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هـدف ایـن پـژوهش سـاخت و رواسازی آزمون تشخیصی حساب  نارسایی پایه سوم                :هـدف 
 در این پژوهش پیمایشی، کتاب ریاضی پایه سوم دبستان          :روش. دبـستان شـهر اصفهان بود     

پس از آن   .  به دست آمد   91/0ضریب کریپندورف مبنی بر توافق تحلیل محتوا        . شدتحلـیل محتوا    
بـر اساس مقوله های استخراج شده و اهداف رفتاری هر مقوله و با توجه به نظریه شناختی بلوم     
و حجـم هـر مقـوله در کتاب ریاضی پایه سوم تعداد زیادی سؤال طرح و به طور مقدماتی اجرا                     

 پسر 155( نفری از دانش آموزان پایه سوم دبستان 300ی روی یک نمونه سپس فرم نهای. گردید
 به روش نمونه برداری خوشه ای چندمرحله ای از          1385-86که در سال تحصیلی     )  دختـر  145و  

نواحـی پنج گانه آموزشی شهر اصفهان انتخاب شده بودند، اجرا و پارامترهای سؤال آزمون بر                
 :یافته ها.  محاسبه گردید(IRT) پاسخ – و نظریه سؤال (CTT)اساس نظریه کالسیک آزمون 

 ضریب ،α=93/0(نـتایج نـشان داد کـه ایـن آزمـون دارای روایـی مطلـوب و نیز پایایی مناسب                  
.  به دست آمد   96/0 و   98/0آن به ترتیب    ) دقت(اسـت و حساسیت و ویژگی       ) 87/0= بازآزمایـی   

 پاسخ نیز نشان داد که همه       –یه سؤال    بر اساس نظر   b(g) و دشواری    a(g)پارامتـر تشخیصی    
و دشواری مطلوب اند و با مدل دو پارامتری         ) 5/0باالی  (سـؤال ها دارای توان تشخیص مناسب        

منحنی تابع آگاهی آزمون نیز نشان داد که مناسب ترین کاربرد           ). <05/0p(بـرازش کامـل دارند      
 ایـن آزمون دارای  :یرینتیجه گ.  اسـت  R+=6/0 تـا    R=-6/0آن در سـطوح توانایـی ریاضـی         

 .ویژگی های روان سنجی مناسب برای تشخیص کودکان حساب نارسای پایۀ  سوم می باشد

 
  (IRT) پاسخ –، نظریه سؤال (CTT)زمون تشخیصی، حساب نارسایی، نظریه کالسیک آزمون  آ:  واژه هاکلید
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 1مقدمه

 
ریاضـی یکی از درس هایی است که با  وجود توجه زیادی که              

دارس بـــه آن  مـــی شـــود، یادگیـــری آن بـــرای بـــسیاری از  در مـــ
این در حالی است که معلمان می توانند        . دانـش آموزان مشکل است    

با ارزشیابی درست توانایی های ریاضی دانش آموزان، بازده تدریس          
خـود و در نتـیجه موفقیت تحصیلی و پیشرفت ریاضی دانش آموزان     

ف و نارسایی هایی ریاضی     زیرا شناسایی نقاط ضع   . را افـزایش دهند   
_____________________________________________ 

 .، دانشگاه اصفهاناصفهان، خیابان هزارجریب، گروه روانشناسی:   نشانی تماس -1
Email: icphaf@yahoo.com 

ــا ســطح     ــوزش ب ــواد درســی و روش آم کــودکان ســبب انطــباق م
از طـریق سـنجش و اندازه گیری        . یادگیـری دانـش آمـوز مـی گـردد         

روایـی و پایایـی مـی تـوان بـرنامه آموزشی درست و جامعی تدوین                
کـرد کـه بـه بهترین روش درک مفاهیم نظری ریاضی را با کاربرد               

 .مراه سازدآن در زندگی روزمره ه

دشـواری در فهـم روابط عددی برای برخی از کودکان از همان             
سـال های نخست زندگی  که سایر کودکان در شمارش، درک واحد،             
جورکـردن و مقایـسه تجاربـی بـه دسـت مـی آورنـد، آغاز می شود که                   
مـی تـواند کارکـردی پایـین تـر از حدانتظار را در آزمون های پیشرفت                 
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). 1380رمضانی، ( بـرای آنـان پـیش بینی کند     تحـصیلی دوران دبـستان    
حـساب نارسـایی کـه بـه عـنوان یـک اختالل در سومین نسخه دستنامه                 

ــی  ــاری اخــتالالت روان ــصی و آم ــی از ســال  ((DSM-III) 1تشخی یعن
ــد 1980 ــه بع ــام    )  ب ــی در انج ــبارت اســت از ناتوان ــردید، ع مطــرح گ

ورد مهـارت هـای حـساب با توجه به ظرفیت هوش و سطح آموزشی م              
انـتظار از کـودک کـه ایـن مهـارت ها می بایست به کمک آزمون های                

بر اساس ویراست چهارم    . میـزان شـدۀ  فـردی انـدازه گیـری شـده باشد             
-DSM) 2اصـالح شـده دسـتنامه تشخیـصی و آماری  اختالالت روانی            

IV-TR)        ،ایـن کـودکان در چهـار گروه از مهارت های زبانی، ادراکی 
 . ریاضیات مشکل دارندریاضی و توجهی مرتبط با

بـا وجـود اینکه این اختالل مشکل جدیدی تلقی نمی شود، اما             
 و فوکس،   3فوکس(ماهـیت آن تـا حـد زیـادی مـبهم مانـده اسـت                

بـه همـین دلـیل  پژوهشگران از این اختالل تقسیم بندی های              ). 2005
ــد    ــه داده ان ــتعددی ارای ــوردن(م ــیک4ج ــاپالن5، هان ؛ 2003، 6 و ک

