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چکیده
سنجش مهارت زبان انگلیسی در ارزیابیهای خطیر به تعداد زیادی پرسش برای آزمونهایی بهشیوه
مداد-کاغذی ( )P&Pنیاز دارد؛ زیرا هر سال افراد بسیاری در این نوع آزمونهای سرنوشتساز
شرکت میکنند .هدف از اجرای این پژوهش ،طراحی و کاربرد سنجش انطباقی کامپیوتری ()CAT
بهعنوان گزینهای برای سنجش مهارت زبان انگلیسی در سازمان سنجش آموزش کشور بودCAT .
برخالف آزمونهای سنتی  P&Pکه توالی گزینش پرسشها در آن ثابت و یکنواخت است ،از یک
شیوه گزینش سؤال بهینه و انطباقی استفاده میکند ،CAT .برآورد توانایی موقت را بهطور بهینه مورد
هدف قرار میدهد و به یک مالک همگرایی مناسب برای برآورد توانایی میرسد و در نتیجه ،به یک
فرایند سنجش کوتاهتر ،قابل اطمینانتر و کارآمدتر میرسد .مورد مطالعه مهارت زبان انگلیسی در
مطالعه حاضر ،آزمون تولیمو است .این پژوهش در دو مرحله اجرا شده است :در مرحله اول،
نمونهای از اجراهای مداد-کاغذی آزمون تولیمو (دوره  114تا  ،)123انتخاب و سپس ،سؤالها و
توانایی آزمودنیها مدرجسازی شد .در مرحله دومCAT ،های بهینه شبیهسازی شده بهعنوان مبنایی
برای ارزیابی صحت و کارایی  CATعملیاتی طراحی شدند .نتایج پژوهش نشان داد که برآورد
پارامتر توانایی به روش بیشینه درستنمایی و مالک توقف طول ثابت ،بیشترین دقت در برآورد
پارامتر توانایی آزمودنیها را ایجاد میکنند .همچنین ،آزمون  CATتولیمو که بر اساس خزانه سؤال
بهینه شبیهسازیشدند ،نسبت به  CATعملیاتی که بر اساس خزانه سؤال موجود طراحی شده است،
به سؤالهای کمتری نیاز دارد ،درحالیکه به نتایج دقیقتری نسبت به  CATعملیاتی در برآورد
پارامتر توانایی منجر میشود .بنابراین ،باوجود مناسب بودن سؤالهای موجود در خزانه سؤال
مدرجسازی شده آزمون تولیمو ،طراحی سؤالهایی برای هدف اجرای آزمون به شیوه  ،CATهم
بهصرفهتر است و هم دقیقتر پارامتر توانایی را برآورد میکند .همچنین ،نتایج این مطالعه نشان داد که
آزمون تولیمو هم به شیوه  CATشبیهسازی شده و  CATعملیاتی طراحی شده به شکلی کارآتر و
دقیقتر نسبت به تولیمو مداد-کاغذی عمل میکند .یافتههای این پژوهش ،نشان میدهد که آزمون
 CATتولیمو دارای پتانسیل باالیی در کارایی و دقت اندازهگیری توانایی زبان انگلیسی است.
واژگان کلیدی :سنجش انطباقی کامپیوتری ( ،)CATآزمون تولیمو ،برآورد پارامتر توانایی ،خزانه
سؤال ،تعادل محتوایی و مواجهه سؤال
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مقدمه
سه دهه است که سنجش انطباقی کامپیوتری ( )CATایجاد شده است .درواقع ایده
اصلی  CATاجرای سؤالهایی است که برای توانایی هر آزمودنی کامالً متناسب و
مناسب باشد (ریکیسی .)1989 2،در سنجش انطباقی کامپیوتری ( ،)CATسؤالها به
صورت متغیر و چرخشی  3،بر اساس سطح توانایی آزمودنی انتخاب میشوند .برای
انتخاب سؤالها با مشخصات بهینه اندازهگیری در سطح توانایی برآورد شده آزمودنی،
روشهای انطباقی بهکار میرود CAT .دارای مزیتهای مشابهی است همانند
آزمونهای دیگری که مبتنی بر کامپیوتر هستند .این مزیتها عبارتاند از؛ افزایش
انعطاف و ارتباط با سیستمهای اجرایی آزمون .افزون بر این ،دو مزیت دیگر وجود
دارد که تنها مختص  CATهستند ،یکی از این مزیتها این است که طول تست
میتواند تا تقریباً  40درصد کم شود ،بدون آنکه دقت اندازهگیری کاهش یابد ،مزیت
دیگر این است که ،آزمودنیها با دریافت پرسشهایی که برای آنها خیلی آسان یا
خیلی سخت است ،نا امید نمیشوند (واینر و همکاران1990 4،؛ وندر لیندن و
گالس .)2000 5،سنجش انطباقی کامپیوتری در اصل ادغام تستهای کامپیوتری و
سنجش انطباقی است (چانگ)2015 6،
در مجموع CAT ،تئوری آزمونسازی و همچنین ،تکنولوژی را به منظور
تصمیمگیری بهتر برای اندازهگیری ،با یکدیگر تلفیق میکند CAT .سه مؤلفه بسیار
مهم و کلی در همه اجراهای خود دارد :اول ،نقطه شروع آزمون؛ دوم ،انتخاب
سؤالهای متوالی و برآورد توانایی آزمودنی و سوم قاعده اتمام آزمون( 7چانگ،
2004؛ 2014؛ فانکوککرواد .)2012 8،سنجش انطباقی کامپیوتری نوعی سنجش
مناسب9است ،زیرا سؤالها بر اساس توانایی آزمودنیها انتخاب میشوند .در این نوع
1
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سنجش ،آزمون با سؤالی آغاز میشود که درجه دشواری متوسط دارد ،اگر آزمودنی به
آن سؤال ،پاسخ درست داد ،سؤال بعدی که برای اجرا انتخاب میشود ،دشوارتر
خواهد بود ،اگر پاسخ غلط دهد ،سؤال آسانتری برای اجرا انتخاب میشود .سنجش
تا زمانی ادامه مییابد که مالک توقف آزمون برقرار شود (کانجاناوسی.)2012 1،
برای ساخت و طراحی یک  CATبهینه ،عالوه بر سه مؤلفه ذکر شده ،مؤلفههای
دیگری نیز اهمیت دارد .مدل نظریه سؤال پاسخ 2مناسبی که سؤالها بر اساس آن
مدرج میشوند (دیآیاال ،)2009 3،خزانه سؤال مدرج شده( 4،ریکیسی ،)1989 ،کنترل
مواجهه سؤال 5و تعادل محتوایی 6آزمون .این دو مؤلفه اخیر ،در انتخاب سؤال
محدودیتهایی وارد میکنند ،بهطوریکه سؤالهایی انتخاب میشوند که نهتنها
ویژگیهای آماریشان بلکه ویژگیهای محتوایی و امنیت آنها نیز مدنظر باشد
(برگستروم و النز .)1999 7،الزم به ذکر است که سیستمهای  CATاز نظر تئوریکی،
مبتنی بر خصوصیات تئوری سؤال پاسخ ( )IRTاست .در  IRTپارامترهای توانایی و
سؤا ل جدا از یکدیگرند .فرض بر این است که پارامترهای سؤال ،برای مقادیر متفاوت
پارامترهای توانایی نامتغیر هستند؛ بنابراین ،سؤالها میتوانند مدرج شوند و
پارامترهای سؤال نیز میتوانند در خزانه سؤال مدرج شوند .از داخل همین خزانهها،
سؤالهایی انتخاب میشوند که حداکثر آگاهی در پارامتر توانایی برآورد شده را فراهم
میکنند (ولدکمپ ،ورشور و ایگن .)2007 ،همچنین ،اخیر ًا بهدلیل آنکه روشهای
 CATبرای سنجشهای سرنوشتساز فراوان به کار میروند ،تعادل محتوایی (چنگ
10
و چانگ )2009 8،و قواعد امنیتی ،مانند کنترل مواجهه سؤال( 9سیمپسون و هتر،
 )1985از اهمیت بهسزایی برخوردار میشوند .از دیگر مؤلفههای مهم  CATکه
پژوهشهای محدودی به آن اختصاص یافته ،خزانه سؤال است .ویژگیهای جذاب
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 ،CATدر صورتی تحقق مییابند که سؤالهای موجود در خزانهای که برای اجرا به
کار میروند ،مناسب باشند (ریکیسی .)2010 ،مسلم است که افزایش کیفیت خزانه
سؤال ،نحوه عملکرد الگوریتمهای سنجش انطباقی را بهبود میبخشد .بهترین و حتی
جذابترین برنامههای سنجش انطباقی ،اگر بر اساس خزانه سؤال محدود و
سؤالهایی که کیفیت ضعیفی دارند بنا شوند ،مطلوب نخواهند بود (فالگر 1،به نقل از
واینر و همکاران .)2000 ،بنابراین ،سنجش انطباقی کامپیوتری ،به خزانه سؤالی نیاز
دارد که خوب طراحی شده و شامل تعداد مناسبی از سؤالها باشد ،بهطوری که
آزمونهای مجزایی برای مطابقت با سطوح توانایی آزمودنیها فراهم سازد .یک خزانه
سؤال بهینه باید شامل سؤالهایی با تعادل محتوایی مناسب که به استفاده بهینه از
سؤال منجر شود ،باشد؛ خزانهای که هزینه طراحی سؤال را کاهش دهد (گو 2و
ریکیسی2007 ،؛ مقدسین ،فلسفینژاد ،دالور ،جمالی و فرخی .)1394 ،هنگامی خزانه
سؤال بهینه خواهیم داشت که هر زمان الگوریتم انتخاب سؤال  ،CATسؤالی را برای
اجرا جستجو میکند ،دقیق ًا همان سؤالی که مطلوب و مورد نظر ما است ،در خزانه
سؤال موجود باشد (ریکیسی .)2010 ،خزانههای سؤال در سنجش انطباقی باید به
پیشفرضهای مدل روانسنجی که زیربنای مدرجسازی ،اجرا و نمرهگذاری است،
توجه کنند .بنابراین ،تالشی که برای نوشتن خزانه سؤالهای سنجش انطباقی الزم
است ،بسیار بیشتر از آزمونهای مداد-کاغذی است (میلمن و آرتر .)1984 3،خزانه
سؤال بهینه باید بر اساس مؤلفههای دیگر  ،CATیعنی طول آزمون ،توزیع مورد
انتظار توانایی در جامعه آزمودنیها ،برآورد توانایی ،شیوههای انتخاب سؤال و
نسبتهای مواجهه و نرخ همپوشی سؤال (آزمون) نیز تعیین شود .توجه به تمام
مؤلفههای  CATکه توسط ریکیسی ( )1989تعیین شده ،بهطور همزمان الزامی است
(برگستروم و النز .)1999 ،به دلیل اینکه هدف سنجش انطباقی کامپیوتری باال بردن
آگاهی کل تستهای سرهمبندی شده از طریق انتخاب سؤال با آگاهی باال از بانک
سؤال مدرجشده است (که بهطور ایدئالی با یک مدل مناسب مدرجسازی شده است)
(وندرلیندن و پاشلی ،)2010 ،بنابراین ممکن است در اجراهای اولیه سؤالهای بسیار
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مناسب زودتر انتخاب شوند و مواجهه سؤال را در اجراهای بعدی به بیشینه برسانند.
این قضیه میتواند به مواجهه بیش از حد سؤالها و پایین آمدن دقت اجرای CAT
در برآورد توانایی آزمودنی منجر شود و به دنبال آن موجب لو رفتن سؤالهای مناسب
شود که بهنوبه خود امنیت آزمون را پایین میآورد .از اینرو ،در آزمونهای خطیر و
سرنوشتساز که امنیت آزمون از اهمیت بسزایی برخوردار است باید از روش کنترل
مواجهه سؤال مناسب استفاده شود (سیمسون و هتر .)1985 ،در حال حاضرCAT ،
بهطور گستردهای برای اجرای آزمونهای سرنوشتسازی 1همچون آزمون سنجش
تواناییها و معلومات فارغالتحصیالن )GRE( 2و آزمون استعداد تحصیلی ویژه رشته
مدیریت )GMAT( 3بهکار میرود (چانگ .)2004 ،به دلیل اینکه این نوع آزمونها
مالکی برای انتخاب و تصمیمگیری در مورد آینده آزمودنیها هستند ،باید در اجراهای
مداد-کاغذی سنتی این نوع آزمونها اعتبار و روایی اجراها در طول زمان رعایت
شود .استفاده  CATاین نوع آزمونها ،مسائلی دارند که گاهی روایی و اعتبار
آزمونها را به خطر می اندازند ،این مسائل همه معطوف به امنیت آزمون است (چانگ،
تویی1998 ، 4؛ دیوی و نرینگ2002 5،؛ بارادا ،اوال ،پانسودا و اباد2009 6،؛ فرنچ و
تامسون .)2003 7،این واضح است که کاربرد  CATاین نوع آزمونها به خزانه سؤال
بسیار بزرگی نیاز دارد ،امّا تنها مجموعهای از سؤالها ویژگیهای بسیار مناسبی دارند
و بهطور فراوان استفاده میشوند .در چنین ،موقعیتی احتمال بهخاطر سپردن پاسخها
باال میرود ،اگر پاسخها بین آزمودنیها به اشتراک گذاشته شود ،اعتبار آزمون را به
خطر میاندازد (جورجیادو ،تریانتافیلو و اکونومید2007 8،؛ لی و داود.)2012 9،
بنابراین ،برای جلوگیری از این مشکل ،گسترش و ایجاد یک خزانه سؤال بهینه،
فرایندی طوالنی و پرزحمت است .برای طراحان آزمونهای  CATنامطلوب است که
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تنها از درصدی از سؤالهای خزانه استفاده کنند ،آنها تمایل دارند از تمام سؤالهای
خزانه بهطور کامل استفاده کنند (ریولتا و پانسودا1998 1،؛ ازترک و داگن.)2015 2،
بنابراین ،برنامهریزی دقیق و بهینه برای طراحی خزانه سؤال برای این نوع آزمونها به
امنیت آزمون نیز کمک میکند .در طراحی یک آزمون  CATمناسب ،تمام مؤلفههای
 CATبایکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند .زیرا مهمترین مؤلفه  CATو همچنین ،کنترل
مواجهه سؤال ،خزانه سؤال است .البته ویژگیهای سؤال این خزانه نیز از اهمیت
بسزایی برخوردار است و عاملی است که بر مواجهه سؤال تاثیر میگذارد (ریولتا و
پانسودا)1998 ،؛ زیرا از دیدگاه روانسنجی ،سؤالها بر اساس میزان آگاهی متناظر با
پارامتر و سطح توانایی انتخاب میشوند که البته هدف آزمون نیز عامل تعیین کنندهای
در میزان آگاهی است .در آزمونهای نرم مرجع ،خزانه سؤال باید شامل سؤالهایی در
دامنه خیلی آسان تا خیلی دشوار باشد ،و توزیع پارامتر  bباید یکنواخت باشد .در
صورتیکه ،در آزمونهای مالک-مرجع ،که هدفشان تشخیص بین آزمودنیهای باال
و پایین نقطهی برش 3است ،اغلب سؤالها در خزانه سؤال ،باید در سطح دشواری
4
الزم برای تعیین این هدف باشند تا بیشترین میزان آگاهی را فراهم کنند (بوید،
 .)2003پس در ساخت این نوع آزمونها به شیوه  CATباید به این امر مهم توجه
الزم را مبذول داشت .البته هنگامی که مواجهه سؤال نیز در این نوع آزمونها کنترل
میشود ،احتمال انتخاب یک سؤال را نسبت به زمانی که کنترل نمیشود ،متفاوت
میکند (هان .)2012 5،یعنی در حالی که بر کنترل مواجهه سؤال تمرکز داریم نباید
دقت اندازهگیری پارامتر توانایی را نادیده بگیریم .برای این منظور ،باید شیوهای برای
کنترل مواجهه سؤال انتخاب شود که بین امنیت آزمون و دقت اندازهگیری پارامتر
توانایی تعادل ایجاد کند (بوید2003 ،؛ بوید ،داود و فیتزپاتریک .)2013 6،سه شیوه
معروف در ادبیات پژوهشی مربوط به  CATبرای کنترل مواجهه سؤال وجود دارد،
روش سیمپسون-هتر( )SH( 7سیمپسون و هتر1985 ،؛ هان2011 ،؛ دیویس 1و داود،
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 .)2005روش فید-اوی )FAM( 2که توسط هان ( )2011توسعه داده شد و روش
رندوماسکو )RA(3این روش برای جلوگیری از بیش مواجهه شدن سؤالی که بیشینه
آگاهی را در انتخاب سؤال ایجاد میکند ،بهوجود آمده است .این روش را
کینگسبوری و زارا )1989(4پیشنهاد کردهاند .پژوهشی که در سال  2015برای مقایسه
روشهای مناسب برای کنترل مواجهه در آزمونهای مقیاس وسیع توسط ازترک و
داگن ( )2015انجام گرفت ،نشان داد زمانی که روش بیشینه آگاهی بهعنوان روش
انتخاب سؤال بهکار میرود ،روش کنترل مواجهه سیمپسون-هتر باالترین
راستیآزمایی 5برای برآورد توانایی را دارد ،البته کمتر از روشی که کنترل مواجهه
سؤال اعمال نمیشود؛ زیرا در حالتیکه انتخاب سؤال بر اساس روش بیشینه آگاهی
است ،کنترل نکردن مواجهه سؤال بیشترین میزان دقت را ایجاد میکند ولی امنیت
آزمون پایین میآید .همچنین ،ریشه میانگین مجذور خطا ( 6)RMSEدر روش
7
رندوماسکو ( )RAدر آزمونهایی با تعداد اندک سؤال ،کمترین مقدار و میزان اریب
نیز در این روش نسبت به سایر روشها کمتر است.
الزم به ذکر است که از سنجش انطباقی کامپیوتری در مراکز و سازمانهای
سنجشی و آموزشی بسیاری از کشورهای پیشرفته استفاده میشود .بهطوری که
استفاده از نسخههای  CATاین آزمونهای سرنوشتساز به دلیل دقت باال و سهولت
در اجرا ،جایگزین آزمونهای مداد-کاغذی شدند .برای مثال ،نسخه  CATآزمون
 GREو آزمون استعداد شغلی نیروهای مسلح ،)ASVAB( 8هم اکنون در دسترس
بسیاری از کشورهای پیشرفته قرار دارد .مؤسسه ملّی اندازهگیری آموزشی ()CITO
در هلند ،چندین  CATتا به حال اجرا کرده است؛ مانند،CITO( ،MATCAT ،
 )2002 ،CITO( ،DSLCAT ،)2008 ،CITO( ،TURCAT ،)1999و
 MATCAT .kindergartenCATکه برای تشخیص نقصهای ریاضی در
1

