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  چکیده
یري یک گ اندازهبا سطح ویژگی آزمودنی، کارآترین روش  سئوالمنطبق کردن دشواري 

شود که اطالعات دقیقی در  می ارائه ییها سئوال ،ها آزمودنیبراي این منظور به . استویژگی 
ندیشۀ زیربنایی سنجش انطباقی این موضوع ا. بدست آید ،بارة میزان و سطح ویژگی آنها

متأثر  ،آزمون يها سئوالپاسخ، در تحلیل  -سئوالنظریۀ هاي  و نتایج مدلها  و از یافته است
اقی از نتایج طبیعی تفکر به شیوة بیز در برآورد و بررسی تابع آگاهی سنجش انطب. است
این . ضمنی براي براي تفسیر و تهیۀ آزمون استهاي  آزمون است، و داراي داللت سئوال

، یک روش )سار( سنجش انطباقی با رایانه. و متنوعی است هاي ساده شیوه داراي تقریب
است که در اي  هنامۀ سار تکرار فرآیندي دو مرحلاجراي بر. سنجش انطباقی استتر  هپیچید

شود که دشواري آن با توانایی فعلی برآورد شده  می ی به آزمودنی عرضهسئوالگام نخست، 
در گام دوم، توانایی آزمودنی براساس اطالعات حاصل از پاسخ او به . براي او برابر باشد

پایان ي ها مالكشوند تا جایی که  می تکرارها  این گام. شود می برآورد ،مرحلۀ اول سئوال
و حفاظت برنامۀ سار ساده  ریزي واقعی، اجراي عملی برنامه. دادن به آزمون محقق شوند

، حفاظت سئوالهاي  خزانه: برنامه سار شاملهاي  عملی و پیچیدگیهاي  چالش. نیست
  .ها آزمودنیآزمون، و مسائل مربوط به 

  
  پاسخ -سئوالانطباقی با رایانه، نظریۀ  سنجش انطباقی، سنجش: واژگان کلیدي
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  مقدمه
توانایی یا ( صفت آزمون با سطح يها سئوالسنجش انطباقی، منطبق کردن  اساسی ایدة

این روش  ،به عبارت دیگر .)2007،  1اگن( ست، در جریان آزمودن اآزمودنی) مهارت
ی یها سئوالي که به طور ؛اجراي آن است آزمون در هنگام يها سئوالمستلزم انتخاب 

اگر انطباق  .باشد او لحاظ دشواري مناسب شود از می آزمودنی اجرا يکه برا
آزمودنی با استفاده از رایانه انجام ) توانایی یا مهارت( ح صفتطآزمون با س يها سئوال
سار،  در .)2005، 3واي( شود می گفته )سار( »2سنجش انطباقی با رایانه«به آن  ،شود

ي شده بر بند طبقه يها سئوالر هر زمان، یک سئوال که از خزانه بزرگ صفحۀ رایانه د
اولین . دهد می را براي آزمودنی نمایش شود، می اساس محتوا و دشواري انتخاب

انتخاب . سئوال در سنجش انطباقی با رایانه همیشه داراي سطح دشواري متوسط است
 قبل توسط رایانه صورت يها سئوالبعدي با توجه به عملکرد آزمودنی در  سئوال

دهد که منطبق با صفات زیر بنایی  می ی پاسخیها سئوالبه  بدین ترتیب فرد. گیرد می
 پاسخ داده شده، يها سئوالنهایت مجموع  در .مکنون او باشدۀ عملکرد یا خصیص
 سنجش انطباقی .استسطح توانایی آزمودنی  دهد که منطبق با می آزمونی را تشکیل

  :در عمل داراي مراحل زیر است )ارس( با رایانه
روي  سئوالتعداد زیادي  اجراي آزمون یا. 2 ؛ها سئوالبزرگی از  خزانۀداشتن . 1

  ؛ها آزمودنی
. 4 ؛ 4IRTپاسخ -سئوالنظریۀ  هاي اساس مدل استخراج نتایج آزمون بر. 3

، ؛ واي2007اگن،( ها آزمودنیآزمون منطبق با سطوح توانایی  يها سئوالگزینش 
  ).2000، 5؛ هورنکه2005
) سار( روانسنجی سنجش انطباقی با رایانههاي  تأکید اصلی این مقاله بر جنبه 
با توصیفی  این مقاله. گیرد می همچنین کاربردهاي عملی آن نیز مورد توجه قرار. است

ي ها ویژگی، ها شروع شده، پس از آن دربارة سار، مزیتسنجش انطباقی  کلی از
ها  از بحث گیري نتیجهدر نهایت به . شود می تلویحات کاربردي آن بحث روانسنجی، و

   .پرداخته شده است
  

                                                                                                                                      
1. Eggen 
2. Computerized Adaptive Testing (CAT)  
3. Way  
4. Item Response Theory (IRT) 
5. Hornke 
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   سنجش انطباقی
توانایی ( یک آزمون را در جریان آزمودن سطح یک صفت 2، برازش 1سنجش انطباقی

 يها نتایج مدل وها  این سنجش از یافته). 2007اگن، ( یک آزمودنی است) یا مهارت
، ستاري( ثر استأمت ها آزمون يها سئوالدر تحلیل ) IRT( پاسخ -سئوالنظریۀ 
توان با  می عملکرد آزمودنی در آزمون را) شود که؛ الف می فرض IRTدر). 1382

شوند،  می نامیده 5ها ، و یا توانایی4، صفات مکنون3از عواملی که صفاتاي  همجموع
و مجموعه صفات مذکور با  لسئوا ارتباط بین عملکرد آزمودنی در) برآورد کرد؛ و ب

، 6سوتاریدونا( شود، قابل برآورد است می نامیده سئوالیک تابع تجمعی که ویژگی 
  ). 2003، 8، و واجو7پرنل

نمره واقعی، منطبق کردن سطح دشواري  یري یک ویژگی یاگ اندازهترین روش آکار
دشوار  يها ئوالسبه این معنی که  ؛ویژگی یا نمره واقعی آزمودنی است سطح با سئوال
 و االیی از ویژگی هستند،باال یا سطح بداراي نمره واقعی  یی کهها آزمودنیبراي 
واقعی پایین یا سطح پایینی از  ةداراي نمر یی کهها آزمودنیآسان براي  يها سئوال

 ترینآهنگامی که امکان حدس زدن وجود ندارد، کار .ویژگی هستند، اجرا شود
 .باشد 5/0برابر  حتمال پاسخ صحیح دادن آزمودنی به آن،ی است که اسئوال، سئوال

 یريگ اندازههمان آزمون  با ها ویژگی از زیاديتنوع  با ها آزمودنیگروهی از  زمانی که
 ۀبراي کلی یی راآآن آزمون حداکثر کار ندارد که به طور همزمان، شوند، امکان می

ی به آزمودنی داده شود که یها والسئاست  این موارد، بهتر در .داشته باشد ها آزمودنی
به  براي رسیدن. سطح ویژگی او بدست دهد و میزان ةبار ي را درتر اطالعات عمده

 متفاوت مطرح شود؛ یعنی يها آزمودنیمتفاوتی براي  يها سئوالاین هدف، باید 
 سنجش انطباقی است اساسی زیربنایی و ۀاین همان اندیش یري انفرادي شود وگ اندازه

  .)2007، اگن(

                                                                                                                                      
1. Adaptive testing  
2. Tailoring 
3. Traits  
4. Latent traits  
5. Abilities  
6. Sotaridona  
7. Pornel 
8. Vallejo 
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بررسی تابع  برآورد و ةبیز دربار ةسنجش انطباقی، از نتایج طبیعی تفکّر به شیو
هدف اساسی از  ).1369 ؛ ترجمۀ هومن،1982 ،1ثرندایک( آزمون است سئوالآگاهی 

