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 يتخصص يها آزمون يابيمكنون در ارز صهيو خص كيكالس يها مدل سهيمقا
  يرشته پزشك كارورزي يها ورود به دوره
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  چكيده
 ليتحل كيكه  يا مطالعه ،يپزشك انيدانشجو يابيآن در ارز تيو اهم كارورزي پيشاستفاده گسترده از آزمون   رغم يعل: مقدمه
با  1389اسفند  كارورزي پيشآزمون  يابيلذا پژوهش حاضر به ارز. وجود نداشت ديآزمون فراهم نما نيمند از سؤاالت ا نظام يسنج روان

  .ها پرداخته است آن سهيمكنون و مقا صهيصو خ كيكالس يها استفاده از مدل
و  يدشوار بيمحاسبه ضرا قياز طر ك،يمدل كالس هيسؤاالت آزمون بر پا ليو تحل هيتجز ،يمقطع -يفيپژوهش توص نيدر ا: ها روش

از  ها نهينسبت انتخاب گز سهيبا استفاده از آزمون مقا يانحراف يها نهيگز ليكرونباخ و تحل يآلفا بيروش ضر برآورد اعتبار آزمون به ز،يتم
سؤال  يجهت برآورد پارامترها. انجام شد NOHARM4بعديت آزمون با نرم افزار  يبررس. شد انجام  EXCELافزار  نرم قيطر

مكنون و از  صهيخص يها ها و مدل از روش) يريگ اندازه اريمع يسؤال و آزمون و خطا يتابع آگاه ،يريپذ حدس ص،يتشخ ،يدشوار(
  .استفاده شد BILOG-MG3 افزار نرم

 913/0اعتبار آزمون  بيضر. قرار داشتند زيو تم يدشوار بيدر بازه قابل قبول ضرا) درصد 15(سؤال  30 ك،يكالس هيطبق نظر: نتايج
. است يبعد بعديت آزمون نشان داد كه آزمون تك يبررس. بودند راديا يدارا يانحراف يها نهياز لحاظ گز%) 5/36(سؤال  73. دست آمد  به

و ) 666/0، 021/1( صي، پارامتر تشخ)874/1،  321/0( يپارامتر دشوار اريو انحراف مع نيانگيم يپارامتر سه كيبا استفاده از مدل لوجست
قرار داشت و آزمون در نقاط  8/2و  0/1 ييآزمون در سطوح توانا يآگاه زانيم نيشتريب. دست آمد به) 082/0،  209/0(پارامتر حدس 
  .برخوردار بود ييتوانا رنسبت به سطوح باالت يكمتر يبرش از آگاه

 يها تيدر جهت رفع محدود توانند يمكنون م صهيخص يها حاصل از مدل يها ليپژوهش نشان داد كه تحل يها افتهي: گيري نتيجه
  .رنديآزمون مورد استفاده قرار گ كيكالس هينظر

  
  مكنون صهيخص يها مدل ك،يمدل كالس ،كارورزي پيشآزمون : هاي كليدي ژهوا
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  . رانيا

  مقدمه
آزمون  جينتا. است يآموزش نديبخش مهم فرا كيسنجش 

در مراحل  تواند ياست كه م ياطالعات ارزشمند يحاو
 ريتفس. رديمورد استفاده قرار گ يمختلف دوره آموزش

) 2 ، يريادگي يبهبود راهبردها) 1: منظور نمرات آزمون به
بهبود سؤاالت آزمون و ) 3 ، يآموزش يها وهياصالح ش

                                                                              
)mamohagheghi@yahoo.com(  
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،  آگاهانه ماتياتخاذ تصم) 4و  ودنآزم يها وهيش
معلمان،  ران،يفراگ اريدر اخت يا سازنده يهابازخورد
 دنيرس يبرا. دهد يقرار م گذاران استيسازان و س آزمون

  به ديها، اطالعات مربوط به نمرات آزمون با هدف نيبه ا
  ).1(شود ريصورت معتبر تفس  و به ليطور مناسب تحل

 يسنجش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك مركز
مختلف از جمله آزمون  يها آزمون ليجهت تحل

سؤاالت، از  ييمحتوا يعالوه بر بررس كارورزي پيش
 Classical Test(آزمون  كيكالس هينظر يها روش

Theory (در رابطه با  ياديشواهد ز. دينما ياستفاده م
 كيكالس هيكه براساس نظر ييها آزمون تيمحدود
از  يكي. دست آمده است اند، به شده ساخته يريگ اندازه
گي وابست" ك،يكالس هينظر يها تيمحدود نيتر مهم

 ")Group dependency( به گروه نمونه پارامترهاي سؤال
 Test(به آزمون گي پارامترهاي تواناييوابست"و 

dependency(" است)كي يعنوان مثال، دشوار به). 4تا2 
در گروه موردنظر كه  ها ياز آزمودن ينسبت"عنوان  سؤال به

 يها يآزمودن ييبه توانا "اند پاسخ داده يدرست سؤال را به
 اي يبه آسان ها، يآزمودن ييو توانا يريگ مورد اندازه

امكان استفاده  يوابستگ نيا. دارد يسؤاالت بستگ يدشوار
ن در يهمچن. سازد يمواجه م تيرا با محدود كياز مدل كالس

