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ترمانیآزمون پايهاپاسخنامهلیدف از پژوهش حاضر تحله
نییتعقینور از طرامیدانشگاه پ2کیمناستیژيانهیچهارگز

نیآزمون بود. در انیايهااز مادهکیهريو درجه دشوارییروا
24يدارایعمل2کیمناستینور آزمون ژامیمطالعه در دانشگاه پ

نفر در سطح کشور اجرا 487ياست که رويانهیگز4ماده 
قرار گرفت. یابیمورد ارزکیو با استفاده از مدل کالسدهیگرد

هر سؤال نشان داد که صیو قدرت تشخيمحاسبه درجه دشوار
و 13،19، 8يها(مادهیعمل2کیمناستیماده از آزمون ژ4تعداد 

برخوردار نبوده و الزم است از مجموعه یکافیی) از روا24
آزمون نیحذف شود. در ایعمل2کیمناستیژزمونآيهاسؤال
سخت یلیآسان وجود داشت؛ اما سؤال خیلیسؤال خکیفقط 

ناروا يهااست قبل از حذف سؤالحیمشاهده نشد. الزم به توض
يهاداشتند و پس از حذف سؤالزشیرهایدرصد آزمودن92/73

و افتیلیدرصد تقل10/69به هایآزمودنزشیناروا ر
.شودیميرینفر جلوگ24تعداد زشیاز ربیترتنیابه

هاي کلیديواژه
ییسؤال؛ روايدرجه دشوارک؛یمدل کالس؛یآموزشیابیارزش

سؤال

The aim of this study was to analyze end of term
multiple choice test gymnastics 2 PNU determine
the validity and degree of difficulty of each of the
articles through these tests. Calculate the degree of
difficulty and the ability to distinguish each question
showed that the number (4) of the gymnastics two
practical tests (Articles 8, 13.19 and 24) were not
enough validity and need to be removed from the set
of test questions gymnastics 2. In this test, there was
only one question too easy, but there was no hard
question. It should be mentioned before deleting
questions inadmissible subjects fell 73.92 percent
and 69.10 percent of subjects after removing
Questions undue loss was reduced and so will
prevent the loss of 24 people.
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مقدمه
که باحساسوپیچیدهبسیاراستفرآینديتربیت،وتعلیم

که افراديهمهبنابرایندارد،کاروسرهاانسانروحوجان
دهندگان آموزشویژهبهکنند،میفعالیتحیطهایندر

وموفقاجراي.دارندعهدهبرخطیريوعظیممسئولیت
دارايکهآن استمستلزمتربیتوتعلیمفرآیندمطلوب
نیزوباشدبرنامه ریزي شدهومشخصکامالً مراحلواهداف

وامکاناتتعریف شده،هايبرنامهواهدافبهدقیقتوجهبا
وضعیتاین، ارزیابیبرعالوه. باشدشدهفراهمالزمتجهیزات

خواهدایجادبازخورد مطلوبیفرآیند،اجرايحیندرموجود
دستدرحدچهتااجرا شدهبرنامهسازدمیمشخصکهکرد
چنینهم.استموفق بودهشده،تعیینپیشازاهدافیابی

ازکافیوصحیحتا شناختشدخواهدباعثدرونیارزیابی
برايالزمزمینۀوآیددستاحتمالی بهکمبودهايواشکاالت

دردرونیارزیابیاساسیهدفگرددفراهماصالحاتانجام
است (فالح و امورکیفیتها بهبودزمینهومواردتمام

).74، ص 1382همکاران،
امروزه مقوله تربیت بدنی و ورزش به عنوان بخش عملی 
تعلیم و تربیت در نظام اسالمی از اهمیت ویژه اي برخورداراست

دف هاي آن صرفا از طریق برنامه ریزي که دستیابی به ه
صحیح و اصولی می تواند محقق گردد. در این راستا ضرورت 
همگامی با تغییرات شگرف و سریعی که در دنیاي تکنولوژي 
صورت می گیرد، کاربرد روش هاي آموزشی پیشرفته و پیچیده 
را اجتناب ناپذیر می سازد. از این رو رسالت مراگز تربیت بدنی 

م ورزشی نسبت به گذشته، سنگین تر و پیچیده تر شده و علو
است، از این رو براي ارتقاي سطح کیفی و کمی این مراکز می 
باید برنامه ریزي هاي دقیق و اصولی و علمی انجام داد تا اهداف 