همه گیری ) 2005(فـوکس و فوکس     ). 1989،    8 و آردیـال   7روسـلی 
و حمـید ) 1382(اخـتالل ریاضی را در دبستان پنج درصد، رمضانی         

 .  درصد برآورد کرده اند6/3 و 63/1در شهر تهران به ترتیب ) 1385(

در سـبب شناسـی ایـن اخـتالل  فرضیه هایی مطرح شده که در                
نتیک اشاره کرد   مجمـوع مـی تـوان به ترکیبی از تأثیرات محیط و ژ            

ــوئل9روســولی( ــید انجمــن روان پزشــکی   ). 2007، 10، ن ــه تأک ــنا ب ب
آمـریکا  تـشخیص قطعـی فقط پس از اجرای آزمون استانداردشده             
انفـرادی  در ریاضـی و کـسب نمـره ای بسیار پایین تر از سطح مورد                  

) بــر حــسب میــزان تحــصیالت و ظــرفیت هوشــی کــودک (انــتظار 
بنابراین تشخیص  ). 1383،  11ادوککـاپالن و س   (امکـان پذیـر اسـت       

صـحیح و دقـیق آن نیازمند اجرای یک آزمون تشخیصی استاندارد            
بـرای سـنجش این اختالل روش های رسمی و غیررسمی           . مـی باشـد   

مـتعددی طراحـی شـده اسـت کـه به عنوان نمونه می توان به آزمون                 
، بــه نقــل از 1988 (13 اشــاره نمــود کــه کنولــی12ریاضــی کــی مــت

این آزمون  .  هنجاریابی کرد  1988آن را در سـال      ) 1382رمـضانی،   
کـه بـه منظور تعیین نقاط قوت و ضعف دانش آموزان در حوزه های       

 خرده آزمون و سه بخش      13مخـتلف ریاضی به کار می رود،  شامل          
مفاهـیم اساسـی، عملـیات و کاربـردها است که از اهمیت آموزشی              

ن برای دانش  آموزان     این آزمون در ایرا   . تقـریبا یکسانی برخوردارند   
_____________________________________________               

ــردید   ــی گ ــومن،  (هنجاریاب ــماعیل و ه ــد اس ــون ). 1381محم آزم
دیگـری کـه بـرای سـنجش شایستگی ریاضی طراحی شده، آزمون             
شایـستگی اوترخت برای ریاضیات کودکان است، که شامل هشت          

؛ 1995، 14کرپـــرال( ســـوال اســـت  120مقـــیاس و در مجمـــوع  
وســیان و کـدیــور، ، بــه نقــل از عریــضی، کاو1992، 15انــدوریخت

پایایی سنجی  ) 1383(ایـن آزمون را عریضــی و همــکاران        ). 1383
در پـژوهش دیگـری چین آوه، عرب زاده و          . و رواسـازی کـرده انـد      

به ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیصی ریاضی       ) 1383(منشی زاده   
آنچه در این   .  ساله شهر شیراز پرداختند    13 تا   6بـرای دانـش آموزان      

رد تـوجه قـرار گرفت، این بود که با توجه به تنوع این              پـژوهش مـو   
احدی و کاکاوند،   (اخـتالل و یـک دسـت نـبودن ویژگـی هـای آن               

، بــه نظــر مــی رســد اســتفاده از یــک آزمــون اســتاندارد ملــی  )1382
پژوهـشگران را بـه نتـیجۀ مطلوبـی نرسانده و بر روایی محتوایی این               

گــر بــنا بــه نظــر از ســوی دی.  آزمــون هــا تأکــید خــاص نــشده اســت
 ،  18، لندرل )1997 (17، جوردن و مونتانی   )2005،  2003 (16باترورث

) 1992 (22 و آرام  21، یاماشیتا 20و آشکرافت ) 2004( و باترورث    19بـوان 
اگـر در مقوله شمارش زمان لحاظ نگردد، کودکان حساب نارسا نیز        
می توانند مانند سایر کودکان عادی به سؤال ها پاسخ  درست بدهند،        

آنهـا از راهکارهـای نادرست یعنی شمارش با انگشتان استفاده           زیـرا   
. کـرده و در مـدت زمـان طوالنـی تر پاسخ درست را ایجاد می کنند                

بنابـر این در این پژوهش، خرده آزمون شمارش زمان مند گردید و از     
ضــرایب (ســوی دیگــر بــرای دســتیابی بــه پارامتــرهای دقــیق ســؤال 

و تعیین  ) تـتا (آزمودنـی هـا     ، جامعـه آمـاری      )دشـواری و تشخیـصی    
  (CTT) 23منحنـی آگاهـی آزمـون عالوه بر نظریه کالسیک آزمون          

در  ایران بر اساس   . نیز استفاده شد   (IRT) 24 پاسـخ  -از نظـریه سـؤال    
 در زمینه ریاضیات هیچ آزمونی ساخته       (IRT) پاسخ   -نظـریه سـؤال   

_____________________________________________         
1- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-Third Edition 
2- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-Text Revision 
3- Fuchs   4- Jordan 
5- Hanich   6- Kaplan 
7- Rosselli   8- Ardila            
9- Rousselle   10- Noel 
11- Sadock  12- Key Math 
13- Conolly  14- Korporal 
15- Andoricht  16- Butterworth 
17- Montani  18- Landrel 
19- Bevan   20- Ashcraft 
21- Yamashita  22- Aram 
23- Classic Test Theory 24- Item-Response Theory 
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هدف این رویکرد   . نـشده و ایـن اولـین پـژوهش در این راستا است            
اسـت کـه عـالوه بـر بـرآورد دقـیق پارامتر های آزمون و سؤال،                 آن  

نارسـایی هـای نظـریه کالسـیک آزمـون، از جملـه وابستگی پارامتر               
بنابراین، ). 1371هومن،  (سـؤال بـه نمـونه خـاص را از مـیان بردارد              