تمام  يبرا يريگ اندازه اريمع يخطا ك،يكالس هينظر
دقت  مسلماً. است كسانيمختلف،  يها ييبا توانا ها يآزمودن
متفاوت  ييهر سؤال در سطوح مختلف توانا يريگ اندازه

وجه قابل  چيه به كيكالس هيمسأله در نظر نياست، كه ا
است كه  نيا كيكالس هينظر گريد تيمحدود. ستيمشاهده ن

است تا سؤال مدار ) test oriented(آزمون مدار  شتريب
)item oriented(سهم سؤال در اعتبار  نييتع جهيدر نت ؛
)reliability (آزمون  يريگ اندازه اريمع يو بالطبع خطا

  ).5(ستين ريپذ امكان
عملكرد  ريتفس تواند يم كيكالس هيضعف نظر نقاط

 نديفرا يساز نهيلذا به. قرار دهد ريآزمون را تحت تاث
آموختگان مستلزم استفاده  دانش ييكارا شيو افزا نشيگز

هاست كه  آزمون يگذار در نمره ييها كيها و تكن از مدل
ها را نشان  نقاط قوت و ضعف آن قيصورت دق  بتواند به

در  توان يرا م يگذار نمره يها و روش ها مدل نيچن. دهد
 اتيكه به نظر يريگ اندازه ديجد يها هيها و نظر مدل
پاسخ  - پرسش هينظر اي) latent trait(مكنون  صهيخص

)Item Response Theory (اند جستجو كرد معروف .
 يالگو اي هيبه كاربرد نظر) IRT(پاسخ  -پرسش هينظر

 يبرآوردها هينظر نيادر . شود يصفت مكنون گفته م
و سؤاالت، ) صهيخص/ ييتوانا(شخص  مربوط به پارامتر

 رينامتغ يژگيو. ستندنيبسته به گروه نمونه و آزمون وا
مشكل را  نيپاسخ، ا -پرسش هينظر) invariance(بودن 

 ،پاسخ-پرسش هينظر نيچن هم. سازد يمرتفع م
و  دهد يدست م به يآزمودن يياز توانا يبهتر يبرآوردها

و سؤاالت فراهم  يدرباره آزمودن يشترياطالعات ب
سؤال و ) information function( يتابع آگاه آورد؛ يم

 يمتفاوت ريمقاد ييسطوح مختلف توانا يآزمون برا
دقت متفاوت سؤال در سطوح  انگريكه ب دهد يدست م به

جهت   نيهم  به). 5(است يريگ مورد اندازه يژگيمختلف و
 يها آزمون ليتحل رپاسخ، د -پرسش هينظر يها روش

 كارورزي پيشمانند ) high-stakes(ساز  سرنوشت
  .شود يداده م حيترج
و  كارورزي پيشاستفاده گسترده از آزمون   رغم يعل
 يها كه با استفاده از مدل يالعاده آن، پژوهش فوق تياهم
آزمون اقدام  نيسؤاالت ا ليپاسخ به تحل - پرسش هينظر
انجام شده در خصوص  قاتيتحق. وجود نداشت دينما

 توان يرا م) يدر سطح داخل(وزارت بهداشت  يها آزمون
كه عوامل مؤثر  يمطالعات) الف: كرد ميتقسي دسته كل 5به 

 ليها را بدون انجام هرگونه تحل حاصل از آزمون جيبر نتا
 ؛)7و6( اند قرار داده يسؤاالت آزمون مورد بررس يرو
آزمون به دنبال  كي جيكه با استفاده از نتا يمطالعات)ب
 ينيب شيپ ييروا(اند  بوده گريآزمون د جينتا ينيب شيپ

 يدو آزمون را بررس جيتوافق نتا زانيم ايو ) ها آزمون
محتوا و  يكه به بررس يمطالعات )ج ؛)9و8(اند كرده
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 يسنج روان يها يژگياند و نه و ساختار سؤاالت پرداخته
ي ها يژگيو يكه به بررس يمطالعات)د ؛)11و10(ها آن

آزمون  كيكالس هيسؤاالت با استفاده از نظر يسنج روان
 يبررس زيساختار سؤاالت را ن يرداند و در موا پرداخته
 يكه به بررس يمطالعات)هـ ؛)13و12(اند نموده

 هيسؤاالت با استفاده از نظر يسنج روان يها مشخصه
صرفا دو  نهيزم نيدر ا. اند پاسخ پرداخته-پرسش
 كارورزي پيشدر مورد آزمون ارتقا و ) 15و14(پژوهش

و  1374كشور در سال  مانيبورد رشته زنان و زا
انجام  1389سال  يپزشك ياريدست زمونص آدرخصو

 قاتيتحق هيكل شود يطور كه مالحظه م همان. شده است
وزارت بهداشت در داخل  يها آزمون يانجام شده بر رو

 كيكالس هيبا استفاده از نظر) استثناء دو مورد به(كشور 
ست  ا يدر حال نياند؛ ا سؤاالت پرداخته ليآزمون به تحل

سنجش  يها در حوزه يا ندهيطور فزا  به IRTيها كه مدل
، )17(يستي، آمار ز)16(يو آموزش يروان يها يژگيو

حوزه خدمات  يها و پژوهش) 18(يزندگ تيفيسنجش ك
  .اند مورد استفاده قرار گرفته) 20و19(سالمت
جامع ورود به دوره  يها عوامل مرتبط با آزمون يبررس
 يعوامل ليتعد ايجهت حذف  يزير به منظور برنامه يانترن

