
گانه نهایی چقدراست؟) از دو شاخص روایی  49ي ها آزموناز 

. براي تعیین شود یمسؤال و درجۀ دشواري سؤال استفاده 
ي ا دو رشتهروایی سؤال چنان که اشاره گردید از ضریب 

ي ا دو رشته. ضریب همبستگی گردد یمي استفاده ا نقطه
فقط  آنهااز ي، شاخص رابطه دو متغیر است که دریکی ا نقطه

ي ها نمرهغلط) وجود دارد و توزیع  –صحیح ره (نمدوطبقه 
  دیگري ندارد. و مفروضهاست  وستهیو پي ا فاصلهدیگر، 

از ي ا نقطهي ا دو رشتهتفاوت ضریب همبستگی  معنادار بودن
 α=01/0در سطح  96/1÷�√برابر α=05/0 در سطح صفر

ي دیگر نسبت افرادي را که به از سواست . 58/2÷�√برابر 
در درجه دشواري آن سؤال گویند،  اند دادهسؤالی پاسخ درست 

پاسخ درست  ها یآزمودن 90از سؤالی بیش از اگر بهمطالعه  نیا
% 10 کمتر ازبدهند آن سؤال خیلی آسان و اگر به سؤالی 

پاسخ درست داده باشند آن سؤال خیلی سخت و  ها یآزمودن
. گاهی شود یمتلقی  1ناروا باشد سؤال 259/0= 64/1÷�√ کمتر ازي سؤالی ا نقطهي ا دو رشتهاگر ضریب همبستگی 

، روا سؤالندادن  از دستي برا زین تر فیضعي ها یهمبستگ
کمتر تلقی شده است، به همین منظور آستانۀ ناروایی سؤال به 

ي ها سؤالبراي تعیین پارامترهاي  تنزل داده شد. 1/0 از
ي ها آزمونی) به تفصیل و هریک از یکم (آمار مقدمات آزمون

  نشان داده شده است. 4گانه به اختصار در جدول  49
  

  ها دادهتحلیل 
 28) داراي 1117001درس شماره ( یآمار مقدماتآزمون نهایی 

نفر اجرا گردیده  2450ي است که درکل روي ا نهیگز 4ماده 
نفر  24سوم اشاره گردید، پاسخنامه  در فصلولی با روشی که 

. به این ترتیب پاسخ درست قرار گرفت و محاسبهمورد بررسی 
و  پاسخ درست داده هر سؤال، نسبت افرادي که به هر ماده

در  هر سؤالي ا نقطه يا دو رشتهباالخره ضریب همبستگی 
  نشان داده شده است. 2 جدول

                                                
1. Invalid 

در ستون سمت چپ  شود یممشاهده  2در جدول  که چنان
، در 28تا  1از شماره ) ITNOبا نماد ( ها سؤالشماره 
ي دوم تا پنجم تعداد افرادي است که در هر سؤال به ها ستون

، ستون ششم با اند دادهپاسخ  Dتا  Aي ها نهیاز گزهریک 
، ستون دینما یمرا مشخص  هر سؤالپاسخ درست  keyنماد 

نسبت افرادي که به هر سؤال پاسخ درست  Pنماد هفتم با 
دو یا همبستگی  هر سؤالو ستون آخر درجه روایی اند  داده
رانشان  Rpbisنماد با  آزمون با کل هر سؤالي ا نقطهي ا رشته

(مربوط به سؤال  000/0از  Pدامنه . در ستون هفتم دهد یم
 در ستونو  )20سؤال (مربوط به  833/0 تاو بسیار سخت)  26

) تا و ناروا 16(مربوط به سؤال  - 158/0از  Rpbisدامنه آخر 
روا) قرار دارد. به این  کامالًو  8(مربوط به سؤال  524/0

آمار ي آزمون و ناروا ي خیلی سخت، خیلی آسانها مادهترتیب 
  .شود یمنشان داده  3ی تعیین و در جدول مقدمات
ماده از آزمون  7تعداد  شود یممشاهده  3 جدول در که چنان

) از 26و  18و  16و  15و  7و  6و  3ي ها (ماده یآمار مقدمات
ي ها سؤالروایی کافی برخوردار نبوده و الزم است از مجموعه 

نیز خیلی سخت  28آزمون آمار مقدماتی حذف شود، سؤال 
از قبل  ها یآزمودن% 45/76 ذکر است قابلارزیابی گردید. 