مطالعـه حاضـر بـه مـنظور طراحی آزمون تشخیصی حساب نارسایی             
صفهان و بررسی ویژگی های     بـرای کـودکان پایه سوم دبستان شهر ا        

 .روان سنجی و هنجاریابی آن برای این کودکان انجام شد
 

 روش
 

 جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری 
جامعــه آمــاری ایــن پــژوهش کلــیه کــودکان دختــر و پــسر 

-86دبـستانی پایـه سـوم شهر اصفهان بودند که در سال تحصیلی              
از ). 1 جدول(کردند   در مدارس ابتدایی این شهر تحصیل می         1385

 و بـا در نظــر  2 و کالـتون 1ایـن تعـداد بــا اسـتفاده از فـرمول مــوزر    
گـرفتن دو درصـد بـرآورد نـسبت همه گیرشناسی این اختالل در              

 دانــش آموز 300جامعـه  و یــک درصد خــطای مورد پذیرش،          
از نواحی پنج گانه به عنوان نمونه انتخاب        )  دختر 145 پسر و    155(

 ). 1382ی، رمضان(شدند 

 تعداد افراد جامعه مورد بررسی به تفکیک ناحیه         1در جـدول    
بدین صورت که با مراجعه به ادارۀ       . آموزشـی و جنسیت آمده است     

کـل آمـوزش و پـرورش اصـفهان فهرسـت مدارس ابتدایی هر پنج               
ناحـیه  تهـیه شد و سپس با توجه به جمعیت دانش آموزان پایه سوم،                  

 و از میان آنها یک یا چند کالس به صورت           از هر ناحیه چند مدرسه    
 . تصادفی انتخاب گردیدند

 
 ابزار پژوهش و مراحل ساخت آن

برای تهیه پرسش های این آزمون ابتدا کتاب ریاضی پایه سوم           
 بـه وسـیلۀ تعـدادی از اساتید روان شناسی و علوم تربیتی، متخصصان              

 
 
 ک ناحیه آموزشی و جنسیت  تعداد افراد جامعه مورد بررسی به تفکی-1جدول 

  1ناحیه  2ناحیه  3ناحیه  4ناحیه  5ناحیه 

 پسر  993 1558 2753 3600 3308

 دختر 1005 1533 2528 3321 3103

 
 

روان سـنجی، پژوهشگران و سرگروه های آموزش ریاضی پایه سوم           
 به دست آمد    91/0 1تحلـیل محـتوا شد و ضریب توافق کریپندورف        

. افـق افـراد در تحلـیل محتوای این کتاب است          کـه نـشان دهـندۀ تو      
سـپس عـناوین مجددا به تأیید سرگروه های آموزشی رسید و سپس             

که همسو با نظریه ) 1965 (2سـؤال هـا بـا توجه به نظریه شناختی بلوم       
است، طرح  ) 1383، بـه نقل از چین آوه و همکاران،          1970 (3گانـیه 

به حجم آن در کتاب     تعـداد سـؤال های هر مقوله، با توجه          .  گـردید 
این مقوالت شامل نه حیطۀ اعداد، جمع و تفریق،         . ریاضی تعیین شد  

ارزش مکانـی، اندازه گیری، ضرب و تقسیم، هندسه، کسر و اعشار،            
سپس این سؤال ها مورد     . نـسبت و درصـد، تخمـین و حل مسأله بود          

 50(بررسـی مقدماتـی قـرار گرفتند و بعد  روی یکصد دانش آموز               
ــه صــورت انفــرادی و  . اجــرا شــدند)  پــسر50دختــر و  پرســش هــا ب

تـشریحی اجرا گردید و برای هر پاسخ درست نمره یک و برای هر              
نتایج تحلیل و پرسش ها از نظر       . پاسـخ غلـط نمـرۀ صـفر مـنظور شد          

 و  (α)، همسانی درونی    (d)، ضـریب تـشخیص      (p)سـطح دشـواری     
سماعیل و  محمد ا (روایـی، همـزمان با آزمون کی مت ریاضی ایران           

وکسلر، (و نمـره حـساب آزمون و وکسلر کودکان          ) 1381هـومن،   
 α(سـپس سـؤال هـای  دارای ضـریب باال            . محاسـبه گـردید   ) 1373

. انتخاب شدند ) 4/0باالی  (و ضـرایب تشخیص معنادار      ) 8/0بـاالی   
شرط الزم برای تحلیل    (بـرای کمـک بـه اسـتقالل موضعی سؤال ها            

درجه دشواری به طور تصادفی در      سؤال ها بر اساس     )  پاسـخ  -سـؤال 
 .هر خرده آزمون قرار داده شدند

 سـؤال باقـی مانـد و از آنجـا کـه ریاضـی یک                50در پایـان    
مجمـــوعه بـــه هـــم پیوســـته تلقـــی مـــی شـــود،آزمون تشخیـــصی 

نیـز کـه بـر اسـاس اصولی      )  سـوال  30(حـساب نارسـایی پایـه دوم        
 در  بــه ســؤال هــا اضــافه و∗مــشابه ایــن آزمــون ســاخته شــده بــود،

 سـؤال به عنوان آزمون تشخیصی حساب نارسایی پایه          80مجمـوع   
 -بـرای آگاهی از وضعیت هوشی و ادراکی       . پـنجم اجـرا گـردید     

دیداری  شرکت کنندگان عالوه بر اجرای آزمون هوش کودکان          

_____________________________________________ 
1- Mozer   2- Kalton 
3- Kripendorf  4- Bloom 
5- Ganie 

این مقاله قسمتی از پایان نامۀ دکترای روان شناسی با تأکید بر روان سنجی بود                 ∗
که ضمن آن برای هر پنج پایه دبستان، یک آزمون تشخیصی حساب نارسایی                 