برآورد نمره واقعی آزمودنی  ي، افزایش دقتگیر اندازهدر  ي بیزها روشکارگیري ب
از روش بیز در سنجش برازش یافته، یعنی  مؤثرده این مطلب در واقع استفا. است

یعنی کوششی براي  .آزمون با سطح توانایی فرد است تطبیق دقیق دشواري تکلیف
بعدي به  سئوالآن،  ۀکه در هر مرحل استسنجش  ي بخصوصی ازها روشریزي  طرح
شونده در صفت  آزمونجایگاه  انتخاب شود که با توجه به برآورد کنونیاي  هگون

تفکّر به شیوه  .را بدست دهد مقدار اطالعات ممکن بیشترینیري، گ اندازهمکنون مورد 
در  .هم براي تهیه آزمون است ضمنی هم براي تفسیر آزمون وهاي  بیز داراي داللت

شونده  آزمونتهیه بهترین برآورد ممکن از جایگاه  مورد تفسیر آزمون، رهنمودي براي
کارکرد  تاریخچه گذشته فرد و ةدربار ه اطالعاتی کهیک خصیصه مکنون با توجه ب در

مورد تهیه  در .دهد می قرار اختیار ما در ؛یک یا چند آزمون در دست داریم در فعلی او
مقدار  بیشتریندهد که  می منطقی به دستاي  هآزمون، براي گزینش مواد آزمون پای

دقت برآورد  ۀه درجدر نتیج آورد، و می اطالعات را براي هر مرحله سنجش فراهم
 ون با بیشترین سرعت ممکن افزایشندر صفت مک ،ما از وضع نسبی فرد بعدي
سنجش انطباقی یا سنجش برازش یافته قرار دارد که  قلب این موضوع در. دهد می

 و 2آلن ؛1369 ؛ ترجمۀ هومن،1982ندایک،رث( روز افزون است توجه به آن عالقه و
یري، گ هاي اندازه نظریههاي  پیشرفت). 1375و هومن، ؛ افروز1374ترجمۀ دالور،، 3ین

اطالعات و استفاده از آنها  فنّاوريپاسخ، تکنولوژي رایانه و  -بخصوص نظریۀ سئوال
هاي اخیر تسهیل  در سنجش، ابزارهاي الزم براي سنجش انطباقی با رایانه را در سال

  ).2007اگن، ( نموده است
  

  سنجش انطباقی با رایانه
ي شخصیتی ها ویژگی، و سایر ها ، تواناییها ور سنتی، ارزشیابی دانش، مهارتبه ط 

پیشرفت و توسعۀ . گرفته است می انجام )کاغذي -مداد(ي کتبی ها آزمونتوسط 
                                                                                                                                      
1. Thorndike  
2. Allen  
3. Yen  
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هاي  را هم در پژوهش 2در دو دهۀ گذشته آزمودن مبتنی بر رایانه 1اطالعات فنّاوري
در سنجش  ).2008، 5، و چنگ4وا ،3تاو( آموزشی و هم در عمل تسهیل نموده است

انطباقی با رایانه که مورد خاصی از سنجش مبتنی بر رایانه است، هر آزمودنی یک 
. کند می دریافت ،آزمون منحصر به فرد که براي سطح توانایی او برازش یافته است

 سئوالآزمودنی به هر  گوییضمن پاسخ ،ها سئوالانتخاب  استفاده از رایانه در ،سار
 براساس فرمول خاصی، دهد، می درست پاسخ سئوالزمانی که آزمودنی به  .است
 سئوال پاسخ غلط داده شود، سئوالچنانچه به  .شود می ي به او ارائهتر مشکل سئوال
براساس  متوالی، يها سئوالانتخاب سطح دشواري  .گردد می ي پیشنهادتر آسان

ز پاسخ آزمودنی، توانایی او به بعد ا .گیرد می عملکرد آزمودنی در هر مرحله صورت
شود که بیشترین تناسب را با  می براي وي انتخاب سئوالروز شده، و سئوالی از خزانه 

ي پایان دادن به ها مالكکند تا  می توانایی جدید او داشته باشد و این روند ادامه پیدا
ش سنج. )2006، 8، و اکونومیدس7، جرجیادو6ترین تافولو( آزمون محقق شوند

هاي  در مقیاسی بزرگ در برنامه به صورت روز افزون و )سار( انطباقی با رایانه
 هم براي هم براي سازندگان و سارهاي  مزیت. آزمون وارد شده است و سنجش

دهد  می کننده اجازه زیرا، به آزمون .کننده بوده استامیدوار اجراکنندگان آزمون مفید و
بسنجد، بدون اینکه او را وادار کند تا به تا سطح ویژگی آزمودنی را به سرعت 

ناخوشایند و اي  هبسیار ساده و یا مجموع يها سئوالکننده از  خستهاي  همجموع
، 12آباد و، 11زیمنز ،10رولتا ،9الیا( خیلی مشکل پاسخ دهدهاي  کننده از پرسش ناراحت

2000.(   

                                                                                                                                      
1. Information Technology (IT)  
2. Computer- Based Testing (CBT)  
3. Tao 
4. Wa 
5. Chang  
6. Triantafillou  
7. Georgiadou 
8. Economides  
9. Olea 
10. Revuelta 
11. Ximenez 
12. Abad  
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ي ها روشسه با در مقای .انگیزة اصلی استفاده از سار، در کارآیی آن نهفته است
کردن شیوة اي  هکاغذي سنتی، افزایش کارآیی سنجش در نتیجۀ رایان -سنجش مداد

که در سار  دهد مینشان نتایج مطالعات . یري استگ اندازهآزمودن، با تأکید بر کارآیی 
نیاز  ،یانطباق غیري ها روشکمتري در مقایسه با  يها سئوالبه  ،و با دقت یکسان

ي ها روشدر مقایسه با  يها سئوالدرصد  60تا  50حدود این سنجش به . هست
  :ازاند  ي سنتی عبارتها روشامتیازهاي دیگر سار نسبت به . ی نیاز داردانطباق غیر

دهد که هم محتوا و هم طول  می هر فردي یک آزمون منحصر به فردي را پاسخ. 1
هر فردي بهینه است؛  سار براي. 2تواند از فردي به فرد دیگر متفاوت باشد؛  می آزمون
 يها سئوالاز آنجا که ) الف: که حداقل دو پیامد مطلوب خواهد داشتاي  هبه گون

 یري افزایشگ اندازهکمتري براي دستیابی به دقتی مشابه، در سار نیاز است، کارآیی 
تواند با سطح توانایی خود در چالش باشد؛ این چالش اثر  می هر آزمودنی) یابد، ب می

چون براي . 3توانایی آنها دارد؛  به عنوان تقویت براي  هتجربه شد تحریکی و
کمتري نیاز است، بنابراین در هزینه و  يها سئوالیري توانایی هر فردي به گ اندازه
از آنجا . 4شود؛  می جویی کنندگان آزمون، و مجریان آن صرفه ، تهیهها آزمودنیوقت 

شود، بنابراین آزمون داراي  می تهیه IRTآزمون در چارچوب نظریۀ  يها سئوالکه 
یري بهتر گ اندازهبر همین اساس کیفیت احتمالی  ؛تعدادي ویژگی شناخته شده است

گذاري و بازخورد  گذاري آن عینی و بدون خطاست و امکان نمره نمره. 5است؛ 
اجراي . 7پذیر است؛  جدید امکان يها سئوالدستیابی به انواع . 6مستقیم وجود دارد؛ 