ي ها سؤال از حذف و پسي ناروا ریزش داشتند ها سؤالحذف 
 گرید عبارت به% تقلیل یافت، 08/58به  ها یآزمودنناروا ریزش 

ریزش رهایی یافتند. نتایج حاصل از  از کمندنفر  451حدود 
و  و تعداد گانه 49ي ها آزموني ناروا در هریک از ها مادهتعین 

 4 در جدولي ناروا ها هماداز حذف  و بعددرصد ریزش قبل 
  نشان داده شده است.

در مشخص گردیده است  4آخر جدول  در سطر که چنان
یزش قبل و بعد از حذف درصد ربه  با توجهحاضر  مطالعه
گانه، درمجموع از  49ي ها آزموني ناروا از هر یک از ها ماده

%) از 10/15نفر ( 8426، تعداد شونده آزموننفر  55768میان 
این ترتیب از اتالف وقت و  و بهکمند ریزش رهایی یافته 

  شود. یمسرمایه مادي دانشگاه و دانشجویان جلوگیري 
  

  یجنتا یرتفس
ین ارکان دورة آموزشی است. به تر مهم ارزشیابی آموزشی از

ارزشیابی  هاي مرتبط با یتفعال) 16ص  :1375هومن (گفتۀ 
یادگیرنده است.  4ارزیابی و 3، پژوهش2یريگ اندازهعبارت از: 

                                                
2. Measurement 
3. Research 
4. Appraisal 
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رود: آزمونی  نوع آزمون کلی در ارزشیابی آموزشی به کار می دو
هاي دانشجویان، مقایسه  یشرفتپ گام به گامکه براي ارزشیابی 

آخر به منظور  در و بهبود نقاط ضعف تشخیص و دانشجویان،
 صدور نه نمره دادن و و می رودرفع نواقص آموزشی به کار

 را آزمون عنواین  )192ص  :1389هومن (به بیان  گواهینامه،
ي جامع یا ها آزمونمقابل  گویند، در 2مرجع - نرم یا و 1سازنده
است و  ي دانشجویانها مهارت است که معرف دانش و 3نهایی

 نظر ساخته و به وسیلۀ بهترین داوران متخصص رشته مورد
 نیز 4مرجع -مالك را ها شود. این نوع آزمون میاجرا 
  گویند. می

آزمون در بین کارکنان و  6) 1390زاده ( در پژوهش تقی
مدیران دفتر آموزش و پژوهش استانداري البرز که هر کدام 

اي بود اجرا گردید و درجه دشواري  ینهچهارگزماده  50شامل 
واي ي خیلی سخت، خیلی آسان و نارها مادهو قدرت تشخیص 

مشخص گردید. در آن مطالعه متغیر اخالق  ها آزمونهریک از 
از  pاي است و در آن دامنه  ینهچهارگزماده  50فردي داراي 

دارد  قرار 422/0تا  -130/0از  rpbisو دامنه  889/0تا  000/0
ماده از پرسشنامه اخالق فردي ناروا ارزیابی  24و تعداد 

گردیده و الزم است حذف شوند. دومین متغیر یعنی متغیر 
تا  000/0از  pي آن است که دامنه راهکارهاتربیت قرآنی و 

 17است و تعداد  638/0تا  -228/0از  rpbisو دامنه  000/1
تغیر دستیابی به ماده آن از روایی کافی برخوردار نبوده، م

اي است و در آن دامنه  ینهچهارگزمادة  50اطالعات هم داراي 
p  و دامنه  952/0تا  000/0ازrpbis  قرار  231/0تا  - 609/0از

نامه ناروا ارزیابی گردیده، در متغیر  مادة پرسش 12دارد و تعداد 
 000/1تا  037/0از  pبعدي یعنی متغیر روابط اجتماعی دامنه 