 .ساخت و رواسازی شد
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 دیـــداری آنـــدره ری  -و آزمـــون ادراکـــی ) 1373وکـــسلر، (
خوردار کــه از روایــی و پایایــی مطلوبــی بــر ) 1371میرهاشــمی، (

بـودند، نمـرات روخوانـی فارسی، انشا و دیکته نیز از آنها پرسیده              
همچنـین طـی یـک مـصاحبه بالینـی از آنها خواسته شد متن               . شـد 

مشخــصی را بخوانــند و آن را بــرای آزمونگــر بازگــو کنــند و در 
مـواردی کـه شرکت کننده دچار مشکل ادراکی، بالینی یا هوشی            

ن فـرد دیگـری به طور تصادفی     بـود از نمـونه خـارج و بـه جـای آ            
ــد   ــی ش ــزین م ــتخاب و جایگ ــوب در   . ان ــان مطل ــین زم ــرای تعی ب

 درصــــد 70خــــرده آزمــــون شــــمارش، مــــدت زمانــــی کــــه 
؛ سیف،  1375،  2؛ ثرندایک 1373،  1آناسـتازی (شـرکت کنـندگان     

قـادر بـه پاسخ گویی سؤال ها بودند، به عنوان زمان مطلوب             ) 1375
نه دارای حساب نارسایی بر     بـرای تعیـین نمـو     . در نظـر گـرفته شـد      

اسـاس روش غیـرآزمون، بـه منظور تعیین نقطه برش ، حساسیت و              
و روایـی تشخیـصی سؤال های آزمون تشخیصی         ) دقـت (ویژگـی   

نهایـی، از آمـوزگار پایه سوم کالس مربوطه خواسته شد بر مبنای             
شـناخت فـردی، دانـش آموزانـی را کـه فقـط در درس ریاضی با                 

 درصد  10 (12نمرۀ کمتر از    .  معرفی کند   مـشکل روبـه رو بـودند،      
بــه عــنوان اولــین ضــابطه تعیــین گــردید و ســپس از ) پایــین توزیــع

-DSMآمـوزگار خواسـته شـد کـه بـه فهرست وارسی تشخیصی              

IV-TR               بـرای هـر مورد پاسخ دهد و پس از پاسخ دهی، ماده هایی 
کـه بـا بلـی پاسـخ داده مـی شدند جمع می شدند و در صورتی که                   

ــ ــاده   آزمودن ــار  م ــداقل چه ــی   11از (ی ح ــت وارس ــاده فهرس  م
پاسـخ داده بـود بـه عـنوان حساب نارسایی           » بلـی «را بـا    ) تشخیـصی 
 . نفر تعیین شدند25بدین ترتیب . تلقی می شد

ایـن آزمـون به وسیلۀ پژوهشگر و دانشجویان کارشناسی ارشد و            
نه کارشناسـی که در مورد ایجاد رابطه و برقراری ارتباط مؤثر و همدال            

با کودک و اجرای آزمون تجربه داشتند و آموزش کامل دیده بودند،            
 .  اجرا گردید1385-86در هفته های پایانی سال تحصیلی 

ــیک     ــریه کالس ــژوهش در نظ ــن پ ــؤال در ای ــرهای س پارامت
یعنــی نــسبت افــرادی کــه بــه (، ضــریب دشــواری (CTT)آزمــون 

 سؤال  )روایی(سـؤال هـا پاسـخ درسـت دادند، و ضریب تشخیص             
بـود کـه از طریق همبستگی دو رشته ای نقطه ای سؤال با نمره کل                

پایایــی از طــریق آلفــای کــرونباخ، بــازآ زمایــی و . بــه دســت آمــد

_____________________________________________   

) دقت(دونـیمه سـازی محاسـبه و  نقاط برش، حساسیت و ویژگی              
منظور از حساسیت .  تعیین شد  3سـؤا ل هـا از طـریق تحلـیل تمیـزی           

ساب نارسا از افراد عادی و      یـک آزمـون امکـان تـشخیص افراد ح         
یــک آ زمون، تــوان یــک آزمــون در  ) دقــت(مــنظور از ویژگــی 

پارامتـرهای سـؤال در این پژوهش       . تـشخیص مـوارد سـالم اسـت       
.  بــرآورد شــد(IRT) پاســخ -براســاس مــدل دو پارامتــری ســؤال

 و عامل   b(g)،  پارامتر دشواری     a(g)ضـرایب تـشخیص سـؤال هـا         
اهیت تشریحی این آزمون عامل      بـود کـه بـه دلـیل م         c(g)حـدس   

. حـدس در پاسـخگویی تأثیـر نداشـت و صـفر در نظـر گرفته شد                
در ایـن مدل، پارامتر     . بنابـراین از مـدل دو پارامتـری اسـتفاده شـد           

تـشخیص سـؤال بـه قدرت سؤال های یک آزمون  در تشخیص و               
). 1374،    5 و ین  4آلن(جداسـازی افراد قوی و ضعیف اشاره دارد         

 تغییـر مـی کـند کـه     5/2 تـا  5/0 در عمـل بـین   a(g)ۀ معمـوالً دامـن  
 نـشان دهـندۀ تـوان تشخیص پایین سؤال ها و            5/0مقادیـر کمتـر از      

، )1371هومن،  ) (که به ندرت به دست می آید      (مقادیـر بزرگتر نیز     
+ 5/2 تا   -5/2 اسـت که معموالً بین       b(g)پارامتـر دشـواری سـؤال       

ال نشان دهندۀ نقطۀ    پارامتر دشواری سؤ  . مقـیاس پـردازی مـی شـود       
 درصد آزمودنی هایی    50عطـف منحنـی شـاخص سؤال است که          

کـه در آن سـطح قـرار دارند جواب سؤال را می دانند یا می توانند                 
 ).1382ستاری، (جواب آن را پیدا کنند 