تسلط  نيو همچن دهد يرا كاهش م انيدانشجو تيكه موفق
و  تيبا اهم اريبس د،ينما يم نيرا تضم انيدانشجو
 رگذار،يعوامل تاث نياز جمله ا. باشد يم يضرور

 يبررس قيآزمون است كه از طر ينجس روان يها يژگيو
 )21(كيسسوانسون و  .شود يم نييسؤاالت تع ليو تحل

براساس نمرات  يمهم ماتيتصم يكه وقت كنند ياشاره م
 يكه رو يساز سرنوشت ليمسا( شوند يآزمون اتخاذ م

 يها يژگيو) گذارند يم ريتاث انيدانشجو يزندگ
كه  يبه نحو ابندي يم تيهمنمرات آزمون ا يسنج روان

لذا . رنديو بهبود قرارگ ينيمورد بازب  كپارچهيطور  به ديبا
بودن ) عادالنه(منصفانه اطمينان از منظور  به ستيبا يم

قرار  يكم لي، سؤاالت آن مورد تحل)test fairness(آزمون
نظر در  ديحاصل به تجد جيتا با استفاده از نتا رنديگ

  . شود امسؤاالت اقد تيفيآزمون و بهبود ك
 شود يكه مطرح م يالذكر، مسأله مهم توجه به موارد فوق با
با  كارورزيپيشسؤاالت آزمون  اياست كه آ نيا

 ژهيو به يريگ اندازه يها ها و روش از مدل يريگ بهره
الزم  تيو مطلوب تيپاسخ از كفا - پرسش هينظر يها مدل

پژوهش  نيا يهدف كل گر،يبرخوردارند؟ به عبارت د
سؤاالت  يسنج روان يها سه مشخصهيو مقا يابيارز"

و  كيكالس يها با استفاده از مدل كارورزي پيشآزمون 
آزمون  يفيدر جهت بهبود و ارتقاي ك "مكنون صهيخص
 هيپژوهش با استفاده از نظر نيحاصل از ا جينتا .است

در سطح   سؤاالت آزمون تيفيپاسخ؛ به ارتقاي ك -پرسش
و  تيدر خصوص كفا انيكاهش دغدغه دانشجو ،يمل

 ماتيمنصفانه بودن سؤاالت آزمون و اتخاذ تصم
شوندگان  درخصوص عملكرد آزمون تر قيتر و دق مناسب
  .كند يكمك م

  
  ها روش
جهت  ياز روش كم ،يمقطع -يفيپژوهش توص نيدر ا

 يكم تيماه. استفاده شد قيبه سؤاالت تحق ييپاسخگو
 يها ، استفاده از روشايهاي چندگزينهدر آزمون ها پاسخ
 كيكالس هيسؤاالت آزمون در چارچوب نظر يكم يابيارز

از  يريگ و بهره پاسخ -پرسش هيو نظر يريگ اندازه
  .سازدرا ميسر مي يآمار شرفتهيپ يها روش
. است كارورزيپيشآزمون  ق،يتحق نيدر ا ارزيابي ابزار

و  شود يبرگزار م يدوره كارآموز انيآزمون در پا نيا
) يانترن( يدر آن الزمه ورود به دوره كارورز يقبول
 يا نهيچهارگز سؤال 200آزمون مذكور شامل . باشد يم

كودكان، زنان  ،يعموم يجراح ،ياست و موضوعات داخل
 ،يولوژيراد ،يمغز و اعصاب، عفون مان،يو زا

 ،يارولوژ ،يپوست، ارتوپد ،يپزشك روان ،يشناس بيآس
 ،يولوژيدميآمار و اپ ،ينيگوش و حلق و ب ،يپزشك چشم

. رديگ يرا در بر م يو اخالق پزشك يفارماكولوژ
و زنان و  يعموم يكودكان، جراح ،يموضوعات داخل
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و %) 5/11( 23، %)5/12( 25، %)22( 44با  بيترت به مانيزا
با  يتعداد سؤال و اخالق پزشك نيشتريسؤال، ب%) 9( 18
آزمون به  نيتعداد سؤال را در ا نيسؤال، كمتر%) 5/1( 3

در آزمون  ينصاب قبول حد. اند خود اختصاص داده
 نيانگيدرصد م 70، 1390قبل از سال  ،كارورزي پيش

سطح  درنمره را  نيكه باالتر يدرصد افراد 5نمرات 
آزمون به  نيشده بود؛ لذا با ا نيياند تع كشور كسب نموده

 كه يدر حال ؛شد يمرجع رفتار م -آزمون هنجار كيمثابه 
به حد  ستيبا يمرجع است كه افراد م -مالك يآزمون

. ابنديدر حوزه مورد نظر دست  يرگياز چ ينيمع
درصد  50، 1390آزمون، از سال  نيدر ا يحدنصاب قبول

مطلق كه فارغ از  يشده است؛ مالك نييتع آزموننمره كل 
شوندگان با توجه  صحت و دقت آن، عملكرد آزمون زانيم

  . رديگ يبه آن مورد قضاوت قرار م
كنندگان در  شركت هيرا كل قيتحق نيا يآمار جامعه

 ليتشك) نفر 2195( 1389اسفند  كارورزيپيشآزمون 
 يبا توجه به دردسترس بودن اطالعات تمام. دهند يم