. Davi
). The Fade-Away Method (FAM
3
). The Randomesque Method (RA
4
. Kingsbury & Zara
5
. Fidelity
6
). Root Mean Square Error (RMSE
7
. Bias
8
. Armed Services Vocational Aptitude Battery
2
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دانشجویان ایجاد شده است (ورشور و استریتمن .)2000 1،همچنین،TURCAT ،
برای سنجش مهارت زبان ترکی بهعنوان زبان دوم است DLSCAT .نیز زبان هلندی
را به عنوان زبان دوم میسنجد و  kindergartenCATشامل آزمونهایی برای
2
اندازهگیری ترتیب ،زبان ،توانایی جهتیابی زمانی و مکانی کودکان است (ایگن،
 .)2004این CATها تقریباً همانند همه سیستمهای  CATبا کاربرد سؤالها در
خزانه سؤال سروکار دارد که بهطور متنوعی در سرتاسر پیوستار توانایی توزیع
میشوند (ولدکمپ ،ورشور و ایگن .)2007 3،مزیتهای سنجش انطباقی روزبهروز
کاربرد آنها را در اغلب کشورهای پیشرفته بیشتر کرده امّا آنها را با دشواریها و
صرف مخارج باالیی نیز روبرو کرده است .در ایران ،یکی از آزمونهایی که برای
سنجش توانایی و مهارت زبان انگلیسی در سازمان سنجش آموزش کشور چندین
سال است که برگزار میشود ،آزمون تولیمو است .تولیمو یا  ،TOLIMOمخفف
The Test of Language by the Iranian Measurement
 Organizationاست که در سازمان سنجش آموزش کشور طراحی و اجرا میشود
و درواقع آزمونی استاندارد برای تعیین سطح دانش زبان انگلیسی است .تولیمو آزمون
زبان انگلیسی پیشرفته برای دورههای فوق لیسانس و دکتری است .این آزمون شامل
 140سؤال چهارگزینهای ،شامل؛ ساختار و نوشتار زبانی ( 40سؤال) ،خواندن و درک
مطلب ( 50سؤال) ،درک مطلب شفاهی ( 50سؤال) و یک سؤال در بخش نوشتاری
در حیطههای زبانی نوشتاری است (سایت سازمان سنجش آموزش کشور.)1398 ،
این آزمون نیز همانند سایر آزمونها ( ASVAB ،GMAT ،GREو )...یک آزمون
سرنوشتساز مهارتسنج یا مالکمرجع است و قابلیت اجرا بهصورت  CATرا
دارد ،امّا تا بهحال به شکل مداد-کاغذی اجرا میشده است .در شرایطی که اینگونه
آزمونها به شیوه  CATطراحی میشوند ،اغلب آزمون با سؤالی آغاز میشود که
پارامتر  bسؤال به صفر نزدیک میشود ،روش بیشینه آگاهی 4بهعنوان روشی برای
انتخاب سؤال استفاده میشود و همچنین ،از روش برآورد بیشینه درستنمایی 5برای
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. Eggen
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برآورد پارامتر توانایی استفاده میشود .تعادل محتوایی در چنین آزمونهای
مالکمرجعی بسیار مهم است؛ زیرا هدف اصلی آزمون سنجش همه واقعیتهای مورد
اندازهگیری است (ازترک و داگن .)2015 ،در سال  ،2012در یکی از مراکز معتبر
آزمونسازی چین نیز مطالعاتی شبیهسازی شده برای ارزیابی یادگیری زبان چینی
بهعنوان یک زبان خارجی )CFL( 1بهشیوه  CATاجرا شد .این آزمون شامل دو
قسمت بود ،درک مطلب شنیداری و دیداری (خواندن) .هر سؤال هنگامیکه ارائه
میشد زمان محدودی برای پاسخ داشت ،بهطوریکه ،هر وقت زمان هر پاسخ به پایان
میرسید ،سیستم بهصورت خودکار به سؤال بعدی میرفت .زمانبندی هر سؤال
اینگونه تعبیه شده بود که برای هر سؤال فرصت دوبار خواندن وجود داشته باشد و
بین هر بار خواندن  5ثانیه فاصله گذاشته میشد .سؤالها بر اساس مدل سهپارامتری
مدرج شده بودند (وانگ ،کوا ،چائو و تسای .)2015 2،در این پژوهش ،هیچ نوع
مطالعه دقیق برای ساخت یک برنامه  CATحرفهای و بینقص انجام نگرفته بود ،در
خصوص بررسی بهترین شیوه برآورد توانایی آزمودنیها ،قاعده شروع و اتمام ،روش
طراحی خزانه سؤال ،نحوه کنترل تعادل محتوایی و اینکه آیا مواجهه سؤال کنترل شده
است یا خیر ،بررسی نشده بود .همچنین ،مطالعهای دیگر توسط کمیته ارزیابی
دانشجویان پرستاری در آمریکا برای طراحی امتحانات کسب مجوز پرستاری 3بهشیوه
 CATانجام گرفت (کمیته ملی برد تخصص پرستاری .)2011 4،پژوهشهایی که
توسط مرکز آزمون سازی آنها انجام گرفت بیشترین تمرکز را بر الگوریتمهای انتخاب
سؤال ،نحوه ساخت خزانه سؤال قرار داد ،علیرغم اینکه ،نتایج بهبودیافتهای نسبت به
اجراهای مداد-کاغذی دریافت کردند ،ولی برای شیوه کنترل مواجهه سؤال هیچ نوع
برنامهریزی نشد .پژوهشی دیگر که به منظور برآورد متوالی پارامتر توانایی در
طول های متفاوت آزمون سنجش انطباقی کامپیوتری انجام گرفت ،مورد مطالعه بر
دادههای ارزیابی ملی پیشرفت تحصیلی )NAEP(5مبتنی بود .در این پژوهش ،مبنای
مقایسه نتایج ،یک مطالعه شبیهسازی شده بود ،امّا به دلیل اینکه خزانه سؤال
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). Chinese as a foreign language (CFL
. Wang, Kuo, Chao & Tsai
3
. nurse licensure and certification examinations
4
. National Council of State Boards of Nursing
5
). National Assessment of Educational Progress (NAEP
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شبیه سازی شده از قوانین یکسانی نسبت به بانک سؤال واقعی پیروی نمیکرد ،نتایج
قابل مقایسهای به دست نیامد .زیرا در این پژوهش برای طراحی خزانههای سؤال از
روش یا الگویی معین استفاده نشد (چانگ و یینگ .)2004 1،با توجه به بررسی پیشینه
پژوهشی در خصوص طراحی  CATبرای آزمونهای خطیر ،و همچنین بررسیهای
انجام گرفته توسط نویسنده این پژوهش تا سال  ،2019پژوهشی پیدا نشد که همزمان،
تمام مؤلفههای  CATرا درنظر گرفته باشد .البته الزم به ذکر است که اجرا یا گزارش
کامل تمام مؤلفههای  CATدر یک پژوهش کار پیچیدهای است ،ولی در پژوهش
حاضر تالش شد به تمام مؤلفهها حتی در حد کنترل واریانس مؤلفهای که مورد
مطالعه قرار نگرفته نیز توجه الزم صورت گیرد .طبق بررسیها و همچنین،
پژوهشهای انجام گرفته توسط نویسنده مقاله فعلی در بین سالهای  1395تا ،1397
الگوریتمی برای طراحی برنامه  CATبرای آزمونهای خطیر همچون تولیمو برای
پژوهش فعلی نوشته شد که در آن به مؤلفه خزانه سؤال بهینه ،نقطه شروع آزمون،
شیوه انتخاب سؤال ،شیوه برآورد توانایی ،روش کنترل مواجهه سؤال و تعادل
محتوایی توجه شد .قسمتی از نتایج این پژوهش در مرجع (مقدسین )1395 ،گزارش
شده است 2.در پژوهش حاضر که مورد مطالعه آزمون تولیمو است ،عالوه بر کاربرد
الگوریتم ذکر شده ،شیوه برآورد توانایی و قاعده توقف آزمون بهعنوان دو مؤلفه مهم
در کاربرد  CATوارد الگوریتم شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند .همچنین ،روش
طراحی خزانه سؤال و کنترل مواجهه سؤال نیز مؤلفههایی هستند که واریانسشان
مورد مطالعه قرار گرفت .از آنجا که در آزمون تولیمو که یک آزمون مالکمرجع و
مهارتسنج است ،تعادل محتوایی مؤلفه بسیار اهمیت دارد ،در مطالعات شبیهسازی
شده و عملیاتی  ،CATاین مؤلفه کنترل شد .در پایان به دلیل باال بردن انگیزش
آزمودنیها و همچنین پیدا کردن نقطه شروع برآورد ،سؤال آغازین برای همه
آزمودنیها یکسان و نزدیک به پارامتر  bمساوی با صفر انتخاب شد ،این مالک در
بسیاری از پژوهشها مورد تأیید قرار گرفته است ( ریکیسی2010 ،؛ آزترک و داگن،
2015؛ کانجاناوسی.)2012 ،
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 .2برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص نحوه طراحی خزانه سؤال بهینه به آن مراجعه شود.
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هدف اصلی از اجرای پژوهش حاضر ،مطالعه برای طراحی و کاربرد سنجش
انطباقی کامپیوتری برای آزمون تولیمو در سازمان سنجش است .هدف اول فرعی
پژوهش حاضر ،طراحی و اجرای یک آزمون  CATعملیاتی بر اساس نمونهای از
خزانه سؤال موجود آزمون تولیمو و اجرای آزمون  CATعملیاتی بر اساس برآورد
پارامترهای توانایی آزمودنیهای واقعی آزمون تولیمو است .هدف فرعی دوم این
پژوهش ،طراحی و اجرای آزمون  CATشبیهسازی شده با ویژگیهای بهینه ،بهعنوان
مبنایی برای مقایسه با  CATعملیاتی است ،و هدف سوم فرعی این پژوهش ،مقایسه
برآورد توانایی و کارایی بین اجرای آزمون تولیمو به شیوه مداد-کاغذی با اجرای
 CATعملیاتی و  CATشبیهسازی شده است.
روش پژوهش
از آنجاییکه هدف از اجرای این پژوهش ،طراحی و کاربرد سنجش انطباق کامپیوتری
برای آزمون تولیمو بوده است؛ در این پژوهش ،نخست ویژگیهایی یک آزمون
 CATبهینه استخراج شد ،سپس برای بررسی مزایا و کاستیهای آن یک مطالعه
شبیهسازی شده روی آزمون تولیمو انجام گرفت ،بهطوری که عملکرد  CATعملیاتی
تولیمو مورد مقایسه با آن قرار گرفت .در پایان ،برآورد توانایی آزمودنیها در سه
اجرای مداد-کاغذی CAT ،عملیاتی و  CATشبیهسازی شده مورد مقایسه قرار
گرفت .برنامههای شبیهسازی شده از طریق نسخه اصلی برنامه MATLAB
) ،(MathWorks, 2016به منظور شبیهسازی برنامه  CATطراحی شد .برنامه
 CATعملیاتی نیز از طریق زبان  PHPنوشته و از پایگاه داده  MYSQLبرای
ذخیرهسازی سؤالها در خزانه استفاده شد .همچنین ،برای ایجاد وزنهای محتوایی به
روش  WDMاز بسته نرمافزار ”( “GAMSبروک ،کندریچ و مروس)1988 1،
استفاده شد .به منظور مطالعه آمارههای سؤالها و مدرجسازی پارامترهای آنها از
نرمافزار  SPSS-23و  BILOG-MGو برای بررسی تعداد عوامل زیربنایی آزمون
از نرمافزار  TESTFACTو  NOHARMبهره گرفته شد .همچنین ،برای بررسی
استقالل موضعی سؤالهای آزمون از نرمافزار ( Rپکیچ ) haven ،استفاده شد.
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همچنین ،مراحل زیر برای شبیهسازی  CATبهینه و عملیاتی انجام گرفت:
 -1مراحل شبیهسازی آزمون تولیمو به شیوه سنجش انطباقی کامپیوتری
گام اول ،مدلیابی آزمون تولیمو به شیوه  :CATاز آنجا که هدف از اجرای این
پژوهش ،طراحی و کاربرد آزمون تولیمو به شکل سنجش انطباقی در سازمان سنجش
آموزش کشور بوده است ،در این شبیهسازی تالش شد تمام ویژگیهای روانسنجی
سؤالهای واقعی آزمون تولیمو و همچنین ،پارامتر توانایی آزمودنیهای واقعی آزمون
تولیمو که پس از مطالعات ویژگیهای آن آزمون معلوم شد ،به دقت وارد برنامه
شبیهسازی شده و عملیاتی  CATشود -1 .نقطه شروع آزمون :در هر سه بخش
آزمون ،سؤال مشترکی برای همه آزمودنیها که درجه دشواری آن نزدیک به صفر بود
(این مؤلفه ثابت نگه داشته شد) ارائه شد .زیرا بر اساس نظر (پارشال ،اسپری ،کالن و
دیوی ،)2002 1،بهترین رویکرد برای انتخاب سؤال آغازین ،سؤالی با دشواری متوسط
است .به عبارتی اگر هیچ اطالعی در مورد سطح توانایی آزمودنی نداشته باشیم،
بهترین حدس ما این است که او همانند اکثریت آزمودنیهای دیگر عمل میکند؛ -2
در خصوص مؤلفه محتوای آزمون ،آزمونها بر اساس محتواهای از پیش تعیین شده
توسط متخصصان موضوعی زبان انگلیسی ( 4متخصص) مشخص شد .همچنین الزم
به ذکر است که ،عامل تعادل محتوایی در تمام اجراها ثابت و کنترل شده ،نگه داشته
شد؛ بهطوری که ،خزانه سؤال بر اساس سه حوزه محتوایی (ساختار و نوشتار زبانی،
خواندن و درک مطلب ،درک مطلب شفاهی) تقسیمبندی شد .در این پژوهش برای
وارد کردن تعادل محتوایی از روش برنامهنویسی اعداد صحیح ( )WDMبرای وزن
دادن به محتواهای تعیین شده توسط طراحان استفاده شد؛  - 3همچنین ،روش انتخاب
سؤالها روش بیشینه آگاهی ( )MIبه همراه جدول آگاهی در نظر گرفته شد؛  -4به
منظور برآورد توانایی آزمودنی در طول اجرای آزمون ،از روش پسین مورد انتظار
( 2)EAPو روش برآورد بیشینه درستنمایی استفاده شد .البته زمانیکه از روش
بیشینه درستنمایی برای برآورد پارامتر توانایی استفاده شد ،پیش از اینکه آزمودنیها
در الگوی پاسخ خود حداقل دو پاسخ صحیح و غلط ایجاد کنند ،از روش برآورد
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). Expected a Posteriori Estimation (EAP
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مبتنی بر بیزین اوون )1975( 1برای میانگین پسین 2استفاده شد ،ولی پس از ایجاد
حداقل دو پاسخ صحیح و غلط در الگوی پاسخ ،از روش بیشینه درستنمایی بهره
گرفته شد؛  -5طول آزمونها یا قاعده توقف آزمون به دو شیوه طول ثابت آزمون(3در
این روش تعداد از پیش تعیین شده سؤال برای همه آزمودنیها اجرا شد .در اجراهای
شبیهسازی شده نیز همانند آزمون تولیموی مداد کاغذی  140سؤال اجرا شد) (چویی،
گریدی و داد )2010 4،و خطای استاندارد ثابت( )SE( 5بر اساس این روش آزمون
زمانی متوقف شد که خطای استاندارد برآورد توانایی کمتر از مقدار خطای استاندارد
از پیش تعیینشده باشد) (داد ،کوک و دی آیاال1993 6،؛ بوید ،داد و چویی)2010 7،
در نظر گرفته شده است .در این مطالعه ،سه مقدار خطای استاندارد در نظر گرفته شد:
 SEکمتر از ( 0/385مشابه ضریب اعتبار SE ،)0/858کمتر از ( 0/315مشابه ضریب
9
اعتبار  )0/90و  SEکمتر از ( 0/22مشابه ضریب اعتبار ( )0/95بابکوک و وایس،
)2009؛  -6به منظور کنترل مواجهه بیش از حد سؤال ،یک بار شبیهسازی «بدون
کنترل مواجهه» و یک بار با کنترل مواجهه سؤال به روش سیمپسون-هتر با «نرخ
1
انجام گرفت.
مواجهه هدف»10برابر با
3
گام دوم ،ایجاد جامعه آزموندهندگان (جامعه و نمونه مطالعه)
جامعه :دو عامل مهمی که در هر دو  CATشبیهسازی شده و عملیاتی در
نظرگرفته شد ،عبارت از جمعیت آزمودنیهای هدف و پهنای « »binبودند .در
شبیهسازی  CATالزم است که در مورد جمعیت آزمودنیهای هدف اصلی که آزمون
برای آنها در آینده ساخته خواهد شد ،اطالعاتی دقیق وجود داشته باشد (ریکیسی،
 .)2010بنابراین ،در این پژوهش نیز از توزیع عملکرد جمعیت مشاهده شده
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. Owen
 .2توزیع پیشین توانایی با میانگین صفر و انحراف استاندارد یک در نظر گرفته شد.
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. fixed length of test
. Choi, Grady & Dodd
5
. fixed standard error
6
. Dodd, Koch & De Ayala
7
. Boyd, Dodd & Choi
8
. reliability
9
. Babcock & Weiss
10
. target exposure rate
4
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آزمودنیهای تولیمو مداد-کاغذی بهعنوان توزیع هدف برای  CATشبیهسازی شده و
اجرای  CATعملیاتی استفاده شد .در مورد پهناهای « ،»binپهنای  0/2در اجرای
 CATعملیاتی و شبیهسازی شده وارد شد .پس از بررسی توزیع جمعیت
آزمودنیهایی که در آزمون تولیموی واقعی سازمان سنجش آموزش کشور شرکت
کردند ،نوع توزیع توانایی آنها با اجراهای مداد کاغذی  10دوره آزمون تعیین شد
(دوره  114تا  ،123بهصورت نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند ،و توزیع توانایی همه
 10دوره در برنامه  CATعملیاتی وارد شد .بهدلیل محدود بودن حجم این مقاله ،تنها
نمایش تصویری برآورد توانایی دوره  123بهعنوان نماینده سایر دورهها انتخاب شد،
زیرا بیشترین تعداد آزمودنی نسبت به سایر دورهها ،در آن شرکت داشتند و همچنین،
میانگین و انحراف معیار توزیع پارامتر توانایی این دوره تقریباً مشابه سایر  9دوره
دیگر بود .بههمیندلیل ،تنها توزیع توانایی این مرحله نمایش دادهشد) .توزیع توانایی
واقعی آزمودنیها (توزیع پیشین تتا) هم در برنامه  CATعملیاتی و هم برنامه CAT
شبیهسازی برای قابلیت بیشتر برای مقایسهپذیری وارد شد .همانطور که نمودار ()1
نشان می دهد ،توزیع توانایی در بخش اول آزمون که مربوط به ساختار و نوشتار زبانی
است ،در پایین توزیع تراکم بیشتری دارد ،ولی در قسمت دوم و سوم آزمون ،یعنی به
ترتیب ،خواندن و درک مطلب شفاهی ،در باالی توزیع تراکم بیشتری به چشم
میخورد.
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نمونه :دو توزیع حجم نمونه در این پژوهش به کار رفت :به عبارت دیگر ،با یک
نمونه  CATعملیاتی اجرا شد و همچنین ،خزانههای سؤال بهینه نیز برای CAT
شبیهسازی شده طراحی شدند ،و با نمونه دیگری عملکرد کلی  CATشبیهسازیشده
و عملیاتی ارزیابی شدند .الف)   12000از توزیع جامعه هدف نمونهگیری شدند
و بهعنوان توانایی واقعی آزمودنیها وارد اجرای  CATعملیاتی و CAT
شبیهسازیشده شدند .ب)  65مقدار ثابت  در دامنه  -4تا  4با فاصله 0/125
انتخاب شدند (یعنی )  ،و با درنظر گرفتن 500
آزمودنی در هر سطح  32500 ، آزمودنی به صورت مفروض انتخاب شدند؛ زیرا
محاسبه مالک های مشروط تتا به تعداد آزمودنی در هر سطح تتا وابسته بود ،بههمین
دلیل ،در شبیهسازی یک توزیع یکنواخت تعبیه شد.

نمودار ( )1توزیع برآورد توانایی آزمودنیها شرکتکننده در آزمون تولیمو دوره 123
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گام سوم ،ایجاد پارامترهای سؤال :با توجه به مالکهای شروع آزمون ،نوع
برآورد توانایی آزمودنیها ،نقطه توقف آزمون و شیوه نمرهدهی به پاسخها ،سؤالها و
پارامترهای آنها در برنامه شبیهسازی شده تولید شدند .البته مدل  IRTکه فرض شد
سؤالها بر اساس آن مدرج شدند ،مدل دو و سهپارامتری لوجستیک بود .پارامترهای
 b ،aو  cاز طریق سه روش طراحی خزانه سؤال (یعنی MRP ،R ،و  ) MTIتولید
شدند .این سه روش براساس ایدههای گو ( ،)2007مکبرید و وایس ( ،)1976برای
ایجاد خصوصیات بهینه سؤال در مدل سه پارامتری بهوجود آمد .در این پژوهش با
اندکی تغییر در روشهای پیشین ایجاد سؤال ،از آنها استفاده شد .روش اول ،روش
تصادفی ()R؛ روش دوم ،روش آمیخته تصادفی و پیشبینی ( )MRPو روش سوم،
روش کمینه آگاهی تست ( )MTIنامیده میشود.
گام چهارم ،ایجاد دادههای پاسخ :در برنامه شبیهسازی شده  ،CATپاسخهای
آزمودنیها به دنبال هر سؤالی که بر طبق مدل مفروض و شیوه برآورد پارامتر توانایی
ایجاد شد ،تولید شد .از آنجاکه ،روش برآورد توانایی آزمودنیها در  CATشبیهسازی
شده و عملیاتی تولیمو ،روش برآورد بیشینه درستنمایی ( )MLو پسین مورد انتظار
بود ،به دلیل آنکه در روش ( ،)MLتا زمانی که آزمودنی پاسخ درست یا غلط به
سؤالها نداده است (یعنی ،نمره  1یا  0دردسترس نباشد) ،برآورد بیشینه درستنمایی
تعیین نمیشود ،بنابراین تا زمانیکه هیچ پاسخ درست یا غلطی در الگوی پاسخ
آزمودنیها دیده نشده بود ،به شیوه زیر عمل شد:
چون (  ) واقعی اولیه آزمودنی در شبیهسازی معلوم بود ) Pij ( ،بعد از هر سؤالی
که برای آزمودنی اجرا شد ،قابل محاسبه بود .بنابراین ،چون در ابتدا در الگوی پاسخ،
نمره  0یا  1موجود نبود ،به این نحو عمل شد ،ابتدا عدد تصادفی (  ) mijاز یک توزیع
یکنواخت ( ) )U (0,1استخراج شد و با مقدار (  ) Pijبه دست آمده مقایسه شد .اگر (
 ) mijبرابر با یا کمتر از (  ) Pijبود ،بنابراین ،پاسخ برابر با عدد  1میشد ،در غیر این
صورت ،پاسخ برابر با صفر در نظر گرفته میشد (ریکیسی2003 ،؛ 2007؛ 2009؛
 )2010مقدار (  ) Pijبر اساس معادله ( )1به دست میآید:
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1
Pi (uij  1|  j , bi ) 
]) 1 exp[1.7( j  bi
()1

)mij U(0,1

اگر

mij  Pij 1
mij  Pij  0

پس از پاسخ اول که بر طبق ساختار باال ،آزمودنی نمره  0یا  1گرفت ،چون هنوز
پاسخ درست یا غلط دیگری در الگوی پاسخ دیده نمیشد ،برآورد بیشینه
درستنمایی نامتناهی بود و تعیین نمیشد .بنابراین در این روش اگر پاسخ اول
آزمودنی درست بود به برآورد جدید ( ̂ 0/70 ) اضافه میشد و اگر غلط بود0/70 ،