 پاسخ  -بـرای تعیین برازش سؤال ها با مدل دو پارامتری سؤال            
.  آنهـا تعیـین شد     مقادیـر مجـذور کـای محاسـبه و سـطح معـناداری            

 IRTبررسـی داده هـا نشان داد که برای احراز دو پیش فرض تحلیل               
 20 آزمـون،  بیش از       7 و تـک بعـدی بـودن       6یعنـی اسـتقالل موضـعی     

درصــد واریــانس  آ زمون در یــک عامــل قــرار مــی گیــرد کــه ایــن   
نـشان دهـنده برقـراری فـرض تـک بعـدی بودن است که اگر رعایت             

، به نقل از 1995باقی، (عایـت مـی شود   شـود  اسـتقالل نیـز قـدری ر     
بـرای کمـک بـه برقـراری این فرض سؤال هایی با             ). 1382سـتاری،   

در تمام مراحل از    . درجـه دشـواری هـای تـصادفی قـرار داده شـدند            
 .  استفاده شدBilog و SPSS ،Testfactنرم افزار های 

_____________________________________________     
1- Anastasia  2- Thorndike 
3- discrimination analysis 4- Allen 
5- Yen   6- local independence 
7- unidimensionality 
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 یافته ها
 

 و برای تعیین روایی صوری: روایی صوری و محتوایی آ زمون    
 :محتوایی این آ زمون مراحل زیر انجام شد

ــف ــتوا و     ) ال ــیل مح ــستان تحل ــوم دب ــه س ــتاب ریاضــی پای ک
 .مقوله های مختلف استخراج گردید

ضـریب توافـق کـریپندورف مبنـی بـر توافق تحلیل محتوا             ) ب
 .  به دست آمد91/0محاسبه شد که 

اهـــداف  آموزشـــی و رفـــتاری بـــر اســـاس مقـــوله هـــای  ) ج
 .تعریف و تدوین شدنداستخراج شده 

مهارت هایی که نشان دهندۀ محتوای مورد » ج«بر اساس بند    ) د
 .نظر بودند، تعیین شدند

صبح و  (از میان سؤال های امتحان های ریاضی دو نوبت           )  ـه
پایه سوم دبستان های نواحی پنج گانه آموزش و پرورش شهر         )  عصر

 . و بررسی شداصفهان خزانه ای  از سؤال های پنج سال اخیر تهیه

مجموعه ای از سؤا ل ها    »  هـ«تا  »  الف«بر اساس مراحل      )  و
 .طراحی و تنظیم شدند

ســؤال هــای نهایــی بــه وســیلۀ اســاتید گــروه علــوم تربیتــی و ) ز
روان شناســی، متخصــصان روان ســنجی، اســاتید راهــنما و مــشاور و  
سرگروه های آموزش ریاضی پایه سوم دبستان مورد بازنگری نهایی          

 بر اساس توافق در     (CVRi) گـرفت و نـسبت روایـی محتوایی          قـرار 
 79/0–82/0تعیـین روایـی محتوایـی سـؤال هـا محاسبه و دامنه  ای از         

بـه دسـت آمـد که معنادار و حاکی از روایی محتوایی باال و مطلوب           
 .این آزمون بود

ــبهم     )  ح ــای م ــؤال ه ــی، س ــرای مقدمات ــس از اج ــر  (پ از نظ
جدداً عبارت بندی و در صورت لزوم در شناسایی، م ) دانـش آمـوزان   

 .محتوای آنها تغییر داده شد

برای تعیین : روایـی آزمون تشخیصی حساب نارسایی پایه پنجم      
روایـی همـزمان ایـن آ زمون از خـرده آزمـون های مرتبط در آزمون                 

ــت     ــی م ــران ک ــی ای ــومن ،   (ریاض ــماعیل و ه ــد اس و ) 1381محم
) 1373وکسلر،  (آر  -خـرده آزمون حساب در آزمون هوش ویسک       

نتایج نشان داد که همبستگی بین همه خرده آزمون ها و           . اسـتفاده شد  
نمـره کـل ایـن آزمون و خرده آزمون های مرتبط در آزمون ریاضی               

) >001/0p( و معنادار بودند   87/0-89/0ایـران کی مت در محدودۀ       

کـه حاکی از روایی همزمان مطلوب خرده آزمون ها و نمره کل این              
 .  استآزمون

همچنـین همبستگی بین آزمون تشخیصی حساب نارسایی پایه         
 آر نیــز -ســوم و خــرده آزمــون  حــساب در آزمــون هــوش ویــسک 

معـنادار بـود کـه نـشان دهـندۀ روایـی همزمان و مطلوب این آزمون                 
 ).>79/0r=، 001/0p(است 

بــرای تعیــین روایــی تشخیــصی ســؤال هــای آ زمون تشخیــصی 
ن روی افراد عادی و گروه حساب نارسا        حـساب نارسـایی، این آ زمو      

 12 و با نمره کمتر از   DSM-IV-TRکـه بـر اسـاس فهرست وارسی         
ــد      ــیل ش ــرا و تحل ــده بــودند، اج ــتخاب ش ــی ان تحلــیل . در ریاض

MANOVA                سـؤال هـا نـشان داد کـه براساس همه سؤال ها می توان 
تفکیک ) >05/0p(افـراد حـساب نارسـا و عادی را به طور معناداری             

اگـر آزمونـی ایـن ویژگـی را داشته باشد، دارای روایی سازه              . کـرد 
 ).1376سرمد، بازرگان و حجازی، (است 

برای تعیین پایایی این     :پایایی آ زمون تشخیصی حساب نارسایی     
) همسانی درونی (آزمون از سه روش آلفای کرونباخ، دونیمه سازی         

ــی  ــبات(و بازآزمای ــتفاده شــد) ث ــرونباخ در . اس ــای ک  ضــرایب آلف
، در روش 93/0 و در کل 74/0 -92/0خـرده آزمـون ها در محدودۀ      