. 9پذیر است؛  یابی آزمون انعطاف ي و مکانریز برنامه. 8مون کارآیی بیشتري دارد؛ آز
امکانات بیشتري . 11د؛ و انگیزه بیشتري دارن ها آزمودنی. 10ایمنی آزمون بیشتر است؛ 

  ).2007 اگن،( جدید آزمون وجود داردهاي  کارگیري نظریهبراي ب
 .استاي  هیک فرایند دو مرحل تکرار اًسباقی با رایانه، اساطسنجش ان ۀاجراي برنام

 )ذاتی( شود که دشواري آن با توانایی فعلی می ارائهی به آزمودنی سئوال گام اول، در
 اساس اطالعات توانایی آزمودنی بر گام دوم، در. برابر باشد او برآورد شده براي

 تکرارگام  سپس این دو .شود می اول برآورد ۀمرحل سئوال پاسخ او به حاصل از
یی ها مالك پایان دادن به آزمون محقق شوند؛ يها مالك از یکیجایی که  شوند تا می
از طریق این  .ي مورد انتظارگیر اندازهسطوحی از دقت  یا با ،سئوال معینی تعداد مثل



  
  
 

69  سنجش انطباقی با رایانه 
 

 2توانایی برآورد شده براي آزمودنی، تثبیت سنجش انطباقی با رایانه 1فرآیند الگوریتمی
ي ریز برنامها دارد، اماي  هساد اًنسبت ة نظريسنجش انطباقی اید اگرچه،. شود می 2تثبیت
رایانه بسیار  سنجش انطباقی با ۀیک برنام حفاظت عملی و اجراي ي واقعی،ریز برنامه

 ۀباید در تهی آورند و می پیچیدگی را به وجود عملی که اینهاي  چالش .پیچیده است
 يها هخزانو نگهداري  تهیه: ازاند  سار مورد توجه قرارگیرند عبارتهاي  برنامه
؛ 2000الیا و همکاران، ( 5ها آزمودنیمسائل مربوط به  و ،4آزمون حفاظت ،3سئوال
  ).2007؛ اگن، 2005واي، 
 این باره، در: در سنجش انطباقی با رایانه سئوال ۀنگهداري خزان تهیه و )الف

 شناخت به این. شوندشناسایی  یري، بایدگ اندازه بر مؤثرتعدادي موضوع کاربردي 
 کند تا می کمکآزمون  ةکننداجرا هنگام اجرا، به کند و می کمک سئوالتهیه خزانه 

این موضوعات . دشده ربط ده یريگ اندازهنتایج حاصل از آزمون را به صفت بنیادي 
. 3، سئوال ۀتعیین ابعاد خزان. 2کنترل آن،  و سئوال ۀخزان ةانداز. 1: ازاند  عبارت
، سئوال ۀبه خزان سئوالاضافه کردن . 5 ها سئوالابجایی و اصالح ج. 4 پاسخ،هاي  مدل

   .ها هماهنگی مقیاس فظح. 6
  

براي سنجش انطباقی با رایانه، وجود  :براي سنجش انطباقی سئوالاندازه خزانه  .1
. ضروري است IRTکافی و برازش یافته با یک مدل  يها سئوالخزانه سئوال با تعداد 

یري گ اندازهبایست  می یري صفتی باشند که،گ اندازهه خوبی آماده باید ب ها سئوالهمۀ 
یک خزانۀ سئوال خوب، تمام جوانب مرتبط با صفتی را که قرار است با استفاده . شود

 يها سئوالدر اصل، معیارهاي . دهد می یري شود، به خوبی پوششگ اندازهاز سار 
 )کاغذي -مداد(ي کتبی ها نآزموخوب در  يها سئوالخیلی متفاوت از  خوب در سار

 ،سئوال 100با  یسئوال ۀپیشنهاد شده بود که حداقل به خزان الًقب ).2007اگن، ( نیست
، به نقلِ الیا و همکاران، 1977 یوري،( رایانه ضروري است براي سنجش انطباقی با

 یی تهیه نمایند کهها آزمونکردند  می ان تالشساز آزمون ۀهم ،براین اساس). 2000
خزانه  يها سئوال سه عامل باعث شد که تعداد اما. داشته باشد سئوال 100داقل ح
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ي سنتی ها آزمون اخیر ۀکه، در چند ده نخست این :افزایش چشمگیري یابد  سئوال
 اًي آموزشی تقریبها آزمونکه سطح عملکرد اي  هبه گون ،اند هبهبود چشمگیري داشت

اجبارهایی که بر  وها  الزام دوم،. دارنداي  هدو مرحل سنجش انطباقیة دقتی به انداز
محتوایی هاي  مثل الزام( اند هانطباقی تحمیل شد سنجش يها سئوالانتخاب هاي  هشیو
نسبت به نبود چنین  بزرگتري را يها سئوال ۀضرورت ایجاد خزان )آزمون منطقی و

 ،سوم این که .است وجود آوردهه ب به منظور دستیابی به اطالعات مشابه، یی،ها الزام
 گیرد، قرار اگر قرار باشد آزمونی که تهیه شده است براي مدتی طوالنی مورد استفاده

 امروزه بسیاري. افتدنیبه خطر  ها سئوالایمنی تا  باشد، زیادي سئوال ۀخزانداراي  باید
با  در اختیار دارند و سئوال 1000ی با بیشتر از یها سئوال ۀي انطباقی خزانها آزمون از
 سئوال 2000خزانه را به  يها سئوالتعداد  ،ها سئوالاي  هچرخش دور تفاده ازاس
نخستین عامل در  شمول یک آزمون، ةمحدود کردن دایر بدیهی است که،. رسانند می
 در تعیین تعداد. براي آزمون الزم است سئوالن این مطلب است که چند یتعی

الیا ( انطباقی ضروري است ی سنجشیآواقعیت کار خزانه تمایز بین باید و يها سئوال
  ).2005؛ واي، 2000و همکاران، 

  
بنابراین  یک بعدي نیستند و سئوال هاي هخزان : يها سئوالي ها پاسختعیین ابعاد . 2

تعامل بین  ،ها پاسخبنابراین در بررسی ابعاد . نیز چنین هستند ها سئوالي ها پاسخ
لذا ضروري است که در تعریف  .ودش می آزمون بررسی يها سئوال و ها آزمودنی

اگر تحلیل ابعاد با داوطلبان غیرعالقه مند  .شوداقدام صریح  روشن ونظر جامعه مورد 
آید شبیه همان  می ابعادي که به دست یا دانشجویان قبل از آموزش انجام شود، و

 با انگیزش دانشجویان واقعی و که از اجراي آزمون براي گروهی ابعادي نخواهد بود
 ها پاسخابعاد  در بررسی ضرورينکته  دو .یدآ می ش به دستزفردي باال پس از آمو

آن این  مد نظر قرار گیرد و باید سئوال ۀخزان ۀدر زمان تهی اول ۀنکت :ازاند  عبارت
مدل یک  از ها آزمودنیي ها پاسخکه آیا براي توصیف  شودتعیین  که استت ضرور

تحلیل  توا ن با می این کار را .اید استفاده نمودپاسخ ب سئوالچند بعدي  یا بعدي و
 ها پاسخابعاد فضاي  آن است که ضرورت دارد، دوم ۀنکت. نجام دادا ها سئوالابعاد 