افراد،  هيكل يها پاسخ ليو تحل هيداوطلبان و امكان تجز
   .پژوهش برابر كل جامعه تحقيق بود  نمونه
 كيمدل كالس هيسؤاالت آزمون بر پا ليو تحل هيتجز

 زيو تم يدشوار بيمحاسبه ضرا قياز طر ،يريگ اندازه
، برآورد اعتبار آزمون )يا نقطه يا دورشته يهمبستگ(
 يها نهيگز ليكرونباخ و تحل يآلفا بيروش ضر به

نسبت انتخاب  سهيآزمون مقا با استفاده از يانحراف
 قياز طر) نييپا( فيو ضع) باال(يقو يها در گروه ها نهيگز
. شده است انجام  EXCELو  SPSS-11يافزارها نرم

افزار  بعديت آزمون نرم نييتع يبرا نيهمچن
NOHARM4 (open-source) برنامه . كار رفته است به

را برآورد ) حدس( cيپارامترها NOHARMيوتريكامپ
) ريغنامت(عنوان ثابت  وارد شده به ريو با مقاد كند ينم

با توجه به اين كه سؤاالت  ليتحل نيدر ا). 5(كند  يرفتار م
شوندگان  كه آزمون شد يم ينيب شينداشتند پ ينمره منف

در  ند؛ياز حدس و گمان در پاسخ به سؤاالت استفاده نما

. لحاظ شده است 25/0سؤاالت  يريمقدار حدس پذ جهينت
و صفر  05/0، 10/0، 15/0، 20/0 ريبا مقاد ن،يعالوه بر ا

 يبعديت آزمون مورد بررس زين) cيها عنوان ارزش به(
  . قرار گرفته است
 ص،يتشخ ،يدشوار(سؤال  يپارامترهاجهت برآورد 

 اريمع يسؤال و آزمون، خطا يتابع آگاه ،يريپذ حدس
اسخ و پ-پرسش هينظر يها ها و مدل از روش) يريگ اندازه
 نيدر ا. استفاده شده است BILOG-MG3افزار  از نرم

سؤال و  يافزار، با توجه به نامعلوم بودن پارامترها نرم
 يا هيحاش يينما تدرس نهيشياز روش ب ،ييتوانا

)Marginal Maximum Likelihood Estimation (
  .شود يجهت برآورد همزمان پارامترها استفاده م

  
  نتايج

و  هيتجز) شامل الف ،پژوهش در سه بخش يها افتهي
سؤاالت آزمون براساس مدل  ليتحل) ب ،يفيتوص ليتحل

سؤاالت آزمون با استفاده از  ليتحل) و ج كيكالس
  . پاسخ ارائه شده است -پرسش يها مدل

  
  يفيتوص ليو تحل هيتجز) الف
نفر  2195، 1389اسفند  كارورزيپيشآزمون  در

 يدانشجو 1463و ) درصد 33(مرد  يدانشجو 732شامل
 اريو انحراف مع نيانگيم. شركت نمودند) درصد 67(زن 

 مقدارباالي. دست آمد به 26/112±14/21نمرات آزمون 
نشان داد كه  زين) 694/0( رنوفياسم - آماره كولموگروف

  ).>05/0p(نرمال است  عيتوز يها دارا داده
  
  كيسؤاالت آزمون براساس مدل كالس ليتحل) ب

 يآلفا ضريباعتبار كل آزمون با استفاده از  بيضر
بعد از حذف هر  ن،يهمچن. دست آمد به 913/0كرونباخ 
قرار  ياعتبار آزمون مجددا مورد بررس زانيسؤال م

، 47سؤاالت  يهمبستگ بينشان داد كه ضر جينتا. گرفت
سؤاالت  ريبوده و با سا يبا كل آزمون منف 148و  99، 69
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 شياعتبار افزا بيها ضر با حذف آن وندارند  يخوانهم
 24/6 زيآزمون ن يريگ اندازه اريمع يخطا. كند يم دايپ
سؤال  73آزمون،  كيكالس هيبراساس نظر. دست آمد به
و ) 3/0-7/0(متوسط  يدشوار يدارا) درصد 5/36(

 15(سؤال  30 انيم نيو باالتر و از ا 2/0 زيتم بيضر
و در  باشند يم 3/0باالتر از  زيتم بيضر يدارا) درصد

 ريدارند؛ سا ياطراف نمره برش آزمون، عملكرد قابل قبول
، 1لدر جدو. باشند يالذكر نم فوق طيشرا يسؤاالت دارا

 بيو درصد سؤاالت آزمون برحسب ضرا يفراوان عيتوز
 كيمدل كالس يريكارگ حاصل از به زيو تم يدشوار
  .ارائه شده استي ريگ اندازه

  
كارورزي براساس  توزيع سؤاالت آزمون پيش :1جدول

  ضرايب دشواري و تميز در مدل كالسيك
 ضريب دشواري شاخص

7/0بيشتر از 3/0-7/0 3/0كمتر از 

ميز
ب ت

ضري
 

 7%)5/3( 51%)5/25( 17%)5/8( 2/0تر از كم

3/0-2/0 )2(%4 )5/21(%43 )5/15(%31 

 15%)5/7( 30%)15( 2%)1( 3/0بيش از 

  
 سؤاالت، از يانحراف يها نهيگز ليو تحل هيتجز يبرا

 يها در گروه ها نهينسبت انتخاب گز سهيآزمون مقا
 فيو ضع) باال يها نمره يشوندگان دارا آزمون% 27(يقو