از برآورد جدید ( ̂ ) کم میشد .بر این اساس ،در سؤال بعدی پارامتر ( ˆ) b  
بود ،تا میزان آگاهی سؤال را بیشینه کند ،پارامتر  bسؤال بعدی بر اساس پاسخ سؤال
قبل باید برابر با دو مقدار  b  0.70یا  b  0.70فرض میشد .بنابراین ،بعد
از زمانیکه در الگوی پاسخ ،یک پاسخ درست یا غلط دیده شد از برآورد بیشینه
درستنمایی برای برآورد توانایی استفاده شد.
گام پنجم ،طراحی خزانه سؤال بهینه :در این پژوهش بهمنظور طراحی خزانه
سؤال بهینه برای  CATشبییهسازیشده از روش شبیهسازی مونتکارلو ریکیسی
( )2003استفاده شد .همچنین ،به منظور تعیین مجموعهای از ویژگیهای محتوایی
آزمون ،از روش برنامهنویسی اعداد صحیح یا برنامهنویسی خطی )WDM( 1استفاده
گردید .در مجموع به منظور شبیهسازی خزانه سؤال برای برنامه  CATتولیمو ،دو
مرحله مهم انجام گرفته است :در مرحله اول با به کارگیری روش مونتکارلو اکتشافی
ریکیسی ( ،)2003مشخصات خزانههای سؤال ایدئال شامل اندازه بهینه و پارامترهای
آماری مربوط به خزانه سؤال بهینه تعیین شد .در مرحله دوم بر اساس روش
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برنامهنویسی اعداد صحیح (( )WDMاستوکینگ و سوانسون ،)1993 ،صفات
محتوایی آزمون ،مشخص و در شبیهسازی وارد شد و بدین ترتیب مدل طرح بهینه
خزانه سؤال طراحی شد .بدین صورت که 12000 ،آزمودنی بهطور تصادفی از جامعه
هدف توانایی برای شبیهسازی انتخاب شدند و بر این اساس ،ویژگیهای خزانه سؤال
بهینه برای آزمون تولیمو استخراج شد .پژوهشهای متعدد نشان داده است که این
روش بهخوبی عمل میکند (ریکیسی و هی2004 ،؛ ریکیسی و هی2005 ،؛ گو،
 .)2007این ایده اصلی پشت این روش است تا از «»binهایی استفاده شوند که پهنای
معینی روی مقیاس پارامتر « »bایجاد میکند .بهطوری که ،مجموع سؤالها در هر b-
 ،binمحاسبه و از مکانیسم تئوری «اجتماع» 1برای تعیین تعداد کلی سؤالها استفاده
میشود .برای افزایش دقت ،در این پژوهش پهنای  b-binبرابر با  0/2انتخاب شد.
روش کار در این پژوهش به این صورت بود که ابتدا ،یک خزانه سؤال به قسمتهای
کوچکتری تقسیم شد و این تقسیمبندیها بر اساس صفات غیر آماری همچون
سطوح و قیود محتوایی مبتنی بودند .سپس شبیهسازی با یک آزمودنی شروع شد که
بهطور تصادفی از جامعه هدف ،انتخاب و  CATروی او اجرا شد .هر سؤالی که
اجرا میشد ،انتخاب آن بهصورت بهینه بود ،بهطوری که همه ویژگیهای آماری و غیر
آماری یک سؤال بهینه را داشته باشد .سؤالهایی که اجرا میشدند ،درون «»binهایی
مرتب و منظم میشدند و تعداد آنها محاسبه میشد .در مرحله بعد ،روش مشابهی
برای آزمودنیهای دیگر اجرا شد .از آنجا که سؤالهایی که برای یک نفر انتخاب
میشد ،می توانست برای اشخاص دیگری نیز انتخاب شود ،پس خزانه سؤال بهینه،
اجتماعی از مجموعه سؤالهایی بود که برای هر کدام از افراد انتخاب میشد .با
استفاده از تعداد زیادی از آزمودنیهای جامعه هدف ،این انتظار وجود داشت که با
افزایش تعداد آزمودنیها ،تعداد سؤالهایی که باید به خزانه اضافه شود ،کمتر شود.
در پایان ،اندازه خزانه سؤال با مهیا کردن تمام ملزومات برای همه آزمودنیها ،به
سطح مجانب 2رسید .همچنین ،در این پژوهش روش اکتشافی ریکیسی با استفاده از
مدلهای  MRP ،Rو  MTIبه مدلهای دو و سهپارامتری نیز تعمیم داده شد
(ریکیسی2010 ،؛ مقدسین و همکاران .)1394 ،در مدلهای دو و سهپارامتری نیز از
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ایده «»binها استفاده شد ،با این تفاوت که پهنای معینی روی مقیاس پارامتر « »bو
پهنای دیگری روی پارامتر « »aایجاد شد .پهنای پارامتر  aبر اساس تغییرات میزان
آگاهی سؤالها نسبت به تابع درجه دوم پارامتر  aمشخص شد .سپس ،مجموع
سؤالها در هر  ab-binمحاسبه و از مکانیسم تئوری «اجتماع» برای تعیین تعداد کلی
سؤالها استفاده شد .پارامترهای بهینه سؤالها نیز بر این اساس مشخص شد و در
پایان در یک مخزن نگهداری شدند .به منظور کنترل مواجهه بیش از حد سؤالها ،دو
خزانه سؤال شبیهسازی شدند ،در یکی از شبیهسازی کنترل مواجهه اعمال نشد و در
شبیهسازی دیگر کنترل مواجهه اعمال شد.
1
گام ششم« ،اصالح پس از شبیهسازی» :تعداد  20تکرار برای هر ترکیبی از
روش ها و متغیرهای کنترل انجام شد ،تا جایی که برآورد نسبتاً ثابتی از خزانه سؤال
بهینه به دست آید .پیش از اصالح پس از شبیهسازی ،الگوها و تعداد مواجهه سؤال در
 20تکرار میانگینگیری شد.
بنابراین ،در پژوهش حاضر چهار عامل در  CATشبیهسازی شده دستکاری شد،
 -1روش برآورد پارامتر توانایی آزمودنیها (دو روش)؛  -2مالک توقف آزمون (چهار
روش)؛  -3روش ایجاد سؤال بهینه (سه روش )MTI ،MRP ،R؛  -4عامل کنترل
مواجهه سؤال سیمپسون-هتر (دو روش ،عدم کنترل مواجهه سؤال ،کنترل مواجهه با
روش سیمپسون-هتر) .اگر تمام عوامل با یکدیگر تقاطع پیدا کنند2*3*4*2( ،
روش) ایجاد میشود ،یعنی  48شیوه مطالعه  CATشبیهسازی شده .از آنجایی که در
این مقاله ،امکان بررسی و گزارش تم ام حاالت ممکن وجود ندارد ،به جای روش
متقاطع ،از روش آشیانهای استفاده میشود ،یعنی ابتدا ،بهترین روش برآورد و خاتمه
سؤال (تقاطع این دو مؤلفه با یکدیگر) از لحاظ دقت اندازهگیری مشخص میشود،
سپس ،تنها دو روش ایجاد سؤال بهینه و کنترل مواجهه با توجه به روش برآورد
پارامتر و مالک توقف بهینه ،مورد مطالعه قرار میگیرد.
 -2روش های ارزیابی دقت برآورد پارامتر توانایی :بدین منظور از شاخصهای
زیر استفاده شد .همه مقادیر زیر بهطور جداگانه برای  25تکرار محاسبه شد (برای
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کاهش واریانس نمونهگیری ،به پیشنهاد هارول و همکاران ،)1999 ،سپس میانگین 25
تکرار در بخش نتایج گزارش شد:
 .1ضریب راستیآزمایی 1،که با محاسبه همبستگی گشتاوری پیرسون بین
برآوردهای پارامتر توانایی در سنجش انطباقی و اجرای مداد-کاغذی محاسبه
4
میشود (یوری1970 2،؛ وال و ویس ،1975 3،به نقل از لیانگ ،چانگ و هاو،
 .)2002با باال رفتن این ضریب ،میزان اعتماد یا پایایی نیز باالتر میرود.
 .2اریب 5،که با محاسبه میانگین تفاوت بین پارامتر توانایی برآورد شده و واقعی
در همه آزمودنیها محاسبه میشود.
 .3ریشه میانگین مجذور خطا ( ،)RMSEکه با محاسبه ریشه دوم مجذور
میانگین تفاوت بین پارامتر توانایی برآورد شده و واقعی در همه آزمودنیها
محاسبه میشود.
 .4متوسط قدر مطلق تفاوت ،)AAD( 6که با محاسبه قدرمطلق میانگین تفاوت
بین پارامتر توانایی برآورد شده و واقعی در همه آزمودنیها محاسبه میشود (بوید
و همکاران 2013 7،؛ داویس.)2002 8،
 -3روشهای ارزیابی عملکرد  CATشبیهسازی شده :در این پژوهش عملکرد
 CATشبیهسازی شده بر اساس مجموعهای از مالکهای تجربی ،ارزیابی و با آزمون
 CATعملیاتی مقایسه شد (چانگ و یینگ1999 9،؛ ریکیسی و هی:)2005 ،
 .1آگاهی شرطی آزمون10:آگاهی آزمون در هر یک از سطوح توانایی برابر است
با مجموع کل آگاهی هر یک از سؤالهای آزمون در آن سطح توانایی .آگاهی
آزمون ،بهعنوان شاخص کارایی11آزمون در نقاط مختلف توانایی در نظر گرفته
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. fidelity coefficient
. Urry
3
. Vale &Weiss
4
. Leung, Chang & Hau
5
. bias
6
. average absolute difference
7
. Boyd et al
8
. Davis
9
. Chang&Ying
10
. Conditional test information
11
. Efficacy index
2
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میشود .هرچه میزان آگاهی آزمون در یک سطح توانایی بیشتر باشد ،کارایی
آزمون در آن سطح نسبت به سایر سطوح توانایی نیز بیشتر است:
𝑗𝑖𝑞 (𝑃𝑖𝑗 − 𝑐𝑖 )2 .
𝑗𝑖𝑝 (1 − 𝑐𝑖 )2 .

()2

𝐼

𝑗𝑖I(𝜃𝑗 ) = ∑ a2
𝑖=1

 .2خطای استاندارد شرطی اندازهگیری :)CSEM( 1این شاخص میزان خطای
اندازهگیری برآورد توانایی را در هر یک از سطوح توانایی واقعی ( )jθمحاسبه میکند:
𝑖𝑁

1
𝑆𝐸𝑀(𝜃𝑗 ) = √ ∑(𝜃̂𝑖𝑗 − 𝜃̅𝑖𝑗 )2
𝑖𝑁

()3

𝑖=1

اگر 𝑗𝜃 ،توانایی  jام ( )j=1، 2، ... ،65در پیوستار  -4تا ( +4یعنی؛ ،+3/875 ،+4
 )𝜃𝑗 =-4 ،-3/875 ...را نشان دهد i ،هر یک از آزمودنیها در 𝑗𝜃 و  ،𝑁𝑖 =500تعداد
کل تکرارهای  CATاجرا شده در 𝑗𝜃 است )𝜃̂𝑖𝑗 =1، 2،...،500( 𝜃̂𝑖𝑗 .برآورد 𝑗𝑖𝜃 و
̅ = 1 ∑500
̂
𝑗𝑖𝜃 ،میانگین  500برآورد 𝑗𝑖𝜃 ( 𝑗𝑖̂𝜃) در 𝑗𝜃 است.
𝑗𝑖𝜃 𝑖=1
𝑖𝑁

 .3اریب و میانگین مجذور خطا:)MSE(2
()4
()5

𝑁

1
) 𝑖𝜃 𝐵𝑖𝑎𝑠 = ∑(𝜃̂𝑖 −
𝑁
𝑖=1
𝑁

1
∑(𝜃̂𝑖 − 𝜃𝑖 )2
𝑁

= 𝐸𝑆𝑀

𝑖=1

 .4اریب شرطی3و میانگین مجذور خطای شرطی:)CMSE(4
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. Conditional standard error of measurement
. Bias and mean square error
3
. Conditional Bias
4
. Conditional mean square error
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) 𝑗𝜃(𝑠𝑎𝑖𝐵 𝑙𝑎𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑑𝑛𝑜𝐶

()6

𝑖𝑁

1
) 𝑗𝜃 = ∑(𝜃̂𝑖𝑗 −
𝑖𝑁
𝑖=1

()7

𝑖𝑁

1
∑(𝜃̂𝑖𝑗 − 𝜃𝑗 )2
𝑖𝑁

= ) 𝑗𝜃(𝐸𝑆𝑀𝐶

𝑖=1

 .5کجی توزیع نرخ مواجهه سؤال 1:آماره کای دو که توسط چانگ و یینگ
( )1999ارائه شده ،برای اندازهگیری میزان کجی توزیع مواجهه سؤال به کار رفته و
برابر است با:
𝐿

()8

(𝑟𝑖 − )2
𝑛

𝐿
𝑛

𝑛

∑ = 𝛸2
𝑖=1

 .6درصد سؤالهای بیش مواجهه شده 2:نرخ مواجهه یک سؤال را میتوان به
عنوان نسب تعداد دفعات اجراهای سؤال به تعداد کل آزمودنیها در نظر گرفت( .هَو
و چانگ.)2001 3،
 .7درصد سؤالهای کممواجهه شده 4:نرخ کممواجهه شدن یک سؤال بدین
معناست که یک سؤال بهندرت در برنامه  CATمورد استفاده قرار گیرد .خزانه سؤالی
که سؤالهای بسیار زیادی با نرخ مواجهه خیلی پایینی دارد ،دارای فایده کمی است.
(هَو و چانگ ،2001 ،ریکیسی.)2009 ،
 .8نرخ همپوشی آزمون 5:نرخ همپوشی آزمون ،عبارت است از تعداد مورد انتظار
سؤالهای مشترکی که به دو آزمودنی که به طور تصادفی نمونهگیری شدند ،ارائه
میشود ،تقسیم بر طول مورد انتظار آزمون 6.بهطور ایدئال ،تعداد سؤالهای مشترک
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. Skewness of item exposure rate distribution
. Percentage of overexposed items
3
. Hau & Chang
4
. Percentage of underexposed items
5
. Test overlap rate
6
. Expected test length
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بین دو آزمودنی که بهطور تصادفی نمونهگیری شدند ،باید حداقل باشد (چانگ و
یینگ1999 ،؛ چن ،آنکنمان ،اسپری:)1999 1،
()9

𝑚
)∑𝑛𝑖=1 ( 𝑖 ) ∑𝑛 𝑚𝑖 (𝑚𝑖 − 1
2 = 𝑖=1
= ̅𝑇
𝑁
)𝐿𝑁(𝑁 − 1
) (𝐿
2

 -4طراحی برنامه  CATعملیاتی برای آزمون تولیمو
بهمنظور اینکه ،ویژگیهای بهینه طراحی شده برای برنامه  CATآزمون تولیمو از
لحاظ کاربردی مفید و واقعبینانه باشد ،اطالعات پیشین آزمون تولیموی واقعی -
عالوه بر طراحی مطالعه شبیهسازیشده  -در مطالعه  CATعملیاتی نیز وارد
تجزیهوتحلیل شدند .اطالعات پیشین شامل ،توزیعهای پارامترهای سؤالهای واقعی
آزمون تولیمو ،رابطه بین پارامترهای سؤال ،اعتبار تست ،و برآوردهای توانایی
آزمودنیها است .بر این اساس ،در این پژوهش ،برای طراحی  CATآزمون تولیمو،
ابتدا سؤالهای موجود مربوط به خزانه سؤال واقعی آزمون تولیمو مورد تحلیل
روانسنجی با مدل  IRTمناسب قرار گرفتند و اطالعات وارد خزانه سؤال عملیاتی
شدند .همچنین ،الزم به ذکر است که به دلیل حجم زیاد آزمونهای اجرا شده که
تاکنون  135دوره از آزمون تولیمو به صورت مداد کاغذی تا بهمن ماه  1397اجرا
شده است ،از  135دوره 10 ،دوره از جدیدترین دورههای اجرایی آزمون به صورت
هدفمند انتخاب شد و در این پژوهش سؤالهای آنها بر اساس مدل دو و سهپارامتری
لوجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .تعداد سؤالهای موجود 1400 ،سؤال
بود ( 10دوره آزمون تولیمو ،در بخش ساختار و نوشتار زبانی ( 40سؤال) ،در بخش
خواندن و درک مطلب ( 50سؤال) و در بخش درک مطلب شفاهی و شنیداری (50
سؤال) ) .الزم به ذکر است ،سؤالهای مربوط به بخش خواندن و درک مطلب به این
صورت بودند که تعدادی سؤال (برای مثال 8 ،تا  12سؤال) مربوط به یک متن
میشدند .همچنین ،در هر دوره از آزمون اغلب چهار یا پنج متن ( )Readingبه
همراه مجموعهای از سؤالها که همه به یک متن مربوط بودند ،ارائه میشد؛ بنابراین،
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1

. Chen & Ankenmann & Spray
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ابتدا باید در مورد استقالل موضعی )LII(1دادههای مربوط به سؤالهای این بخش از
آزمون تولیمو اطمینان حاصل میشد .بههمین دلیل در این پژوهش از روش مقادیر
بحرانی آماره  Q3ین 2استفاده شد .ین ( )1984آماره  Q3را برای تعیین وابستگی
موضعی برای مدل دو و سهپارامتری لوجستیک ارائه داد .این آماره به باقیمانده
سؤالها (تفاوت بین نمره واقعی و نمره برآورده شده برای سؤال برحسب پارامتر
توانایی) وابسته است:
()10

)ˆdi  X i  E (X i | 

همبستگی پیرسون بین همه جفت باقیماندههای سؤالها (برای همه آزمودنیها) با
معادله  11محاسبه میشود:
()11

Q3,ij  rdi d j

مقدار  d iو  d jباقیمانده سؤال  iو  jبهترتیب هستند .چن و تیسن)1997( 3
مقدار بحرانی آماره  Q3را برای بررسی وابستگی موضعی برابر با قدرمطلق مقدار 0/2
اعالم کردهاند .امّا ،درمطالعهای که به شیوه شبیهسازی شده بوتاسترپ4انجام گرفت،
عالوه بر مقدار ثابت باال ،مقادیر دقیق این آماره را به تعداد سؤالها ،حجم آزمودنیها
و تعداد طبقات پاسخ نیز مرتبط میدانند .همچنین ،در این مطالعه مقدار استقالل
موضعی را به متوسط همبستگی مشاهده شده بین باقیماندهها مرتبط میدانند نه فقط
5
به توزیع یکنواخت و ثابت یک مقدار باقیمانده (کریستنسن ،مکرانکی و هورتن،
 .)2017ماریس )2013( 6نیز بیان کرد ،زمانی که سؤالهای یک آزمون کمتر از 20
سؤال باشد ،یک مقدار قدر مطلق ثابت مناسب نیست ولی زمانی که بیشتر از  20باشد
(در مطالعه حاضر  50سؤال) این مقدار دقیق است .او نیز پیشنهاد کرده است در
آزمونهایی با  20سؤال یا کمتر برای بررسی مقادیر همبستگی بین باقیماندهها باید به
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1

. local item independence
. Yen
3
. Chen & Thissen
4
. bootstrapping
5
. Christensen, Makransky & Horton
6
. Marais
2
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متوسط این توزیع توجه کرد .بنابراین ،بر اساس فرض صفر (عدم وابستگی موضعی)،
متوسط همبستگی باقیماندهها منفی است و بهصورت ایدئال همبستگی مشاهده شده
بین باقیماندهها در مجموعه دادهها باید بر اساس متوسط همبستگی محاسبه شود؛ که
مقدار متوسط همبستگیهای مشاهده شده بر اساس فرمول زیر محاسبه میشود:
()12

Q

3,ij

i j

1

1 
Q3   
 2

مقادیر  Q3و مقدار متوسط آن در پژوهش حاضر برای هر  10دوره به صورت
مجزا با استفاده از بسته نرم افزار " "havenدر برنامه  Rمحاسبه شد .مقدار میانه Q3
از  -0/0814تا  -0/0023متغیر بود و میانگین  Q3از  -0/00925تا  -0/00548متغیر
بود .از آنجا که در این مقاله ،فقط نتایج مربوط به تحلیل سؤالهای دوره  123بهعنوان
نماینده سایر دورهها ارائه شده است و به دلیل محدودیت جا امکان ارائه نتایج مربوط
به همه دورهها وجود نداشت ،بنابراین ،فقط جدول و نمودار مربوط به بررسی
استقالل موضعی دوره  123در بخش نتایج ارائه خواهد شد .میانه  Q3در این دوره
برابر با  -0/0190و میانگین آن برابر با  -0/00875بهدست آمد.
 -1-4نحوه نمونهگیری از دورههای آزمون تولیمو مداد-کاغذی و برآورد
توانایی شرکتکنندگان آزمون تولیمو
از آنجاییکه بهطور رایج در سازمان سنجش آموزش کشور در طول یک سال
اغلب  10دوره آزمون تولیمو برگزار میشود ،نتایج تحلیل سؤالهای همه  10دوره
محاسبه و در  MYSQLخزانه سؤال عملیاتی وارد شد .به دلیل آنکه هدف از اجرای
این پژوهش ،طراحی و اجرای آزمون تولیمو به شکل سنجش انطباقی کامپیوتری
است ،مطالعه شبیهسازی برای  CATتولیمو ،نیز برای یک دوره یک ساله (یعنی10 ،
دوره اجرای آزمون تولیمو) انجام گرفته است .در جدول ( )1اطالعات مربوط به
تعداد شرکتکنندگان این  10دوره ،ارائه شده است و نشان میدهد که  11903نفر در
این  10دوره شرکت کردهاند .ما اطالعی از تکراری بودن آزمودنیها نداشتیم ،بنابراین
فرض را بر استقالل آزمودنیها در  10دوره قرار دادیم (در صورتیکه این امکان
وجود دارد که آزمودنی ها در چند دوره برگزار شده در یک سال شرکت کنند) .در
مجموع برای مشابهت اجرای شبیهسازی شده  CATبا اجراهای واقعی مداد-کاغذی،
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در طراحی  CATشبیهسازیشده فرض را بر این قرار دادیم که در یک سال حدود ًا
 12000شرکت کننده در آزمونهای تولیمو شرکت خواهند کرد .بهدلیل آنکه ،هر
برنامه آزمون  CATباید هر سال بهروزرسانی شود ،این شبیهسازی برای یک دوره
یک ساله انجام میگیرد.
جدول ( )1اطالعات مربوط به تعداد شرکتکنندگان در آزمونهای تولیمو
تعداد