).79کوزه چیان،(یابددر این مراکز به نحو مطلوب تحقق 
بسترفراهم سازيبرعالوهآموزشی،اهدافتحقق

الزم،انسانینیرويتأمینودرسیتولید محتوايمناسب،
آزمونبرگزاريقالبدرمداوم آموخته هاارزشیابیوسنجش

واولوهلۀدرآزموناگرچه.می طلبدنیزرامتنوعامتحاناتو
برايمعلمدستدرخوشایندابزاري نه چندانعموم،دیداز

چنانچهامامیگردد،متعلمان تعبیرمحفوظاتمیزانسنجش
بهشود،طراحیمعیارهاي الزمرعایتودقتباآزمونیک

عاملیوفعالیتهاي یادگیريبرنظارتبرايمناسبابزاري
میگرددآموزش تبدیلفرآیندکیفیوکمیارتقايدرمؤثر

).1385حقانی،(
آنباعلمیهیأتاعضايکهوظایفیترینمهمازیکی

1. Achievement

بهنیازمهموظیفهاین.استدانشجویانارزیابیهستندمواجه
بهدانشگاهیهايآزمونزیرادارد،توجهیقابلهايمهارت
فرآیندنقطهترینحساسوکلیديشاخصیکعنوان

ردیاارتقابرايگیريتصمیمدریادگیريوآموزش
نوشتنباآزمونتهیهکارمسلماً روند.میکاربهدانشجویان

دنبال بهبایدآنازپسبلکهیابدنمیپایانسؤاالت آن
سؤاالتکیفیت مناسبازاطمینانبرايشواهديگردآوري

نظامدقیقفرآیندیکبایدطراح آزمونهدفیچنینبراي.بود
و بررساندهانجامبهصحیحاطالعاتآوريبراي جمعرادار

هاییقضاوتاز چنینهدف.نمایدقضاوتاطالعاتآنپایه
اندازهدرخطاکاهشوخطامنابع احتمالیشناساییصرفاً 

سؤال،ازمؤثراستفاده). 1386و همکاران،شبان(گیري است
بکارگیريدررادانشجوتواندآموزشی، میترفندیکعنوانبه

دهد،یاريفردبهو منحصري جدیدهاقعیتمودراطالعات
وبرانگیزچالشسؤاالتیطرحبه معنیمؤثر،کردنسؤال

وقضاوتارزیابی،تحلیل،وتجزیهدانشجو بهوادارکننده
).1384است (خدام و همکاران،گیريتصمیم

در مطالعاتی که محققان تاکنون برروي موفقیت و پیشرفت 
عنوان یک به1تحصیلی انجام داده اند، پیشرفت تحصیلی

ی یژگشاخص مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعات و
هاي کیفی استاد نظیر مرتبه علمی در رشته مربوطه، آمادگی 
تدریس و انگیزه وي، دسترسی به اینترنت، فاکتورهاي 
شخصیتی و سبک یادگیري فراگیران، میزان اهمیت خانواده به 
تعلیم و تربیت و ویژگی هاي فردي فراگیران نظیر عالقه به 

واي آموزشی رشته، سالمت روان و رضایت دانشجویان از محت
خود، از جمله عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان 

، صص 1386عنوان شده است (صفدري ده چشمه و همکاران، 
.)72و 71

سیاست هاي نظام آموزش عالی کشور مبتنی بر توجه و 
تمرکز برنامه هاي آموزشی براي رسیدن به اهداف کیفی است. 

ه هداف و حصول نتایج برنامبرنامه آموزشی باید در فاصله بین ا
نقایص مشخص بطور مستمر ارزشیابی شود و بدین طریق،

گردد. قصد ارزشیابی، مقایسه نتایج حاصل با هدف هاي 
آموزشی از پیش تعیین شده است تا درباره فعالیت هاي آموزشی 
و یادگیري دانشجویان براي حصول به بازده مطلوب تصمیم 

).169و 168، صص 1384گیري شود (ناظم و همکاران، 
اعتقاد بر این است که ارزشیابی یکی از ابزارهاي بسیار 
قدرتمند براي افزایش تاثیر آموزش است، اما مساله مهم این 

). 1381است که فرایند ارزشیابی به درستی انجام شود (رستگار،
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شدهدانشجویاندرانگیزهافزایشباعثارزشیابی موثر نه تنها
کند. میکمکخودهايفعالیتارزیابیدرنیزمدرس رابلکه
.آزمون استتحصیلی،پیشرفتگیرياندازهوسیلهترینمهم

میرا اندازهدانشجویانتحصیلیعملکردکههاییآزمون
ایندر خصوص.شوندمیتقسیمعینیوانشاییبهگیرند،

گیريبراي اندازههاآزموناینازیککدامازکهتصمیم
توافقاساتید،شود بیناستفادهدانشجویانتحصیلیعملکرد

و 533، صص 1389ندارد (گرك یراقی و همکاران، وجودنظر
534(.