استفاده ) نييپا يها نمره يشوندگان دارا آزمون% 27(
سؤاالت  يها نهياشكاالت موجود در گز ييشناسا. ديگرد

نسبت انتخاب ) 1: انجام گرفت ريز  الكبا توجه به دو م
معنادار نبوده و  فيو ضع يدرست در دو گروه قو نهيگز
از گروه  شتريب فيدر گروه ضع يدر صورت معنادار اي

در دو گروه  يانحراف نهينسبت انتخاب گز) 2است،  يقو
 يدر گروه قو يدر صورت معنادار ايمعنادار نبوده و 

 يها نهيگز ليتحل). 22(است فياز گروه ضع شتريب
 73سؤال،  200داد كه از مجموع  سؤاالت آزمون نشان 

. اشكال هستند يدارا) درصد از كل سؤاالت 5/36(سؤال 
 باشند يم يمنف زيتم بيضر يسؤال دارا 4اس، اس نيبر ا

سؤال در دو  كيو  نهيسؤال در سه گز 3ها  آن انيكه از م
سؤال در سطح  14 زيتم بيضرا. هستند راديا يدارا نهيگز
 كيسؤال در  6ها  آن انيكه از م باشند يمعنادار نم 01/0
 نهيسه گز سؤال در 2و  نهيسؤال در دو گز 6 نه،يگز
 زيتم بيضر يدارا گريسؤال د 55. اشكال هستند يدارا

و  نهيگز كيسؤال در  49ها  آن انيكه از م باشند يمثبت م
  . هستند راديا يدارا نهيسؤال در دو گز 6
  
 يها سؤاالت آزمون با استفاده از مدل ليتحل )ج

  پاسخ -پرسش
) پاسخ -پرسش( IRTيها كه در مدل يمفروضه اصل كي
 يبعد مورد استفاده قرار گرفته تك يا طور گسترده  به

 ييتوانا كيمعنا است كه فقط  نيبودن آزمون است و به ا
، )5(شود يم يريگ مجموعه سؤاالت آزمون اندازه لهيوس به

 ديمفروضه با نيسؤال، ا يلذا قبل از برآورد پارامترها
سؤال  -سطح يعامل ليحاصل از تحل جينتا. ودش يبررس

جدول شماره (نشان داد  NOHARMنرم افزار  لهيوس به
  در حالت Root Mean Square Residualكه مقدار ) 2

؛ )25تا23(است كيكوچك و به صفر نزد اريبس يبعد تك
دوم  شهيبرابر معكوس ر 4مقدار از  نيحال ا نيدر ع

) است 085/0ق برابر يتحق نيكه در ا(حجم نمونه 
 يبعد به دو يبعد  و از حالت تك) 26(باشد يتر م كوچك

 تيبا توجه به قاعده ت. دهد يرا نشان م يزيكاهش ناچ
)Tate) (27( درصد كاهش ،RMSR به  يبعد  از حالت تك

درصد  10كمتر از ) 25/0 يريپذ حدس يبرا( يدوبعد
 ها هبا داد يبرازش بهتر يبعد مدل تك جهيدر نت باشد؛ يم

به مقدار   Tanaka indexشاخص تاناكا  ن،يهمچن. دارد
برازش قابل قبول مدل با  انگريدست آمد كه ب به 92/0
با حالت  سهيدر مقا يهاست و در حالت دوبعد داده
را نشان  يدرصد 7/0 بايتقر زيناچ شيافزا يبعد تك
 توان يمذكور م ليبا توجه به دال ن،يبنابرا). 28(دهد يم

 يها از مدل توان ياست و م يعدب گفت كه آزمون تك
الزم . آن استفاده كرد يپرداز اسيمق يبرا IRTيبعد تك
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و  05/0، 10/0، 15/0، 20/0 ريبه ذكر است كه با مقاد
 يبعديت آزمون بررس زين) cيها عنوان ارزش به(صفر 

داشتند و  گريكديبا  يزيحاصل تفاوت ناچ جيشد كه نتا
  .دبودن آزمون بودن يبعد تك انگريب

  
  NOHARMكارورزي با استفاده از راه حل اكتشافي بعديت آزمون پيشبررسي  :2جدول 

 دو بعدي تك بعدي  

 RMSR Tanaka index RMSR  Tanaka index حدس پذيري شاخص

 9303297/0  0054673/0 9237017/0 0057214/0 25/0 مقدار

  )% 10( 44/4): 25/0(حاصل از بكارگيري مدل دو بعدي با حدس پذيري  RMSRدرصد كاهش 
  
با توجه به  ،ييسؤال و توانا يمنظور برآورد پارامترها  به
 يپارامتر سه كياز مدل لجست ريز يو آمار يفن ليدال

)Three-Parameter Logistic Model (استفاده شد :
عنوان  و استفاده از عامل حدس به يعدم لحاظ نمره منف)1
 دو يآماره خ)2به سؤاالت و  ييگو پاسخ يراهبرد برا كي
)chi-square (ها مورد  برازش مدل با داده يكه جهت بررس

نسبت به  يپارامتر نشان داد كه مدل سه ،استفاده قرارگرفت
 يها با داده يهتربرازش ب يپارامتر و دو  كي يها مدل

 زانيسؤال م يپس از برآورد پارامترها. آزمون دارد
محاسبه  يپارامتر تك سؤاالت با مدل سه تك يبرازندگ