 و در 89/0 و در کـــل 71/0-91/0دونـــیمه ســـازی در محـــدودۀ   
.  بـه دست آمد    92/0 و در کـل      82/0-92/0بازآزمایـی در محـدودۀ      

بـرای تعیـین ضـریب بازآزمایی، شرکت کنندگان پس از چهار هفته     
 .مجدداً آزمون شدند

آزمـون تشخیصی   ) دقـت (ویژگـی     نقطـه بـرش، حـساسیت و        
 و  2-10نقطه برش در خرده آزمون ها در محدودۀ          :حـساب نارسـایی   

 درصد و 88-98، حـساسیت خرده آزمون ها در محدودۀ       51در کـل    
-96خرده آزمون ها در محدودۀ   ) دقت( درصد و ویژگی     98در کل   

 . درصد به دست آمد96  درصد و در کل 84

 در حد بسیار مطلوبی بود،      آزمون) دقت(حـساسیت و ویژگی       
 96 درصد موارد حساب نارسا و         99یعنـی بـا ایـن آزمـون مـی تـوان             

 . درصد موارد سالم را به درستی تشخیص داد
ضـرایب تشخیـصی و دشواری سؤال های آزمون براساس نظریه           

ضرایب تشخیصی   :(IRT) پاسخ   - و سؤال    (CTT)کالسـیک آزمـون     
 (CTT)نظریه کالسیک آزمون    و دشـواری سؤال های آزمون براساس        

 .  آورده شده است3 در جدول (IRT) پاسخ -و سؤال
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 مالحظــه مــی گــردد، ضــرایب  3همــان گــونه کــه در جــدول  

 نوسان دارد که    85/0 تـا    4/0 بـین    (rpbis)براسـاس نظـریه کالسـیک       
همچنین . نـشان مـی دهـد هـیچ یک از ضرایب، منفی و پایین نیست              

، ضرایب تشخیص   88/0 تا   28/0 بین   (Pi)ضـرایب دشواری سؤال ها      
a(g)پاســخ - براســاس نظــریه ســؤال (IRT) ــین ــا 5/2 ب ــا 523/0 ت  ب

هیچ یک از ضرایب    .  است 160/0 و انحـراف معیار      198/1میانگـین   
 با  -9/0 تا   000/3 نیز بین    b(g)ضرایب دشواری   .  نیست 5/0کمتر از   

ی مقادیر  سطح معنادار . است715/0 و انحـراف معیار      72/1میانگـین   
کـای دو سـؤال هـا نیـز نشان می دهد که همگی با مدل دو پارامتری                  

(2PLM) 05/0( برازش دارندp>.( 

)بررسـی پارامتر توانایی      )θ       آزمودنی ها در ریاضیات نیز نشان 
)داد کـه آ زمودنی ها دارای پارامتر توانایی         )θ 95/2  تا -139/2 بین 

 . هستند021/0 و انحراف معیار 435/1با میانگین 

رتـبه هـای درصدی نمرات در هر یک از خرده آزمون های آزمون              
 مالحظــه 4همــان گــونه کــه در جــدول  :تــشخیص حــساب نارســایی

می گردد، نمرات پنج درصد افراد در خرده آزمون شمارش کمتر از            
ه آزمون جمع و    هـشت، در خرده  آ زمون هندسه کمتر از دو، در خرد            

تفـریق کمتـر از هـشت، در خـرده آزمـون ضـرب و تقـسیم کمتر از              
هفـت، در خـرده آزمـون کسر و اعشار کمتر از دو، در خرده آزمون                
انـدازه گیـری کمتـر از هـشت، در خـرده آزمـون حل مسأله کمتر از            

 . است47هفت و درکل کمتر از 

 1  همان گونه که در شکل     :(TIF)منحنی تابع آگاهی آزمون     
مالحظه می شود، بیشترین میزان آگاهی دهندگی این آزمون در             

قرار گرفته که نشان دهندۀ آن است که         +  6/0 تا   -6/0فاصلۀ تتای   
این آزمون برای افرادی که دارای این سطوح توانایی هستند،                  

 میزان آگاهی دهندگی این   .  بیشترین و مناسب ترین کاربرد را دارد      
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بسیار +)  4(و بسیار باال    )  -4(یی بسیار پایین    آ زمون در سطوح توانا   
میزان آگاهی دهندگی این آزمون در این سطوح به           .  اندک است 

 . واحد می رسد2کمتر از 
مــدت زمــان الزم بــرای اجــرای خــرده آ زمون شــمارش در  

زمان الزم برای اجرای خرده آزمون شمارش در         :آزمـون تشخیصی  
ــرفت    ــر گ ــی در نظ ــدت زمان ــن آ زمون، م ــه  ای ــد ک ــد 70ه ش  درص

. آزمودنی ها در آن دورۀ زمانی توانستند به همۀ سؤال ها پاسخ بدهند        
 .  ثانیه به دست آمد50 دقیقه و 6این زمان در خرده آزمون شمارش 

 
 بحث

 
) 1383، به نقل از چین آوه و همکاران، 1988(نظر استیونس بـه   

 که  تعـداد روش هـای ارزشـیابی کـه طراحـی آنهـا بـه گونه ای باشد                 
مـستقیماً بـه آمـوزش هـای جبرانـی منجر شود اندک است، بنابراین               
هـدف اصــلی ایـن پــژوهش سـاخت و رواســازی آزمونـی دقــیق بــا     

بررسی . حداکثـر قـدرت تـشخیص مـوارد حساب نارسا و عادی بود            
آزمـون  هـای مختلفـی کـه در حـیطۀ ریاضـیات تدوین شده اند نشان          

رچه نقاط مثبت هم مـی دهـد کـه در هـر یـک از ایـن آزمـون هـا اگ          
مثالً در . وجـود دارد، امـا ضـعف هـای جـدی نیـز به چشم می خورد       