) تاریخ اندازه گیري هاي روانی و 1982(1به قول ثرندایک
تربیتی در قرن بیستم، در واقع تاریخ کشف و اختراع ابزارها و 

اندارد و تحت روش هاي اندازه گیري است که به طریقی است
شرایط یکسان، رفتارهایی را که منعکس کننده خصیصه هاي 
افراد است، آشکار می کند و مورد سنجش قرار می دهد. ارائه 
نظریه هاي نوین اندازه گیري در قرن حاضر، به پیشرفت فنون 
و ابزارهاي استاندارد شده اي انجامیده است که اندازه گیري و 

مقیاس هاي قابل قبول براي تبدیل توانش هاي فردي به 
توصیف، تفسیر و برآورد تفاوت هاي فردي را امکان پذیر می 

). تالش هاي نخستین براي تکوین 1375سازد (افروز و هومن 
آغاز شد. این نظریه، 1890در دهه نظریه کالسیک اندازه گیري

از روش هاي دیرینه براي ساخت و توسعه آزمون ها در حوزه 
براي توسعه ابزار هاي 1900ت که از اوایل دهه علوم انسانی اس

اندازه گیري وتعیین میزان همخوانی آزمون ها با نظریه و نمره 
، 1385گذاري امتحانات استفاده شده است (دالور و همکاران، 

).42ص 
اندازهوسنجشحوزهدرمنسجمنظریهومدلاولین

برمیانگلیسیآماردان2اسپیرمنبهروانیهايویژگیگیري
ازاستفادهبا1913تا1904هايسالخاللدروي.گردد

آمدهدستبهنمراتخصوصدرمطالعاتیمفهوم همبستگی،
هر"کهبودایناصلی اسپیرمنایده.دادانجامهاآزموناز

تشکیل خطانمرهوواقعینمرهجزءدوازشدهمشاهدهنمره
دادهتحلیلبرايآماريمنسجممدل اولینارائه."استشده
نظریه کالسیک بهکههاآزموناجرايازآمدهدستبههاي

اسپیرمنعلمیکارهايازیکیاست،) معروفctt(آزمون 
).136، ص 1387ایزانلو و همکاران، (است بوده

فرایند آزمون سازي در طی روند تاریخی تکوین و تکامل 
خود با دو جنبه کامال متمایز و مجزاي ساخت و پرورش تست 
از یک سو و نظریه آماري براي تجزیه و تحلیل تست از سوي 

).1375هومن، (دیگر مواجه بوده است 

1. thorndike

گزینهچندهايآزمونعینیتواجرانمره گذاري،سهولت
وسیعهايسنجشاصلی درابزارعنوانهبکهشدهسبباي

وجودباتستیهايسؤالگیرد. نوشتنمیقراراستفادهمورد
کردن آنکامپیوتريومکانیزهجهتدرکهش هاییتالهمه

شود.میتلقیهنریکعنوانبههمچناناستآمدهعملبه
مساله،یکدرمفاهیماینگنجاندندراستاديوابتکار

ايگونهبهسؤالبهمربوطعباراتوبنديجملهدرقاطعیت
بینشسرانجاموباشدشدهبیانوضوحبهنظرموردکه مسأله

افرادکهايگونهبههاي انحرافیگزینهتولیددرمهارتو
سؤالهادقیقتحلیلوطرحمستلزمکندجلبخودبهراضعیف

).1375هومن، ازنقلبهاست (ثرندایکمستقیمو تجزیه
ايچندگزینههايآزمونازعمدهدلیلچندبهامروزه

استفادهتربیتوتعلیمدر حوزههاآزمونانواعسایرازبیش
معینزماندراستقادرآزمودنیآنکهعلتبهشود: اولمی

زمانیکدردیگربه عبارتیودهدپاسخراسؤالتعداد زیادي
ازمهمیبخشوآموزشیف هاي هداززیاديتعدادمحدود