، 93، 84، 80، 69، 47، 26(سؤال  9نشان داد كه  جيانت. ديگرد
و  نيانگيم. مدل برازش ندارند نيبا ا) 172و  148، 99

 زياالت آزمون نبرآورد شده سؤ يپارامترها اريانحراف مع
، )874/1، 321/0( يپارامتر دشوار: عبارتند از بيترت به

،  209/0(و پارامتر حدس ) 666/0، 021/1( صيپارامتر تشخ
 9الزم به ذكر است كه با توجه به عدم برازش ). 082/0

با احتساب ) ج(بخش  يها افتهي ،يپارامتر سؤال با مدل سه

  . دست آمده است به 191سؤال و حداكثر نمره  191
سؤال،  يپاسخ، پس از برآورد پارامترها- پرسش هينظر در

كل آزمون  يتك سؤاالت و برا تك يبرا يآگاه ريمقاد
و  يتابع آگاه) 2(و ) 1( ينمودارها. شود يمحاسبه م

را نشان كارورزي  پيشآزمون  يريگ اندازه اريمع يخطا
 اريمع يو خطا يآگاه ريمقاد زين 3در جدول. دهند يم

نشان داده  ييآزمون در سطوح مختلف توانا يريگ زهاندا
 يجدول مذكور و منحن يمشاهده و بررس. شده است

 زانيم نيشتريكه ب دهد يآزمون نشان م يآگاه
معادل نمره ( 8/2 ييآزمون در سطح توانا نيا يبخش يآگاه
و در ) 132معادل نمره ( 0/1 ييو سپس در توانا) 166

بودن  شتريب. قرار دارد 8/2و  0/1در فاصله  تر يحالت كل
 توان يمعنا است كه م  نيبازه به ا نيدر ا يمقدار آگاه

 سهيسطوح قرار دارند در مقا نيرا كه در ا يافراد ييتوانا
 گر،يعبارت د به. برآورد كرد يشتريافراد با دقت ب ريبا سا
با دقت  تر فيبا افراد ضع سهيدر مقا تر يوافراد ق ييتوانا

  .شود يم يريگ اندازه يكمتري و خطا شتريب
  



  مكنون صهيو خص كيكالس يها مدل سهيمقا  هادي عباسي و همكاران
 

 http://ijme.mui.ac.ir   173/  )3( 1392/13خرداد / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  
  

 ،ييتوانا اسيمق يرو) يمالك قبول(نمره برش  نييجهت تع
 يباال درصد5نمرات  نيانگيماز  درصد70(نمرات برش 

 اسيمق يرو) نمره كل آزموندرصد 50شوندگان و  آزمون
 56 بيترت به(شدند  ميتنظ) domain score( يا طهينمره ح

 ريمقاد يشكل كه تمام ني؛ بد)برحسب درصد 50و 
 ريشدند و سپس مقاد ليتبد يا طهيح هبه نمر ،ييتوانا
عنوان نمره  به 50و  56 يا طهيمربوط به نمرات ح ييتوانا

و  يآگاه زانيو م ييشناسا ييتوانا اسيمق يبرش رو
 بيترت نيبد. ديگرد نييها تع آنگيري  اندازه اريمع يخطا

براساس مالك (و باالتر  - 07/0 ييتوانا يافراد دارا
طبق ( شتريو ب - 59/0 ييتوانا يو افراد دارا) درصد56

در . شوند يافراد ردم ريو سا رفتهيذپ) درصد50مالك 
  .دشو يم ديده يبررس نيا جينتا 4جدول

آزمون در  يكه آگاه دهد ينشان م 4و  3ولاجد سهيمقا
از  شتريب ،و باالتر) 132معادل نمره ( 0/1 يينمرات توانا

) 107تا  5/95دامنه ( آزمون در اطراف نمرات برش يآگاه
افراد  يمنظور جداساز به رود يكه انتظار م ياست؛ در حال

 رآزمون د يافراد، آگاه رياز سا تيحداقل صالح يدارا
بوده و از  يا قله يادياطراف نمرات برش به مقدار ز

افراد  ييتوانا يريگ دقت در اندازه زانيم نيشتريب
   .برخوردار باشد

  

گيري برآورد  مقادير آگاهي و خطاي معيار اندازه: 3جدول 
  تواناييشده در سطوح مختلف 

 گيري  خطاي معيار اندازه آگاهي

3- 0186/4 4988/0 

2- 1150/8 3510/0 

1- 6591/12 2811/0 

0 9829/17 2358/0 

1 5239/20 2207/0 

2 0725/19 2290/0 

3 7735/20 2194/0 

  
سؤاالت،  يانحراف يها نهيگز ليو تحل هيتجز جهت
 ييتوانابراساس ) فيضع( نييو پا) يقو(باال  يها گروه

) پاسخ -پرسش هيطبق نظر(شوندگان  برآورد شده آزمون
 نيب يباال يهمبستگ بيبا توجه به ضر. مشخص شدند

افراد  گاهيكه جا رود يانتظار م) 98/0( يينمره خام و توانا
داشته  ياندك رييتغ تيدو كم نيا اساسدر دو گروه بر

درصد  94و  93 بيترت اساس به نيبر ا. باشد
با توجه به ( نييشوندگان در دو گروه باال و پا آزمون

