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Хураангуй: Шалгалтын даалгаврын найдвар, тохирц болон шалгалтын үр дүнг тайлбарлах талаарх 

мэдлэг нь боловсрол судлаачид төдийгүй шийдвэр гаргагчдын хувьд чухал асуудал бөгөөд манай орны 

судлаач, багш, оюутан, боловсролын талаар шийдвэр гаргагчдын хувьд энэ чиглэлийн мэдлэг чухал 

хэрэгтэй байгаа. Ийм зорилгоор ашигладаг загварууд дотроос бид Рашийн загварыг сонгон авч судаллаа. 

Рашийн загвар нь дикотом төдийгүй бүх хэлбэрийн даалгаварт ашиглагддаг, сурагчдын чадвар болон 

даалгаврын хүндрэлийг нэг хэмжүүр буюу континуум дээр нэгтгэн харуулдгаараа онцлог давуу талтай. 

Энэ судалгаагаар бид дикотом Рашийн загвар ашиглан 2018-2019 оны хаврын улиралд МУИС-ийн Ерөнхий 

суурь хөтөлбөрийн Математикийн хичээл сонгон судалсан оюутнуудын мэдлэг чадварыг тодорхойлж 

даалгаврын хүндрэлийг тогтоон тэдгээрийг нэг хэмжүүрт байрлуулах боломжийг судалсан. Мөн 

даалгавруудын тохирцын талаар судлан холбогдох дүгнэлтийг гаргалаа.  

Түлхүүр үг: даалгаврын тохирц, даалгаврын хүндрэл, Рашийн загвар 

1. УДИРТГАЛ  

Аливаа үнэлгээ, шалгалтын үед үүсдэг хамгийн чухал асуудал бол сурагчийн чадвар болон 

даалгаврын хүндрэлийг зөв тооцоолох эдгээрт үндэслэн зөв дүгнэлт гаргах юм. Тухайн 

сурагчийн зөв хариулсан даалгаврын нийт даалгаварт эзлэх хувь нь тухайн сурагчийн талаар 

анхан шатны бөгөөд энгийн мэдээллийг судлаач, багш нарт өгдөг. Энэ хувь өндөр байх нь 

тухайн сурагч илүү чадварлаг,  эсрэгээр бага бол чадвар сул гэх үзэл түгээмэл байдаг. Гэсэн 

хэдий ч үүнд дутагдалтай тал бий. Үүний нэг онцлох дутагдал нь шалгалтын оноогоор 

сурагчдын чадварыг үнэлдэг явдал юм. Ихэнх тохиолдолд сурагч авах ёстой онооны 90 хувийг 

авсан бол өндөр чадвар эзэмшсэн гэж үздэг. Врайт болон Мастерс [1] нарын судалснаар дээрх 

таамаглал нь бодит байдлаасаа зөрөөтэй байдаг. 90 хувийн гүйцэтгэлтэй сурагч нь түүнээс ч 

илүү мэдлэгтэй байх боломжтой. Тухайн сурагч бичиглэлийн алдаа гаргаж авах байсан 

онооноосоо бага оноо авсан байж болох бѳгѳѳд энэ нь тэр сурагч бага чадвартай гэсэн үг биш 

юм. Мэдээж тэг оноо авсан сурагч бүрийг бичиглэлийн алдаа гаргасан гэж үзэхгүй, шалгалт нь 

хүндрэлтэй хэцүү байсан гэж үзэж болно. Энэ тухай болон шалгалт, даалгавар, сурагчийн 

чадвартай холбоотой олон төрлийн судалгааг Тестийн сонгодог онол (Classical Test 

Theory) болон Даалгаврын хариултын  онолоор (Item Response Theory) судалдаг. Тестийн 

сонгодог онол нь ихэвчлэн анхны оноо (raw score) болон даалгаврын найдвартай байдал гэх мэт 

тестийн оноотой холбоотой хүчин зүйлд түшиглэдэг бол Даалгаврын хариултын онол нь 

даалгаврын хүндрэл гэх мэт даалгавартай холбоотой хүчин зүйлд тулгуурладаг. Нэг хэмжээст, 

нэг параметрт даалгаврын хариултын онол Рашийн гэж нэрлэгддэг загвар юм.  