چندن هايآزمواینکهدوم.بگیرداندازهرادرسمحتواي
ايدوگزینهوغلطوصحیحهايآزمونبهاي نسبتگزینه
میشوندهبه آزمونراکورکورانهزدنحدسامکانکمتر
سهولتآزموننوعاینازبیشتراستفادهبرايسومدلیل.دهند

جوییصرفهنتیجهدروآنتفسیروتصحیحونمره گذاريدر
).1386در نیروي انسانی و وقت وهزینه می باشد (سیف،

بسیارآزمونهااینساختناینکهجملهازنیز داردمعایبیاما
خواندنغلط-صحیحهايبا آزمونمقایسهدرواستدشوار

وقت زیادتريمستلزمدرستگزینهکردنپیداوهاآزموناین
، ص 1390، به نقل از کریمی و همکاران 1374(شریفی،است 

3.(
پیشرفتواستعدادايچندگزینههايآزمونامروزه
موردهاموقعیتسایربیش ازتربیتوتعلیمحوزهدرتحصیلی
چهايچندگزینهآزمونیکاینکهاماگیردمیقراراستفاده

برخوردارپایاییحداکثرازتاباشدداشتهبایستیتعداد گزینه
سؤالهايتعداد گزینه.باشدمیبحثموردهموارهباشد
و5تا2انحرافی) ازیادرستهاي(گزینهايچندگزینههاي
هاگزینهتعدادچههرنظريلحاظبهومتغیراست6تاگاهاً 

مشخصبایداما ابتدااستکمترزدنحدسامکانباشدبیشتر
افزایشباعثبیشتر،انحرافیگزینۀچندآزمون،یکدرکرد

اضافهاستممکنعملدرحالهربهشودسؤال میپایایی
آزمونافزایش پایاییباعثواقعاانحرافیهايگزینهکردن
هرپایائی.استمشکلخوبهايگزینهکردنپیدازیرانشود

2. spearman
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نشده انتخابوقتهیچکهانحرافیهايطریق گزینهازسؤال
توانمیبه ندرتکهداده اندنشانمطالعاتنمی رودباالاند

طوربهکهانحرافیگزینه4یا3ازبیشترکهیافتراسؤاالتی
خنثیانحرافیهايگزینهوباشندکنند داشتهمیعملمؤثر

کهاین دلیلبهکنندواردلطمهآزمونپایاییبهاستممکن
راآزمونفضايوگیرندمی خواندنبرايرابیشتريزمانآنها

.)4و 3، صص 1390کنند (کریمی و همکاران میاشتغال
یادتحصیلدورهدر طیفراگیراندهدمینشانشواهد

ندارند،یکسانیکالس ارزشهايفعالیتهمهکهگیرندمی
عاملامتحاناتدرگیرند کهمیفراراآنچهتنهابنابراین،

برگیرندهدرسؤاالتایناست. چگونگی طرحموفقیتکسب
مربوطه میدرسطرحدرشدهآموزشی عنوانشناختیاهداف

اندازهومشاهدهقابلمطمئنبه طوراهدافاینکهباشد
وضعیفدانشجویانکلیهمواردازبسیارياست. درگیري

امتحان درباالیینمراتآمادگی،میزانازنظرقوي صرف
مانند.باز میآنآمیزموفقیتگذراندنازیاونمایندمیکسب

بهرامبحثسؤاالت یکبتواننددانشجویانکهواقعیتاین
کافیدانشازکهاین نیستبرتضمینیدهند،پاسخدرستی

يپایهبرفقطکههاییآزمون.برخوردارندموضوعآندر
برايکمیپایاییازباشند،مطالب (تاکسونومی) مییادآوري

از استفادهباچهاگر.برخوردارندواقعیفراگیريسنجش 
مورد رازیاديمحتوايتوانمیايگزینهچندسؤاالت
سؤالصحیح طراحیاصولکهصورتیدراماداد،قرارارزیابی
گردد.میسؤاالت کاستهنوعایناعتبارازنشود،رعایت

ندکمیایجابکشورهادرآموزشیتسهیالتسریعتوسعه
ومشاورهنیازموردنوعتعیینوداوطلبانپذیرشامردرکه

استفادههاآزمونازآنانکارگماريبهازپسافرادراهنمایی
یهایآزمونبهمبرمنیاز،کشورهااینشدنصنعتیبا. شود