مورد  کنند، می یریشوندگان به صورت منظم تغ آزمونیا  زمانی که محتواي آزمون و
مقیاس  ان براي تعیینساز این موضوع اغلب توسط آزمون .قرارگیرند بررسی
ي زیادي براي تعیین ابعاد فضاي ها روش .گیرد می قرار یري مورد غفلتگ اندازه
تحلیل عاملی اکتشافی؛ تحلیل عاملی تأییدي؛ : ازاند  وجود دارد که عبارت ها پاسخ
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ي متفاوت وابسته به ها تحلیل عاملی کامل؛ مقیاس پردازي چند بعدي؛ و تکنیک
 ). 2005؛ واي، 2000؛ الیا وهمکاران، 2007اگن، ( پاسخ-سئوالي ها نظریه

 سئوالاستفاده از مدل  نشان داد که رویکرد یک بعدي کافی است،ها  اگر تحلیل
اگر نتایج تحلیل نشان داد که  اما. استعاقالنه  مقرون به صرفه و پاسخ یک بعدي

منطقی است که  ضروري است، ها آزمودنیي ها پاسخ تبیین ساختار چند بعدي براي
ي آن تالش شود به ساز براي ساده قرار داده و دقت ساختار آزمون را مورد توجهبا 
الیا و ( را تبیین نماید ها پاسخي، تر پاسخ چند بعدي ساده سئوالهاي  که مدلاي  هگون

   ).2000همکاران، 
 

در سار داشتن یک خزانه سئوال با کیفیت باال ضروري  :پاسخ سئوالهاي  مدل. 3
و  برازش یافته IRT مناسب باید با یک مدل ها سئوال. یستاست، اما کافی ن

، ها سئوالتجربی حاصل از اجراي عملی هاي  بر اساس داده. شده باشند 1سازي مدرج
برازش یافته و پارامترهاي سئوال و پارامترهاي یک یا بیشتر از یک  IRTیک مدل 

سازي  ، با مدرجIRT ار یک مدلک. شوند می در جامعه برآورد )θ( توزیع توانایی
و برآورد  IRTبرازش یک مدل يها سئوالي ساز مدرج. شود می آغاز يها سئوال

برآورد شدند، آنگاه آنها  يها سئوالپارامترهاي  اگر. دگیر پارامترهاي سئوال را در برمی
 در یک سار. توان در خزانۀ سئوال نگهداري و براي سار مورد استفاده قرار داد می را

. احتمال عملکرد تتاي یک آزمون نقش اساسی در استنباط در بارة آزمودنی دارد
  : ازاند  خوب، براي استفادة عملی و مناسب در سار عبارت IRT خصوصیات یک مدل

یک آزمودنی با مقیاسی مشترك، و با هر زیر ) تتاي θ( امکان برآورد توانایی. 1
بنابراین،  .وجود دارد سئوالخزانۀ  ي شده درساز مدرج يها سئوالاز اي  همجموع

یکسانی را به آزمودنی بدهد تا برآورد  يها سئوالضرورتی ندارد که مجري آزمون، 
  .آنها بدست آورد θاز اي  هقابل مقایس

. شود می بیان ها آزمودنی θ دشواري سئوال با مقیاس مشترکی مثل توانایی. 2
  .یک آزمودنی وجود دارد θ از تواناییبنابراین، امکان برازش یک آزمون با هر سطحی 

تواند  می است، در نتیجه تابع آگاهی θ آگاهی یک سئوال عملکردي از توانایی. 3
با این وجود،  .به عنوان اساسی براي برازش سئوال انتخابی به کار گرفته شود

انتخاب شده  يها سئوالکه برازش اند  ي مطلوب فوق، فقط زمانی درستها ویژگی
  ). 2007اگن، ( لحاظ شده باشند IRTل براي مد
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تبدیل  پاسخ را به مجادله سئوالبسیاري از پژوهشگران انتخاب مدل ویژه 
 فقط به یک مدل باید عملی وجود ندارد که یا اگرچه، هیچ دلیل نظري و. اند هنمود

 تعداد ي باگیر اندازهیک مقیاس  فردي بخواهد اگر براي نمونه،. دپاسخ محدود ش
احتمالی براي استفاده ترین مدل  مطلوب 1مدل یک پارامتري از افراد بسازد، محدودي

مدل یک  خزانه با يها سئوالحتی اگر انتظار برآزنده بودن  ،)1983، 2لرد( اوست
فرد  و دسترس باشد، بزرگتري در ۀزمانی که حجم نمون .پارامتري را نداشته باشیم

ي ها ویژگیبدون این که  انه داشته باشد،خز يها سئوالبه  سئوالافزودن تعدادي  قصد
 3هیچ چیزي مانع از به کارگیري مدل سه پارامتري آسیب ببیند، يگیر اندازهمقیاس 

مقیاس  شود، می افزوده ها سئوالنسبتی که به  به همان .جدید نیست يها سئوالبراي 
  . )2000الیا و همکاران، ( شود می تر نیز مطلوب

، انتخاب IRT، انتخاب مدل يها سئوالي ساز مدرجباال در  براي دستیابی به کیفیتی
نقش  ها آزمودنیبرازش، ماهیت و حجم نمونه هاي  روش برآورد پارامترها، آماره
، 7مبلتونها و 6؛ ون درلیندن1995، 5و مولینر 4فیشر( مرتبط به هم، و مهمی دارند

، به حجم نمونۀ کمتر باشدتر  ه، هر چه مدل انتخابی سادIRTدر انتخاب مدل  ).1996
رورد کردن و آزمودن برازش مدل وجود ها روشنیاز است، و  ي آماري بهتري براي برآّ

براي برآورد پارامترها با دقتی معقول، و براي آزمودن مدل با توانی باال در . دارد
، و 500، 200مدلهاي یک پارامتري، دو پارامتري، و سه پارامتري؛ به ترتیب حداقل به 

به عبارت دیگر، دستیابی به برازش . پاسخ آزمودنی در هر سئوال نیاز است 1000
این بدین معنی است که برخی . خیلی مشکل استتر  هخوب براي یک مدل ساد

 باید از خزانه حذف شوند، که این موضوع روایی خزانۀ سئوال را تهدید يها سئوال
  ).2000، 8؛ ون درلیندن و گالس2007اگن، ( کند می

 نخست. روش احتمالی متداول براي برآورد پارامترهاي سئوال وجود دارددو 
شود که  می در این روش فرض. است) MML( 9اي روش بیشینۀ احتمال حاشیه
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 .از توانایی انتخاب شده استاي  هبا توزیع شناخته شداي  هتصادفی از جامعاي  هنمون
با روش ). رمال استشود توزیع توانایی در جامعه ن می به صورت معمول فرض(

، پارامترهاي سئوال و پارامترهاي توزیع توانایی )MML(اي  هبیشینه احتمال حاشی
 )CML( 1، روش بیشینه احتمال موقعیتیروش دوم. شوند می همزمان با هم برآورد

اگر از این روش استفاده شود، امکان برآورد همزمان پارامترهاي سئوال و . است
یی در ها در روش بیشینه احتمال موقعیتی، به مفروضه. ود نداردپارامترهاي توانایی وج

این . یی از جامعه نیاز استها نیاز نیست؛ فقط به نمونه ها آزمودنیبارة توزیع توانایی 
زیرا، در آموزش و پرورش دستیابی به . موضوع در عمل بسیار مطلوب است

یی با روش ها خاب نمونهانت. تصادفی واقعی به آسانی امکان پذیر نیستهاي  نمونه
روایی برآورد پارامترهاي سئوال را با استفاده از روش بیشینه احتمال اي  هخوش

، براي هر مدلی قابل )CML( با این وجود، روش برآورد. موقعیتی تهدید نمی کند
 از این روش در مدل یک پارامتري و گاهی اوقات در مدل دو پارامتري. استفاده نیست