زمان برگزاری

تعداد شرکتکنندگان

تعداد سؤالهای آزمون

دوره 114

دی ماه 1395

 1356نفر

140

دوره 115

بهمن ماه 1395

 505نفر

140

دوره 116

اسفندماه 1395

 2209نفر

140

دوره 117

خرداد ماه 1396

 1913نفر

140

دوره 118

تیر ماه 1396

 539نفر

140

دوره 119

مرداد ماه 1396

 1729نفر

140

دوره 120

شهریور ماه 1396

 852نفر

140

دوره 121

مهر ماه 1396

 1072نفر

140

دوره 122

آبان ماه 1396

 495نفر

140

دوره 123

آذر ماه 1396

 1233نفر

140

جمع کل  10دوره

-

11903

1400

دوره

 -2-4اطالعات پیشین مربوط به خزانه سؤال واقعی آزمون تولیمو
در این قسمت ،سؤالهای هر بخش از آزمون تولیمو بر اساس مدل دو یا
سهپارامتری لوجستیک به صورت جداگانه ،مورد تحلیل روانسنجی قرار گرفتند.
متوسط نتایج تحلیل در همه  10دوره برای هر بخش ،در زیر ارائه شده است.
همچنین ،توانایی آزمونیها بر اساس دو روش بیشینه درستنمایی و پسین مورد
انتظار برآورد شد.
نتایج تحلیل روی  400سؤال مربوط به مبحث ساختار و نوشتار زبانی ،نشان داد
که بین پارامترهای  aو  bسؤالها همبستگی معنیدار و منفی وجود دارد (
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 .) r  0.41, p  0.009توزیع پارامتر  ،aنرمال با میانگین  0/63و انحراف
استاندارد  0/25است ،نرمال بودن این توزیع با آزمون کولموگروف-اسمیرنف( 1
) KS  0.58, p  0.89تأیید شد .همچنین ،پارامتر  cنیز از توزیع نرمال
) c N (0.07,0.022پیروی کرد .این توزیع بهتر از توزیعهای دیگر پارامتر  cرا
توصیف میکرد .برای اینکه الگوی رابطه پارامترهای  aو  bدر سؤالهای خزانه سؤال
عملیاتی و شبیهسازیشده به صورت دقیقتری مشخص شود ،نخست ،همه سؤالها بر
اساس مقادیر پارامتر  bخود به سه گروه تقسیم شدند .پارامتر  bدر بخش ساختار و
نوشتار زبانی دارای پراکندگی بسیار کمی بود و از  -1/70تا  1/70توزیع شده بود
(زیرا سؤالهای این بخش ،دشواری متوسطی داشتند) ،بنابراین ،گروهبندی (بر مبنای
بهترین نقطه برش برای تفکیک توانایی آزمودنیها انجام گرفت) دامنه پارامتر  bدر
این بخش آزمون بسیار محدود بود (گروه اول؛  -1/70تا  ،-0/50گروه دوم؛  -0/50تا
 0و گروه سوم؛  0تا  .)1/70سپس ،همبستگی بین پارامترهای  aو  bبرای هر سه
گروه با استفاده از نرمافزار  SPSS-23محاسبه شد .نتایج نشان داد که فقط در گروه
سوم سؤالها ،یعنی ،گروهی که پارامتر  bآنها باال است (سؤالهای با مقادیر باالتر از
 0تا  )1/70بین پارامترهای  aو  bاز لحاظ آماری همبستگی معنیدار منفی وجود
داشت ( .) r  0.58, p  0.002با باالرفتن سطح دشواری سؤال در این بخش
آزمون تولیمو ،ضریب تشخیص سؤال پایینتر آمده است .امّا در گروه اول همبستگی
بین پارامتر  aو  bبرابر با ( ) r  0.28, p  0.11و در گروه دوم (
 ) r  0.10, p  0.77بود ،که هیچیک از نظر آماری معنیدار نبودند .بنابراین،
تنها در گروه سوم یک رگرسیون ساده برای پیشبینی  aتوسط  bمحاسبه شد .معادله
رگرسیون در گروه سوم برابر با  a  0.70  0.24b eبهدست آمد که e

i

i

یک عنصر تصادفیای بود که از توزیع نرمال

توزیع e2

) N (0,e2

i

i

پیروی میکند .در این

از طریق فرمول زیر که بر اساس ایده مکبرد و وایس ( )1976ایجاد شده،

محاسبه شد. e  Sa (1 r 2 )  0.21 (1 (0.41)2 )  0.1915 :
ab
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1

. Klmogorov – Smirnov
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نتایج تحلیل روی  500سؤال مربوط به مبحث خواندن و درک مطلب ،نشان داد
که بین پارامترهای  aو  bسؤالها همبستگی معنیداری وجود ندارد (
 .) r  0.09, p  0.54توزیع پارامتر  ،aنرمال با میانگین  1/19و انحراف
استاندارد  0/64است ،نرمال بودن این توزیع از طریق آزمون کولموگروف -اسمیرنف
1
() KS  0.93, p  0.36تأیید شد .همچنین ،پارامتر  cاز توزیع بتا
) c N (0.21,0.099پیروی کرد .این توزیع بهتر از توزیعهای دیگر پارامتر  cرا
توصیف میکرد .ابتدا ،همه سؤالها بر اساس مقادیر پارامتر  bآنها به سه گروه
تقسیمبندی شدند .در پایین توزیع ،پارامتر  bسؤالها دارای پراکندگی بسیار کمی بود
و در کل پراکندگی پارامتر  bدر بخش خواندن و درک مطلب از  -0/55تا 2/57
توزیع شده بود و توزیع پارامتر  bدارای کجی منفی زیادی بود .بنابراین ،گروهبندی
دامنه پارامتر  bدر این بخش آزمون بسیار متفاوت بود و متقارن نبود (گروه اول؛
 -0/55تا  ،0/55گروه دوم؛  0/55تا  1/5و گروه سوم؛  1/5تا  .)3/0سپس ،همبستگی
بین پارامترهای  aو  bبرای هر سه گروه محاسبه شد .نتایج نشان داد که ،در گروههای
اول (  ) r  0.37, p  0.03و دوم (  ) r  0.35, p  0.04بین پارامتر  aو
 bرابطه معنیدار و مثبتی وجود داشت .امّا در گروه سوم هیچ رابطهای (
 ) r  0.18, p  0.60بین پارامتر  aو  bوجود نداشت .بنابراین ،در گروه اول و
دوم یک رگرسیون ساده برای پیشبینی  aتوسط  bمحاسبه شد .معادله رگرسیون برای

e2

گروه اول برابر با  ai  0.96  0.18bi  eiبود .در این توزیع
2 )  0.20 (1  (0.37)2 )  0.1858
 e  Sa (1  rabبهدست آمد .معادله
2
رگرسیون برای گروه دوم برابر با  ai  0.51 0.91bi  eiبود و  eبرابر با:
برابر با:

2 )  0.71 (1  (0.35) )  0.6650
 e  Sa (1  rabبهدست آمد.
نتایج تحلیل روی  500سؤال مربوط به مبحث درک مطلب شفاهی و شنیداری،
نشان داد که بین پارامترهای  aو  bسؤالها مربوط به این بخش آزمون تولیمو
همبستگی معنیدار و منفی وجود دارد ( ،) r  0.49, p  0.0001توزیع
پارامتر  ، aنرمال با میانگین  0/54و انحراف استاندارد  0/41است (
 .) KS  0.82, p  0.52همچنین ،پارامتر  cسؤالها از توزیع بتا
2
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. Beta

1
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) c N (0.08,0.012پیروی کرد .ابتدا ،همه سؤالها بر اساس مقادیر پارامتر  bآنها به
سه گروه تقسیم شدند .پارامتر  bدر بخش درک مطلب شفاهی یا شنیداری از
پراکندگی قابل توجهی در قسمت راست (باالی) توزیع برخوردار بود .یعنی ،مقادیر
پارامتر  bاز  -0/60تا  4/00توزیع شده است ،توزیع پارامتر  bدارای کجی منفی بسیار
زیادی بود .بنابراین ،گروهبندی دامنه پارامتر  bدر این بخش آزمون بسیار متفاوت
است و متقارن نیست (گروه اول؛  -0/60تا  ،1/00گروه دوم؛  1/00تا  1/5و گروه
سوم؛  1/5تا  .)4/00سپس ،همبستگی بین پارامترهای  aو  bبرای هر سه گروه
محاسبه شد .نتایج نشان داد که ،در گروه اول همبستگی بین پارامتر  aو  bمثبت و
معنیدار بود ( ،) r  0.60, p  0.01یعنی هرچه ضریب دشواری افزایش یافته،
ضریب تشخیص نیز افزایش یافته است .در گروه سوم همبستگی بین پارامتر  aو
پارامتر  ،bمنفی و معنیدار بود ( ،) r  0.74, p  0.0001یعنی هرچه ضریب
دشواری افزایش یافته ،ضریب تشخیص کاهش پیدا کرده است .امّا در گروه دوم ،هیچ
رابطه معنیداری بین پارامتر  aو  bوجود نداشت ( .) r  0.12, p  0.74
بنابراین ،در گروه اول و سوم یک رگرسیون ساده برای پیشبینی پارامتر  aتوسط b
محاسبه شد .معادله رگرسیون برای گروه اول برابر با a  0.39  0.72b e

i

i

i

بود .مقدار  برابر با2 )  0.50 (1  (0.60) )  0.40 :
 e  Sa (1  rabمحاسبه
e
شد .معادله رگرسیون برای گروه سوم برابر با  ai  0.69  0.10bi  eiبود .مقدار
2

e2

2

برابر با  e  Sa (1 r 2 )  0.27 (1  (0.74)2 )  0.1816 :بهدست
ab

آمد.
 -5تولید خزانه سؤال بهینه در آزمون  CATشبیهسازی شده ،بر اساس
اطالعات به دست آمده از تحلیل سؤالهای واقعی آزمون تولیمو مداد-کاغذی
الف) روش تصادفی ( :)Rدر موقعیتی از آزمونهای  CATعملیاتی که در آن
پارامترهای  aو  bسؤالها از لحاظ آماری با یکدیگر همبستگی معنیداری نداشتند و
مستقل از یکدیگر بودند ،این روش تولید سؤال ،برای شبیهسازی خزانه سؤال بهینه
تولیمو ،بهکار رفت.
برای ایجاد یک سؤال بهینه ،با استفاده از روش  ،Rگامهای زیر دنبال شد:
 .1پارامتر  aو  cاز طریق توزیعهای هدف خود در خزانه سؤال موجود آزمون
i i
تولیمو ایجاد شدند  .در این پژوهش ،در بخش اول آزمون تولیمو ،توزیع  aاز

i
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توزیع نرمال ) a N (0.63,0.25و توزیع پارامتر  cنیز از توزیع نرمال
) c N (0.07,0.022پیروی کرد .در بخش دوم آزمون تولیمو ،توزیع

توزیع نرمال

)N (0.21,0.099

توزیع نرمال

)N (0.08,0.012

ai

از

)a N (1.19,0.64
 cپیروی کرد .در بخش سوم آزمون تولیمو ،توزیع  aاز
i
) a N (0.45,0.41و توزیع پارامتر  cاز توزیع بتا
 cپیروی کرد.
و توزیع پارامتر  cاز توزیع بتا

 .2باتوجه به اینکه هم پارامتر  aوهم پارامتر  cدر سه بخش آزمون بر اساس
i
i
گام باال معلوم بودند b ،با استفاده از معادله ( )14محاسبه شد ،درصورتیکه

i

)  max  (ˆ ijبرآورد جدید توانایی باشد ،بر اساس معادله (.:)13

1
max  bi 
]) ln[0.5(1  1  8ci
Dai

()13
در نتیجه

1  1  8ci
ˆ  1 ln
bi  
ij Da
2
i

()14
ب) روش آمیخته تصادفی و پیشبینی ( :)MRPهمانطور که نام این روش نیز
اشاره دارد ،MRP ،یک روش آمیخته است .قسمت روش تصادفی  Rآن که در باال
توصیف شد .قسمت روش پیشبینی ( ،)Pدر اصل ،عقیده مکبرید و وایس (،)1976
را دنبال میکند که در این شیوه ،خزانه سؤال «کاملی» به همراه پارامترهای سؤال بهینه
براساس رگرسیون پارامترهای  aروی پارامترهای  ، bشبیهسازی میشود .روش P
i
i
براین واقعیت استوار است که پارامترهای  aو  bبهطور معنیداری با یکدیگر
همبستهاند (چانگ و وندرلیندن2003 ،؛ وندرلیندن ،اسکرامز و اسچنیپکا.)1999 ،
یعنی ،واریانس پارامتر  aبا افزایش پارامتر  ،bافزایش مییابد که این مشخص میکند
با استفاده از تبدیالت لگاریتمی ،پارامترهای  aبهطور خطی با پارامترهای  bمرتبط
میشوند (گو و ریکیسی .)2007 ،برای مدلیابی کردن این روابط ،پارامتر  aبرای یک
سؤال شبیهسازی شده برابر با تابع رگرسیونی تبدیل لگاریتمی پارامتر a

)(a

روی
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2

پارامتر  bاست (ریکیسی .)2004 ،که )  i N (0,دارای توزیع نرمال است .با
اضافه کردن یک عبارت خطا در تابع رگرسیونی ،پراکندگی در پارامترهای  aدر روش
برآورد خزانه سؤال ،بهوجود میآید.

a  log(ai )  B0  B1bi  i

()15

)a  exp(a
()16
برای ایجاد یک سؤال بهینه با استفاده از رویکرد  MRPگامهای زیر دنبال شد:

در بخش اول از آزمون تولیمو ،برای هر سؤال ،اگر مقدار bi
به وسیله ̂ در هر مرحله از اجرای آزمون تقریب زده شود ،پایینتر از تتا صفر بود،
آن ،که میتوانست

یعنی جزء گروههایی بود که در آن همبستگی معنیداری بین پارامتر  aو  bوجود
نداشت ،برای ایجاد ویژگیهای سؤال بهینه از روش  Rکه در باال توصیف شد،

استفاده شد .در غیر اینصورت ،اگر مقدار  biبرابر یا باالتر از صفر بود ،یعنی ،برای
گروهی که همبستگی معنیداری بین پارامتر  aو  bوجود داشت ،روشهای زیر بهکار
رفت:
 .1پارامتر
ایجاد شد.

ci

از طریق توزیع هدف ،یعنی توزیع نرمال )c N (0.07,0.022

 .2پارامتر  aiاز طریق  ، ai  0.70  0.24bi  eiکه bi
2
گام انتخاب سؤال با ̂ به دست آید و  eiاز توزیع نرمال ( ) ) N (0, 0.1915

میتوانست در هر

پیروی میکرد ،ایجاد شد.
 .3پارامتر

bi

دوباره با معادله ( )14محاسبه شد.

در بخش دوم از آزمون تولیمو ،برای هر سؤال ،اگر مقدار bi
به وسیله ̂ در هر مرحله از اجرای آزمون تقریب زده شود ،باالتر از تتا  1/5بود،

آن ،که میتوانست

یعنی جزء گروههایی بود که در آن همبستگی معنیداری بین پارامتر  aو  bوجود
نداشت ،برای ایجاد ویژگیهای سؤال بهینه از روش  Rکه در باال توصیف شد،
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استفاده میشد .در غیر اینصورت ،اگر مقدار  biبرابر یا پایینتر از  1/5بود ،یعنی،
برای گروههایی که همبستگی معنیداری بین پارامتر  aو  bوجود داشت ،روشهای
زیر بهکار رفت:
 .1پارامتر
شد.

ci

از طریق توزیع هدف ،یعنی توزیع بتا ) c N (0.21,0.099ایجاد

 .2پارامتر  aiدر گروه اول از طریق ai  0.96  0.18bi ei
دوم از طریق  a  0.51 0.91b eکه  biمیتوانست در هر گام
i
i i
انتخاب سؤال از طریق ̂ به دست آید و در گروه اول ei ،از توزیع نرمال (
2
)  ) N (0, 0.1858و در گروه دوم ei ،از توزیع نرمال ( )  ) N (0, 0.6650پیروی
 ،و در گروه

2

میکرد ،ایجاد شد.
 .3پارامتر

bi

دوباره با معادله ( )14محاسبه شد.

در بخش سوم از آزمون تولیمو ،برای هر سؤال ،اگر مقدار bi
به وسیله ̂ در هر مرحله از اجرای آزمون تقریب زده شود ،بین تتا  1/0تا  1/5بود،

آن ،که میتوانست

یعنی جزء گروههایی بود که در آن همبستگی معنیداری بین پارامتر  aو  bوجود
نداشت ،برای ایجاد ویژگیهای سؤال بهینه از روش  Rکه در باال توصیف شد،

استفاده میشد .در غیر اینصورت ،اگر مقدار  biبرابر یا باالتر از  1/5بود یا برابر یا
پایینتر از  1/0بود ،یعنی ،برای گروههایی که همبستگی معنیداری بین پارامتر  aو b
وجود داشت ،روشهای زیر بهکار رفت:
 .1پارامتر
شد.

ci

از طریق توزیع هدف ،یعنی توزیع بتا ) c N (0.08,0.012ایجاد

 .2پارامتر  aiدر گروه اول از طریق ai  0.39  0.72bi ei
سوم از طریق  a  0.69  0.10b eکه  biمیتوانست در هر گام
i
i i
e
انتخاب سؤال با ̂ به دست آید و در گروه اول i ،از توزیع نرمال (
 ،و در گروه

2

)  ) N (0, 0.40و در گروه سوم،
میکرد ،ایجاد شد.

 .3پارامتر bi

ei

2
از توزیع نرمال ( )  ) N (0, 0.1816پیروی

دوباره با معادله ( )14محاسبه شد.
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ج) روش حداقل آگاهی آزمون ()MTI
روش  MTIبر این فرض است که وقتی آزمونهای  CATمجزایی که از خزانه
سؤال سرهم می شود ،عین ًا بتواند میزان آگاهی کافی مورد نظر را برای اندازهگیری
توانایی آزمودنی فراهم کند ،خزانه سؤال ،بهینه محسوب میشود .اگر آزمون میزان
آگاهی بیشتری بتواند ایجاد کند ،آزمون با دقت بیشتری میتواند سطح توانایی
آزمودنی را برآورد کند .با این وجود ،برای ساخت آزمونی که میزان آگاهی بیشتری
بتواند ایجاد کند ،به سؤالهای با ضرایب تشخیص باال نیاز داریم .در صورتی که
معموالً ساخت این نوع سؤالها گران و دشوار است ،مخصوصاً اگر سؤالها آسان
باشد ،این دشواری دو چندان میشود .روش  MTIاین اطمینان را به ما میدهد که
آزمونها دارای دقت کافی برای برآورد توانایی هستند ،ولی شامل سؤالهای با
ضرایب تشخیص بسیار باال نیستند .در روش  ،MTIیک مقدار آگاهی هدف برروی
دامنهای از مقیاس  قرار داده میشود .هر سؤالی که برای آزمودنی اجرا میشود در
مقدار آگاهی هدف آزمون ،سهیم است .برای اجرای رویکرد حداقل آگاهی تست،
مرحله اصلی ،تعیین آگاهی هدف تست است .براساس اطالعات پیشین در مورد
تست از روی خزانه عملیاتی موجود و توزیع برآوردهای توانایی ،حداقل آگاهی
هدف تست میتواند با دو معادله ( )17و ( )18تعیین شود:

Se  So 1 rxx 

()17
1
Iˆ
 Se2

()18

 So؛ انحراف استاندارد برآوردهای توانایی Se ،؛ خطای استاندارد برآورد ،و I
̂
؛ آگاهی تست را نشان میدهد .زمانیکه  Iمعلوم شد ،پس از آن آگاهی مورد
̂

انتظاری که هر سؤال باید فراهم کند ،میتواند با تقسیم I
̂

بر طول تست به دست

آید .با توجه به این واقعیت که آگاهی واقعیای که یک سؤال میتواند ایجاد کند،
مشروط به برآورد جدید توانایی ،ممکن است کامالً مطابق با آگاهی مورد انتظار
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نباشد ،بنابراین ،آگاهی هدف سؤال باید هر بار پس از اینکه یک سؤال اجرا میشود،
بهروز شود .معادله ( )19برای بهروز کردن آگاهی هدف سؤال بهکار میرود، T .
آگاهی تست را نشان میدهد و  ، Lطول تست را نشان میدهد.
Tt arget Tad min
Ii 
Lt arget  Lad min
()19
در این پژوهش ،با استفاده از تحلیل روی دادههای مربوط به خزانه سؤال موجود
آزمون تولیمو ( 10دوره) ،حداقل آگاهی هدف آزمون برای بخش اول ،تقریب ًا برابر با
 ،12/1برای بخش دوم برابر با  29/3و برای بخش سوم برابر با  15/1به دست آمد .در
ای ن پژوهش ،آگاهی هدف آزمون با توجه به سطوح متفاوت توانایی محاسبه شد.
برای بخش اول آزمون تولیمو ،برای آزمودنیهایی با توانایی بین  -1/70و  ،-0/50یا

 0تا  1/70آگاهی هدف آزمون برابر با  10/12به دست آمدSe  0.3142 ،

و

1

Se2  (0.3142)2  0.09873
بنابراین 10.12 ،
 . I ˆ همچنین ،برای
 0.09873
آزمودنیهایی با تواناییهای واقعی بین  -0/50تا  ، 0آگاهی هدف آزمون برابر با

 12/70به دست آمدSe  0.2805 ،

I ˆ  1  12.7
 0.07869

است،

( Se  0.3508

I ˆ  1  8.12
 0.1231

2
2
و  . Se  (0.2805)  0.07869بنابراین،

و برای بقیه آزمودنیها ،آگاهی هدف آزمون برابر با 8/12
و

Se2  (0.3508)2  0.1231

بنابراین،

هنگامی که آگاهی آزمون معلوم شد ،آگاهی مورد انتظاری

که هر سؤال باید ایجاد کند ،از طریق معادله ( )20بهدست آمد .الزم به ذکر است که
دو نمره برش  -1/6245و  1/088235به همراه نمره  ،-./5397سه نمره برشی بودند
که در این پژوهش برای تعیین جایگاه آزمودنیها در سطوح متفاوت توانایی آزمون
تولیمو ،بخش ساختار و نوشتار زبانی به کار رفتند .این نمرههای برش از مطالعات
گوناگون در مورد توانایی و مهارت زبان و ساختار نوشتاری ،مانند مطالعه هی و
ریکیسی 2010 ،؛ گرفته شدند .همین روند برای دو بخش دیگر آزمون انجام گرفت
(به جدول ( )2مراجعه شود).
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در روش  MTIسؤالها در سه گام ایجاد شدند (ریکیسی ،2004 ،گو و ریکیسی،
2007؛ هی و ریکیسی:)2010 ،
در بخش اول آزمون تولیمو:
 .1پارامتر
 .2پارامتر

ci

ai

با توزیع هدف ،یعنی توزیع نرمال ) c N (0.07,0.022ایجاد شد.
با معادله ( )20ایجاد شد.
8(1 ci )2 I i
ai 
] ) D 2[1 20ci  8ci2  (1 8ci
3