Даалгаврын хариултын онол нь тесттэй холбоотой хэмжигдэхүүнүүдийг судлахад илүү давуу 

талтай байдаг бөгөөд тестийн даалгаврын илэрхий хариултаас хамаарч сурагчдын илэрхий бус 

чадварыг харуулж өгдөг учраас нуугдмал чанарын онол ч гэж нэрлэгддэг.  

Нэг хэмжээст даалгаврын хариултын онолын гурван загвар хөгжиж байна. Эдгээр нь сурагчдын 

чадварыг хэмжихэд ашиглагддаг параметрийн тоогоороо: нэг параметрт, хоёр параметр, гурван 

параметр загвар гэж нэрлэгддэг. Даалгаврын хүндрэл гэсэн параметр ашигладаг нэг параметрт 

загварыг Рашийн загвар гэж нэрлэдэг. Энэ судалгаанд бид Рашийн загвар ашиглан МУИС-ийн 

Математик 1А хичээлийн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын шалгалтын 

даалгаварт анализ хийлээ. Бид  оюутны чадвар болон даалгаврын хүндрэлийг Рашийн гэж 

нэрлэгдэх нийтлэг хэмжүүрт оруулан түүн дээр үндэслэн даалгавар хүндрэл болон 
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шалгуулагчийн чадварыг үнэлж түүндээ үндэслэн үлдцийн дундаж квадрат, стандартчилагдсан 

утгуудыг тооцоолон түүндээ үндэслэн даалгавар, тест, шалгуулагчийн талаарх холбогдох 

дүгнэлтүүдийг хийлээ.  

2. ОНОЛЫН ҮНДЭСЛЭЛ БА СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ 

Энэ судалгаагаар бид оюутнуудаас авсан шалгалтын найдвартай байдал болон даалгавруудын 

тохирцыг Тестийн сонгодог онол болон Рашийн загвар ашиглан судлах зорилготой. Эдгээр 

аргуудын талаар товч танилцуулъя.  

Тестийн уламжлалт онол (Classical Test Theory) нь шалгалттай холбоотой анализ хийдэг 

хамгийн хялбар бөгөөд түгээмэл хэрэглэгддэг анализ юм. Уламжлалт онолд шалгалт болон 

даалгаварт анализ хийхдээ тухайн шалгалтын найдвартай байдлын коэффициент (reliability 

coefficient) болон даалгаврын ялгах чадварын индекс (item discrimination index) гэдэг гол хоёр 

үзүүлэлтийг ашигладаг. Тестийн сонгодог онолын талаар маш олон судалгаанууд байдаг бөгөөд 

энд бид голчлон хэрэглэгддэг зарим шалгуурыг ашиглана.  

Шалгалтад n шалгуулагч Xn оноо авсан гэвэл энэ оноог Xn=Tn+En, Тn нь шалгуулагчийн жинхэнэ 

оноо (true score), Еn нь алдаа (error) хэлбэртэй байдаг гэж үздэг.  Бид X=(X1, … , Xn), T=(T1, … , 

Tn), E=(E1, … , En) гэж авч жинхэнэ оноо болон шалгалтын онооны вариансуудын харьцааг 

найдвартай байдлын коэффициент гэж нэрлэнэ. Өөрөөр хэлбэл, найдвартай байдлын 

коэффициентыг (1)  томьёогоор тодорхойлдог.  

𝜌 =
𝑉𝑎𝑟(𝑇)

𝑉𝑎𝑟(𝑋)
      (1) 

Найдвартай байдлын коэффициентыг параллель гэж нэрлэгдэх X, X’ шалгалтын онооны 

хоорондын корреляцын коэффициент гэж өөрөөр эквивалент байдлаар тодорхойлдог. Үүнийг 

ашиглан параллель шалгалт байхгүй зөвхөн нэг шалгалт авсан тохиолдолд уг шалгалтын 

даалгавруудыг хоёр тэнцүү хэсэгт хуваан хэсэг бүрийн оноонуудын хоорондын корреляц 

хамаарлыг олж (2) томьёогоор 𝜌 утгыг ойролцоолж олж болно.  