 اگر از). 1995 4، و ورسترالن3، گالس2؛ ورهلست1990اگن، ( ده کردتوان استفا می
)CML(  ،براي برآورد کردن پارامترهاي سئوال و برازش مدل آزمون استفاده شود

 ي با برآورد پارامترهاي یک توزیع توانایی به صورت جداگانه تکمیلساز مدرج
  ).2007اگن، ( شود می
  
مقیاس  و سئوالیک خزانه  ۀتهی در :ددآزمودن مج جایی، اصالح و جابه. 4

 یی را تعیین وها استفاده در یک آزمون انطباقی، ضروري است شیوه ي برايگیر اندازه
 ی که عملکرد خوبی ندارند،یها سئوالکنار گذاشتن  و که به حذف گرفته شودبه کار 

به  .ندارد پاسخ انتخاب شده سئوالهاي  این موضوع ارتباطی به مدل. کمک نماید
کنار  سئوال خزانۀ ضعیف شناسایی شدند، باید آنها را از يها سئوالمحض این که 

ي گیر تصمیم خطاي برآورد توانایی و اصلی علت ضعیف يها سئوالزیرا  گذاشت؛
رسم  ی که برآزنده نیستند،یها سئوالیک روش براي بررسی  .هستند ها آزمودنیة دربار

مقایسه منحنی  .است 6آن با منحنی نظريمقایسه  تجربی و 5پاسخ -سئوالمنحنی 
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بصري  در اکثر موارد رویکردي بسیار ساده براي تشخیص منحنی تجربی نظري با
 ةشیو ضعیف و يها سئوالطریق عدم پذیرش  فقط از .ضعیف است يها سئوال

ي گیر اندازهی نگهداري نمود که به هماهنگی سئوال ۀتوان خزان می که اصالحی است
تر باشد،  است که هرچه آزمون کوتاه یانطباقی این مطلب مهم آزمون در. کمک نماید

الیا و ( ثیر بیشتري خواهند داشتأبرآن ت ضعیف، يها سئوالعملکرد غیر عادي 
   ).2000همکاران، 

  
مدرج  يها سئوال ی ازسئوال ۀخزان که زمانی: سئوال ۀخزان يها سئوالافزایش  .5

هر  توان از طریق می اختیار است، صوص، درگیري بخ همقیاس انداز براي یک 1شده
 ها آزمودنیگروهی از  الًمعمو .اضافه نمود سئوالۀ به خزان را، ییها سئوال ،2طرح لنگر
جدید مدرج شده،  سئوالتعدادي  و قبلی ةمدرج شد يها سئوالاز اي  هبه مجموع

 ه کارجدید ب يها سئوال يساز مدرجپس از آن یک روش لنگر براي . دهند می پاسخ
طی آن  زیرا؛. است یک آزمون انطباقی بسیار منطقی کارگیري این روش درب .رود می
الیا و همکاران، ( جدید را در میان آزمون جدید وارد نماید يها سئوالتواند  می فرد

2000.(  
  
 اگر یک مقیاس چند سال مورد استفاده قرار گیرد،: هنگی مقیاسحفظ هما. 6

طرح  .کنند می تغییرها  طول این سال ي نمونه درها ویژگی سایر و ،درصدها ها، میانگین
تثبیت کند که اي  هاین تغییرات محیطی را به گون تواند می لنگر با پارامترهاي ثابت

 .انحراف خیلی زیادي نداشته باشد ي در پارامترهاي برآورد شده،گیر اندازهمقیاس 
 ی که قبالًیها سئوال برخی ازطی آن  انجام شود واي  همنطقی است مطالع اگرچه،

 در تا مشخص شود که انحراف ناچیز است و شوندمدرج  اً، مجدداند همدرج شد
به عالوه براي . ي انتظار داریمگیر از خطاي نمونه هایی است که ما بازگشت ةمحدود

موضوعاتی مثل . توان شرایط اجرایی آزمون را محدود کرد می حفظ هماهنگی مقیاس
سایر شرایط محیطی که علت  تناسب نمونه و هاي زمانی، یی، محدودیتتغییرات اجرا

خواهیم  می اگر .مشخص نمود را تعریف و شوند، می يگیر اندازهناپایداري در مقیاس 
بماند نیازمند  طوالنی از زمان ثابت و پایدار باقیاي  همقیاسی داشته باشیم که در دور
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 هاي از آنجا که تمام مدل). 2000و همکاران،الیا ( کنترل یا محاسبۀ این عوامل هستیم
IRT که توانایی  ی هستندیها سئوالآزمون از نوع  يها سئوال کنند که می فرض

اگر در آزمون  .است سرعت باشد ترین عامل ممکن لذا مهم سنجند، می آزمودنی را
 شواري باال ود آخر آزمون يها سئوالگویی اعمال شود، خمحدودیت زمان پاس

تکرار مجدد  این فرآیند دوري در نخست دشواري پایینی خواهند داشت و يها سئوال
از آزمون قبلی خواهد  ي آزمون جدید،گیر اندازهباعث فاصله گرفتن مقیاس  ها آزمون

در  سئوالتغییر مکان هر ) ین روش براي حل این مشکل آن است که الفتر ساده .شد
یی استفاده شود که ها آزمونفقط از  )ب .پذیر شود امکان آزمون حوزه بخصوصی از

همکاران،  و سوتاریدونا( نشود گویی به آنها اعمالت زمانی براي پاسخمحدودی
2003.( 
ن دآزموهاي  حفاظت آزمون موضوعی جالب در تمام برنامه :حفاظت آزمون) ب

سنجی  ي روانها ویژگیمهم نیست که چگونه  آزمون به خطر بیافتد، اگر ایمنی .است
 .درست نیستاست که روایی تفسیر نمرات آن  آن بلکه مهم کند، می آزمون تغییر

. دآن بستگی دار يها سئوالبه سالمت خزانه  )سار( سنجش انطباقی با رایانه موفقیت
 ي قبلی شناخته شوند،ها آزمودنی ۀبه وسیل ییها سئوالیا  ی وسئوالبه میزانی که 

 ،)يساز مدرجاز طریق یک نمونه  شده برآورد( سئوالن برآورد شده براي آهاي  پارامتر
ي بیشتري ها آزمودنی به نسبتی که .براي مدتی طوالنی قابل استفاده نخواهد بود

 شده وتر  هآن آزمون ساد يها سئوالپارامتر دشواري  ند،نمحتواي آزمون را شناسایی ک
 آن آزمون به يها سئوال زتمییابند، پارامتر  می انتقالبه قسمت پایین مقیاس توانایی 

اي  هبه گون يها سئوالپارامتر حدس زدن پاسخ درست  سمت صفر متمایل شده و
به همین دلیل ). 2000؛ الیا و همکاران، 1998، 1کالتون( یابد می منطقی افزایشغیر

 دو موضوع جالب و. سار محرمانه باشد گذاري مرهن ضروري است که انتخاب و
 سرقت، ها سئوالشدن افشا : سار وجود دارد در ها سئوالبودن محرمانه  ةاساسی دربار

  .ها سئوال
به طور معمول تمام  )کتبی( کاغذي -مدادي ها آزمون در :ها سئوالافشا شدن ) 1 

کافی  ةآزمون به اندازهاي  دفترچه .به طور همزمان آزمون کرد توان می را ها آزمودنی
 .ددر اختیار آنها قرار دا و ،مناسب تهیه با قیمت ها آزمودنی براي آزمون هر یک از

                                                                                                                                      
1. Colton  
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ین احتمال وجود دارد که تعداد ا .سنجش مبتنی بر رایانه پرهزینه است برعکس،
این  این مطلب بر. یی باشد که قرار است آزمون شوندها آزمودنیکمتر از ها  رایانه