2

()20
که در واقع ،از سازماندهی دوباره معادله ( )21بهدست آمده است .البته
به جای  Iدر معادله ( )20قرار گیرد:

i

()21

Mi

میتواند

3
D 2ai2
Mi 
] [1  20ci  8ci2  (1  8ci ) 2
8(1  ci )2

ci

bi

 .3با توجه به اینکه هم پارامتر  aو هم پارامتر
i
با استفاده از معادالت  13و  14محاسبه شد.
بهمنظور جلوگیری از طوالنی شدن این بخش ،سایر ویژگیهای مربوط به آگاهی
آزمون در جدول ( )2آورده شده است:
معلوم بودند ،پارامتر

نیز
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جدول ( )2اطالعات پیشین مربوط به میزان آگاهی تست در خزانه سؤال عملیاتی مربوط به سه
بخش آزمون تولیمو
ساختار و نوشتار زبانی

آماره

I
̂

Se

Se2

 -0/50تا 0

0/2805

0/07869

 -1/70تا  0 & -0/50تا 1/70

0/3142

0/09873

 -4تا  1/70 & -1/70تا 4

0/3508

0/1231

دامنه توانایی

Iˆ  1
 0.07869
Iˆ  1
 0.09873
Iˆ  1
 0.1231

I
̂
12/70
10/12
8/12

خواندن و درک مطلب

آماره
دامنه توانایی

Se

Se2

 0/55تا 1/5

0/1831

0/03354

 -0/55تا  1/5 & 0/55تا 3/0

0/2175

0/04734

 -4تا  3 & -0/55تا 4

0/3129

0/09794

I
̂

Iˆ  1
 0.03354

Iˆ  1
 0.04734
Iˆ  1
 0.09794

I
̂
29/81
21/12
10/21

درک مطلب شفاهی و شنیداری

آماره

2
e

دامنه توانایی

Se

S

 1/0تا 1/5

0/2573

0/06622

 -0/60تا  1/5 & 1/00تا 4

0/2857

0/08163

 -0/60تا -4

0/3726

0/1388

I
̂

Iˆ  1
 0.06622
Iˆ  1
 0.08163
Iˆ  1
 0.1388

I
̂
15/1
12/25
7/2

یافتهها
قسمت یافتهها ،در دو بخش ارائه شده است :در بخش اول ،ابتدا سؤالهای مربوط به
خزانه سؤال موجود آزمون تولیمو مورد تجزیه و تحلیل روانسنجی قرار گرفت .زیرا
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یکی از شروط اجرای آزمون به شکل سنجش انطباقی کامپیوتری ،مدرج کردن
سؤالهای آزمون بر اساس نظریه سؤال پاسخ است .از اینرو ،در این پژوهش نیز ابتدا
سؤالهای موجود درخزانه سؤال آزمون تولیمو در سازمان سنجش آموزش کشور،
مورد تحلیل قرار گرفته است .از آنجاییکه ارائه تمام ویژگیهای سؤالهای  10دوره
بهدلیل محدودیت صفحات مقاله امکانپذیر نیست ،همانطور که در قسمت
روششناسی نیز بیان شد ،دوره  123به نمایندگی از سایر دورهها در این قسمت ارائه
شده است .در بخش دوم ،نتایج مربوط به مطالعه شبیهسازی شده  CATبهینه و
طراحی  CATعملیاتی با درنظرگرفتن روش برآورد پارامتر توانایی ،مالک توقف
آزمون ،روش طراحی خزانه سؤال و روش کنترل مواجهه سؤال ارائه شده است.
همچنین ،نتایج مربوط به مقایسههای انجام گرفته برای دقت برآورد پارامتر توانایی در
اجراهای مداد-کاغذی و سنجش انطباقی کامپیوتری مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش دوم از سه زیربخش عمده تشکیل شده است .در زیربخش اول ،آزمون CAT
عملیاتی بر اساس ویژگیهای از پیش تعیینشده در بخش روششناسی طراحی شده
است .همچنین ،به منظور استخراج بهترین روش برآورد پارامتر توانایی و مالک توقف
آزمون ،در همین بخش ،نتایج مربوط به دقت برآورد توانایی آزمونها بر اساس روش
برآورد بیشینه درستنمایی ( )MLو پسین مورد انتظار ( )EAPو مالک توقف طول
ثابت آزمون (اجرای  140سؤال برای همه آزمودنیها) و خطای استاندارد ثابت آزمون
( 0/315 ،0/385و  )0/22یعنی  8حالت ممکن ( ،)4*2ارائه شده است ،تا بهترین
روش برآورد و مالک توقف آزمون مشخص شود .دقت برآورد با مالکهایی چون،
مقادیرهمبستگی ،اریب RMSE ،و  ADDتوانایی در اجراهای مداد-کاغذی و
سنجش انطباقی کامیپوتری ارزیابی شده است .در زیربخش دوم ،بر اساس بهترین
روش برآورد پارامتر توانایی و مالک توقف آزمون که در زیربخش اول استخراج شد،
خزانههای سؤال بهینه شبیهسازی شده بر اساس روش مونتکارلو ریکیسی ()2003
مبتنی بر مدل دو و سهپارامتری و برنامهنویسی خطی  WDMطراحی شده است
(الزم به ذکر است که امکان مقایسه تمام حالتهای ممکن روش برآورد پارامتر
توانایی و مالک توقف آزمون در سه روش طراحی خزانه سؤال بهینه به دلیل
محدودیت صفحات در مقاله فعلی وجود نداشت ،در گزارشهای دیگر به این
موضوع خواهیم پرداخت) .در این زیربخش ویژگیهایی همچون؛ اندازه خزانه سؤال،
ویژگیهای آماری و غیر آماری خزانهها ،قیود محتوایی بررسی شده است .در
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زیربخش سوم ،عملکرد CATهایی که بر اساس خزانههای سؤال بهینه شبیهسازی
شده با عملکرد  CATکه بر اساس خزانه سؤال عملیاتی طراحی شدند ،مقایسه شده
است ،این عملکردها از طریق مالکهای ارزیابی یک  CATبهینه شامل ،میانگین
آگاهی آزمون در هر سطح  ، سوگیری یا بایاس ،میانگین مجذور خطا ( ،)MSEبه
منظور سنجش دقت برآورد  ، میزان چولگی یا کجی توزیع نرخ مواجهه سؤال،
درصد سؤالهای بیش از حد مواجهه شده ،نرخ همپوشی سؤال و درصد سؤالهای
کممواجهه شده ،به منظور محاسبه شاخص امنیت آزمون ،مورد ارزیابی قرار گرفتهاند
(چانگ و یینگ 1999 ،؛ ریکیسی  .)2005در این قسمت ،ذکر چندین نکته قبل از
گزارش نتایج ضرورت دارد .از این پس به CATهایی که بر اساس خزانههای سؤال
بهینه مبتنی بر روش  bin-and-unionو برنامهنویسی خطی ایجاد میشود ،بر
اساس اختصار  )range-optimal item pool( ROPگفته میشود .این اختصار از
پژوهش ریکیسی و هی ( )2009bگرفته شده است .همچنین ،به CATهایی که
براساس خزانههای سؤال عملیاتی طراحی شدهاند ،به صورت اختصارOP ،
( )operational item poolگفته میشود ،این اصطالح از پژوهش گو و ریکیسی
( )2007گرفته شده است .در مطالعه  CATشبیهسازی شده ،خزانه سؤال بهینه ،با
دستکاری دو عامل ساخته شدهاند .این دو عامل عبارتاند از :روش ایجاد سؤال بهینه
( ) MTI ،MRP ،Rو کنترل یا عدم کنترل مواجهه بیش از حد سؤال در  ،CATبا
دستکاری این دو عامل  6خزانه سؤال بهینه یا ( ROP_1, ROP_2, ROP_3, …,
 )ROP_6ایجاد شده است .همچنین ،از آنجا که پهنای  b-binها ،یکی از عوامل
مهم در دقت اندازهگیری خزانه ایجاد شده ،است و بر ویژگیهایی همچون تعداد
سؤال و توزیع پارامترهای سؤالها نیز تأثیر میگذارد ،بنابراین ،پهنای  0/2که معادل
 0/99دقت اندازهگیری دارد ،با یک میزان ثابت در دامنه تغییر پارامتر  aیا تغییر در
بیشینه آگاهی برابر با  ،0/4وارد تحلیل شدهاند .در همه  CATهای شبیهسازی شده
تعادل محتوایی وارد شده است .بنابراین ،در زیربخش دوم و سوم ،نتایج به دست آمده
از مطالعه شبیهسازی صورت گرفته ،در  6طرح متنوع گزارش شده است ،که نتایج
حاصل از مطالعه شبیهسازی شده  ،CATبا نتایج  CATطراحیشده بر اساس خزانه
سؤال عملیاتی ،مقایسه شده است.
جدول ( )3خالصه طرحهای مطالعه شبیهسازی شده را شرح میدهد:
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جدول ( )3طرحهای خزانه سؤال شبیهسازی شده
خزانه

روش ایجاد
پهنای

کنترل مواجهه

condition

item
pool

item
generation
methods

bbin

Exposure
control

1

ROP_1

R

0/2

2

ROP_2

MRP

0/2

3

ROP_3

MTI

0/2

withoutExposure control
 withoutExposure control
 withoutExposure control

4

ROP_4

R

0/2

Exposure control

5

ROP_5

MRP

0/2

Exposure control

6

ROP_6

MTI

0/2

Exposure control

موقعیت

سؤال

سؤال

تعادل
محتوایی
Content
Balancing
Content
Balancing
Content
Balancing
Content
Balancing
Content
Balancing
Content
Balancing
Content
Balancing

تعداد
سؤال

140
140
140
140
140
140

 -1تحلیل سؤالهای آزمون تولیمو (دوره  )123بر اساس روش IRT
الف) تحلیل سؤالهای بخش ساختار و نوشتار زبانی
برای تجزیهوتحلیل سؤالهای بخش ساختار و نوشتار زبانی بر اساس نظریه IRT
به شیوۀ زیر عمل شد :ابتدا مفروضههای اساسی و اولیه نظریه  IRTیعنی
مفروضههای تکبعدی بودن و استقالل موضعی بررسی شد .تکبعدی بودن به این
معناست که مدل برای هر آزمودنی  θجداگانهای را ارائه میدهد و با هر عامل دیگری
که پاسخ به سؤال را تحت تاثیر قرار میدهد بهعنوان خطای تصادفی یا عامل مزاحم
که مخصوص آن سؤال است و در سایر سؤالها مطرح نیست ،برخورد میکند .نقض
این مفروضه ممکن است به برآورد نادرست پارامتر یا خطای استاندارد باال منجر شود.
نتایج تحلیل بعدیت با نرمافزار  TESTFACTو به همراه بزرگترین ریشههای
مشخصه ماتریس همبستگی نشان میدهد که ارزش ویژه هر یک از عوامل استخراج
شده بخش ساختار و نوشتار زبانی آزمون تولیمو به ترتیب  1/72 ،4/25و  1/60است.
بهطوریکه ،عامل اول  ،11/86عامل دوم  4/08درصد و عامل سوم  3/01درصد از
واریانس را تبیین کرده است .از آنجا که عامل اول نسبت به دو عامل دیگر بیش از 3
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برابر قدرت تبیینکنندگی دارد ،بنابراین این بخش از آزمون را تکبعدی در نظر
خواهیم گرفت (همبلتون .)1991 ،همچنین ،بهمنظور کسب اطمینان بیشتر از تکبعدی
بودن این بخش آزمون ،از نرمافزار  NOHARMنیز استفاده شد .این برنامه سه
شاخص برازش برای بررسی بعدیت آزمون ارائه میدهد .ریشه میانگین مجذورات
باقیماندهها ،)RMSR( 1مجموع مجذور باقیماندهها )SSR( 2و شاخص خوبی
برازندگی تاناکا 3.مقادیر کوچکتر ریشه میانگین مجذورات باقیماندهها و همچنین
مقادیر کوچکتر مجموع مجذور باقیماندهها بیانگر برازش مدل با دادهها است.
همچنین ،در خصوص شاخص تاناکا ،مقادیر  0/90برازش قابل قبول 0/95 ،بسیار
خوب و  1برازش کامل را نشان میدهد (مینایی و فلسفینژاد .)1389 ،همانطور که
نتایج جدول ( )4نیز نشان میدهد ،مدل تکبعدی بهترین برازش را با دادههای این
بخش دارد و نسبت به مدل چندبعدی بهصرفهتر است .همبلتون ( )1991ذکر میکند
که چنانچه فرض تکبعدی بودن برقرار باشد ،مفروضۀ استقالل موضعی نیز برقرار
است .با توجه به این مطلب در آزمون مذکور مفروضۀ استقالل موضعی نیز برقرار
است .تحلیل سؤالها بر اساس مدل سهپارامتری ،برازش نامناسبی با دادههای تجربی
نشان داد .نتایج تحلیل نشان داد که همه سؤالها به جز سؤالهای  39 ،37 ،36 ،15با
مدل دوپارامتری برازش کامل داشتند و سطح معنیداری هیچ یک از سؤالها
کوچکتر از  0/01نبود .با توجه به اینکه مدل دوپارامتری بهترین برازش را با دادههای
بخش اول آزمون تولیمو دارد ،این برازش نشان میدهد که این مدل برای برآورد
پارامترهای سؤالها بسیار بهینه است و دقت عمل برآورد بسیار باال است .الزم به ذکر
است که در این بخش آزمون ،اغلب سؤالها ضریب دشواری منفی داشتند که
نشاندهنده آسان بودن سؤالهای این بخش آزمون برای آزمودنیها است .در نمودار
( )2ماتریس منحنیهای ویژگی ( )ICCتمامی سؤالهای آزمون ساختار و نوشتار
زبانی در مدل دوپارامتری ارائه شده است .شیب  ICCها نشاندهنده پارمتر  aاست
بنابراین سؤالها با شیب تندتر مناسبتر هستند ،زیرا تغییر در سطح صفت با احتمال
پاسخ رابطه معنیداری دارد .سؤالهای دشوارتر در  ICCبه سمت منتهیالیه باالی
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1

. Root mean square of residuals
. Sum of squares of residuals
3
. Tanaka index of goodness of fit indexes
2
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مقیاس حرکت میکنند .همچنین میتوان با استفاده از  ICCتعیین کرد که این سؤال
بیشترین میزان آگاهی را در کدام دامنه فراهم می کند .توجه کنید که سؤالها از سمت
چپ به راست شماره گذاری شدهاند.
ب) تحلیل سؤالهای بخش خواندن و درک مطلب
نتایج تحلیل توسط نرمافزار  TESTFACTو به همراه بزرگترین ریشههای
مشخصه ماتریس همبستگی برای بخش دوم آزمون تولیمو نشان میدهد که ارزش
ویژه هر یک از عوامل استخراج شده بخش خواندن و درک مطلب آزمون تولیمو به
ترتیب  1/83 ،4/12و  1/71است ،عامل اول  ،12/16عامل دوم  3/14درصد و عامل
سوم  2/99درصد از واریانس را تبیین کرده است .از آنجا که عامل اول نسبت به دو
عامل دیگر بیش از  3برابر قدرت تبیینکنندگی دارد ،این بخش از آزمون را تکبعدی
در نظر خواهیم گرفت .همچنین ،طبق نتایج جدول ( ،)4مدل تکبعدی بهترین برازش
را با دادههای این بخش نیز نشان میدهد .زیرا شاخصهای  RMSR ،SSRو تاناکا
برای مدل تکبعدی بهترین برازش را نشان میدهد .همچنین ،همانطور که در بخش
روششناسی نیز بیان شد ،بهدلیل اینکه سؤالهای این بخش بهصورت Reading
ارائه شدهاند ،برای اطمینان از استقالل موضعی دادههای این بخش ،تنها به تکبعدی
بودن آن اکتفا نشده و برای این بخش آزمون ،شاخص  Q3محاسبه شد .نمودار ( )8و
جدول ( )5نتایج مربوط به توزیع ( Q3استقالل موضعی) مربوط به دوره  123را نشان
میدهد .بنابراین از آنجاییکه ،میانه و میانگین توزیع  Q3منفی است و همچنین ،همه
سؤالها به غیر از یک سؤال مقدار  Q3کمتر از قدرمطلق  0/2دارد ،بنابراین میتوان
بیان کرد که مفروضه استقالل موضعی در این بخش آزمون برقرار است و امکان
مدرجسازی سؤالها بر اساس مدل سهپارامتری لوجستیک وجود دارد و نیازی به
تحلیل سؤالها بر اساس مدلهای  testletنیست .نتایج تحلیل نشان داد همه سؤالها
با مدل سهپارامتری برازش کامل دارند و سطح معنیداری هیچ یک از سؤالها
کوچکتر از  0/01نیست .در این بخش آزمون ،اغلب سؤالها ضریب دشواری
متوسط و باال دارند که نشاندهنده دشواری نسبی سؤالهای این بخش از آزمون است.
نمودار ( )3منحنیهای ویژگی ( )ICCتمامی سؤالهای آزمون خواندن و درک مطلب
در مدل سهپارامتری را نشان میدهد.
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ج) تحلیل سؤالهای بخش درک مطلب شفاهی یا شنیداری
نتایج تحلیل توسط نرمافزار  TESTFACTو به همراه بزرگترین ریشههای
مشخصه ماتریس همبستگی نشان داد که ارزش ویژه هر یک از عوامل استخراج شده
بخش درک مطلب شفاهی یا شنیداری آزمون تولیمو به ترتیب  3/44 ،9/85و 2/66
است ،عامل اول  ،20/86عامل دوم  6/02درصد و عامل سوم  4/99درصد از واریانس
را تبیین کرده است .از آنجا که عامل اول نسبت به دو عامل دیگر بیش از  3برابر
قدرت تبیینکنندگی دارد ،این بخش از آزمون را تکبعدی در نظر خواهیم گرفت.
همچنین ،طبق نتایج جدول ( ،)4شاخصهای  RMSR ،SSRو تاناکا برای مدل
تکبعدی بهترین برازش را نشان میدهد .بنابراین ،مفروضۀ استقالل موضعی نیز
برقرار است .تحلیل نتایج با مدل دوپارامتری برازش مناسبی با دادههای تجربی داشت.
نتایج نشان داد همه سؤالها به غیر از (سؤالهای ،32 ،29 ،21 ،15 ،14 ،11 ،9 ،5 ،3
 49 ،45 ،43 ،42 ،37 ،33و  50که با هیچ مدلی برازش ندارند) ،با مدل دوپارامتری
برازش کامل دارند و سطح معنیداری هیچ یک از سؤالها کوچکتر از  0/01نیست.
سؤالهای این بخش آزمون ،اغلب ضریب دشواری متوسط و باال دارند که نشاندهنده
دشواری نسبی سؤالهای این بخش از آزمون برای شرکتکنندگان است .نمودار ()4
منحنیهای ویژگی ( )ICCتمامی سؤالهای آزمون درک مطلب شفاهی یا شنیداری
در مدل دوپارامتری را نشان میدهد.
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نمودار ( )2ماتریس  ICCمربوط به سؤالهای بخش ساختار و نوشتار زبانی

نمودار ( ،)2ویژگیهای سؤالها و  ICCآنها را به صورت کلی نشان میدهد.
نتایج مربوط به  ICCسؤالهای مربوط به سؤال  39 ،37 ،36 ،15 ،10میزان آگاهی
بسیار پایینی دارد .سؤالهای  10و  39نسبت به سایر سؤالها دشوارتر است،
سؤالهای  15و  37نسبت به سایر سؤالها آسانتر است و ضریب تشخیص پایینی
دارند .سؤال  36دارای ضریب تشخیص پایینی در بیشتر طیف توانایی است .سؤال
 ،39درجه دشواری خارج از دامنه طبیعی دارد .نتایج مربوط به منحنی آگاهیبخش
ساختار و نوشتار زبانی نشان میدهد که آزمون در تتا برابر با  -0/5بیشترین آگاهی
(نمودار ( ))5را ایجاد می کند .به نوعی بخش گرامر آزمون تولیمو ،آسان است .البته
برای آزمون مالکمحور-مهارتی این مقدار طبیعی است.
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نمودار ( )3ماتریس  ICCمربوط به سؤالهای بخش خواندن و درک مطلب

نمودار ( ،)3ویژگیهای سؤالها و  ICCآنها را به صورت کلی نشان می دهد.
نتایج مربوط به  ICCسؤالهای مربوط به سؤال 10 ،8 ،7 ،1و  33بهصورت اجمالی
بررسی میشود .سؤالهای  7 ،1و  8و سؤالهایی که  ICCمشابه با آنها دارند ،نسبت
به سایر سؤالها دارای ضریب حدس بزرگتری هستند .سؤال  10و سایر سؤالهای
مشابه با آن ،نسبت به سایر سؤالها دشوارتر است و ضریب حدس آن در دامنه پایین
تتا و توانایی زیاد است .سؤال در دامنه باالی توانایی دارای میزانی آگاهی است .سؤال
 36دارای ضریب تشخیص پایینی در بیشتر طیف توانایی است .سؤال  36 ،33و 37
دارای میزان آگاهی بسیار زیادی در دامنه توانایی باال است .در مجموع میزان آگاهی
کل بخش خواندن و درک مطلب (نمودار ( ))6در توانایی برابر با  1/5به اوج خود
میرسد که نشاندهنده دشواری نسبی این بخش آزمون برای آزمودنیها است.
هیستوگرام توزیع توانایی (نمودار ( ))1نیز منحنی آگاهی کل این بخش را تأیید
میکند.
نمودار ( ،)4ویژگیهای سؤالها و  ICCآنها را به صورت کلی نشان می دهد.
نتایج مربوط به  ICCسؤالهایی که با هیچیک از مدلهای تک ،دو و سهپارامتری
برازش نداشتند ( 45 ،42 ،37 ،33 ،32 ،29 ،21 ،15 ،9 ،3و  )49مشابه یکدیگر است،
بنابرین ،یکی از سؤالهای آن بررسی میشود .این مجموعه از سؤالهای بخش درک
مطلب شفاهی دارای ضریب تشخیص بسیار پایین و ضریب حدس بسیار باال هستند.
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از اینرو ،این نوع سؤالها از خزانه سؤال عملیاتی حذف شدند .امّا  ICCسؤالهای
شبیه سؤال اول نشان میدهد که این سؤالها بهخوبی طراحی شدند و ضریب حدس
آنها صفر است و ضریب تشخیص بسیار باالیی برای تفکیک افراد با توانایی باال از
افراد با توانایی پایین دارند .سؤالهای شبیه سؤال  5دارای دشواری بسیار باال و
ضریب تشخیص متوسط است .اینگونه سؤالها نیز در ساخت خزانه سؤال برای
سنجش انطباقی جایی ندارند .درمجموع ،میزان آگاهی کل بخش درک مطلب شفاهی
و شنیداری (نمودار ( ))7در توانایی برابر با  1به اوج خود میرسد که نشاندهنده
دشواری نسبی این بخش آزمون برای آزمودنیها است .هیستوگرام توزیع توانایی
(نمودار ( ))1نیز منحنی آگاهی کل این بخش را تأیید میکند.