وفنیهايرشتهدربویژه،افرادکارگماريبهوگزینشجهت
همماینتحققبراي،لذا. استآمدهبوجودتخصصیودفتري
ربیتیتوروانیگیرياندازهجهتهانمرهصحیحتفسیرنیازمند
بتوانکهايگونهبهاوجامعوکاملتوصیفعنییفردشناخت
یودقیقمناسباطالعاتاوروانیوبدنیهايخصیصهدرباره
میIRTوکالسیکمدلازامراینبراي.باشیمکردفراهم
فردخامهاينمرهازکالسیکمدلدرکهگرفتبهرهتوان

والستعدادبهتوجهبافرددربارهاطالعاتوشودمیاستفاده
توانایی, IRTمدلدراماشودمیکسبشدهدادهپاسخهاي

،بشیپارامترگرفتننظردربافردمکنونصفتسطحای
درسوالهرکهسهمیوشودمیمشخصحدسودشواري
.بودخواهدمتفاوتسوالهايپارامتربهبستهداردفردتوانایی

هاي آزمونکیفیتارتقايمطالعه،اینانجامازهدف
دانشجو ارزشیابیبراياستفادهموردتحصیلیپیشرفت

درهاي جدیدنظریهازبهره گیريطریقازدرآزمون پایان ترم
نیزوتستی کالسیکنظریهمانندسؤاالتتحلیلوتجزیه

میمحاسباتو صحتدقتافزایشدرفناوريازاستفاده
تحلیلوتجزیهافزاربکارگیري نرمآنماحصلکهباشد

برايکالسیکتستیبر نظریهمبتنیايچندگزینهسؤاالت
منظوربهسؤاالتتحلیلودانشجویان می باشد. تجزیه

کهسؤاالتیتعیینمناسب،تعیین سؤاالتخطا،منابعکاهش
دانشجویانبینافتراقشاخصتعیینودارندویرایشبهنیاز

.گیردمیانجامآزمونپایاییتعیینو نیزضعیفوقوي

تحقیقروش شناسی
گزینه اي 4مطالعه ازنوع پس رویدادي وابزارسنجش، آزمون

رشته است که توسط اعضاي هیئت علمی متخصص در
بانک اختیاردرآن تحصیلی تربیت بدنی تهیه و همراه با کلید

بهره پایان ترم موردگرفته، در آزمون هاي نهایی وسؤال قرار
حکم استفاده از دربراي پژوهشگرومی گیردبرداري قرار

2ژیمناستیکدر دانشگاه پیام نور آزمون .مدارك استواسناد
گزینه اي 4ماده 24) داراي 1215180درسشماره (عملی

و پاسخنامه سطح کشور اجرا گردیدهنفر در 487است که روي 
با استفاده از مدل 1391-92نفر ترم اول سال تحصیلی 50

کالسیک مورد ارزیابی قرار گرفت.
در این پژوهش از دو شاخص روایی سؤال و درجه دشواري 
سؤال استفاده می شود. براي تعیین روایی سؤال از ضریب 

مبستگی دورشته اي نقطه اي استفاده می گردد. ضریب ه
دورشته اي نقطه اي، شاخص رابطه دومتغیراست که دریکی 

غلط) وجودداردوتوزیع نمره –صحیح (نمرهازآنها فقط دوطبقه 
هاي دیگر، فاصله اي وپیوسته است ومفروضه دیگري ندارد. 
این ضریب همبستگی نیزحالت خاصی ازضریب همبستگی 

=گشتاوري پیرسون است وازفرمول زیر به دست می آید:
معناداربودن تفاوت ضریب همبستگی دورشته اي نقطه اي 

α=05/0، ودرسطحn÷64/1√برابر α=10/0ازصفر درسطح 
است. n÷58/2√برابر α=01/0، ودرسطحn÷96/1√برابر 

ازسوي دیگر نسبت افرادي را که به سؤالی پاسخ درست داده 
انددرجه دشواري آن سؤال گویند، دراین مطالعه اگربه سؤالی 

آزمودنی هاپاسخ درست بدهند آن سؤال خیلی %90ازبیش 
آزمودنی ها پاسخ درست داده %10آسان واگربه سؤالی کمتراز 

ه اي همبستگی دورشتاگرضریب باشند آن سؤال خیلی سخت و
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1باشدسؤال ناروا259/0=64/1÷√نقطه اي سؤالی کمتراز

اهی همبستگی هاي ضعیف تر نیز براي از دست گتلقی می شود
ه همین منظور آستانه نارواییبوا تلقی شده است رندادن سوال 