حاصل از  جيلذا نتا باشند؛ يم كساني) يينمره خام و توانا
دو نمره،  نيا يسؤاالت برمبنا يانحراف يها نهيگز ليتحل

  .ندارند گريكديبا  يتفاوت
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  گيري در نمرات برش برحسب پارامتر توانايي معيار اندازهمقادير آگاهي و خطاي  :4جدول 
 گيري خطاي معيار اندازه آگاهي  )توانايي( اينمره حيطه نمره برش

 2379/0 6659/17 -0679/0 56 درصد باال5درصد ميانگين نمرات 70

 2591/0 8995/14 -58771/0 50 درصد نمره كل آزمون50

  
  بحث

 نديدر فرا ينيع يها استفاده گسترده از آزمون رغم يعل
 كيكه  يا مطالعه ،يپزشك انيدانشجو يابيآموزش و ارز

 ژهيو به انيمند از عملكرد دانشجو نظام يسنج روان ليتحل
لذا . وجود نداشت ديفراهم نما كارورزي پيشدر آزمون 

 كارورزي پيشسؤاالت آزمون  يابيپژوهش ارز نيهدف ا
 يها متداول در مدل يها كيبا استفاده از تكن 1389اسفند 
  . بوده است) پاسخ -پرسش(مكنون  صهيو خص كيكالس
اعتبار برآورد  بيضر ،يريگ اندازه كيمدل كالس برطبق

كرونباخ  يشده آزمون كه با استفاده از فرمول آلفا
اعتبار مطلوب  و يدرون ياز همسان يدست آمد حاك به

-و همكاران هم يبا مطالعه صبور افتهي نيا. آزمون است

 كيكالس يها شاخص يبررس). 13(دارد زيادي يخوان
 يدارا) درصد 5/36(سؤال  73 هك دهد يآزمون نشان م

و  2/0 صيو قدرت تشخ) 3/0-7/0(متوسط  يدشوار
قدرت  يدارا) درصد 15(سؤال  30 انيم نيباالتر و از ا

و در اطراف نمره برش  باشند يم 3/0باالتر از  صيتشخ
 تيوضع انگريدارند كه ب يآزمون، عملكرد قابل قبول

). 15و14(مطالعات مشابه دارد يتر نسبت به برخ مطلوب
متوسط  يبا دشوار يشتريتعداد سؤاالت ب ستيبا يلذا م

 ايبه آزمون اضافه نمود و  3/0باالتر از  زيتم بيو با ضر
متوسط و  يدشوار يسؤاالت دارا تيفيكدر جهت بهبود 

 يانحراف يها نهيگز ليتحل. اقدام كرد 2/0-3/0 زيتم بيضر
 5/36(سؤال  73 يها نهيكه گز دهد ينشان م زيسؤاالت ن

الزم  نيبنابرا. ستنديالزم برخوردار ن يياز كارا) درصد
ي انحراف يها نهيآزمون، گز يفياست جهت ارتقاي ك

قدرت  شيبه آن اضافه شود تا به افزا يترمعنادار
  .كمك كنند زيآزمون ن صيتشخ

منظور برآورد  پاسخ و به -پرسش هياساس نظر بر
 كياز مدل لجست ،ييسؤال و توانا يپارامترها

است كه در  يدر حال نيا. استفاده شد يپارامتر سه
، )15(يپارامتر كي يها مشابه از مدل قاتيتحق

 هاتيبا توجه به توج) 14(يمترپارا و سه) 1(يدوپارامتر
كاربرد مدل  جيتان. استفاده شده است يو آمار يمنطق
مدل برازش  نيسؤال با ا 9نشان داد كه  يپارامتر سه

است كه  نيا انگريب يپارامتر دشوار اريانحراف مع. ندارند
اند؛ در  شده عيتوز ييتوانا وستاريسؤاالت در طول پ

كه  رود يانتظار م تيصالح نييتع يها در آزمون كه يحال
 نطباقسؤاالت با نمره برش آزمون ا يدشوار زانيم

) 209/0(پارامتر حدس  ريمتوسط مقاد. داشته باشند
شوندگان  آزمون ييگو عامل حدس در پاسخ رياز تاث يحاك

به سؤاالت آزمون است كه با توجه به عدم اعمال نمره 
 يبررس. است هيآزمون قابل توج يگذار در نمره يمنف

برآورد شده  يآگاه ريآزمون و مقاد يتابع آگاه يمنحن
 ينشان داد كه آزمون برا يي،توانا ختلفدر سطوح م

قرار دارند  8/2و  0/1 ييكه در محدوده توانا يافراد
با . است يباالتر يريگ و دقت اندازه شتريب يآگاه يدارا

 نيانگيدرصد م 70(آزمون  يتوجه به دو مالك قبول
، نمرات )درصد نمره كل آزمون 50درصد باال و  5نمرات 

در . شدند نييتع ييتوانا اسيقها در م برش متناظر با آن
 يا عنوان بازه به -6/0صفر تا  ييكه فاصله توانا يصورت

كه دو نمره برش مذكور در آن قرار دارند مشخص 
 18محدوده قرار دارند  نيكه در ا يسؤال 23شوند؛ از 

و باالتر  65/0 صيتشخ بيضر يدارا) رصدد 9(سؤال 
 نيبا ا سبكمبود تعداد سؤاالت متنا انگريهستند كه ب