نمودار ( )4ماتریس  ICCمربوط به سؤالها بخش درک مطلب شفاهی و شنیداری
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نمودار ( )5منحنی آگاهی مربوط به بخش ساختار و نوشتار زبانی

نمودار ( )6منحنی آگاهی مربوط به بخش خواندن و درک مطلب
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جدول ( )4تحلیل عاملی غیر خطی برای تعیین بعدیت زیربخشهای آزمون تولیمو
تک بعدی

ابعاد

چندبعدی

ساختار و

خواندن و

نوشتار

درک

زبانی

مطلب

SSR

0/001

0/004

0/002

RMSR

0/009

0/007

0/008

0/01

Tanaka

0/985

0/963

0/975

0/932

شاخص برازش

درک مطلب
شنیداری

ساختار و

خواندن و

نوشتار

درک

زبانی

مطلب

0/007

0/009

0/008

0/02

0/01

0/941

0/931

درک مطلب
شنیداری

جدول ( )5نتایج مربوط به توزیع  Q3مربوط به بخش خواندن و درک مطلب
حداقل مقدار

چارک اول

Q3

Q3

-0/181

-0/053

میانه

Q3

-0/0190

میانگین

Q3

-0/00875

چارک سوم
0/026

Q3

حداکثر مقدار
Q3

0/241

جدول ( ، )4نتایج مربوط به بعدیت هر سه بخش آزمون را نشان میدهد و نتایج
گویای آن است که مدل تکبعدی بهترین برازش را با دادهها دارد .جدول ( ،)5نتایج
مربوط به استقالل موضعی در بخش خواندن و درک مطلب را نشان میدهد ،نتایج
گویای وجود استقالل موضعی در دادهها است.
 -2طراحی آزمون تولیمو به شیوه سنجش انطباقی کامپیوتری (مطالعه
شبیهسازی شده ،عملیاتی و نتایج مقایسه بین اجراهای مداد-کاغذی و سنجش
انطباقی)
 -1-2طراحی آزمون  CATعملیاتی تولیمو و ارزیابی بهترین روش برآورد
پارامتر توانایی و مالک توقف آزمون
در این بخش از یافتهها ،آزمون  CATعملیاتی بهشیوه زیر طراحی شد:
نخست ،ویژگیهای آماری خزانه سؤال عملیاتی  CATکه شامل  1400سؤال
بود( ،براساس نتایج مربوط به تحلیل سؤالهای آزمون مداد-کاغذی) در سه محتوای
اصلی و کلی ( -1ساختار و نوشتار زبانی -2 ،خواندن و درک مطلب -3 ،درک مطلب
شفاهی و شنیداری ) وارد  MYSQLشدند .محتوای هر سؤال ،بر اساس وزن
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مشخصی که متخصصان موضوعی تعیین کرده بودند ( 4متخصص) ،انتخاب شد (دو
مؤلفه خزانه سؤال و تعادل محتوایی در این قسمت در نظر گرفته شد) .سپس ،بر
اساس نوع روش برآورد توانایی آزمودنیها و نوع مالک توقف آزمون 8 ،طرح
مختلف  CATعملیاتی طراحی شد  .همچنین ،برای حفظ امنیت آزمون ،روش
سیمپسون-هتر برای کنترل مواجهه سؤال در الگوریتم طراحی  CATعملیاتی درنظر
گرفته شد .هر یک از طرحهای  CATعملیاتی روی  11903نفر اجرا شد .همچنین،
برآورد پارامتر توانایی آزمونهای مداد-کاغذی نیز برای همین تعداد آزمودنی در
اجراهای واقعی در دسترس بود .در جدول ( )6نتایج مربوط به ارزیابی میزان دقت
برآورد توانایی آزمودنیها در  8طرح مختلف  ،CATارائه شده است .این ارزیابی بر
اساس  4مالک قرار دارد -1 :ضریب راستیآزمایی یا همبستگی میان برآوردهای
پارامتر توانایی در سنجش انطباقی و اجرای مداد-کاغذی؛  -2اریب یا محاسبه
میانگین تفاوت بین پارامتر توانایی برآورد شده و واقعی؛  RMSE -3یا محاسبه
ریشه دوم مجذور میانگین تفاوت بین پارامتر توانایی برآورد شده و واقعی -4 .متوسط
قدر مطلق تفاوت ( )ADDیا محاسبه قدر مطلق میانگین تفاوت بین پارامتر توانایی
برآورد شده و واقعی .همانطور که نتایج نشان میدهد روش برآورد توانایی  MIو
مالک توقف طول ثابت آزمون ( 140سؤال) ،بهترین شاخصهای ارزیابی را نسبت به
 7طرح دیگر نشان داد .بنابراین ،با توجه به نتایج بهدست آمده در این بخش از
یافتهها CAT ،عملیاتی با روش برآورد توانایی  ،MIمالک توقف طول ثابت آزمون
یعنی  140سؤال ،روش کنترل مواجهه سیمپسون-هتر و یک خزانه سؤال موجود
عملیاتی طراحی شد و مبنای مقایسه با مطالعات شبیهسازیشده  CATدر دو
زیربخش دیگر شد.
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جدول ( )6مقادیر همبستگی ،اریب RMSE ،و  ADDبرآوردهای توانایی در آزمون تولیمو
روش
برآورد
توانایی

مالک توقف

مقدار

آزمون

مالک

خطای استاندارد
EAP

ثابت
طول ثابت آزمون
خطای استاندارد

ML

ثابت
طول ثابت آزمون

1

میانگین
همبستگی

اریب

RMSE

ADD

سؤالهای
اجراشده

0/385

0/9434

-0/0214

0/2250

0/1786

119/50

0/315

0/9543

-0/0207

0/1918

0/1740

124/45

0/22

0/9572

-0/0203

0/1900

0/1712

135/20

140

0/9755

-0/0194

0/1848

0/1698

-

0/385

0/9726

-0/0132

0/1797

0/1486

120/12

0/315

0/9783

-0/0124

0/1793

0/1453

126/55

0/22

0/9816

-0/0121

0/1763

0/1354

137/14

140

0/9899

-0/0114

0/1644

0/1326

-

 -2-2طراحی  CATشبیهسازی شده آزمون تولیمو به همراه خزانههای سؤال
بهینه ،با در نظر گرفتن تعادل محتوایی :اجرا برای  12000آزمودنی شبیهسازیشده
در این مرحله ،برای شبیهسازی  CATبهینه ،خزانههای سؤال بهینه در سه روش
( MRP ،Rو  )MTIبا در نظر گرفتن عامل تعادل محتوایی و وزنهای محتوایی از
پیش تعیین شده برای آزمون تولیمو ،طراحی شدند .بهطوری که ،محتوای آزمون
 ،CATبر اساس محتواهای دورههای جدید آزمون تولیمو کدگذاری شد و پس از
توافق کامل میان  4متخصص موضوعی زبان انگلیسی ،محتواها به کدهای معینی
تبدیل شدند .محتواها به سه مجموعه اصلی ( -1ساختار و نوشتار زبانی -2 ،خواندن
و درک مطلب -3 ،درک مطلب شفاهی و شنیداری ) و به دنبال آن هر یک از
مجموعههای اصلی به زیرمجموعههای معین (به ترتیب 25 ،20 ،و  )22تقسیمبندی
شدند .سپس با روش برنامهنویسی ریاضی ،کدهای مربوط به هر یک از محتواها ،وارد
برنامه  CATشبیهسازی شده شدند .در این پژوهش از روش برنامهنویسی خطی
(ریاضی) ( )WDMبرای تعیین محتواها و ایجاد تعادل محتوایی در خزانههای سؤال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1همه مقادیر بهدست آمده در جدول ازطریق میانگین  25تکرار محاسبه شدهاند.
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استفاده شد .با این روش ،ابتدا یک خزانه سؤال بهینه شبیهسازی شده برای آزمونهای
سنجش انطباقی برای  12000نفر سرهم شد تا خزانه سؤال کلی برای یک دوره یک
ساله ساخته شود .در این روش ،ابتدا پیشبینی جستجوی راه حل برای تست کامل
صورت گرفت و همزمان ،هم قابل حل بودن و هم بهینه بودن تست در نظر گرفته
ل مسائل سرهم کردن تست است .با کاربرد
شد .این روش جزء روشهای شهودی ح ّ
روش  WDMبه صراحت ،ویژگیهای آماری و غیر آماری سؤالها با تعادل مطلوبی
بین ویژگیهای اندازهگیری و ساختاری در نظر گرفته شده است .این ویژگیها
بهوسیله وزن هایی که توسط متخصصان موضوعی آزمون تولیمو انتخاب شد ،در مدل
وارد شدند .به عبارت دیگر ،ویژگیهای محتوایی بهعنوان هدفها فرمولبندی شدند.
انحراف از هدفهای محتوایی وزن داده شد و در تابع هدف به همراه فاصله آگاهی
سؤال از مقدار هدف قرار داده شد .انتخاب سؤالها در  ،CATبر اساس رویکرد
 WDMبه شکلی تنظیم شد تا سؤالهایی انتخاب شوند که بهطور متوالی
کوچکترین مجموع انحرافات وزندار را داشته باشند .برای انتخاب یک سؤال از سه
گام پیروی شد -1 :اگر سؤالی که قبالً در تست نبوده به تست اضافه شود ،انحراف
برای هر یک از قیود محاسبه شود؛  -2انحرافات وزندار در میان همه قیود جمع شود؛
 -3در پایان ،سؤالی با کوچکترین مجموع وزندار انحرافات انتخاب شود .در این
روش مدلیابی ،سؤالها به صورت  i 1,..., Nنشان داده میشود x ،متغیر
i
تصمیمگیری را نشان میدهد .اگر سؤال در تست وارد شود x 1 ،و اگر سؤال از
i
تست خارج شود  . x  0در این مدل  j  1,..., Jصفات تست همراه قیود غیر
i
روانسنجی را نشان میدهد .حدود پایین و باالی تعداد سؤالهایی که در آزمون دارای
چنین ویژگیهایی هستند را به ترتیب با  Lو  U jنشان میدهد ،البته ممکن است
j
گاهی با یکدیگر برابر باشد .همچنین ،اگر سؤال  iدارای ویژگی  jباشد. a  1 ،

و اگر سؤال i

ij

دارای ویژگی  jنباشد N . a  0 ،تعداد سؤالها در خزانه را نشان
ij

dU

dL
 ، eUبه ترتیب،

میدهد W ،وزن اختصاص داده شده به هر قید را نشان میدهد،
j
e
و
دهند.
می
نشان
را
باال
حد
مازاد
و
پایین
حد
کسری
ترتیب
Lj
j
اضافی حد پایین و کسری حد باال را نشان میدهد d .انحراف از آگاهی هدف را

برای یک آزمودنی نشان میدهد .دو جدول ( )7و ( )8به صورت خالصه اطالعات
مربوط به توابع هدف و قیود مربوط به آن را نشان داده است .قیود تست بهعنوان
j

و

j

به
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ویژگیهای غیر آماری یا غیر روانسنجی ،به همراه ویژگیهای آماری وارد
شبیهسازیهای روش اکتشافی مرحله قبل شد .سپس ،انحرافات از این قیدها برای هر
یک از  12000تعداد  CATکه از کل خزانه بهینه سرهم شده است ،محاسبه شد.
بهطور کلی ،در این مرحله برای طراحی و ساخت خزانه سؤال بهینه ،تلفیقی از دو
رویکرد برنامهنویسی ریاضی و رویکرد اکتشافی به چشم میخورد (مقدسین.)1395 ،
جدول ( )7اطالعات مربوط به قیود و وزنهای آزمونها در مورد به حداقل رساندن انحرافات از
قیود
تابع هدف :به حداقل
رساندن میزان
انحرافات وزن دار

J
J
)minimize  Wj dL   Wj dU  W d  (objective
j1
j j1
j
در ارتباط با قید زیر

60
 aij xi  dL  eL  Lj  j  1,..., J
i1
60
 aij xi  dU  eU  U j  j  1,..., J
i1
60
 I ()xi  d  e  
i1
j

j

j

j
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جدول ( )8اطالعات مربوط به قیود و وزنهای آزمونهای  CATتولیمو در مورد بیشینه
کردن آگاهی تست
تابع هدف :به حداکثر رساندن تابع هدف
در ارتباط با قیود زیر
قید
طول تست

I
 x i  140 test  length
i 1

تعداد زیرمجموعههای تست

25
20
15
 z1  20,  z 2  25,  z 3  22
i 1
i 1
i 1

کد قید
Test
lenght

Number
of test
sets

وزن

حداقل

حداکثر

N1

21/4

21/4

N2

29/8

29/8

N3

15/4

15/4

z 1  structure

20

20

z2  Reading

25

25

z3  lisiting

22

22

For example :

تعداد سؤالها در زیرمجموعههای تست
Number
of item
in test
sets

z11  1
z12  2

1

3

z311  1
تعداد سؤالها در هر سطح شناختی

 xi  n(l )h
ich
 xi  n(u)h
ich

Number
of item
per
cognitiv
e level

سه حوزهی شناختی:
به کار بستنh1 :
تجزیه و تحلیلh2 :
ترکیبh3 :

1

7
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الف) طراحی و ساخت  CATشبیهسازی شده به همراه خزانههای سؤال بهینه،
با در نظر گرفتن تعادل محتوایی و بدون کنترل مواجهه بیش از حد سؤال با b-
bin=0.2
در این مرحله ،ویژگیهای آزمونهای  CATشبیهسازی شده به صورت زیر
است :آزمونهای  CATبا خزانههای سؤال بهینهای که از طریق سه روش ،R
 MTI ،MRPبا پهنای  ،b-bin = 0.2میزان = a-bin: Δa2=2ΔIMaximum
 0.4و بدون هیچ روش کنترل مواجههای ،در هر سه محتوا در نظر گرفته شدهاند،
طراحی شدند .همچنین ،بهمنظور مقایسهپذیری نتایج  CATعملیاتی و شبیهسازی
شده ،روش برآورد توانایی در کل CATهای شبیهسازی شده این مرحله MI ،و
مالک توقف آزمون ،طول ثابت  140سؤال درنظر گرفته شد.
به دلیل اینکه ،توزیع خزانههای سؤال در هر یک از محتواها از یکدیگر تفکیک
شود ،پس از ایجاد خزانههای سؤال که با درنظر گرفتن تعادل محتوایی ساخته شدند،
توزیعهای هر کدام از سه محتوا در جداول جداگانه گزارش شده است .جدول (،)9
اندازهها و خالصه آمارههای مربوط به پارامترهای سؤال در خزانههای سؤال بهینه و
عملیاتی را در سه محتوا ارائه کرده است .نتایج نشان داد که در این مرحله ،خزانههای
سؤال بهینه دارای حداقل تعداد سؤال هستند .البته یکی از دالیل آن میتواند این قضیه
باشد که در ساخت آنها هیچ نوع کنترل مواجههای صورت نگرفته است .همه
خزانههای سؤال بهینه ،نسبت به خزانه سؤال عملیاتی در پایین توزیع دارای سؤالهای
با دامنه بزرگتری در سطوح دشواری هستند .ولی در باالی توزیع دامنه سؤالها
محدودتر است؛ به این دلیل که وقتی قیود محتوایی در تعامل با ویژگیهای
روانسنجی سؤالها قرار میگیرند ،خزانههای سؤال بهینه شبیهسازی شده دارای
ویژگیهای روانسنجی دقیقتری میشوند ،بهطوری که ،دامنه دشواری سؤالها
دقیقتر میشود .خزانه های سؤال بهینه دارای میانگین دشواری باالتری نسبت به
خزانههای عملیاتی هستند ولی پراکندگی کمتری دارند.
در این مرحله ،خزانه بهینه  MTIدر هر سه محتوا دارای حداقل تعداد سؤال
است ،ولی تفاوت زیادی با خزانههای  MRPندارد .بر اساس ادبیات پژوهشی
خزانههای  ،MTIنسبت به خزانههای دیگر دارای حداقل ضریب تشخیص بهینه
هستند ،امّا در این شبیهسازی ،خزانههای  MTIدارای حداقل میانگین پارامتر a
نیستند و دلیل این امر ،تعامل ویژگیهای محتوایی و پارامترهای روانسنجی است .با
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این وجود ،خزانههای بهینه  MRPدارای بیشترین مقدار پارامتر  aهستند .ولی،
خزانههای بهینه  Rو  MTIدارای میانگین پارامتر  aمشابهی هستند .خزانههای MTI
به دلیل ماهیت ایجاد سؤالهاشان بیشترین مقدار پارامتر  aآن نسبت به خزانههای
دیگر حداقل است و کمترین مقدار پارامتر  aآن نیز نسبت به خزانههای دیگر بیشتر
است .به عبارت دیگر ،دارای حداقل میزان پراکندگی در پارامتر  aهستند .توزیع
خزانههای سؤال  Rنسبت به دو خزانه دیگر ،دارای یک توزیع یکنواختتری در
سراسر ماتریس پارامترها است و این نتیجه به دلیل ماهیت روشی است که پارامترهای
سؤال را ایجاد کرده است .در این روش ،پارامترهای  aو  bدر سراسر منحنی توانایی
پراکنده شدهاند .توزیع پارامتر دشواری و تشخیص سؤالها در این روش بسیار مشابه
خزانه سؤال عملیاتی است و در تمام محتواها دارای مقادیر پارامتر متنوعتری است .امّا
سؤالهای دشوار در خزانههای بهینه  MRPپارامتر ضریب تشخیص باالتری دارند و
برعکس ،سؤالهای آسان دارای پارامترهای ضریب تشخیص متوسط یا پایینتری
هستند .این نتایج باعث میشود که تعداد آزمونهایی که در خزانههای  Rاز قیود
محتوایی تخطی میکنند ،در سرتاسر پارامتر توانایی یکنواخت باشد .خزانههای MRP
در پارامترهای توانایی باالتر از متوسط ،دارای تخطی از قیود محتوایی کمتری هستند.
جدول ( ،)10عملکرد CATهایی که بر اساس خزانههای سؤال بهینه طراحی
شدند را با  CATعملیاتی مقایسه کرده است .با این وجود ،برآورد توانایی در هر سه
خزانه بهینه و عملیاتی ،دارای سطح معینی از اریب منفی است ،یعنی اجرای آزمون به
شکل  CATباعث کم برآورد شدن پارامتر توانایی شده است ولی مقدار این اریبها
بسیار ناچیز است .میانگین مجذور خطا ( )MSEبرآورد پارامتر توانایی در خزانههای
سؤال بهینه کوچکتر از خزانه سؤال عملیاتی است .در میان خزانههای سؤال
بهینه  MTIعملکرد بهتری در این شاخص برای برآورد توانایی نشان میدهد ،زیرا با
برنامهریزی دقیقتری با توجه به تعامل میزان حداقل آگاهی با ویژگیهای محتوایی
ایجاد شده است؛ بنابراین ،برآورد توانایی را با دقت بیشتری برآورد میکند .در
مجموع ،خزانههای سؤال بهینه دارای نرخ همپوشی پایینتری هستند ،با وجود اینکه
سؤالهای کمتری دارند.
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جدول ( )9اندازه خزانه سؤال و آمارههای پارامتر سؤال ،بدون  ،)b-bin=0.2( S-Hبا تعادل
محتوا