تنزل داده شد. 1/0سؤال به کمتراز 

یافته هاي تحقیق
عملی2ژیمناستیکبا توجه به توضیحات داده شده آزمون 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج براي این آزمون 
نشان داده شده است.1درجدول 

)1215180(عملی2ژیمناستیکو ناروا ي آزمون تعیین ماده هاي خیلی سخت، خیلی آسان.1جدول 
شماره ردیف

سؤال
نتیجهKeyPpbisRمتن سؤال

در تمرینات ژیمناستیک با استفاده از یک رزیم غذایی 16
بر کربوهیدرات چند ساعت پس از برگشت به حالت اولیه، 

سازي می شود؟گلیکوژن عضالت به طور کامل دوباره 

1(42 (243 (124 (6

خیلی 2920/0276/0
آسان

هدف از تمرین زیر در آموزش نیم پشتک چیست؟28
)آموزش جفت 2)آموزش و تسلط در باالنس دست1

شدن پاها در باالنس
)افزایش توان انفجاري کمربند 4)آموزش پرتاب پاها3

شانه اي

ناروا3640/0093/0
حذف شود)(

عدم کنترل خم کردن آرنج ها، ایراد عمده کدام حرکت 313
موازنه است؟

) غلت عقب ونشستن روي چوب 2غلت جلو)1
موازنه

غلت –باالنس دست )4غلت عقب روي شانه)3
جلو

ناروا-4820/0053/0
حذف شود)(

در حرکت دور کردن بدن از میله بلند و اجراي چرخ 419
تماس شکم با میله چه زمانیشکم روي میله کوتاه، بعد از 

میله بلند رها می شود؟
) درست قبل از 2) همزمان با تماس شکم با میله1

سطح افق
) بعد از زاویه شدن 4) بعد از سه چهارم دور چرخش3
بدن

ناروا4240/0072/0
حذف شود)(

رش پ(یاماشیتادر مقررات امتیاز گذاري خانم ها، حرکت 524
گروه قرار می گیرد؟خرك) در کدام 

) گروه چهار4) گروه سه3) گروه دو2)گروه یک1

ناروا-1180/0390/0
حذف شود)(

ماده از 4مشاهده می شودتعداد 1درجدول همان گونه که
، 8هايماده (عملی2ژیمناستیکماده مورد اشاره از آزمون 5

) از روایی کافی برخوردار نبوده و الزم است از 24و13،19

1. invalid

حذف شود. در عملی2ژیمناستیکآزمون مجموعه سؤال هاي 
این آزمون فقط یک سؤال خیلی آسان وجود دارد ولی سؤال 
خیلی سخت مشاهده نشد. الزم به توضیح است قبل ازحذف 
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آزمودنی ها ریزش داشتند و پس از %92/73سؤال هاي ناروا 
تقلیل %10/69ل هاي ناروا ریزش آزمودنی ها به حذف سؤا

نفر جلوگیري می شود.24و به این ترتیب از ریزش تعداد یافت
درصورتی که کمینه نمره قبولی برابر نصف تعداد سؤال هاي 

مانند آزمون هاي خودخوان)، در (باشد(ماده هاي) هرآزمون 

مینه ، متوسط نمره آزمون شوندگان از ک2ژیمناستیکآزمون 
نمره قبولی کمتر است، این آزمون همراه با نام وشماره درس،

درصدي براي 99و فاصله اطمینان سؤال هاي آزمونتعداد
نشان داده شده است.2درجدولمتوسط پیشرفت تحصیلی 

عملی که متوسط پیشرفت تحصیلی از کمینه نمره قبولی کمتراست2ژیمناستیکآزمون .2جدول 
99فاصله اطمینان 

درصدي
خطاي 

استاندارد
انحراف 

استاندارد
واریانس 

کل
میانگین تعداد

ماده
شماره 

درس
نام درس

57/18–47/7 15/2 76/3 14/14 02/13 30 1215180 2ژیمناستیک
عملی

مشخص شده است متوسط نمره قبولی 2چنان که درجدول 
آزمون شوندگان در آزمون کمتر از کمینه نمره قبولی است، 

نمره) 6حداکثردرصورتی که آزمون شوندگان ازنمره کالسی (
برخوردار باشند، کمینه نمره قبولی در آزمون نهایی به میزان 

) کاهش می یابد. 30یا 40(برحسب طول تست 133/0تا1/0
ولی به جهت امکان مقایسه یکسان آزمون ها، این آزمون نیز 