 = 
2𝑟

1+𝑟
                   (2) 

Энд r нь хоёр тэнцүү хэсэгт хуваасан 2 олонлогийн оноонуудын хоорондох хамаарал юм. Дээрх 

томьёог Спийрман-Броуны томьёо гэж нэрлэдэг. 𝜌 утгыг ойролцоолж олоход даалгавруудыг 

бүх боломжит аргаар хоёр тэнцүү хэсэгт хуваан оноонуудын корреляц хамаарлыг олж 

эдгээрийн дунджийг олох замаар найдвартай байдлын коэффициентыг олж болдог.  

Кронбахын альфа утгыг α гэж тэмдэглэвэл ρ≥ α үнэлгээгээр найдвартай байдлын 

коэффициентыг үнэлж болдог. Тухайн шалгалтын даалгавруудыг хоёр тэнцүү хэсэгт хуваасан 

үед Кронбахын альфа утгыг Кудер-Ричардсоны (3) томьёогоор орлуулж болдог. [2].   

𝛼 =
𝐼

𝐼−1
(

𝑉𝑎𝑟(𝑋)−∑ 𝑝𝑖(1−𝑝𝑖)𝐼
𝑖=1

𝑉𝑎𝑟(𝑋)
)       (3) 

𝛼 утга 1 рүү ойр байх тусам ρ≥ α  тэнцэтгэл бишээс ρ утга 1 рүү ойрхон болж ажиглалтын оноо 

болон жинхэнэ онооны хоорондох ялгаа маш бага болж шалгалт алдаа багатай, найдвар сайтай 

байна гэж дүгнэж болно.    

Даалгаврын ялгах чадварын индекс нь нийт шалгуулагчдын тухайн даалгаварт хариулж авсан 

оноо болон шалгалтын нийт онооноос уг даалгаврын оноог хассан ялгавар хоорондын  корреляц 

хамаарлын коэффициент юм [2].  

Данийн математикч Раш [3] 1960-аад оны үед шалгуулагчийн мэдлэг-чадвар болон даалгаврын 

хүндрэл гэсэн хоёр хувьсагчаас хамааруулан шалгуулагчийн хариултыг загварчилсан. Уг 

загвараар шалгуулагчийн чадварыг даалгаврын хүндрэл хэмээх параметрээс хамааруулан 

илэрхийлдэг бөгөөд үүнийг нэг параметрт загвар буюу Рашийн загвар гэж нэрлэдэг. Олон 

судлаач загварыг улам боловсронгуй болгож хөгжүүлсэн. Жишээ нь Бонд болон Фокс [4] нар 

Рашийн загварын зарчим болон хэрэглээг дэлгэрэнгүй тайлбарласан. Хоёр параметрт загварт 

даалгаврын хүндрэлийн параметр дээр даалгаврын ялгах чадвар гэсэн  параметр нэмж судалдаг 

бол гурван параметрт загварт дээрх хоёр параметр дээр таах боломж гэдэг гурав дахь параметр 
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нэмж судалдаг. Хоёр болон гурван параметрт загварын талаар Кийвес ба Алагумали [5] нарын 

судалгаанаас дэлгэрэнгүй танилцаж болох бөгөөд эдгээр загварууд нь томоохон хэмжээний 

үнэлгээний анализд өргөн хэрэглэгддэг. Эдгээрийг Даалгаврын хариултын онолд нэг хэмжээст 

загварууд гэж үздэг бөгөөд өөр хэмжээснүүд нэмж оруулсан олон хэмжээст загваруудын тухайн 

тохиолдлууд юм. [6]  

Дикотом буюу хариулт нь зөв эсвэл буруу, үнэн эсвэл худал гэх мэт хоёр боломжит үр дүнтэй 

даалгавруудад Рашийн загвар ашиглан анализ хийсэн судалгаа олон байдаг. Рашийн загвар нь 

сурагчдын чадвар болон даалгаврын хүндрэлийг тооцоолон эдгээрийг нэг хэмжүүрт болгох 

боломж олгодогоороо давуу талтай.  