آزمـون تشخیـصی ریاضی فقط به ارزشیابی حل مسأله پرداخته شده    
و ) 1383، بـه نقل از چین آوه و همکاران،        1921روچ و همکـاران،     (

بــرای ارزیابــی ) 1974(یــا پرســشنامۀ ریاضــی پــیش دبــستانی کرانــر 
از سوی  . رد مفاهـیم کمـی کـودکان تهـیه شـده است           توانایـی کاربـ   

دیگـر برخی از این آزمون ها فقط برای پایه  های خاصی تهیه شده و                
در آنهـا بـه پیوسـتاری بـودن مفاهـیم و مهـارت های ریاضی توجهی                 
نـشده اسـت؛ مـثالً در آزمون تشخیصی ریاضی کالیفرنیا مخصوص            

بستانی کرانر برای   پایـه هـای سـوم تا هشتم،  پرسشنامه ریاضی پیش د            
به نقل از باس و وگن،  (کـودکان پـیش دبـستانی و پایـه اول دبستان            

ــرفاً      )2000 ــه ص ــی ک ــی محتوای ــزارهای روای ــی اب ــز در برخ ، و نی
هنجاریابی شده اند محتوای دروس ریاضی پایه های مختلف و حجم           

مورد توجه قرار   ایـن مطالـب در کـتاب هـای ریاضـی ایرانـی کمتـر                
نـین هیچ یک از این آزمون  ها زمان مند نبوده و             همچ. گـرفته اسـت   

در نتــیجه قــادر بــه تفکــیک افــراد حــساب نارســا و عــادی نیــستند 
؛ جوردن و مونیتانی    2004، لـندرل و همکاران،      2003باتـرورث،   (

بنابـــراین ســــاخت و  ). 1992؛ آشـــکرافت و همکــــاران،  1997

رواسـازی آزمـون تشخیـصی دقـیق بـرای سنجش حساب نارسایی       
 . سوم به عنوان هدف این آزمون در نظر گرفته شدپایه

بررسـی همـه جانـبه، تأکـید بـر تحلـیل و مقـوله بندی محتوای                
کـتاب ریاضی پایه سوم، طراحی سؤال های مختلف و نظرخواهی از           
اسـاتید و صـاحب نظران و سرگروه های آموزشی ریاضی پایه سوم،             

عیین روایی محاسـبه و شاخص های کمی، توافق در تحلیل محتوا و ت           
صـوری و محتوایـی این آزمون، همگی مطلوب بودن روایی آزمون            

همچنین همبستگی خرده آزمون ها و نمره کل این        . را نـشان می دهند    
آزمـون بـا آزمون ریاضیات ایران کی مت و خرده آزمون حساب در       

هـم حاکی از روایی     ) 1373 وکـسلر،   ( آر   -آزمـون هـوش ویـسک     
این آزمون است   ) سازه(وایی همگرای   همـزمان و هـم نشان دهندۀ ر       

کـه امکـان تفکـیک معـنادار افراد حساب نارسا و عادی  را براساس                
وجـود نقـاط بـرش گواه     . سـؤال هـای ایـن آزمـون فـراهم مـی آورد            

دیگـری بـرای روایـی سـازه ایـن آزمـون اسـت، زیرا اگر آزمودنی                 
مد سر(بـتواند بین دو گروه تمایز قائل شود سازه دارای روایی است             

بررسـی پایایـی خـرده آزمـون های این آزمون           ). 1376و همکـاران،    
نـشان دادکـه همـسانی درونـی این آزمون از طریق آلفای کرونباخ،            
دونـیمه سازی و ثبات خرده آزمون ها، و پایایی نمره کل آن از طریق               

مطابــق بــا اعــتقاد نانالــی و . بازآزمایــی مطلــوب و قابــل قــبول اســت
ضریب پایایی باالی   ) 1385قل از مستامورنن،    ، به ن  1994(برنـشتاین   

 مطلوب تلقی می شود، بنابراین ضرایب پایایی خرده آزمون ها و            7/0
 . کل این آزمون مطلوب و پذیرفتنی است

 درصد موارد با 98حـساسیت ایـن آزمـون نـشان داد که در           
. ایـن آزمـون مـی توان افراد حساب نارسا را از سالم تفکیک کرد              

این آزمون نیز نشان داد که با استفاده از         ) دقت(ی  بررسـی  ویژگـ    
 درصد موارد، افراد سالم را به درستی        96ایـن آزمون می توان در       

بررســی ضــرایب همبــستگی دو رشــته ای نقطــه ای . تــشخیص داد
در نظریه کالسیک نشان    ) ضرایب تشخیص (سـؤال هـای آزمـون       

. تند نیس 2/0دادکـه هـیچ یـک از  ایـن ضـرایب منفـی و کمتر از                  
ــون      ـــیک آزم ــریه کالس ــصی در نظـ ــــرایب تشخـی ــداقل ض ح

(CTT) 2/0 از ســـوی دیگـــر ). 1385متـــسامورنن، ( مـــی  باشـــد 
ــشان داد کــه ضــرایب  (Pi)ضــرایب دشــواری   در ایــن آزمــون ن

 است، بنابراین سؤال    88/0 تا   28/0دشـواری سؤال ها در محدوده       
رین  دشــوارت59 و 30 ایــن آزمــون ســاده تــرین و ســوال هــای  75
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بهتـرین ضـریب دشـواری آزمـون های تشریحی، ضرایب           . بـودند 
؛ 1384عباس زادگان و فتوت،     ( می باشند    5/0دشواری نزدیک به    

ــد،   ــن  ). 1378شــریفی و نجفــی زن بررســی ضــرایب دشــواری ای
سـؤال هـا نـشان داد کـه بیـشتر آنهـا دارای ضریب دشواری بهینه                 