ماده آن  6قرار دارد و تعداد  370/0تا  - 247/0از  rpbisو دامنه 
ناروا ارزیابی گردید، پنجمین متغیر، متغیر روابط خانوادگی بود 

از  rpbisو دامنه  000/1تا  667/0از  p که در آن دامنه
ماده آن از روایی  16قرار دارد و تعداد  511/0تا  -184/0

متغیر سیري در اندیشۀ نبود، آخرین متغیر یعنی  کافی برخوردار
 947/0تا  000/0از  Pسیاسی غرب و اسالم که در آن دامنه 

 32و تعداد  قرار دارد 620/0تا  - 238/0از  rpbisبوده و دامنه 
 سؤاالتماده آن ناروا ارزیابی گردید و الزم است از مجموعه 

نامه حذف گردند. نتایج نشان داد آزمون سیري در  پرسش
  و اسالم ضعیف و فاقد اعتبار بوده است.اندیشۀ سیاسی غرب 

                                                
1. Formative test 
2. Norm-referenced test 
3. Summative test 
4. Criterion-referenced test 

از  با استفاده) در استانداري تهران 1389( یاکرامدر پژوهش 
ي پارامترهاي هر ماده ا نقطهاي  هضریب همبستگی دو رشت

نسبت افرادي که پاسخ (ازجمله روایی و سطح دشواري سؤال 
. قرار گرفت) مورد تجزیه و تحلیل اند داده سؤالدرست به 

اصول و مبانی «ي غیر حضوري ها دورهنتایج نشان داد آزمون 
دوره  خیلی آسان؛ سؤال 14ناروا و  سؤال 2داراي  »ارتباط

خیلی سخت و  سؤالناروا، یک  سؤال 6داراي  »علم و دین«
شناسایی و استفاده از ظرفیت «خیلی آسان؛ دوره  سؤال 4

ورة خیلی آسان، د سؤال 9ناروا،  سؤال 2داراي  »ذهنی
سؤال  4داراي  »سیري در اندیشۀ سیاسی اسالم و غرب«

مدیریت و سازمان از دیدگاه «سؤال خیلی آسان؛ دوره  4ناروا، 
بدون سؤال ناروا و داراي دشواري  »البالغه نهجقرآن و 

سؤال  4داراي  »با محیط و دیگران مؤثرارتباط «مناسب؛ دوره 
ي ها سؤالها  ورهد یانمسؤال خیلی آسان بود. در  13ناروا و 
 »البالغه نهجمدیریت و سازمان از دیدگاه قرآن و «دوره 

  بهترین طراحی را داشت.
 گانه سهپارامترهاي  IRTمدل ) با استفاده از 1391امیریان (

a,b,c  و نیز نمره پیشرفت تحصیلی)θ(  ي ها آزمونرا در
دستیاري، کارورزي و کارآموزي دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

یکم  در آزمونتعیین نمود. نتایج مطالعه امیریان نشان داد 
درصد)،  06/6درصد)، آزمون دوم دستیاري ( 10دستیاري (

 39/1)، آزمون چهارم دستیاري (0آزمون سوم کارورزي (
زي )، آزمون ششم کارآمو0درصد)، آزمون پنجم کارآموزي (

ناروا تشخیص داده شد و باید از  ها سؤالدرصد)  67/1(
حذف شود. مقایسه نتایج مطالعه حاضر و  ها سؤالمجموعه 

  نشان داده شده است. 5دیگران به اختصار در جدول 
) تعداد شش آزمون دستیاري از 1392مقدمی (در پژوهش 

ي دستیاري دانشگاه علوم پزشکی مشهد که ها آزمونمجموعه 
دستیار  206اي است و تعداد  ینهچهارگزماده سؤال  150داراي 

ي تحصیلی در آن شرکت داشتند ها رشتهبا سطوح مختلف و 
 آنهابا توجه به سطح تحصیلی  که حد نصاب قبولی وجود دارد