c
b

a
خزانه سؤال

اندازه خزانه

میانگین

انحراف استاندارد

حداکثر

حداقل

میانگین

انحراف استاندارد

حداکثر

حداقل

میانگین

انحراف استاندارد

حداکثر

حداقل

)Content 1(structure

OP

400

0/63

0/25

2/15

-0/05

-0/02

1/13

3/981

-2/596

0/07

0/022

0/2179

0/0005

ROP_1

282

1/79

0/277

2/78

0/46

0/016

1/15

3/65

-3/82

0/146

0/07

0/4102

0/001

ROP_2

230

2/012

0/281

3/12

0/95

0/0201

1/063

3/841

-3/592

0/142

0/064

0/46

ROP_3

226

1/562

0/253

3/93

OP

500

1/19

0/64

2/324

0/987

0/97

0/77

4/84

-1/758

0/21

0/099

0/476

0/091

0/245

0/0146

1/008

3/825

-3/118

0/148

0/072

0/43

0/024

0/001

)Content 2 (reading

ROP_1

331

1/963

0/263

2/654

0/526

0/6875

0/976

3/55

-3/854

0/171

0/074

0/42

0/01

ROP_2

280

2/882

0/278

2/935

0/921

0/2128

1/047

3/74

-3/49

0/183

0/068

0/46

0/0015

ROP_3

277

1/814

0/272

2/51

1/15

0/0135

0/993

3/104

-3/104

0/178

0/081

0/48

0/002
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)Content 3 (listening

OP

500

0/54

0/41

3/889

0/166

1/97

1/82

5/689

-2/409

0/08

0/012

0/192

ROP_1

325

1/783

0/241

2/789

0/235

0/0238

0/998

3/532

-3/456

0/101

0/022

0/497

ROP_2

279

2/148

0/302

ROP_3

272

1/794

2/489

0/902

-0/0109

1/007

3/598

0/312

3/046

0/95

0/0184

0/994

3/589

-3/14

0/094

0/0448

-3/089

0/129

0/035

0/465
0/45

MSE
کجی نرخ مواجهه

0/01745

0/01267

0/01138

0/0076

98/856

51/402

48/4365

43/494

0/5173

0/3765

0/3844

0/3941

Bias

نرخ همپوشی سؤال
درصد سؤالهای با نرخ مواجهه بزرگتر

از 1
3
درصد سؤالهای با نرخ مواجهه

کوچکتر از 0.02

درصد تستهایی که از قیود تست تخطی
دارند
اندازه خزانه سؤال

8/%669

9/%644

11/%524

10/%003

51/%126

25/%131

21/%15

19/%289

54/%8

3/%002

2/%0013

2/%0015

1400

938

789

775

0/004

آمارهها

OP
-0/0114

R
-0/0020

MRP
-0/00061

MTI
-0/00189

0/003

 )bin=0.2و تعادل محتوا با  CATعملیاتی

0/002

جدول ( )10خالصه مالکهای ارزیابی عملکرد CATهای شبیهسازی شده بدون b-(، S-H

0/001

ارزیابی عملکرد  CATهای شبیهسازی شده براساس خزانه سؤال بهینه ،با در
نظر گرفتن تعادل محتوایی و بدون کنترل مواجهه سیمپسون-هتر (b-( :)S-H
)bin=0.2
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جدولهای (11و )12نتایج مربوط به میزان تخطی از قیود را در تستهای سرهمبندی
شده برای  12000آزمودنی در CATهای شبیهسازی شده را برحسب پارامترهای
توانایی نشان میدهد .در  CATعملیاتی 11903 ،تست سرهم شدند و در CATهای
شبیهسازی شده 12000 ،تست سرهم شدند .برای قابل مقایسه کردن میزان تخطیها،
درصد فراوانی نسبی آنها گرفته شد .نتایج نشان داد که در  CATعملیاتی در تمام
سطوح میزان تخطی بیشتر از CATهای شبیهسازی شده است .در خزانههایی که
بهروش  Rطراحی شدند ،میزان تخطیها در دو دامنه توانایی بیشتر است و تقریب ًا
الگویی مشابه با خزانه عملیاتی دارد .در خزانههایی که بهروش  MRPو MTI
طراحی شدند ،در سطوح پایین توانایی میزان تخطی از قیود بیشتر است .در خزانههای
 MRPدر سطوح باالی توانایی به دلیل وجود سؤالهای بیشتر ،تخطی از قیود در
تستهایی که سرهم میشود ،به حداقل خود رسیده است.
جدول ( )11تعداد تستها بر اساس تخطی از قیود محتوایی در CATهای شبیهسازی شده،
بدون  S-Hو  CATعملیاتی

خزانه سؤال

سطوح توانایی

11903

357

OP

total CAT

-4

- 3/ 5
476

36
R
48
)(ROP_1
12000
R
)(ROP_1

-3
595
30

- 2/ 5
357
12

-2
357
9

- 1/ 5
357
0

-1
95
0

- 0/ 5
11
0

0
11
0

0/ 5
22
0

1
119
24

1/ 5
238
9

2
47
12

2/ 5
357
12

3
833
24

3/ 5
833
36

4
952
60

کل
6017
312
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)MRP (ROP_2

12000

48

48

36

24

12

0

0

0

0

0

)MTI (ROP_3

12000

48

36

24

36

36

12

0

0

0

0

12

6

6

5

4

12

12

12

8

6

0

1

2

4

225

225

جدول ( )12درصد تستها بر اساس تخطی از قیود محتوایی در  CATهای شبیهسازی شده،
بدون  S-Hو  CATعملیاتی

خزانه سؤال

total CAT
سطوح توانایی

-4

- 3/ 5

-3

- 2/ 5

-2

- 1/ 5

-1

- 0/ 5

0

0/ 5

1

1/ 5

2

2/ 5

3

3/ 5

4

کل

OP

11903

0OP
/04
0/03

0/05

0/04

0/04

0/04

0/008

0/001

0/001

0/002

0/01

0/02

0/004

0/03

0/07

0/07

0/08

0/548

)R (ROP_1

12000

0/004

0/003

0/0025

0/001

0/0008

0

0

0

0

0

/002

0/0008

0/001

MRP
)(ROP_2

12000

0/004

0/003

0/002

0/003

0/003

0/001

0

0

0

0

0/001

0/0007

0

0

0/0002

0/0004

0/0006

0/001

0/002

0/003

0/005

0/03

0/02
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MTI
)(ROP_3

12000

0/004

0/004

0/003

0/002

0

0/001

0

0

0

0

0/001

0/0006

0/0006

0/0005

0/0004

0/001

0/001

0/02

ب) ساخت و طراحی CATهای شبیهسازیشده آزمون تولیمو به همراه
خزانههای سؤال بهینه با در نظر گرفتن تعادل محتوایی و کنترل مواجهه بیش از
حد سؤال با b-bin=0.2
در این مرحله ،ویژگیهای آزمونهای  CATشبیهسازی شده به صورت زیر
است :آزمونهای  CATبا خزانههای سؤال بهینه ،با سه روش  MTI ،MRP ،Rبا
پهنای  ،b-bin = 0.2میزان  a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = 0.4و با روش
کنترل مواجهه  ،S-Hطراحی شدند .توزیعهای هر کدام از سه محتوا در جدولهای
جداگانه گزارش شده است .جدول ( )13اندازهها و خالصه آمارههای مربوط به
پارامترهای سؤال در خزانههای سؤال بهینه و عملیاتی را در سه محتوا ارائه کرده
است .نتایج نشان داد که با وجود کنترل مواجهه سؤال در این مرحله ،خزانههای سؤال
بهینه باز هم شامل حداقل تعداد سؤال هستند .در این مرحله هم همانند خزانههایی که
بدون کنترل مواجهه ایجاد شدند ،هر سه خزانه بهینه دارای سؤالهای با دامنه
وسیعتری در سطوح دشواری هستند و میانگین پارامتر دشواری باالتری دارند .در این
مرحله نیز خزانههای بهینه  MTIدر هر سه محتوا دارای حداقل تعداد سؤال است.
ولی خزانههای بهینه  MRPدر مقایسه با خزانههای  MRPکه کنترل مواجهه سؤال
نداشتند ،به تعداد سؤالهای بسیار بیشتری نیاز دارند .همچنین ،نسبت به دو خزانه
دیگر با شرایط مساوی نیز به سؤالهای بیشتری نیاز دارند .در این مرحله نیز
خزانههای  MTIدارای حداقل میانگین پارامتر  aو خزانههای بهینه  MRPدارای
بیشترین مقدار پارامتر  aهستند .خزانههای  MTIبه دلیل ماهیت ایجاد سؤالهاشان
دارای حداقل میزان پراکندگی در پارامتر  aهستند .شکل توزیع پارامترهای سؤال در
هر سه خزانههای سؤال بهینه مشابه خزانههای سؤال بهینه در مرحله قبل است ،با این
تفاوت که میانگین ضریب تشخیص در هر سه خزانه نسبت به خزانههای مرحله قبل
باالتر است .بررسی نتایج عملکرد این CATها در جدول ( )14آورده شده است.
برآورد توانایی در هر سه خزانه بهینه و عملیاتی ،دارای سطح معینی از اریب منفی
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است ،ولی مقدار این اریبها بسیار ناچیز است .میانگین مجذور خطا ( )MSEبرای
برآورد پارامتر توانایی در خزانههای سؤال بهینه کوچکتر از خزانه سؤال عملیاتی
است .در میان خزانههای سؤال بهینه MRP ،عملکرد بهتری در این شاخص برای
برآورد توانایی نشان میدهد ،زیرا سؤالهای با ضریب تشخیص باالتری دارند؛
بنابراین ،برآورد توانایی را با دقت بیشتری برآورد میکند .همچنین ،خزانههای سؤال
بهینه دارای نرخ همپوشی تست پایینتری هستند ،با وجود اینکه سؤالهای کمتری
دارند .نتایج جدول ( )15نشان میدهد که در بخش اول ،دوم و سوم خزانههای
بهینهای که با روش  Rدارای بیشترین نرخ مواجهه هستند و با اینکه بیشترین تعداد
سؤال را دارد ،دارای نرخ باالتری از مواجهه است .در این مرحله نیز خزانههای MTI
دارای کمترین نرخ مواجهه هستند .البته نتایج خزانههای  MTIو  MRPدر نرخ
مواجهه سؤال ،بسیار مشابه است .این نتایج نشان میدهد که با وجود اینکه ،خزانههای
 MTIدارای تعداد سؤال کمتری هستند ،نرخهای مواجهه کمتری دارند .همانطور که
جدول ( )14نیز نشان داد ،نرخ سؤالهای کممواجهه شده در خزانههای سؤال بهینه
 MTIنیز کمتر از بقیه است ،همه این نتایج گویای بهصرفه بودن این نوع خزانهها
است.
جدول ( )13اندازه خزانه سؤال و آمارههای پارامتر سؤال ،با  ،)b-bin=0.2( S-Hبا تعادل
محتوا

a

c

b

خزانه سؤال

اندازه خزانه

میانگین

انحراف استاندارد

حداکثر

حداقل

میانگین

انحراف استاندارد

حداکثر

حداقل

میانگین

انحراف استاندارد

حداکثر

حداقل

)Content 1(structure

OP

400

0/63

0/25

2/15

-0/05

-0/02

1/13

3/981

-2/596

0/07

0/022

0/2179

0/0005

ROP_4

313

1/901

0/301

3/024

0/902

-0/0346

0/998

3/998

-2/989

0/048

0/0723

0/43

0/001

0/001

0/483

0/037

0/084

-3/184

3/998

1/014

-0/00461

0/948

2/786

0/299

2/125

310

ROP_5

0/0015

0/46

0/019

0/083

-3/495

3/993

1/102

-0/0496

1/104

2/523

0/274

1/829
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ROP_6

ROP_4

328

1/769

0/298

3/006

0/918

0/00428

1/001

3/582

-3/552

0/081

0/028

0/492

0/002

OP

500

0/54

0/41

3/889

0/166

1/97

1/82

5/689

-2/409

0/08

0/012

0/192

0/004

0/087
0/182
-3/482

0/089
0/176
-3/579

ROP_6

275

1/542

0/286

2/502

1/087

-0/0368

1/122

ROP_5

304

2/610

0/304

3/183

1/086

0/215

1/003

3/997

0/458

0/445

3/782

0/003

0/007

ROP_4

319

1/987

0/274

3/154

0/905

-0/0948

1/182

3/593

-3/587

0/179

0/091

0/46

0/004

OP

500

1/19

0/64

3/93

0/245

0/97

0/77

4/84

-1/758

0/21

0/099

0/476

0/091

0/068
0/042
-3/495

0/071
0/044
-3/647

ROP_6

271

1/613

0/267

2/528

1/189

-0/02180

1/118

ROP_5

301

2/289

0/3012

3/186

0/938

0/0549

1/092

3/994

0/421

0/469

3/996

0/004

0/001
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Content 2 (reading)

Content 3 (listening)
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نتایج ارزیابی عملکرد خزانههای سؤال بهینه شبیهسازی شده با در نظر گرفتن
تعادل محتوایی در اجرای  CATآزمون تولیمو و با کنترل مواجهه سیمپسون-هتر (b-
)bin=0.2
جدول ( )14خالصه آمارههای عملکرد  CATبا  ،)b-bin=0.2( S-Hبا تعادل محتوا
آمارهها

OP
-0/0114

R
-0/0010

MRP
-0/00011

MTI
-0/00062

MSE
کجی نرخ مواجهه

0/01745

0/01265

0/0073

0/01124

98/856

30/252

26/741

26/994

نرخ همپوشی سؤال

0/5173

0/2243

0/2367

0/2401

8/%669

5/%153

4/%635

3/%872

51/%126

23/%086

24/%42

17/%32

54/%8

3/%4

2/%5

2/%6

1400

960

915

834

Bias

درصد سؤالهای با نرخ مواجهه بزرگتر

از 1
3
درصد سؤالهای با نرخ مواجهه کوچکتر

از 0.02

درصد تستهایی که از قیود تست تخطی
دارند
اندازه خزانه سؤال

نتایج مربوط به جدولهای (16و )17نشان داد که در  CATعملیاتی در تمام
سطوح توانایی درصد فراوانی نسبی تخطی بیشتر از CATهای شبیهسازی شده است.
در خزانه بهینه  Rمیزان تخطیها در دو دامنه توانایی بیشتر است و تقریباً الگویی
مشابه با خزانه عملیاتی دارد .در خزانههای بهینه  MRPو  MTIدر سطوح پایین
توانایی میزان تخطی از قیود بیشتر است .در خزانه  MRPدر سطوح باالی توانایی به
دلیل وجود سؤالهای بیشتر ،تخطی از قیود در تستهایی که سرهم شدند ،به حداقل
خود رسیده است .در هر سه خزانه سؤال بهینه ،میزان تخطی از قیود محتوایی تستها
بیشتر از زمانی است که کنترل مواجهه سؤال وارد نشده بود؛ این نتیجه دلیلی بر این
امر است که وارد کردن کنترل مواجهه  S-Hبر انتخاب سؤالها تأثیر میگذارد و این
امکان وجود دارد که برنامه  ، CATسؤالی را برای اجرا انتخاب کند که کامالً با قیود
محتوایی هماهنگ نباشد و در عمل میزان این تخطیها را بیشتر کند .میزان اریب در
هر چهار خزانه منفی و بسیار کوچک است .زمانی که مواجهه سؤال کنترل میشود،
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این میزان اریب کمتر از زمانی است که کنترل نمیشود .زمانی که عامل  S-Hدر
شبیهسازی وارد نشده است ،خزانه  MTIدارای بهترین عملکرد از نظر دقت
اندازهگیری توانایی است .در مرحله قبل ،خزانه  MRPو  Rدارای خطاهای
اندازهگیری تقریباً مشابهی بودند .دلیل اینکه خزانه  MTIدر مرحله قبل دارای خطای
اندازهگیری توانایی کمتری نسبت به  MRPبود ،این بود که در طراحی این خزانه در
طول پیوستار توانایی میزان آگاهیهای متفاوتی وارد شد که با کدهای محتوایی
هماهنگ بود .تعامل میزان آگاهی با کدهای محتوایی باعث میشد که دقت
اندازهگیری باال رود .امّا زمانیکه عامل  S-Hوارد شد ،خزانه  MTIدارای دقت
اندازهگیری کمتری است نسبت به زمانی که  S-Hوارد نشده بود؛ زیرا سؤالهایی که
دارای میزان آگاهی متناسب با دامنه توانایی مورد نظر و کد محتوایی مناسب بودند،
بیشتر از  0/33ارائه شده و برای کنترل این قضیه ،برنامه مجبور شد که از سؤالهای
binهای همجوار استفاده کند که باعث شد دقت اندازهگیری کاهش یابد .در این
مرحله ،خزانه  MRPدارای بهترین عملکرد از نظر خطای اندازهگیری برآورد توانایی
است .در مجموع ،هر سه خزانه بهینه در هر دو مرحله بهتر از خزانههای سؤال
عملیاتی از نظر اندازه خزانه ،دقت اندازهگیری و امنیت آزمون عمل کردند .در کل،
بررسی مالک دقت اندازهگیری توانایی در هر یک از سطوح توانایی نشان داد
خزانههای سؤالی که با کنترل مواجهه سؤال طراحی میشوند ،دارای دقت بیشتری
هستند نسبت به خزانههایی که بدون کنترل مواجهه طراحی میشوند .این نتیجه به
دلیل این است که سؤالهای اضافه شده به خزانههای بهینه با کنترل مواجهه S-H
دارای سؤالها ی با ضرایب تشخیص باالتری هستند .در کل ،به نظر میرسد که خزانه
 MTIاز سؤالهای موجود در خزانه استفاده بیشتری میکند و دارای حداقل
سؤالهای کممواجهه شده است .همچنین ،از نرخ همپوشی تست کمی با وجود اینکه
دارای حداقل تعداد سؤال است ،برخوردار است .درمجموع ،بدون توجه به عامل S-
 ،Hخزانههای بهینه  MTIنسبت به خزانههای  Rو MRPدارای سؤالهای کمتری
هستند و از امنیت باالیی نیز برخوردارند و از سؤالها استفاده بیشتری میکنند.
خزانههای  MRPزمانی که عامل  S-Hوارد میشود ،دارای دقت اندازهگیری باالتری
است ولی از نظر اقتصادی به صرفه نیست .بنابراین ،پیشنهاد میشود زمانیکه بهصرفه
بودن طراحی خزانه های سؤال ،تعادل محتوایی و امنیت آزمون عامل بسیار مهمی
است ،برای کاهش تعداد سؤالهای مورد نیاز در خزانه  CATاز روش  MTIاستفاده
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شود .همچنین ،نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که وقتی عامل S-H
وارد میشود ،در هر سه خزانه سؤال بهینه ،میزان تخطی از قیود محتوایی تستها
بیشتر از زمانی است که  S-Hوارد نشده بود؛ این نتیجه دلیلی بر این امر است که
وارد کردن کنترل مواجهه  S-Hبر انتخاب سؤالها تأثیر میگذارد و این امکان وجود
دارد که برنامه  ،CATسؤالی را برای اجرا انتخاب کند که از قیود محتوایی تخطی
دارد.
جدول ( )15درصد سؤالهای بیش مواجهه شده و کم مواجهه شده در هر محتوا
آماره

بخش 2

نرخ مواجهه بزرگتر

سؤال9های با
درصد/%81

5/%64

4/%87

4/%189

7/%58

5/%52

4/%92

3/%75

7/%08

5/%26

4/%16

از

خزانههای سؤال

OP

R

MRP

MTI

OP

R

MRP

MTI

OP

R

MRP

MTI
3/%92

1
3

بخش 1

بخش 3

اندازه خزانه

400

313

301

271

500

319

304

275

500

328

310

288
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جدول ( )16تعداد تستها بر اساس تخطی از قیود محتوایی در CATها ،بدون عامل کنترل
مواجهه S-H
خزانه سؤال

total CAT
سطوح توانایی

-4

- 3/ 5

-3

- 2/ 5

-2

- 1/ 5

-1

- 0/ 5

0

0/ 5

1

1/ 5

2

2/ 5

3

3/ 5

4

کل

OP

11903
)R (ROP_4

60

43

33

24

15

6

6

12

6

4

27

12

18

18

24

36

60

12000

357

476

595

357

357

357

95

11

11

22

119

238

47

357

833

833

952

6017

404

12000
MRP
)(ROP_5

60

49

31

48

31

21

7

9

0

0

18

7

6

0

4

4

0

295

12000
MTI
)(ROP_6

54

48

37

30

24

12

24

12

0

9

4

7

6

0

9

13

18

307
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جدول ( )17درصد تستها بر اساس تخطی از قیود محتوایی در CATها ،بدون عامل کنترل
مواجهه S-H

خزانه سؤال

total CAT
سطوح توانایی

-4

- 3/ 5

-3

- 2/ 5

-2

- 1/ 5

-1

- 0/ 5

0

0/ 5

1

1/ 5

2

2/ 5

3

3/ 5

4

کل

OP

11903

0/03

0/04

0/05

0/04

0/04

0/04

0/008

0/001

0/001

0/002

0/01

0/02

0/004

0/03

0/07

0/07

0/08

0/548

)R (ROP_4

12000

0/005

0/0036

0/0028

0/002

0/0013

0/0005

0/0005

0/001

0/0005

0/0003

/0023

0/001

0/0015

0/0015

0/002

0/003

0/005

0/034

MRP
)(ROP_5

12000

0/005

0/0041

0/0026

0/004

0/0026

0/0018

0/0006

0/0008

0

0

0/0015

0/0006

0/0005

0

0/0003

0/0003

0

0/025

MTI
)(ROP_6

12000

0/0045

0/004

0/0031

0/0025

0/002

0/001

0/002

0/001

0

0/0008

0/0003

0/0006

0/0005

0

0/0008

0/0011

0/0015

0/026
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 -3مقایسه عملکرد CATهای طراحی شده بر اساس خزانه سؤال بهینه و
 CATطراحی شده بر اساس خزانه سؤال عملیاتی
الف) بررسی نسبت کارایی1میانگین مجذور خطاهای برآورد پارامتر توانایی
به منظور بررسی کارایی هر یک از مدلهای طراحی شده  ،CATدر این بخش
کارایی هر مدل نسبت به مدل دیگر ارزیابی شده است .بر این اساس ،مقدار میانگین
مجذور خطا در هر مدل بر مدل دیگر تقسیم شده و اگر حاصل این تقسیم کوچکتر
از یک بود ،مدلی که در صورت قرار دارد کاراتر است و بالعکس (چانگ و یینگ،
1999؛ ریکیسی .)2005 ،به عبارت دیگر ،اگر رابطه زیر بین دو مدل برقرار باشد ،مدل
اول ،مدلی با کارایی بیشتر است و میزان میانگین مجذور خطاهای کمتری دارد .در
جدول ( ،)18نتایج مربوط به مقایسه تمام MSEهای ممکن الگوهای طراحی شده
برای CATهای شبیهسازی شده و عملیاتی را ارائه کرده است .با بررسی خانههای
این ماتریس میتوانیم ،کارایی هریک از مدلها را نسبت به هم بررسی کنیم .در
مجموع ،نتایج نشان میدهد که هر  6الگوی خزانه سؤال بهینه ،از خزانه عملیاتی
کاراتر است .بنابراین ،طراحی سؤال به منظور اجرای آزمون  CATاز طراحی سؤال
برای آزمونهای مداد-کاغذی ،بهمراتب بهصرفهتر و بهینهتر است .همچنین ،در بین
خزانههای بهینه نیز  ROP_5از همه کاراتر است.