مانند آزمون (ترمبدون رعایت نمره کالسی ویا آزمون میان 

هاي خودخوان) درنظرگرفته شد.
عملی همراه با 2ژیمناستیکبراي رعایت اختصار آزمون 

شماره درس، تعداد ماده ها، حجم نمونه، ماده هاي ناروا، 
درصدریزش قبل از حذف ماده هاي ناروا، درصد ریزش پس از 
حذف ماده هاي ناروا، وتعداد دانشجویانی که ازکمند ریزش 

نشان داده شده است.3جستند درجدول 

عملی2ژیمناستیکاده هاي ناروا، درصد ریزش قبل، وبعداز حذف ماده هاي ناروا درآزمون نهایی تعیین م.3جدول
شماره نام درس

درس
ماده هاي ماده هانمونه

ناروا
ماده هاي 

خیلی 
سخت

ماده هاي 
خیلی آسان

تعدادکل 
آزمودنی

درصد 
ریزش قبل

درصدري
زش بعد

تعدادقب
بعدولی 

ژیمناستیک
عملی2

121518
0

19و13و50248
24و

-648773,92%69,1%24

بحث و نتیجه گیري
ارزشیابی آموزشی ازمهم ترین ارکان دوره آموزشی است. به 

) فعالیت هاي مرتبط باارزشیابی 16، ص 1375(هومنگفته 
یادگیرنده است. 3، وارزیابی2پژوهش، 1عبارت از: اندازه گیري

دونوع آزمون کلی در ارزشیابی آموزشی به کارمی رود: آزمونی 
که براي ارزشیابی گام به گام پیشرفت هاي دانشجویان، مقایسه 

وبهبود نقاط ضعف، ودرآخر به منظور رفع تشخیصدانشجویان،
،و نه نمره دادن و صدورگواهینامهنواقص آموزشی به کارمی رود

-ویا نرم4)این نوآزمون راسازنده192ص،1389(هومنبه بیان 
است که 6گویند، درمقابل آزمون هاي جامع یا نهایی5مرجع

است و توسط بهترین معرف دانش و مهارت هاي دانشجویان

1. measurement
2. research
3. appraisal
4. Formative test

داوران متخصص رشته موردنظر ساخته و اجرامی شود. این نوع 
نیزمی گویند.7مرجع-آزمون ها رامالك

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

ماده چهار گزینه اي بود اجرا گردید و درجه دشواري و قدرت 50
تشخیص ماده هاي خیلی سخت، خیلی آسان و نارواي هریک از 
آزمون ها مشخص گردید. در آن مطالعه متغیر اخالق فردي 

تا 000/0از pماده چهارگزینه اي است و در آن دامنه 50داراي 
24قراردارد و تعداد 422/0تا -130/0از rpbisو دامنه 889/0

ماده از پرسشنامه اخالق فردي ناروا ارزیابی گردیده و الزم است 
حذف شوند. دومین متغیر یعنی متغیر تربیت قرآنی و راهکارهاي 

5. Norm-refrrenced test
6. Summative test
7. Criterion-referenced test
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از rpbisو دامنه 000/1تا 000/0از pآن است که دامنه 
ماده آن از روایی کافی 17است و تعداد 638/0تا -228/0

ماده 50برخوردار نبوده، متغیر دستیابی به اطالعات هم داراي 
و دامنه 952/0تا 000/0از pچهارگزینه اي است و در آن دامنه 

rpbis ماده پرسشنامه 12قرار دارد و تعداد 231/0تا -609/0از
ناروا ارزیابی گردیده، در متغیر بعدي یعنی متغیر روابط اجتماعی 

تا -247/0از rpbisو دامنه 000/1تا 037/0از pدامنه 
ماده آن ناروا ارزیابی گردید، پنجمین 6قرار دارد و تعداد 370/0

تا 667/0از pمتغیر متغیر روابط خانوادگی بود که در آن دامنه
قرار دارد و تعداد 511/0تا -184/0از rpbisو دامنه 000/1
ماده آن از روایی کافی برخوردار نبود، آخرین متغیر یعنی 16

Pمتغیر سیري در اندیشه سیاسی غرب و اسالم که در آن دامنه 
620/0تا -238/0از Rpbisبوده و دامنه 947/0تا 000/0از 