Рашийн загварт  𝛽𝑖 чадвартай 𝑖–р сурагч 𝛿𝑗 хүндрэлтэй 𝑗–р даалгаварт зөв хариулах магадлал 

𝑃(𝑋𝑖𝑗 = 1|𝛽𝑖 , 𝛿𝑗)-г (4) томьёогоор олдог [4] бөгөөд энэ нь уг загварын үндсэн зарчим юм. 

𝑃(𝑋𝑖𝑗 = 1|𝛽𝑖 , 𝛿𝑗) =
exp (𝛽𝑖−𝛿𝑗)

1+exp (𝛽𝑖−𝛿𝑗)
    (4) 

Сурагчийн чадвар болон даалгаврын хүндрэл тодорхой үед бид уг магадлалыг товчлон i-р 

сурагчийн амжилт гаргах магадлал гэнэ. (4) томьёог ашиглан даалгаврын хүндрэл болон 

шалгуулагчийн чадварыг олж болдог [7].  

Рашийн загварын хувьд даалгаврын тохиромжтой байдлыг Infit болон Outfit гэдэг хоёр үзүүлэлт 

ашиглан тогтоодог. Энэ талаар [4]-д дэлгэрэнгүй судалсан байдаг. Infit үзүүлэлтийг даалгавар 

тус бүрийн гүйцэтгэлийн хи-квадрат (𝜒2) утгуудыг чөлөөний зэрэгт хуваан (𝜒2/df) олдог. Ийм 

учраас үүнийг дундаж квадрат утга гэж нэрлэдэг.  

Тухайн шалгуулагчийн авсан оноо болон түүний авч магадгүй гэж таамагласан онооны 

хоорондын ялгаврыг үлдэц (residual) гэж нэрлэдэг. Шалгалтын даалгаврын хувьд үүнтэй ижлээр 

тодорхойлж болно.  

Үлдцүүдийн квадратыг авч эдгээрийг ердийн дунджийг авсан утгыг дундаж квадрат Outfit 

утга гэж нэрлэн Out.MSQ гэж тэмдэглэнэ. Харин үлдэцүүдийн квадратыг авч тэдгээрийн 

вариансаар жигнэсэн дундаж авсан утгыг дундаж квадрат Infit утга гэж нэрлээд In.MSQ гэж 

тэмдэглэнэ. Дундаж квадрат Infit, Outfit утгууд нь хи-квадрат статистик шинжилгээ хийхэд 

хэрэглэгдэх бөгөөд энэ санааг анх Раш гаргасан [4] гэж үздэг.  

Одоо эдгээр утгыг тайлбартай танилцъя [4]. Дундаж квадрат Infit, Outfit 1+х гэдэг утга нь 

ажиглагдсан утга бол Рашийн загвараар таамагласан утга хоёрын хоорондын хазайлт 100x% 

байна гэж үздэг. Жишээ нь 1.2 гэдэг утга нь 100*0.2%=20% буюу ажиглалтын утга болон 

загвараар таамаглах утга хоёрын хоорондох зөрүү 20% байна гэсэн үг. Өөрөөр ажиглалтын утга 

нь загвараар таамагласан утгаас 20%-р их гэж хэлж болно. Харин 0.81 гэсэн утгыг 1-0.19 гэж 

бичиж болох тул 100*(-0.19)%=-19% болж ажиглалтын утга загвараар таамаглах утгаас 19%-р 

доогуур байна гэж дүгнэж болно. Эндээс харвал дундаж квадрат Infit, Outfit утгууд 1-с хэт хол 

биш байвал ажиглалт нь загвартай сайн нийцэж байгааг харуулах бөгөөд судлаачдаас хамаарч 

харилцан адилгүй шалгуур тогтоосон байдаг. Үлдцүүдийн квадрат утгуудыг стандарт нормаль 

тархалт руу шилжүүлснийг стандартчилагдсан Infit, Outfit утгууд гэж нэрлэх бөгөөд 

харгалзан In.ZSTD, Out.ZSTD гэж тэмдэглэнэ.  Дөрвөн төрлийн Infit, Outfit утгууд ашиглан 

даалгавар, шалгуулагч Рашийн загварт нийцэж байгаа эсэхийг тооцох шалгуурууд харилцан 

адилгүй байдаг бөгөөд бид Бонд, Фокс нарын шалгуурыг Хүснэгт 1-д харуулав [4].  