یکی از بعالوه . شوند می از دیگران آزمون قبل ها آزمودنیداللت دارد که برخی از 
 براي ضرورت آزمودن مشخص هاي سنجش مبتنی بر رایانه که قابلیت آن را مزیت

 و ندشو می متفاوتی آزمون هاي در زمان ها آزمودنیآن است که هر یک از  ،نماید می
تمرین عمومی  این مطلب گویاي آن است که یک. به تعداد زیادي مجري نیاز نیست

 يها سئوالة ن وجود دارد که با خودشان درباردر طول اجراي آزمو ها آزمودنیبراي 
 .باشند بخصوص زمانی که پیامدهاي آن براي عملکرد در آزمون باال آزمون نجوا کنند،

آنها مطالبی  ةاز دوستان خود دربار نمایند و می را مطالعه ها سئوالی که آموزان دانش
صورت بالقوه نسبت به به  دهند، می آزمون پاسخ يها سئوالپس از آن به  واند  شنیده

یک . توانایی آنها با سوگیري مثبت برآورد خواهد شد خواهند داشت و سایرین برتري
که کم کردن اي  هبه گون بزرگ است، يها سئوالخزانه  استفاده از حل این مشکل، راه

 .ثیر قرار ندهدأتحت ت هایی را افشاگري چنین هر کدام از این مجموعه از خزانه،
 ةبار این است که معلمان در ،دهد می دیگري که در مدارس رخمشکل مرتبط 

 وجو پرساند  قبلی به عمل آورده آموزان دانشبخصوصی که از  آزمون يها سئوال
 این صورت عملکرد در ،دهند می را یاد آزمونمحتواي بعد به سرعت  کنند و می

؛ 2003 و همکاران، سوتاریدونا ؛2000همکاران،  الیا و( یابد می افزایش آموزان دانش
  ) .2005واي، 
آزمون  يها سئوالسرقت  ةبار آزمون باید درهاي  تمام برنامه :ها سئوالسرقت ) 2

از ایمنی  اًیی ذاتها آزمونمعتقدند که چنین سار  برخی از طرفداران. دنحساس باش
هاي آزمون هیچ کپی وجود ندارد که بتوان آن را  از فرم زیرا بیشتري برخوردارند؛

ش یها سئوالدر مقابل سرقت  سار با این حال. آن برداشت یا فتوکپی از سرقت کرد و
  ). 2000 الیا و همکاران، ؛1998کالتون، ( پذیر است آسیب کامالً

  
هاي مناسبی براي  حل باید راهسار  اجراکنندگان :ها آزمودنیمربوط به  سائلم) ج

براي ارزیابی توانایی افراد ر که در یک سا. پیدا کنندعملی  تعدادي از مسائل فنی و
که ممکن اي  هنسبت به مسائل بالقو کنندگان باید آزمون گیرد، می مورد استفاده قرار

در این باره  بوده و هشیار اتفاق بیافتد، ها آزمودنیسار براي  حین اجراي یک است در
   .نگري نمایند آینده
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متفاوت از یک آزمون  خیلیسار  تجربه شرکت در یک نخستین دید اجمالی، در
آزمودنی پاسخ  شود، می بر روي صفحه رایانه ظاهر سئوالیک . رسد مین سنتی به نظر

این و  شود می بعدي ظاهر سئوالپس از آن  و کند، می رایانه خود را وارد سئوال
وجود دارد  منحصر به فرد ۀجنبچند  ،چند هر. یابد می ادامه، فرآیند تا آزمون تمام شود

نخست  .دهد می ثیر قرارأرا تحت ت ها آزمودنیسار عملکرد آزمودنی یا  بۀجرکه در ت
ی که یها سئوال .ناآشناست ،ها آزمودنیسنجش مبتنی بر رایانه براي بسیاري از  اینکه،

لحاظ خواندن  از ها آزمودنیشوند ممکن است براي  می روي صفحه رایانه ظاهر
ی که در یها سئوالیعنی  ،تر طوالنی يها والسئالزم است  .باشند تر یا آسان دشوارتر و

یا پایین  روي صفحه رایانه باال بر ها آزمودنیتوسط  ،اند هصفحه رایانه گسترده شد کل
واره از وارد  یا موش با استفاده از صفحه کلید و ها آزمودنیي ها پاسخ ورود .شوند

پاسخنامه متفاوت  یا سیاه کردن آن در دفترچه آزمون، پاسخنامهکردن پاسخ در یک 
یک  يها سئوالبه تمام  الًمعمو ها آزمودنی یک آزمون سنتی در دوم اینکه،. است

انتخاب  آزادي عمل زیادي در ها آزمودنیاین موضوع براي . دهند می آزمون پاسخ
پاسخ  اًرا بعد رد شوند تا آنها ها سئوالتوانند از بعضی از  می یعنی؛ دهد می ها سئوال
ي سار ها آزمودنی برعکس، .تغییر دهند الًرا مرور کنند و احتما ها والسئپاسخ  .دهند

 به صورت نوعی یک بار اجرا ها سئوالزیرا ؛ کنترل بسیار کمی بر این موضوع دارند
 ندارند را ي خودها پاسخ و ها سئوالامکان مرور  یندآزموآن  در شوند و می

دورنماي  ةبار بحث درضمن  این قسمتدر  ).2003 و همکاران، سوتاریدونا(
  .شود می آنها معرفیموضوع مربوط به سار ، سه در حین اجراي  ها آزمودنی

انگیز مرتبط با اجراي سار که باید در  بحث يها سئوالیکی از : ها سئوالمرور ) 1
، اجازة مرور و تغییر ها آزمودنی، آن است که آیا به گیري شود تصمیمبارة آن 

پژوهشگران قدیمی ). 2005واي، ( ، داده شوداند هداد ها سئواله یی را که قبال بها پاسخ
حوزة سنجش انطباقی معتقد بودند که اجازه دادن به آزمودنی براي برگشت به 

اگر : یري در سار داردگ اندازهخود و تغییر آنها اثرات منفی بر کارآیی ي ها پاسخ
 یر توسط رایانه انتخاببعدي که در نتیجۀ این تغی يها سئوالپاسخی تغییر یافت، 

همچنین برخی از پژوهشگران . و بهتر از دیگري نخواهد بود تر شوند، طوالنی می
 .براي بهبود نمرات خود در سار از تقلب استفاده کنند ها آزمودنینگرانند که 

پاسخ غلط بدهند؛ در نتیجه رایانه به  ها سئوالتوانند در ابتدا به  می این کار ها آزمودنی
پس از آن در فرصت مرور . کند می ممکن را عرضه يها سئوالین تر سادهآنها 
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 ي خود را از غلط به درست تغییر داده و نمرات باالتري کسب کنندها پاسخ، ها سئوال
 امکان برگشت و ،ي سارها از برنامه به همین دالیل، برخی ).1983؛ 1،2000واینر(

براي افزایش  یعنوان روشه بسار در  ها سئوالمرور . وجود ندارد ها پاسخمرور 
به زمان اضافی  ها سئوالمرور  .یی سنجش انطباقی مورد بررسی قرارگرفته استآکار

توانایی  برآورد تغییر داده شده ممکن است خطاي استانداردي ها پاسخ نیاز دارد،
کردن  به صورت راهبردي از مرور ها آزمودنیممکن است . آزمودنی را افزایش دهد

 ها آزمودنیهاي  واکنش چه، اگر. براي افزایش نمرات خودشان استفاده نمایند ها سئوال
آنها نارضایتی شدیدي نسبت به فقدان مرورکردن  اما مثبت بوده است،سار،  به