الزم است از ماده آن ناروا ارزیابی گردید و32و تعداد قرار دارد
مجموعه سواالت پرسشنامه حذف گردند. نتایج نشان داد آزمون 
سیري در اندیشه سیاسی غرب و اسالم ضعیف و فاقد اعتبار بوده 

است.
) در استانداري تهران بااستفاده از 1390(اکرامیدر پژوهش 

ضریب همبستگی دو رشته اي نقطه اي پارامترهاي هر ماده 
نسبت افرادي که پاسخ (شواري سؤال ازجمله روایی و سطح د

درست به سوال داده اند) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج 
ارتباطاصول و مبانی "نشان داد آزمون دوره هاي غیر حضوري 

دینعلم و "سوال خیلی آسان؛ دوره 14سوال ناروا و 2داراي "
سوال خیلی 4سوال خیلی سخت و یکسوال ناروا،6داراي "

2داراي "ذهنیشناسایی و استفاده از ظرفیت "آسان؛ دوره 
سیري در اندیشه سیاسی "سوال خیلی آسان، دوره 9سوال ناروا، 

سوال خیلی آسان؛ دوره 4سوال ناروا، 4داراي "غرباسالم و 
بدون سوال "البالغهمدیریت و سازمان از دیدگاه قرآن و نهج "

ارتباط موثر با محیط و "ره ناروا و داراي دشواري مناسب؛ دو
سوال خیلی آسان بود. در 13سوال ناروا و 4داراي "دیگران

مدیریت و سازمان از دیدگاه "میان دوره ها سوال هاي دوره 
بهترین طراحی را داشت."البالغهقرآن و نهج 

پارامترهاي سه گانه IRTمدل) با استفاده از 1391امیریان (
a,b,c) و نیز نمره پیشرفت تحصیلیθ( را در آزمون هاي

دستیاري، کارورزي و کارآموزي دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
تعیین نمود. نتایج مطالعه امیریان نشان داد درآزمون یکم 

درصد)، آزمون 06/6(درصد)، آزمون دوم دستیاري10(دستیاري
، آزمون درصد)39/1)، آزمون چهارم دستیاري (0سوم کارورزي (

درصد) سوال 67/1)، آزمون ششم کارآموزي (0پنجم کارآموزي (
ها ناروا تشخیص داده شد و باید از مجموعه سوال ها حذف شود.

) معتقداست 1380(ازهومننتیجه گیري: ثرندایک به نقل 
کاربرد مدل کالسیک درمطالعه هاي مشابه مطالعه حاضر موجب 

اظ شکل ومحتوا همه سؤال هاي تست ازلح-1می شود: 
همگون باشد، به گونه اي که تمامی آنها بایک نوع خصیصه 

سؤال ها بااستفاده ازیک -2مکنون مشترك ارتباط داشته باشد. 
فرم تجربی مقدماتی سرند شود، به گونه اي که سؤال هاي مبهم 

بوده است، ازتست خارج شده 1وسؤال هایی که به هردلیل ناممیز
صورتی باشد که آزمودنی براي پاسخ دادن سؤال ها به -3باشد. 

ان نه آنکه پاسخ درست را ازمی(شودبه آنها، موظف به تولید پاسخ 
سؤال هامنعکس کننده رشدکلی -4گزینه هاي معین برگزیند). 

یک نوع خصیصه (صفت) باشد، نه یک مهارت بخصوص.
یعنی آزمونی 2ازسویی اگر منظور از آزمون، اجراي تست جامع

است که معموال درپایان ترم وگاه درپایان دوره تحصیلی برگزار 
می شود که می شود، به سبب تعیین میزان آموخته هاي 
دانشجویان درطول یک ترم یادوره آموزشی همراه بانمره دادن 
ویا صدورگواهینامه وداوري درمورد کارآمدي تدریس یابرنامه 

سب تک تک ماده ها باکلخاصی است، ضرورت توجه به تنا
تست ازاهمیت ویژه برخورداراست. ازسوي دیگر بازپروري ماده 
هاي آزمون هاي نهایی پایان ترم ازطریق حذف سؤال هاي ناروا 
ضمن پیش گیري از حذف نابجاي آزمودنی هاي مرزي، مایه 

ار تکرصرفه جویی هاي مادي براي مرکزآزمون از طریق تقلیل
ومعموال درهر نیمسال تحصیلی توسط آزمون هاي ریزشی است

مرکز آزمون دانشگاه، حدود یکصد آزمون ریزشی با هزینه 
دانشگاه اجرا می شود.
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