Хүснэгт 1. Infit, Outfit утгын тайлбар 

Дундаж квадрат Стандартчилагдсан Варианс Тохирсон эсэх 

>1.3 > 2.0 Хэт их Нийцгүй 

<0.75 < -2.0 Хэт бага Хэт нийцсэн 

Дундаж квадрат болон стандартчлагдсан утгуудын ангиллын талаар Линакрын гаргасан  

шалгуурыг өргөн хэрэглэдэг [8]. Хүснэгт 2,3-д Линакрын шалгуурыг харуулав [9].  

Стандартчилагдсан утгууд нь нормаль тархалттай байгаа эсэх нь тухайн шалгалт загварт 

нийцэж байгаа эсэхийг харуулах нэг үзүүлэлт болдог. Иймд In.ZSDT болон Out.ZSDT утгуудын 
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тархалт тэгш хэмтэй байвал тухайн тестийг “сайн”, аль нэг тал уруугаа хэлбийн тэгш хэмт 

байдал алдагдсан эсвэл захын утга, онцгой цэгүүдтэй байвал уг тестийг оновчлол сайтай биш 

гэж үздэг. Ийм учраас стандартчилагдсан Infit, Output утга ашигласан шинжилгээг системийн 

буюу тестийн хувьд хийдэг анализ гэж хэлдэг [4].  

Хүснэгт 2. Дундаж квадрат утгын тайлбар 

Дундаж 

квадрат утга 
Тайлбар 

>2.0 

Хэмжилт хийхэд тохиромжгүй, хэмжилтийн системийг эвдэж эсвэл 

үнэлгээг доошлуулдаг, ийм даалгаврыг хассанаар дундаж квадрат утгыг 

бууруулах боломжтой.    

1.5≤x≤2.0 Хэмжилт хийхэд тохиромжтой биш гэхдээ үнэлгээг доошлуулдаггүй. 

0.5≤x<1.5 Хэмжилт хийхэд тохиромжтой. 

<0.5 

Хэмжилт хийхэд тохиромж муу, гэхдээ үнэлгээг доошлуулдаггүй, 

тохирцыг үндэслэлгүйгээр ихэсгэн ялгах коэффициентыг буруу гаргах 

боломжтой.   

Хүснэгт 3. Стандартчилагдсан утгын тайлбар 

Стандарт утга Тайлбар 

≥3 Өгөгдөл мэдэгдэхүйц нийцгүй 

2.0≤ x <3 Өгөгдөл таамаглахуйц биш нь илт 

-2.0 ≤ x < 2.0 Өгөгдөл маш сайн тохирч буй 

<-2 Өгөгдөл хэтэрхий таамаглагч,  

3. АРГА ЗҮЙ 

Энэ судалгаагаар Монгол Улсын Их Сургуулийн МАТЕМАТИК 1A (MATH100) хичээлийн 

2018-2019 оны хичээлийн жилийн 2-р улирлын эцсийн шалгалт нэг хувилбарыг сонгон авч 

оюутнуудын болон даалгаврын гүйцэтгэлд Рашийн загвар ашиглан анализ хийн холбогдох 

дүгнэлт хийлээ. Энэ хичээлд 98 оюутны шалгалтын материал судалгааны шаардлага хангасан 

байсныг судалгаанд ашиглалаа.  

Шалгалтын материал 10 бодлого, бодолт хийх заавартай байв. Үнэлгээг илүү нарийвчлалтай 

байлгаж, оюутнуудын чадварыг үнэлэхэд хялбар болгохын тулд шалгалтын материалын 

бодлогуудыг бодох боломжит алхмуудад үндэслэн 70 даалгаварт хуваан Рашийн загвар 

ашиглан анализ хийж сурагчдын чадвар болон даалгаврын хүндрэлийг тооцсоны үндсэн дээр 

даалгавруудын тохирсон эсэхийг тогтоов. Мѳн Тестийн сонгодог онол ашиглан даалгаврууд 

болон тестийн талаар дүгнэлт хийлээ.  