به این صورت که کمینه نمره قبولی از سال متفاوت است. 
و کمینه  95و  85و  75و  65یک تا چهار به ترتیب نمره 

و  50و  33/43درصد قبولی از سال یک تا چهار به ترتیب 
فرد است. براي مثال در آزمون پوست،  33/63و  67/56

قرار دارد با توجه به اینکه  2به  1شماره هفت که در دوره ارتقا 
) 48و با درصد  72( یقبولنمره موفق به کسب نمره  150از 

ه درصد ناروا و محاسب سؤاالتشده است، اما پس از حذف 
کسب حد نصاب قبولی  از یاردست) این 73/36( یینهاموفقیت 
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ي از سوو قادر نخواهد بود به دوره بعدي راه یابد.  ماند یمباز 
به گونه  2و  5و  6و  8و  11شماره دیگر درصد موفقیت افراد 

یط در شراي شغلی ها مؤثر افزایش یافته، براي کسب موقعیت
گیرند. در دومین گروه یعنی  میواقعی و مساعدتري قرار 

نمره موفق  150ی کلیه دستیاران در آزمون پزشک روانآزمون 
و به  اند شدهبه کسب حد نصاب قبولی در مقطع تحصیلی خود 

ناروا و  سؤاالتاند، اما پس از حذف  یافته  راهدوره باالتر 
و  21و  6و  2 و 1 محاسبه درصد موفقیت نهایی افراد شماره

، 326/39، 180/56، 955/35به ترتیب  کسببا ( 25و  23
به دلیل اینکه  متأسفانهدرصد)  191/47و  202/38، 079/37

نمره قبولی را کسب کنند از ورود به ارتقاي باالتر  اند نتوانسته
با توجه به محاسبات  ی همپزشک چشممانند. در آزمون  یمباز 

رد قرار دا 2به  1که در سطح تحصیلی  39اولیه فرد شماره 
) شده است اما پس 333/45موفق به کسب حد نصاب قبولی (

از حذف سؤاالت ناروا و محاسبه درصد موفقیت نهایی از 
) و موفق به ارتقا به 655/38ماند ( کسب نمره قبولی باز می

که  28و  25شود. از سویی دیگر افراد شماره  دوره باالتر نمی
) 667/84( طبق درصد موفقیت اولیه نمرات یکسانی داشتند

درصد موفقیت  و محاسبههاي ناروا  ولی پس از حذف سؤال
) و 076/89کند ( یمنمره باالتر را کسب  25نهایی فرد شماره 
شود. همچنین در آزمون کودکان، افراد  یمنفر برتر گروه 

و  333/65که طبق درصد موفقیت اولیه ( 46و  5شماره 
درصد شدند پس از محاسبه  یم) قبول محسوب 000/52

) در آزمون دستیاري 115/47و  500/62موفقیت نهایی (
و از ارتقا به دوره باالتر باز ماندند. افراد شماره  کودکان مردود

ارتقا را دارند فقط  2هم که اجازه شرکت در  23و  37
کنند را کسب  3به  2حد نصاب قبولی در ارتقاي  اند توانسته

شوند  یمینامه محروم ) اما از دریافت گواه333/53و  667/56(
) و براي کسب گواهینامه باید در آزمون 962/50و  885/52(

سال آینده ارتقاي دستیاري شرکت کنند. در آزمون دستیاري 
ماده و درصد موفقیت اولیه،  150اساس نمره  برزنان و زایمان 

کلیه دستیاران موفق به کسب حد نصاب شده و به دوره باالتر 
پس از حذف سؤاالت ناروا و محاسبۀ درصد اند اما  راه یافته

اند حد  نتوانسته 54و  34، 8، 3، 1موفقیت نهایی افراد شماره 
، 441/36با کسب به ترتیب (نصاب قبولی را کسب کنند 

درصد) و قادر به ارتقا  373/42و  898/33، 153/49، 373/42
طبق  36و  11به دوره باالتر نیستند. از سویی دیگر فرد شماره 

) گروه را دریافت 000/86رصد موفقیت اولیه نمرات برتر (د
نمره  25کرده بودند اما پس از حذف سؤاالت ناروا فرد شماره 