، 7؛ ویسپول1992، 6و بوهر 5؛ لگ1994، 4، گابریز3، فرارا2باقی( اند هابراز نمود ها سئوال
  ).1994، 9، و وانگ8رکلین

ي ها پاسخاجازه مرور  ها آزمودنیکه اگر اند  هاي جدید نشان داده پژوهش اگرچه
یري ندارد، و گ اندازهخود و تجدید نظر در آنها را داشته باشند، اثر آشکاري بر کارآیی 

سودمندي ناچیزي براي  راهبردهاي دستیابی به نمرات باالتر با توسل به تقلب، صرفاً
، و 13، هندریرکسون12ویسپول ؛11،1994و لونز10ستونا( در برخواهد داشت ها آزمودنی

رسد دلیل روانسنجی مناسبی  می ها، به نظر بر اساس نتایج پژوهش). 2000، 14بالیر
یشان داده ها پاسخاجازة مرور و تجدید نظر در  ها آزمودنیوجود ندارد که در سار به 

یشان را داشته ها اسخپاجازة مرور و تجدید نظر در  ها آزمودنیبا این وجود، اگر . نشود
  ). 2005واي، ( شود می هاي برنامۀ سار افزوده باشند، بر پیچیدگی

منطقی براي  در نظر گرفتن محدودیت زمانی معقول و: هاي زمانی محدودیت )2
اگر زمان آزمون بسیار طوالنی  .انگیز استبر چالش قدیمی ةشد ستاندارداي ها آزمون
 کوتاه باشد، اگر زمان آزمون بسیار. ی آزمون استیآنتیجه آن از دست رفتن کار شود،
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 در نتیجه یک آزمون را پاسخ گویند و يها سئوالتوانند تمام  نمی ها آزمودنیبرخی از 
، اگرچه .شود می برآورد ،سطح عملکرد استاندارد از تر پایین ،آزمون عملکرد آنها در

در سار  یل آن است کهیک دل .استتر  هپیچید در سار درنظر گرفتن محدودیت زمانی
به همان  و شود، می عنوان مالکی براي پایان دادن به آزمون استفادهه از نمره دقیق ب

داند که چقدر  نمی داد، را پاسخ خواهد سئوالداند چه تعدادي  یک فرد نمی میزان که
هاي  ي راجع به محدودیت فرصتگیر تصمیم. دارد ها سئوال زمان براي پاسخ دادن به

آن است که  موضوعدلیل این  .استسار موضوعی بسیار مهم  الزم در یکزمانی 
 آموزان دانشسنجش است که به ۀ یل هر نوع محدودیت زمانی متضاد با برناممتح

 محدودیت زمان همچنین. از عملکرد خود نشان دهنداي  هکند تا سطوح بهین می کمک
؛ 2007اگن، ( ه وجود آوردبآزمون  يها سئوالي ساز مدرجهایی در  تواند دشواري می

  ).2000؛ الیا و همکاران، 1998واي، 
  

 تحقیقات مرتبط
در سنجش  ها آزمودنیعملکرد  بر ها سئوالاثر مرور کردن  ةبار یی که درها پژوهش
حق تغییر  ها آزمودنیزمانی که  )الف :که گر آن استنشان، اند هصورت گرفت انطباقی
 ؛یابد می عملکرد آنها افزایش خود را دارند،ي ها پاسخ و ها سئوال مرور کردن دادن و

 را تشویق آموزان دانشآید  می به دست ها پاسختغییر ۀ که در نتیجاي  هپاداش نمر )ب(
رود ها سئوال ةبار در کند تا می  بنابراین، .را بخوانند یا دوباره آنها پرداخته و باره به تفکّ
از بین بردن  ،ها سئوالاز مرور  مانعتمکه  ردي کگیر نتیجه توان می موضوعاین از 

نبود فرصت  )ج( .بخشد می یی است که عملکرد آزمون را بهبودها پاسخفرصت تغییر 
معنا که نبود فرصت  بدین .دهد می افزایش اضطراب امتحان را ها پاسخبراي مرور 
این  و آزمون است به معناي فقدان کنترل آزمودنی بر محیط و ها سئوالبراي مرور 

همچنین مشخص شده که  .شود می مطلب منجر به افزایش اضطراب امتحان
بر  کننداحساس  ،که کنند می هاي محیطی را بهتر تحمل زمانی استرس ها آزمودنی

 محیط منجر به کاهش اضطراب و افزایش کنترل بر لذا .محیط کنترل بیشتري دارند
  ).1998 ؛ واي،2007 اگن،( شود می بهبود عملکرد در تکلیف

ها  در یک پژوهش دو نسخه از آزمون خزانه لغات انگلیسی براي اسپانیایی زبان
از دانشجویان اسپانیایی اي  هدر نمون )یانطباق غیرنسخه دیگر  انطباقی وۀ یک نسخ(

آزمون انطباقی با رایانه ( اثرات نوع آزمون. استفاده قرار گرفت سال اول دانشگاه مورد
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اجازه مرور  که کسانی( شرایط مرور کردن و) رایانه با یاقانطب غیردر برابر آزمون 
روي چند  بر )را نداشتند این اجازه که پاسخ را داشتند در مقابل کسانی و سئوالکردن 

پس از مرور کردن  قبل و ها آزمودنیمتغیرهاي بین . شناختی آزمایش شد متغیر روان
سنجی براي  روان شناختی و روان هاي روي متغیر به منظور مطالعه اثرات مرور کردن بر
 دو دسته اصلی نتایج پس از .یري شدندگ اندازهشرایط مرور کردن در هر دو آزمون 

  :مرور کردن بدست آمد
 ؛ داري داشت توانایی برآورد شده افزایش معنی درست وي ها پاسختعداد  )الف

دار  نیعي میرگ اندازهتفاوت خطاهاي ) ؛ جاضطراب موقعیتی کاهش یافت میزان )ب
پیشنهاد  .دار نبود معنی )مرور کردن نوع آزمون با آزادي عمل در( تعامل اثرات .نبود

رایانه شرایط مرور  ي انطباقی باها آزموندر تهیه  باید آن است که ،ضمنی این نتایج
   ).2000اولیا و همکاران، ( دنمو فراهمشوندگان  آزمونرا براي  ها پاسخ و ها سئوال

داشته  پاسخ و ها سئوالاجازه مرور  ها آزمودنیکه اگر اند  شان دادهنها  پژوهش
 خود را تغییري ها پاسخحداقل یکی از  ها آزمودنیدرصد  60حدود  )الف باشند،

 شوند؛ می تغییر داده ها پاسخاز  )درصد 5تا  2 بین( فقط درصد کوچکی )ب دهند؛ می
 د از آنها از غلط به درست تغییردرص 50 حدود تغییر داده شد،ي ها پاسخبین  از )ج
 درصد 52تا  42 بین دهند، می یی که پاسخ خود را تغییرها آزمودنیاز بین  )د یابند؛ می

فقط درصد کوچکی از این  .دهند می خود را در آزمون بهبود از آنها سطح توانایی
ن میزا) ه دهند؛ می توانایی خود را کاهش سطح )درصد 15تا  10بین ( ها آزمودنی

پس از  همبستگی بین توانایی برآورد شده قبل و )و رود؛ می ناچیزي از دقت از بین
همبستگی  )ز است؛ 07/0تا  20/0بین  ها میانگین تفاوت است و 98/0مرور بیشتر از 

 مرور تعامل بین اضطراب و. توانایی وجود دارد دار بین سطح اضطراب و معنی منفی و
 تا 10زمان آزمون را بین ،مرور( دارد اري در زمان آزموند اثر معنی )ح دار نبود؛ معنی