Aнализыг Эксел програм болон Winsteps програмууд ашиглан хийсэн бөгөөд даалгавар болон 

оюутны тоо хэт олон нөхцөлд тусгай програм ашиглах нь оновчтой болох нь ажиглагдсан.  

4. ҮР ДҮН 

4.1. Даалгаврын анализ 

Эхлээд оюутнуудын гүйцэтгэлийн дүнд бид Тестийн сонгодог онолын үзүүлэлтүүдийг шалгаж 

үзлээ. Кудер-Ричардсоны коэффициент 0.966, Кронбахын альфа коэффициент 0.965 гэж гарсан 

нь Тестийн сонгодог онолоор уг тест найдвартай гэж дүгнэж болохоор байна.  

Мѳн шалгалтын материалуудыг хоёр тэнцүү хэсэгт хуваах аргын тухайн тохиолдол буюу 

даалгавруудыг хүндрэлээр нь эрэмбэлсний дараа тэгш, сондгой дугаартай хоёр бүлэгт хуваан 

хоорондын корреляцыг тооцон Спийрман-Броуны коэффицинетийг олоход 0.923 гэж олдсон нь 

ѳмнѳх дүгнэлтийг бататгаж байна.    

Даалгавар тус бүрийн хүндрэлийг олж эрэмбэлбэл нийт шалгуулагчдаас 3 шалгуулагч л 

амжилттай гүйцэтгэсэн даалгавар 4.36 гэсэн хүндрэлтэй, 4 шалгуулагч амжилттай гүйцэтгэсэн 

4 даалгавар 4.04 хүндрэлтэй байна. (Хүснэгт 4-г үз.) Мөн олон шалгуулагч зөв хариулсан 

даалгаврын хүндрэл бага байгаа нь ойлгомжтой. Энд ижил хүндрэлтэй зарим даалгаврын Infit, 
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Output утгууд ижил байгаа хэдий ч 2.18, -2.04 хүндрэлтэй даалгавруудын эдгээр утгууд ялгаатай 

байгаа доорх хүснэгтээс харж болно. Энэ нь Рашийн загварын тестийн сонгодог онолоос 

ялгагдах онцлог юм. Хүндрэл нь даалгаврын оноотой шууд хамааралтай гүйцэтгэлийн ижил 

оноонд ижил хүндрэл харгалзах ч Infit, Outfit утгууд өөр байх боломжтой.  

Хүснэгт 4. Зарим даалгаврын хүндрэл болон бусад үзүүлэлт  

Д.д. Хүндрэл Оноо IN.MSQ OUT.MSQ 

1 4.36 3 0.9142 0.2842 

2 4.04 4 0.9512 0.487 

3 4.04 4 0.9512 0.487 

4 4.04 4 0.9512 0.487 

5 4.04 4 0.9512 0.487 

8 2.18 17 1.1857 1.5868 

9 2.18 17 0.9794 1.0957 

63 -2.04 76 1.0204 1.1681 

64 -2.04 76 0.889 0.5675 

65 -2.04 76 0.7921 0.4996 

68 -2.52 80 1.0682 1.0007 

69 -2.66 81 0.8041 0.3905 

70 -2.97 83 1.0434 0.67 

Даалгавар тус бүрийн ялгах чадварын коэффициент болон Infit, Outfit үзүүлэлтүүдийг олж Бонд, 

Фокс нарын ангиллаар сайн болж чадаагүй гэж үзэх даалгавруудыг ялган авсныг харуулж буй. 

Зарим даалгаврын хувьд Ялгах чадвар нь сайн байсан ч дундаж квадрат Infit утга нь шаардлага 

хангахгүй гэх мэт харилцан адилгүй үр дүн гарлаа.  Хүснэгт 5-т Бонд-Фокс, Линакр, Тестийн 

сонгодог онолын шалгууруудын 2-с олныг  хангаагүй 15 даалгаврыг харуулав.  

Тухайн аргачлалаар шаардлага хангаагүй даалгаврын дугаарыг тод хараар тэмдэглэсэн. Эндээс 

харвал -2.15 хүндрэлтэй даалгаврын ялгах чадвар хангалтгүй, IN.MSQ болон OUT.MSQ 

үзүүлэлт мөн хангалтгүй байгаа учир энэ даалгаврыг тохиромжгүй даалгавар гэж дүгнэж болно.   