دست آورد. همچنین در گروه  ) را در گروه به831/89باالتر (
ماده، همۀ  150طبق محاسبات اولیه بر روي ارولوژي 
اجازه که  667/46(با درصد  5فرد شماره  جز بهدستیاران 

و گواهینامه را داشته و موفق نشده  4به  3شرکت در ارتقاي 
در هیچ سطحی نمره قبولی را کسب کند) موفق به کسب حد 
نصاب قبولی شدند، اما پس از حذف سؤاالت ناروا که در این 

ماده  93ماده بود محاسبات نهایی روي  57 آنهاآزمون تعداد 
دهد که  یمن نشان انجام شد و درصد موفقیت نهایی دستیارا

) با توجه به این که 333/33و  462/49( 11و  7افراد شماره 
در محاسبات اولیه قبول شدند پس از حذف سؤاالت، مردود و 

یابی به دوره باالتر باز ماندند. از سویی دیگر درصد  راهاز 
 19، 18، 16، 15، 12، 10، 9، 8، 6، 2، 1موفقیت افراد شماره 

  افزایش یافته است. مؤثربه گونه  20 و
یزش قبل و بعد از حذف درصد ربه  با توجهۀ حاضر در مطالع

گانه، درمجموع از  49ي ها آزموني ناروا از هر یک از ها ماده
%) از 10/15نفر ( 8426، تعداد شونده آزموننفر  55768میان 

این ترتیب از اتالف وقت و  و بهکمند ریزش رهایی یافته 
  شود. یمسرمایه مادي دانشگاه و دانشجویان جلوگیري 

 430000ي ها پاسخنامه بانک سؤال، بنا بر مدارك موجود در
سی هزار) نفر افراد ریزشی در نیم سال اول سال  و (چهارصد

ي و آماده تحویل، به منظور آور جمع 1391-92تحصیلی 
آزمون گردید؛ ولی به سبب ي هر ها مادهتجزیه و تحلیل 

گیري از ایجاد اختالل در نظام متداول اعالم نمرات  پیش
و فراهم نبودن جواز اعمال نمرات جدید پس از حذف  دانشگاه

سؤاالت ناروا، فقط بخشی از این تعداد در اختیار مجري طرح 
  توان تخمین زد یمقرار گرفت. 

65000≈ 64968= ��/���×���������  
نفر افراد ریزشی،  430000از مجموع  هزار نفر 65یعنی قریب 

گردد؛ اگر  میهاي نیم سال مورد نظر اضافه  یقبولبه 
هاي  ینههزو  هاي طرح سؤال، کاغذ، چاپ و تکثیر ینههز

 50قرنطینه، مراقب و اجراي آزمون و اعالم نتایج براي حدود 
ریال معادل  10 000 000نفر در هر آزمون به طور متوسط 

شود، محاسبات اولیه نشان  نظر گرفتهیک میلیون تومان در 
  ���������×����� = 000,000,300,1دهد  یم

 یی درجو صرفهمعادل یک میلیارد و سیصد میلیون تومان 
شود. افزون بر  هاي مرکز آزمون و امتحانات دانشگاه می ههزین

آزمون سراسري برگزار  5000ي متجاوز از ها سؤالآن پاالیش 
شده در هر ترم تحصیلی زیر نظر مرکز آزمون دانشگاه و بانک 

روز پس از برگزاري هر آزمون  10سؤال، در کمتر از 



 55    ي آموزشی مجازيها نظامارزشیابی  اي در ینهچندگزي ها سؤالبرآورد پارامترهاي  همکاران: و محمود اکرامی

 

مایه  و دست یک سواز هاي نجومی براي دانشگاه  ییجو صرفه
هاي پیدا و  هبودجه تالش پژوهشی عشري از اعشار هزین

گیري و ممانعت از ریزش و  یشپپنهان مورد اشاره، در جهت 

پژوهشی متخصص و  گروهي نهایی براي ها آزمونتکرار 
  مجري طرح خواهد بود.
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