متوسط و باالتر است؛  صيفاصله با قدرت تشخ
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به آن اشاره  زين) 14(مشابه يا كه در مطالعه يموضوع
طور مناسب با سطح   كه به يفقدان سؤاالت. است دهيگرد

 تواند يند مانطباق داشته باش يياز توانا يخاص
 نيدر ا .در آن سطح را با مشكل مواجه سازد يريگ اندازه

 يافزودن تعداد) 1: شود يم شنهاديپ مخصوص، دو اقدا
ها در دامنه  آن يباال كه دشوار صيسؤال با قدرت تشخ

نمره برش به  گاهيجا رييتغ) 2مورد نظر قرار دارد و 
با توجه به اين كه  ،ييتوانا وستاريسطوح باالتر پ

با توجه . است شتريآزمون در آن محدوده ب يبخش يآگاه
در حفظ و حراست سالمت  يحرفه پزشك تيبه حساس

و  يبر مباحث درس انيجامعه و دغدغه تسلط دانشجو
 تر يدوم منطق شنهاديدر آزمون، پ يعدم لحاظ نمره منف

  .رسد ينظر م به
از  يرآوردب ييپاسخ در هر سطح توانا -پرسش هينظر
؛ در )3جدول( كند يفراهم م يريگ اندازه اريمع يخطا
برآورد خطا  كيآزمون تنها  كيكالس هيدر نظر كه يحال
ارائه ) ييسطوح توانا يو در تمام( ها يآزمودن يتمام يبرا
پاسخ  -پرسش يها استفاده از مدل جهيدر نت). 5(گردد يم
را بهبود  يريگ و دقت اندازه ييكارا ياديز زانيم هب
 يها تيدر جهت رفع محدود تواند يو م) 14(بخشد يم

حاصل از آن مورد  جينتا ليآزمون و تكم كيكالس هينظر
سنجش  يها وهيش اتيادب يبررس). 29(ردياستفاده قرار گ
 ياساس ازين كياز وجود  يحاك زين يدر علوم پزشك

پاسخ در  -پرسش هينظر يربردهاكا يسنج امكان يبرا
  ).1(است يسنجش در آموزش پزشك سطوح مختلف

 كيو در  كارورزي پيشآزمون  يپژوهش بر رو نيا

 ستيبا يخاص انجام شده است؛ لذا م يمقطع زمان
. رديصورت پذ اطيحاصل با احت جينتا يريپذ ميتعم

متداول  يها ليعالوه بر تحل گردد يم شنهاديپ ن،يهمچن
 يريگ اندازه ديجد يها كيها و تكن از روش ك،يكالس

)IRT (بهداشت، درمان و  توزار يها آزمون ريدر سا
  .استفاده شود يآموزش پزشك

  
  گيري نتيجه

 - پرسش(مكنون  صهيو خص كيكالس يها مدل سهيمقا
 يها حاصل از مدل يها ليكه تحل دهد ينشان م) پاسخ

 يها تيدر جهت رفع محدود تواند يپاسخ م -پرسش
 رينامتغ. رديآزمون مورد استفاده قرار گ كيكالس هينظر

 انيرابطه م فيتوص ،ييسؤال و توانا يبودن پارامترها
سؤال، محاسبه  ژهيق خم وياز طر ييعملكرد و توانا

 يها، برآورد خطا آن يسؤال و آزمون و نمودارها يآگاه
 يسؤاالت مناسب برا نشيسؤال و گز يپارامترها اريمع

در هر سطح از  يريگ ساخت آزمون با دقت مطلوب اندازه
موارد  ني، از جمله ا)در اطراف نقطه برش( يياناتو

  ).30و29و5(است
  

  قدرداني
وزارت  يمعاونت محترم آموزشهمكاران از مساعدت 

مركز  يو همكار يبهداشت، درمان و آموزش پزشك
  .گردد يم يتشكر و قدردان يسنجش آموزش پزشك
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Abstract 
 
Introduction: Despite the widespread use of pre-internship comprehensive test and its importance in 
medical students’ assessment, there is a paucity of the studies that can provide a systematic psychometric 
analysis of the items of this test. Thus, the present study sought to assess March 2011 pre-internship test 
using classical and latent trait models and compare their results. 
Methods: In this cross-sectional descriptive research, item analysis based on classical model was conducted 
by calculation of difficulty and discrimination coefficients, estimation of reliability by Cronbach’s alpha 
coefficient method and distracters analysis by comparing distracter proportions using EXCEL software. 
NOHARM4 software was also used to assess test dimensionality. To assess items parameters (difficulty, 
discrimination, guessing, information functions, and standard error of measurement) latent trait models and 
BILOG-MG3 software were used. 
Results: According to the classical test theory, 30 items (15%) were in the acceptable range of difficulty and 
discrimination coefficients. Test reliability coefficient was 0.913. Seventy three items (36.5%) had problems 
with the distracters. The analysis of test dimensionality indicated that the test was unidimensional. Using 
Three-Parameter Logistic Model, we obtained the mean and standard deviation of items parameters, i.e. 
item difficulty (0.321, 1.874), item discrimination (1.021, 0.666), and item guessing (0.209, 0.082). Maximum 
test information function was between 1.0 to 2.8 ability levels, and the test had lower information compared 
to the higher levels of ability at cutting scores. 
Conclusion: The findings indicate that analyses of latent trait models can be used to overcome the 
limitations of the classical test theory. 
 
Keywords: Pre-internship test, Classical model, Latent trait models 
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