Энд авсан олон даалгаврууд дотроос -2.15 хүндрэлтэй даалгавраас бусад бүх даалгавар 

Линакрийн шинжүүрээр хэмжилт хийхэд тохиромжтой байгааг анхаарна уу. Мөн ялгах чадвар 

сул ч Рашийн загварт тохиромжтой гэж гарсан олон даалгавар байсан.  

Хүснэгт 5. Дундаж квадрат утгууд болон ялгах чадварын харьцаа 

Хүндрэл 4.36 4.04 3.22 2.18 1.45 0.52 -0.1 -0.95 

Оноо 3 4 8 17 26 40 50 63 

Ялгах чадвар 0.398 0.306 0.232 0.477 0.460 0.373 0.482 0.323 

IN.MSQ 0.914 0.951 0.919 1.186 0.882 0.754 0.836 0.787 

OUT.MSQ 0.284 0.487 0.541 1.587 0.681 0.623 0.676 0.604 

Хүндрэл -0.95 -1.24 -1.94 -2.04 -2.15 -2.26 -2.66  

Оноо 63 67 75 76 77 78 81  

Ялгах чадвар 0.233 0.233 0.283 0.233 0.461 0.233 0.271  

IN.MSQ 0.809 0.783 0.765 0.889 1.420 0.917 0.804  

OUT.MSQ 0.597 0.563 0.481 0.568 2.104 0.587 0.391  

Стандартчилагдсан Infit, Outfit утгуудын тархалтын график тэгш хэмтэй (хонх хэлбэр) эсэхийг 

шалгаж үзье.  

Зураг 1-ээс  харахад стандартчилагдсан Infit, Outfit утгуудын тархалтын график нь хонх 

хэлбэртэй биш байна. Тухайлбал Infit утгын 1.1 болон outfit утгын 0.15 харгалзах утгууд нь 

зэргэлдээ хоёр утгаасаа бага байна.  
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Зураг 1. Стандартчилагдсан Infit, Outfit утга 

4.2. Шалгуулагчийн анализ 

Рашийн загвараар шалгуулагчдыг гүйцэтгэлээр нь эрэмбэлэн чадварыг тооцоолж үзвэл хамгийн 

өндөр оноо авсан шалгуулагч 70 даалгавраас 61-г зөв гүйцэтгэсэн бөгөөд түүний чадвар 2.98 

байсан. Огт гүйцэтгэлгүй буюу 0 оноо авсан шалгуулагчийн чадвар -6.47, зөвхөн нэг даалгаварт 

зөв хариулсан шалгуулагчийн чадвар -5.24 гэж олдов.  

Даалгавруудын анализтай адилаар ижил гүйцэтгэлийн оноотой шалгуулагчдын чадвар ижил 

хэдий ч харгалзах Infit, Outfit утгууд харилцан адилгүй байгааг доорх хүснэгтээс харж болно.  

Хүснэгт 6. Зарим шалгуулагчийн чадвар 

Д.д Чадвар Оноо IN.MSQ IN.ZSTD OUT.MSQ OUT.ZSTD 

1 2.89 61 2.283 3.2223 1.761 1.0318 

2 2.69 60 0.7326 -0.9193 0.5067 -0.5595 

3 2.69 60 0.4381 -2.3896 0.1795 -1.4998 

4 2.34 58 0.9017 -0.2991 0.849 -0.0492 

5 2.34 58 0.5406 -2.0395 0.32 -1.3097 

20 1.5 52 1.0272 0.201 0.7126 -0.6393 

21 1.5 52 1.0272 0.201 0.7126 -0.6393 

91 -4.51 2 1.0459 0.281 0.7579 0.1208 

92 -4.51 2 0.9949 0.211 0.3665 -0.4196 

93 -5.24 1 0.9999 0.321 0.3295 -0.3097 

97 -6.47 0 1 0 1 0 

98 -6.47 0 1 0 1 0 

Шалгалтанд хамрагдсан нийт 98 шалгуулагчаас Бонд-Фокс нарын Infit.MSQ, Out.MSQ 

шалгууруудын аль алиныг хангаагүй нийт 27 шалгуулагч байгааг доор харуулав.  