MSE1
 1  MSE1  efficiency 
MSE2
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جدول ( )18مقایسه  MSEها در الگوهای  CATشبیهسازی شده و عملیاتی (کارایی الگوها)
خزانه سؤال
ROP_1

0/01267

ROP_1

0/73

-

0/92

1/67

1/001

1/74

1/03

ROP_2

0/01138

ROP_2

0/65

0/90

-

1/49

0/90

1/56

0/93

ROP_3

0/0076

ROP_3

0/44

0/60

0/64

-

0/60

1/04

0/62

ROP_4

0/01265

ROP_4

0/72

0/72

1/11

1/66

-

1/73

1/03

ROP_5

0/0073

ROP_5

0/42

0/42

0/65

0/96

0/58

-

0/60

ROP_6

0/01124

ROP_6

0/64

0/88

0/98

1/47

0/89

1/54

-

OP

MSE

ROP_1

ROP_2

ROP_3

ROP_4

ROP_5

ROP_6

OP

0/01745

OP

-

1/38

1/53

2/29

1/38

2/39

1/43

ب) بررسی نتایج مقایسه کجی توزیع نرخ مواجهه سؤال در الگوهای CAT
شبیهسازی شده بر اساس خزانه سؤال بهینه و  CATعملیاتی

آماره   2برای اندازهگیری میزان کجی توزیع مواجهه سؤال ،به کار میرود
(چانگ و یینگ .)1999 ،این آماره اختالف بین نرخهای مواجهه سؤال مشاهده شده و
ایدئال را محاسبه و مقدار اثربخشی استفاده از خزانه سؤال به کار رفته برای  CATرا
نیز تعیین میکند .مقدار

2

پایین نشان میدهد که بیشتر سؤالها استفاده شدند.

نسبت اندازههای   2از توزیع  Fپیروی میکند .همچنین میتوان برای مقایسه
نرخهای مواجهه سؤال در دو روش ،فرمول زیر را به کار برد:
method 2
i
Fmethod ,method 
i
j
 2method
j

اگر  F 1باشد ،پس روش اول نسبت به روش دوم ،از نظر تعادل کلی نرخهای
مواجهه سؤال بهتر در نظرگرفته میشود .نتایج جدول ( )19نشان میدهد که سؤالها
در خزانههایی که با وارد کردن عامل  S-Hشبیهسازی شدهاند (یعنیROP_4, ،
 ،)…,ROP_6بهطور متعادلتری از سؤالها استفاده میکنند .با اینکه دارای تعداد
سؤالهای بیشتری هستند ،چون از مواجهه بیش از حد سؤال و همچنین کم مواجهه
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شدن سؤالها ،حداقل تا نرخ  ،0/02جلوگیری میکنند ،استفاده از خزانه سؤال را
متعادلتر میکنند .بررسی خانههای ماتریس باال ،نشاندهنده آن است .این نتایج
گویای این مطلب است که تعداد یا اندازه خزانه سؤال ،عامل تعیینکنندهای برای
میزان کجی نرخ مواجهه نیست .تنها تفاوت آنها وارد شدن عامل تعادل محتوایی
است.
جدول ( )19مقایسه نتایج میزان تعادل کلی نرخهای مواجهه سؤال در الگوهای CAT
شبیهسازی شده
J1

ROP_1

ROP_2

ROP_3

ROP_4

ROP_5

ROP_6

خزانه

method 2

J2

J3

J4

J5

J6

J7

OP

98/856

I1

OP

*

1/92

2/04

2/27

3/27

3/69

3/66

ROP_1

51/40

I2

ROP_1

0/52

*

1/06

1/18

1/70

1/92

1/90

ROP_2

48/436

I3

ROP_2

0/49

0/94

*

1/11

1/60

1/81

1/79

ROP_3

43/494

I4

ROP_3

0/44

0/85

0/90

*

1/44

1/62

1/61

ROP_4

30/252

I5

ROP_4

0/31

0/59

0/62

0/70

*

1/13

1/12

ROP_5

26/741

I6

ROP_5

0/26

0/52

0/55

0/61

0/88

*

0/99

ROP_6

26/99

I7

ROP_6

0/27

0/53

0/56

0/62

0/89

1/009

*

x
j

 2method

OP

سؤال

2

i

بحث و نتیجهگیری
هدف از اجرای این پژوهش ،طراحی از طریق استخراج یک مدل بهینه  CATو
کاربرد آن برای اجرای آزمون تولیمو به شیوه سنجش انطباقی کامپیوتری در سازمان
سنجش آموزش کشور بود .برای محقق کردن این هدف ،براساس تلفیق دو رویکرد
برنامهنویسی خطی و روش مونتکارلو ،به شش روش ،خزانههای سؤال بهینه برای
آزمون  CATشبیهسازی شده ،طراحی شد .همچنین ،با یک بررسی تجربی ،بهترین
روش برآورد پارامتر توانایی و مناسبترین مالک توقف آزمون برای اجرای آزمون
تولیمو به شکل  CATاستخراج شد .سپس یک برنامه عملیاتی  CATبرای آزمون
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تولیمو به زبان  PHPنیز نوشته شد .در آزمون  CATعملیاتی ،ویژگی سؤالها بر
اساس سؤالهای اجرا شده واقعی در ده دوره آزمون مداد-کاغذی و پارامترهای
توانایی آزمودنی ها نیز بر اساس اجراهای واقعی آن ده دوره به دو شیوه بیشینه
درستنمایی و پسین مورد انتظار مدرجسازی و در پایگاه داده MYSQL
ذخیرهسازی شدند ،تا بر این اساس ویژگی کامل یک  CATعملیاتی بازسازی شود.
بنابراین ،در برنامه  ،CATخزانه سؤال و ویژگیهای محتوایی آن همانند آزمون مداد-
کاغذی بود و ارائه بیش از حد سؤالها با روش کنترل مواجهه سیمپسون-هتر کنترل
شد .برای استخراج بهترین برنامه  CATعملیاتی ،هشت طرح مختلف بر اساس شیوه
برآورد پارامتر توانایی و مالک توقف آزمون برنامهریزی شد .نتایج این مطالعه نشان
داد که برای آزمون تولیمو ،بهترین روش برآورد پارامتر توانایی ،روش بیشینه
درستنمایی است و بهترین مالک طول ثابت  140سؤالی .در پایان نتایج CATهای
شبیهسازی شده و عملیاتی با یکدیگر و همچنین با آزمون مداد-کاغذی مقایسه شد.
یکی از حوزههایی که در آن استفاده گستردهای از  CATشده است ،سنجش
مهارت و توانایی زبان انگلیسی است .این نوع سنجش طی دو دهه اخیر رشد
فزایندهای داشته است .آزمونهایی از قبیل  GRE ،TOFELو  GMATامروزه به
شکل آزمون  CATاجرا میشود (رادنر .)2010 1،مطالعات تجربی سیستماتیکی روی
کاربرد  CATدر مورد مهارت زبان صورت گرفته است ،شامل مهارت شنیداری
(دانکل1999 2،؛ مادسن ،)1991 3،مهارت خواندن (چالهوب-دیلول1999 4،؛ کایا-
کارتون ،کارتون و داندونولی )1991 5،و مهارت واژگان (الفر و گلدشتاین.)2004 6،
مطالعات پیشین در مورد آزمون  CATواژگان نشان داد که  CATمیتواند به سطوح
برابر یا باالتری از اعتبار و روایی نسبت به آزمونهای مداد-کاغذی حتی با تعداد
سؤالهای کمتر برسند (برای مثال ویزپل1993 7،؛ 1998؛ ویزپل و همکاران.)1994 ،
اغلب مطالعات انجام گرفته در مورد آزمون  CATمهارت زبان نشان میدهد که
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 CATنسبت به آزمونهای مداد-کاغذی به تعداد سؤال کمتری نیاز دارد (ون-تاو-
تسنگ ،)2016 ،امّا اینکه آیا میتواند پارامتر توانایی آزمودنیها را با دقت بیشتری
برآورد کند ،سؤالی است که ذهن مؤسسات اجرایی آزمونها را به خود جلب کرده
است .اجرای آزمون انطباقی بهخصوص اگر به شیوه کامپیوتری اجرا شود ،هزینههای
اولیه سنگینی را متحمل شرکت های برگزاری آزمون خواهد کرد ،از اینرو اگر مزیت
 CATکه اجرایی دقیق و بهینه برای برآورد توانایی است ،برقرار نشود ،فایده و مزیتی
برای این مراکز نخواهد داشت .از اینرو ،برای بررسی این امر مهم ،پژوهش حاضر به
بررسی و استخراج یک مدل بهینه برای اجرایی شدن  CATدر سازمان سنجش
آموزش کشور پرداخته است .به منظور عملیاتی کردن این اجرا ،مورد مطالعه در
پژوهش حاضر ،آزمون تولیمو بوده است .نتایج پژوهش نشان داد که به دلیل آنکه
سازمان سنجش آموزش کشور دارای خزانه سؤال بسیار بزرگ و مناسبی برای آزمون
تولیمو است ( 135دوره آزمون تولیمو اجرا شده است که تقریب ًا باید حدود 18900
سؤال در خزانه سؤال وجود داشته باشد .البته ما سؤالهای تکراری خزانه سؤال و نیز
سؤالهای طراحی شده موجود که هیچگاه اجرا نشدهاند را در نظر نگرفتهایم) ،امکان
اجرایی شدن این آزمون به شیوه  CATممکن است .در این پژوهش تنها از  10دوره
از  135دوره برگزار شده آزمون نمونهگیری شد ،و تنها از یک خزانه سؤال 1400
تایی برای مدرجسازی و طراحی آزمون  CATاستفاده شد ،امّا نتایج نشان داد که
 CATعملیاتی شکاف زیادی در شاخصهای ارزیابی و برآورد توانایی نسبت به
 CATبهینه شبیهسازیشده ندارد .البته این قابل ذکر است که مدلهای  CATکه بر
اساس خزانه سؤال بهینه ،شبیهسازی شدند از خزانه عملیاتی کاراتر و بهینهتر هستند،
این نکته کامال طبیعی است؛ زیرا طراحی سؤال بهمنظور اجرای آزمون  CATاز
طراحی سؤال برای آزمونهای مداد-کاغذی ،بهمراتب بهصرفهتر (یعنی به سؤالها
کمتری نیاز دارد) و بهینهتر (یعنی پارامتر توانایی را با دقت باالتری برآورد میکند)
است .این نتایج با مطالعه ریکیسی ( )2010نیز همخوان است .بنابراین ،خزانههای
سؤال در سنجش انطباقی باید به پیشفرضهای مدل روانسنجی که زیربنای
مدرجسازی ،اجرا و نمرهگذاری است ،توجه کنند .بنابراین ،تالشی که برای نوشتن
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خزانه سؤالهای سنجش انطباقی الزم است ،بسیار بیشتر از آزمونهای مداد-کاغذی
است (میلمن و آرتر .)1984 1،خزانه سؤال بهینه باید بر اساس مؤلفههای دیگر
 ،CATیعنی طول آزمون ،توزیع مورد انتظار توانایی در جامعه آزمودنیها ،برآورد
توانایی ،شیوههای انتخاب سؤال و نسبتهای مواجهه و نرخ همپوشی سؤال (آزمون)
نیز تعیین شود.
همچنین ،بررسی نتایج مربوط به شیوه برآورد پارامتر توانایی ،نشان داد که روش
 MIنسبت به روش  EAPاز دقت باالتری در برآورد پارامتر توانایی برخوردار است.
این نتیجه با پژوهش کلندر ( )2011همخوانی دارد .کلندر ( )2011هر دو روش را
برای برآورد پارامتر توانایی کارا نشان داد ،البته تنها بر اساس مالک همبستگی بین
برآورد توانایی  CATو مداد-کاغذی ،که مالک کافی برای ارزیابی نیست ولی با
پژوهش شریفی و همکاران ( )1395همخوانی ندارد .زیرا آنها نشان دادند که روش
 EAPدر برآورد توانایی دقت بیشتری دارد ،همچنین ،همبستگی بین برآورد توانایی
 CATو اجرای مداد-کاغذی باالتری دارد .یکی از دالیل متفاوت بودن نتیجه
پژوهش حاضر با این پژوهش ،میتواند این باشد که در آن مطالعه ،مواجهه بیش از
حد سؤال کنترل نشده بود و همچنین ،تعادل محتوایی در آزمون رعایت نشده بود.
دلیل دیگر این است که نوع این آزمون مالکمرجع است در صورتیکه آزمونی که در
آن پژوهش بررسی شد ،نرممرجع بود .دلیل آخر احتمالی ،میتواند این موضوع باشد
که در آن مطالعه ،آزمودنیهایی که در الگوی پاسخ خود سؤال غلط یا درست
نداشتند ،دارای برآوردی نامتناهی میشدند و از آزمون حذف میشدند ،ولی در
پژوهش حاضر برای رفع نقص این روش ،تا زمانی که آزمودنی پاسخ درست یا غلط
در الگوی پاسخ خود نداشت ،از روش برآورد اوون ( )1975استفاده میشد.
همچنین در خصوص شیوه انتخاب سؤال ،برخی از پژوهشها نشان دادند (چانگ،
 ،2014ژنگ و چانگ ،)2015 2،بهدلیل آنکه انتخاب سؤال در  CATبر اساس روش
بیشینه آگاهی مبتنی است ،زمانی که  CATبرای آزمونهای خطیر یا مقیاس وسیع
بهکار میرود ،قضیه برآورد توانایی را پیچیده و بغرنج میکند و گاهی باعث کمبرآورد
شدن یا بیشبرآورد شدن توانایی میشود .بنابراین ،پژوهشگران اندازهگیری
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چندمرحلهای )MST( 1را توسعه دادند ،تا به بیشبرآورد و کمبرآورد شدن پارامتر
توانایی کمک کند .در روش آزمونگیری یا اندازهگیری چندمرحلهای ( )MSTبر
اساس یک سؤال پارامتر توانایی آزمودنی برآورد نمیشود ،بلکه بر اساس یک مرحله
برآورد میشود .هر مرحله شامل تعدادی ماژول 2برنامه است ،درحالیکه هر ماژول
سطح دشواری متفاوتی دارد .این راهکار کمک میکند تا بیشبرآورد یا کمبرآورد
توانایی آزمودنیها در شروع آزمون کاهش یابد (چایمانکول ،پازایفول و
کانجانوواسی .)2016 3،در پژوهش حاضر ،سؤالها بهصورت چندمرحلهای اجرا نشده
است ،ولی بهتر است برای آزمونهایی شبیه آزمون تولیمو که یک آزمون خطیر است،
از این روش استفاده کرد.
همچنین ،نتایج مربوط به بررسی مالک توقف مناسب آزمون ،نشان داد که برای
اجرای آزمون تولیمو به شکل  ، CATطول ثابت ،بیشترین میزان دقت برآورد پارامتر
و همچنین همبستگی باالتر بین برآوردهای توانایی نسخه  CATو مداد-کاغذی را
نشان میدهد .این نتیجه با پژوهش گاردنر و همکاران )2004(4همخوان است .به بیان
آنها زمانی که مالک توقف آزمون طول متغیر بر اساس خطای استاندارد ثابت است،
کارایی سنجش انطباقی را پایین میآورد ،زیرا سؤالهای اضافی و غیر ضروری که با
محتواهای معین شده برای آزمون هماهنگ نیست ،برای آزمودنیهایی که به مالک
توقف آزمون نمیرسند ،ارائه میکند .برای آزمودنیهایی که زودتر به مالک توقف
آزمون میرسند ،گاهی تعادل محتوایی را کامل نمیکند و عادالنه بودن آزمون را زیر
سؤال میبرد .بنابراین ،میتوان اذعان داشت که برای آزمونهای مالکمرجع که تعادل
محتوایی از اهمیت بسزایی برخوردار است ،طول ثابت آزمون بهعنوان مالک توقف
آزمون بیشترین دقت را دارد و مالک خطای استاندارد ثابت ،تخطی از قیود را
باالمیبرد.
در خصوص تهیه خزانه سؤال بهینه برای اجرایی شدن  CATبرای آزمون تولیمو،
از بین سه مدل  MRP ،Rو  ،MTIالگوی ( ROP_5یعنی )MRP ،از همه کاراتر
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است .زیرا عالوه بر اینکه مواجهه سؤال را کنترل میکند ،سؤالهای متناسب با نوع
آزمون طراحی میکند .در طراحی سؤالها برای آزمونهای مداد-کاغذی اغلب
سؤالها بهشیوه تصادفی از نظر ویژگیهای سؤال طراحی میشوند ،مانند مدل  Rدر
طراحی خزانه سؤال .همانطور که نتایج این پژوهش نیز نشان داد ،این نوع طراحی
سؤال ،کمترین میزان دقت اندازه گیری و بیشترین تعداد سؤال استفاده نشده در خزانه
سؤال را ایجاد میکند .ولی از نظر اقتصادی به صرفه نیست .امّا پیشنهاد میشود زمانی
که به صرفه بودن طراحی خزانه های سؤال ،تعادل محتوایی و امنیت آزمون عامل
بسیار مهمی هستند ،برای کاهش تعداد سؤالهای مورد نیاز در خزانه  CATاز روش
 MTIاستفاده شود .همچنین ،در عمل باید ذکر کرد که ،خزانههای سؤال در آزمون
 CATایستا نیستند و باید پویا باشند .در اغلب برنامههای سنجش  ،CATتستها را
از خزانههای سؤال انتخاب میکنند ،بنابراین ،باید همواره سؤالهای جدید به صورت
متوالی پیشآزمون شوند و سپس به خزانه اضافه شوند .سؤالهای بسیار استفاده شده
یا قدیمی 1طی زمانهای متوالی از خزانه حذف شوند .بنابراین ،نظارت بر استفاده
مناسب از سؤالها و دوباره جایگزین کردن خزانه از سؤالهای جدید ،دو وظیفه مهم
مدیریت و محافظت از خزانه سؤال است (وندرلیندن و ولدکمپ .)2000 ،بنابراین با
ال
یک مدیریت دقیق بر خزانه سؤال آزمون تولیمو ،اجرای  CATبرای این آزمون کام ً
امکانپذیر است.
برای اجرایی شدن ساخت یک خزانه سؤال نسبتاً بهینه با امکانات فعلی سازمان
سنجش آموزش کشور ،نخست باید سؤالهای موجود در خزانه سؤال تولیمو توسط
روانسنجان ،مدرجسازی و سؤالهای مناسب بر اساس وزنهای محتواییشان در یک
سیستم بانک سؤال هوشمند ذخیرهسازی شوند .بهتر است سؤالها براساس مدل دو و
سه پارامتر لوجستیک مدرجسازی شوند .در مرحله دوم ،اطالعات کلی موجود در
خصوص پارامتر توانایی آزمودنیها در نرمافزار  CATذخیرهسازی شود و اجراهای
 CATبرای هریک از آزمودنیهای مفروض انجام گیرد ،در این مرحله پس از
اجراهای متوالی ،سؤالهای نامناسب حذف شوند .در مرحله سوم ،سؤالهایی تهیه و
طراحی شوند که برای اجراهای  CATمناسب باشند تا کارایی خزانه سؤال را باالتر
ببرند .طراحی خزانه سؤال بر اساس نتایجی که از شبیهسازی مونتکارلو (ریکیسی،
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 )2003و برنامهنویسی خطی ( WDMوندرلیندن )2010 ،استخراج شد ،الگوی بسیار
مناسبی برای طراحان سؤال بر اساس ویژگیهای آماری و غیر آماری است .نتایج
پژوهش حاضر نشان داد که ،در این نوع آزمون سرنوشتساز باید مواجهه سؤال
کنترل شود تا دقت اندازهگیری پارامتر توانایی باالتر رود.
همچنین ،در این پژوهش ،به دلیل اینکه امنیت آزمون تولیمو از اهمیت بسزایی
برخوردار است ،بهمنظور جلوگیری از افشای سؤالها از روش کنترل مواجهه سؤال
استفاده شد .که روش بسیار پیچیدهای در اجرای عملیاتی برنامههای  CATدر
آزمونهای خطیر است .همچنین ،بهتر است نحوه ارائه سؤال در نمایشگر کامپیوتر
بهشکلی تعبیه شود تا احتمال به خاطر سپردن متن سؤال و افشای آن در خارج از
محیط آزمون کاهش یابد (برای مثال ،فرصت دو بار خواندن برای هر سؤال و بین هر
سؤال  5ثانیه زمان گذاشتن) .اما مهمترین عامل برای کنترل افشای سؤالها ،اعمال
روشی پر قدرت در مواجهه بیش از حد سؤال است .در پایان ،هر برنامه CAT
بهویژه اگر به آزمونهای خطیر مربوط باشد ،باید بهروزرسانی شود؛ به همین دلیل،
باید در خصوص این آزمون ،همانطور که در قسمت یافتهها نیز ذکر شد ،خزانههای
سؤال برنامه  CATبرای دوره یکساله تهیه شود و برای جلوگیری از افشای
سؤالهای آن باید ساالنه خزانه سؤال ،بررسی و بهروزرسانی شود .همچنین ،نظارت و
نگهداری خزانه سؤال نیز مدنظر اجرا کنندگان قرار گیرد.
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