 . هستند5/0یعنی نزدیـک به 

دشواری و تشخیصی سؤال ها در نظریه       بـرای تفسیر ضرایب     
کالسـیک، باید این دو در ارتباط با یکدیگر در نظر گرفته شوند؛             

در (سـؤال هایـی کـه ضـرایب تشخیـصی بـاال و دشـواری متوسط                 
دارند، در تفکیک افراد قوی از ضعیف       ) 5/0سـؤال های تشریحی     

، بنابراین همه سؤال ها     )1385متسامورنن،  (مطلـوب تلقی می شوند      
براســاس نظــریه کالســیک دارای ضــرایب تشخیــصی مطلــوب و  

 هـستند و در نتـیجه می توان بر   5/0ضـرایب دشـواری نـزدیک بـه         
اسـاس آنهـا افراد دارای توانمندی ریاضی باال و پایین را تفکیک             

 .کرد

  سؤال ها    b(g)  و دشـواری      a(g)بررسـی ضـرایب تـشخیص       
ال های این   نشان داد که سؤ   ) IRT( پاسـخ    -براسـاس نظـریه سـؤال     

) 5/0بــاالی ( مطلــوب a(g)آزمــون دارای ضــرایب تشخیــصی   
هـسنتند و براسـاس آنهـا مـی توان افراد ضعیف و قوی را تفکیک                

همچنـین میانگـین کـل ضرایب تشخیصی نیز نشان می دهد            . کـرد 
ضرایب . کـه در مجمـوع قـدرت تمیـز آزمـون نیـز مطلوب است              

یف وسیعی از   دشـواری آزمـون نیـز نـشان داد کـه سـؤال هـا در ط                
و میانگین +) 3 تا -09/0(بـسیار سـاده تا بسیار دشوار در نوسان اند      

ضـرایب دشـواری نیـز نـشان مـی دهـد کـه متوسـط دشـواری این                   
به دلیل  . آزمـون بیـشتر از متوسـط توانمـندی ریاضـی افـراد است             

 و (c(g)=0)ماهــیت تــشریحی ســؤال هــا عامــل شــانس صــفر بــود 
بررسی سطح معنادار   . نداشتاحـتمال پاسـخ دهـی شانـسی وجود          

مقادیـر خـی دو نیـز نـشان داد که همه سؤال ها با مدل دو آماره ای                   
 .برازش کامل دارند

در ایـن آزمـون زمان الزم برای خرده آزمون شمارش شش            
 درصد  70 ثانـیه به دست آمد که مدت زمانی بود که            50دقـیقه و    

ی ایــن آزمودنــی هــا در آن فاصــله زمانــی توانــستند بــه ســؤال هــا 
ــا یافــته هــای جــوردن و  . خــرده آزمــون پاســخ دهــند ایــن نکــته ب

 و باتـرورث  ) 2004(، لــندرل و همکــاران     )1997(مونتـــــیانـی   
 

براساس یافته های این پژوهشگران اگر      . هماهـنگ اسـت   ) 2003(
) خـرده آزمون های شمارش    (در آزمـون هـای تشخیـصی ریاضـی          

 نیز مانند کودکان عادی     زمـان لحاظ نشود، کودکان حساب نارسا      
در نتـیجه زمانـی این آزمون های تشخیصی         . عمـل خواهـند کـرد     

 .دارای حساسیت کافی خواهند بود که زمانمند باشند

بررسـی منحنـی آگاهـی آزمون نشان داد که بیشترین میزان            
 است  -6/0تا  + 6/0آگاهـی دهندگـی آن در فاصلۀ سطح توانایی          

مون برای افرادی که در این کـه نـشان دهـنده آن است که این آز        
سـطح توانایـی قـرار دارنـد، بهتـرین و بیشترین کاربرد را خواهد               

میـزان آگاهـی دهـی ایـن آزمـون در این سطوح توانایی              . داشـت 
 و  -3 و پایـین تـرین میزان در سطوح توانایی بسیار پایین             9حـدود   

اسـت که در این سطوح این میزان به کمتر از یک     + 4بـسیار بـاال     
با توجه به متوسط تابع آگاهی این آزمون که  . د مـی رســد   واحـــ 

 به دست آمده، منحنی این آزمون یک تابع         87/4بـه وسـیلۀ رایانـه       
 .آگاهی متوسط به باال را نشان می دهد

بنابـراین این آزمون دارای قدرت الزم جهت سنجش متغیر          
است و بر اساس آن می توان       ) خصیصه مکنون ریاضی  (زیربنایـی   

زشیابی نسبتاً دقیق وضعیت پیشرفت ریاضی و تفکیک افراد         بـه ار  
موارد استفاده  . دارای ناتوانـی ریاضـی از افـرادی عادی پرداخت         
محمداسماعیل (از آن بـا کاربرد آزمون ایرانی کی مت ریاضیات           

ــومن،  ــی  ) 1381و هـ ــشرفت ریاضـ ــون پیـ ــین آوه و (و آزمـ چـ
ن در تعیین   از ایـن آزمـون می توا      . مـشابه اسـت   ) 1383 همکـاران، 

نقـاط ضـعف و قـوت دانـش آمـوزان پایـه پـنجم در حـوزه های                   
مخـتلف ریاضـی و نیـز تفکـیک دقیق افراد حساب نارسا و عادی               

بــه پژوهــشگران نیــز پیــشنهاد مــی شــود کــه بــرای  . ســود جــست
تـشخیص  دیگـر مـشکالت یادگیـری کودکان، مانند اختالل در             

دید روان سنجی   دیکـته نویـسی و خـواندن، بـا استفاده از نظریه ج            
  آزمون هایی طراحی و ویژگی های دقیق         (IRT) پاسـخ    –سـؤال   

 . روان سنجی آنها را تعیین کنند
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                                                                                                               ساخت و رواسازی آزمون تشخیصی حساب نارسایی برای کودکان پایه سوم دبستان
 و همکارانحجت اهللا فراهانی 
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