Үүнээс гадна Infit.MSQ шалгуурыг дангаараа хангаагүй 9, Out.MSQ шалгуурыг дангаараа 

хангаагүй 27 шалгуулагч байна.  

Хүснэгт 7. Infit, Outfit дундаж квадрат утгууд 

Шалгуулагчийн 

чадвар 
2.89 2.69 2.69 2.34 2.18 2.18 2.18 2.18 2.03 

Оноо 61 60 60 58 57 57 57 57 56 

IN.MSQ 2.283 0.733 0.438 0.541 2.358 0.594 0.594 0.587 2.023 

OUT.MSQ 1.761 0.507 0.180 0.320 2.725 0.352 0.352 0.336 2.273 

Шалгуулагчийн 

чадвар 
1.89 1.75 0.95 0.85 0.57 0.38 0.29 0.12 0.12 

Оноо 55 54 47 46 43 41 40 38 38 

IN.MSQ 0.700 0.583 0.750 1.785 0.704 0.744 0.741 1.394 0.713 

OUT.MSQ 0.443 0.345 0.551 3.001 0.496 0.617 0.622 1.450 0.554 
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Шалгуулагчийн 

чадвар 
-0.06 -0.23 -0.31 -0.31 -0.57 -1.65 -1.65 -1.65 -1.85 

Оноо 36 34 33 33 30 18 18 18 16 

IN.MSQ 0.610 1.335 0.723 0.709 0.746 1.450 1.443 1.313 0.697 

OUT.MSQ 0.475 1.490 0.571 0.549 0.582 1.922 1.810 2.496 0.451 

5. ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БА ДҮГНЭЛТ 

Рашын загварын хувьд тохирцын ганц шалгуур ашиглах нь учир дутагдалтай байдаг ба Infit, 

Outfit, Кронбахын альфа зэрэг олон шинжүүр ашиглан загварын нийцтэй эсэхийг үнэлдэг. 

Өмнөх хэсгүүдээс дүгнэхэд нийт шалгалтын даалгавруудын хувьд Кронбахын альфа утга 

ашиглан даалгавруудын тохирц сайн, маш сайн гэж үзэж болох ч дундаж хи-квадрат утгаас 

харахад энэ дүгнэлтийг бататгаж чадахгүй байна. Иймд шалгалтын тохирцын талаар дахин 

судалж үзэх эсвэл параметрийн тоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Шалгалтуудыг авсан нөхцөл 

байдал нь шалгуулагчдын хуулах хүчин зүйлийг тооцох нь зүйтэй гэдгийг харуулж байгаа тул 

гурван параметрт загвар илүү тохиромжтой байх боломжтой.  

Тухайн тестийн найдвартай эсэхийг судлахад сонгодог онол болон Рашийн загвар, Даалгаврын 

хариултын онолын техникүүдийг хослуулан судлах нь зүйтэйг харуулж байна. Ялангуяа 

шалгуулагч болон даалгаврын тоо олон, чанарын үнэлгээний шалгалт гэх мэт хэд хэдэн бүс 

нутгаас өөр тестээр үнэлгээ хийж байгаа үед дээрх аргуудыг хослуулан хэрэглэх нь үнэлгээний 

үр дүн, үнэлгээг бодитойгоор гаргахад чухал түлхэц болно.  

Рашийн загварын давуу талыг ашиглан, “холбогч” хэмээх даалгавар ашиглан ялгаатай 

шалгалтуудын үр дүнгүүдийг нэгтгэн дүгнэх боломжтой. Жишээ нь энэ судалгаанд авсан 

хичээлээр жил, улирал бүрийн шалгалтад хамрагдсан шалгуулагчдын мэдлэг, ур чадварыг 

харьцуулах, жил бүр хийдэг ЕБС-ийн сурагчдын Чанарын үнэлгээний судалгаа, улсын 

шалгалтын дүнд суурилан сурагчдын мэдлэг, ур чадварын өөрчлөлтийн талаар дүгнэлт гаргах 

зэрэг олон давуу талыг олгоно. Энэ талаар цаашдын судалгаанд дэлгэрүүлэн судлах 

шаардлагатай.  
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