زمانی که توانایی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته  )ط ؛)دهد می درصد افزایش 37
حداقل  ین سطح توانایی برخوردارند،تر باال مشخص شده است کسانی که از شود،

 از غلط به درست و اًاکثرتغییرات  این و کنند می خود اعمالي ها پاسخدر  تغییرات را
بنابراین کسانی که از باالترین . گیرد می کمی از آنها از درست به غلط صورت تعداد

، و همکاران اولیا( شوند می مند از بیشترین مزیت مرور بهره سطح توانایی برخوردارند
2000.(  
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از  ها آزمودنیدرصد  52/81نشان دادند که ) 2000( اولیا و همکاراناي  هدر مطالع
درصد  80در سنجش انطباقی با رایانه . استفاده کردند ها پاسخفرصت براي مرور 

درصد توانایی برآورد شدة  7/66یشان را مرور کردند و از بین آنها ها پاسخ ها آزمودنی
درصد تغییري در توانایی برآورد  3/8درصد کاهش دادند، و  25خود را افزایش دادند، 

 6/12در سار . تغییر کرد ها پاسخدرصد  5/13در کل، . دندشدة خود به وجود نیاور
 43درصد از غلط به غلط تغییر یافت،  42تغییر کرد و از بین آنها  ها پاسخدرصد 

 . درصد از درست به غلط 15درصد از غلط به درست، و 
عملی آن است که محدودیت زمانی به  هدفدر ارتباط با محدویت زمانی؛  
نداشته  آموزان دانش عملکرد داراي بر معنی اثر که محدودیتمشخص شود اي  هگون
نژادي که زمان بیشتري براي  اقلیت يها برخی گروههاي  یافته با این موضوع. باشد
، 2بوهر و 1لگ ؛1992باقی و همکاران، ( شده استتر  ه، پیچیداند هگویی قایل شدپاسخ
که دادن زمان ند ا ها نشان داده برخی پژوهش اما). 1992، 3زارا ؛1992، 2بوهر

ي سنتی عملکرد مرتبط ها آزمونهاي اقلیت در  گروه آموزان دانش پاسخگویی بیشتر به
رسد ارتباط بین  می به نظر. دهد آنها افزایش نمی را در آموزان دانشبا اکثریت 

یی با ها آزمون ن بینامتحااضطراب  باعملکرد در آزمون  محدودیت زمانی و
ها براي  که این قضاوتاند  ودیت زمان نشان دادهبدون محد محدودیت زمان و

 ،6و اونزیگ بوزي 5؛ سیمن1984، 4هیلی( با اضطراب باال بیشتر استي ها آزمودنی
که طوالنی کردن کند  می پیشنهادها  این یافته ).2000؛ به نقلِ، الیا و همکاران، 1995

از سایر  تر مفید ها آزمودنیسار ممکن است براي برخی  محدودیت زمان در یک
کند که  می مشخص ،ها آزمودنیشده در بین ا هاي فردي پید تفاوت. شدبا ها آزمودنی
. به عنوان دفاعی منصفانه تلقی کرد زمانی را مشکل است تنها محدودیت احتماالً
 یا ،در نظر گرفتي تر آزاد منشانه هاي زمانی خیلی بایست محدودیت می بنابراین،
 باشید که برنامۀ سار داشته این نکته را به خاطر .یل نشویممحدودیت زمانی قا اصالً

براي  بایست در دادن وقت می ي سنتی همتاي آن است؛ها آزموناز تر  هخیلی کوتا
 ،آن ۀدر نتیج امتحان آن صورت استرس وابسته به در. وددقت نم ها آزمودنیبازگشت 

                                                                                                                                      
1. Legg  
2. Buher  
3. Zara 
4. Hilly  
5. Seaman  
6. Onziuegbuzie  



نامۀ آموزش عالی  82
 

در ایالت  آزمونهاي  امهبرن با گسترش. یابد می روایی آزمون افزایش کاهش یافته و
 فقیر دسترس کمتري هاي اقلیت و متحده آمریکا شواهدي وجود دارد که کودکان گروه

داللت  کمتر، یبخاطر اینکه دسترس). 1997، 1ساتون( مدرسه دارند به رایانه در منزل و
 اهمیت بیشتري پیداسار  عملکرد در ارتباط بین تجربه رایانه و کمتر دارد، ۀتجرب بر
   .کند می

  
  گیري  نتیجه

بنابراین، . تر است از طریق سنجش انطباقی، دقیق ها آزمودنیبرآورد نمرة واقعی . 1
موضوعی که باید در . استفاده از این روش هم منطقی است و هم منصفانه

ها و سازمان سنجش آموزش  سازي مؤسسات آموزشی کشور مثل دانشگاه آزمون
الزم و ضروري انجام  هاي پژوهشو دربارة آن  کشور بیشتر مورد توجه قرارگرفته

  .گیرد
را به  ها آزموندهد که سطح ویژگی  می کننده اجازه سنجش انطباقی به آزمون. 2

 هاي سئوالکننده از  خستهاي  هسرعت بسنجد، بدون اینکه او را وادار کند تا به مجموع
ي خیلی مشکل پاسخ ها کننده از پرسش یند و ناراحتااي ناخوش بسیار ساده یا دسته

ساز  کننده و آزمون و هم براي آزمون ها آزمودنیبنابراین چنین روشی هم براي . دهد
مطلوب است و باید مورد توجه مؤسسات آموزشی، بخصوص آموزش عالی کشور 

  .قرار گیرد
در سنجش است یکی از اي  هسنجش انطباقی با رایانه که تکرار فرآیند دو مرحل. 3
 سنجش است که در آن، درگام نخست سوالی به آزمودنی دادهتر  هي پیچیدها روش
گام دوم  در. شود که دشواري آن با توانایی فعلی برآورد شده براي او برابر باشد می

 توانایی آزمودنی براساس اطالعات حاصل از پاسخ او به سوال مرحلۀ اول برآورد
پایان دادن به آزمون محقق ي ها مالكشوند تا جایی که  می ها تکرار شده؛ این گام

افزاري الزم براي  هاي کشور امکانات سخت با لحاظ این مطلب که در دانشگاه. شود
تواند مورد توجه  می اجراي سنجش انطباقی با رایانه ایجاد شده است، این موضوع

ي قرار گرفته و از این شیوه که هم کارآیی بیشتري دارد و هم ساز متخصصان آزمون
 ي سنتیها آزمونهاي دانشجویان در ارتباط با مشکالت  سرخوردگیبسیاري از 

  .استفاده شودها  کاهد، در دانشگاه می
                                                                                                                                      
1. Sutton  
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و حفاظت از برنامۀ سنجش انطباقی  ي واقعی، اجراي عملیریز برنامهاز آنجا که . 4
طرف دیگر  عملی خاص خود را دارد، و ازهاي  رایانه بسیار پیچیده است و چالش با

ها و  نگی، اجتماعی، و اقتصادي جامعۀ ایرانی در این پیچیدگیي فرهها ویژگی
کاربردي آن هاي  در ارتباط با پیچیدگیاي  ههاي گسترد باید پژوهش. ها مؤثرند چالش

مذکور، از این روش در عمل هاي  پژوهشهاي  صورت گرفته و با لحاظ نتایج و یافته
  . استفاده شود

تفاده از سار در سازمان سنجش آموزش سنجی اس مطالعاتی به منظور امکان. 5
حاصل از آنها در بارة هاي  ات آموزش عالی انجام شود و براساس یافتهمؤسسکشور و 

  .ي شودگیر استفاده از سار و سایر جوانب آن تصمیم
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