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 چکیده

 متفااوتهای گیریمرکب برای تصمیم هایاز آزمون

شود. تصمیم پذيرش در يا  در آموزش استفاده می

کااا اساات.  براسااان رمااره بیشااترآزمااون مرکااب 

تاوان کاا میهای متفاوتی بارای ساانتن رمرهروش

های بدست آمده کاطرح ريزی کرد و بر اسان رمره

رسبت به پذيرش و ياا عادپ پاذيرش افاراد تصامیم 

توارد با دقات سازی میکااپ روش رمرهگرفت. اما کد

بیشااتر و نیااای کمتاار سااانته شااود و از ساااير 

؟ اين پژوهش باشد سازی کارآمدترکاهای رمرهروش

هايی که برای سانتن با هدف مقايسه کارآمدی روش

شود، ارجاپ های مرکب استفاده میکا در آزمونرمره

ی رموره تصادفی آزمون سراسر 10000است. از شده

آزمون برای بررسای شاش در هفت نرده1395سال 

است. بارای کااهش شدهسازی استفادهکاروش رمره

سازی کرراا هموار ها از روشآشفتگی در توزيع رمره

دهی اسمی و ماورر بارای ساانت های وزنو از طرح

Abstract 

The test is used for decision-making 

in education. Decision that is taken 

by results of a test raises sensitivity. 

Admission decision is taken 

according to score that is acquired in 

test. If the test is composed of several 

sub-tests with different content is 

named Test Battery and the resulting 

score is called composite score. 

Different methods can be designed to 

construct composite scores, and 

based on the composite scores, 

admission decision is made toward 

accepting or not accepting inviduals. 

But which constructing technique 

can be design with more precision 

and less error? So, it is more efficient 

than other composite score 

constructing techniques. This study 

aimed to compare the effectiveness 

of ways to make the composite score 



 
 1399 بهار، 32 ، شمارةهشتمدورة پژوهشی روان سنجی،  -فصلنامه علمی                          24

 

 مقدمه 

و متوسایه، هام  يیدر چند سال گذشته، هم در مدارن ابتدا یتیو ترب یروار یهاکاربرد آزمون

و هم در سیح  یو همگار یسراسر یهاآزمون قيو هم در سیح کشور از طر ینصوص یهادر بخش

 یاهناهیرشد کرده است و در زم یعيبه رحو سر شرفتهیپ یسیزبان ارگل یهامارند آزمون یالمللنیب

ارتقاا از  ،یرساتاریو دب یمختلف از لحاظ امتحارات دبستار یهایریگمیتصم یبرا یآموزش گونگورا

و  یمادارن، طبقاه بناد یکارآماد یابیشااگردان، ارزشا یطبقاه بناد گر،يکالن به کالن د  ي

 کرده اسات. دایپ تیعموم  یاندهيدارشجو و استخداپ کارمند به گوره فزا رشيمعلمان، پذ یابیارزش

هاا و  یکاردن کاف فهما دایاپ ،یریادگياروشن سانتن اراوا   یها برااز آزمون ریان یهادهه یط

 یهاامارناد آزمون یگروها یهاا، آزمون یو درس یآموزش یها یزيدر بررامه ر ،یریادگيانتالالت 

کا استفاده گرديد. به منظور بررسی کارآمدی یرمره

نیای اساتاردارد سازی، از مفهوپ کاهای رمرهروش

رتاايف اااکی از آن  شد. استفاده شرطی گیریاردازه

سازی که از تبديا ررماال و کابود که روشهای رمره

سازی همواردهی اسمی به همراه پیشهای وزنطرح

هاای مقیاان هاای نااپ باه رمرهبرای تباديا رمره

هااايی کااه از تبااديا ارااد، و يااا روشاسااتفاده کرده

های ناپ به ن برای تبديا رمرهنیی آرک سینوغیر

ارد، در مقايسه با ساير های مقیان استفاده کردهرمره

روشااهای اسااتفاده شااده در اياان پااژوهش مجااذور 

گیری شرطی کمتری میارگین نیای استاردارد اردازه

 .داشته و کارآمدتر بوده ارد

ی کاا، رمارهآزمون مرکاب، رمره کلیدی: هایواژه

گیری نیای استاردارد اردازهدهی، مقیان، طرح وزن

 شرطی

 

 

that is used in the Test Battery was 

conducted. 10,000 random real 

samples from Iran universities 

entrance exam in seven sub-tests 

have used to compare efficiency of 6 

methods that was designed to 

construct composite scores. Raw 

scores obtained from correct 

answers, so Normalizing and Arcsine 

methods was used to construct scale 

scores. To reduce irregularity in the 

distribution of scores, kernel 

smoothing methods and to make 

composite scores, nominal and 

effective weighting schemes were 

used. To evaluate the effectiveness of 

the composite scores constructing 

methods, the conditional standard 

error of measurement was used. 

Results showed that composite 

scores that used Arcsine scale scores 

or normalization scale score with 

pre-smoothing had less average 

conditional standard error of 

measurement and more efficiency in 

compare to other methods 
Keywords:      Test Battery, Composite 

score, Scale score, Weighting scheme, 

CSEM 
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اساتفاده  یو شالل یلیتحص یهاو مشاوره یرفتار یهاسنف ها، مشاهده رگرش نیو همچن یسراسر

گاه تاوان از ديادبا توجه به آرچه که در توصیف و کاربرد آزمورهاا گفتاه شاد، می .ستاشده یرفراوا

ی آزمورهاای گیری و سرروشات افاراد، آزمورهاا را باه دو دساتهی اهمیت آزماون در تصامیمدرجه

. هر آزموری که رتاايف آن بارای (2004)ساتن، تقسیم کرد 2سازسرروشتو آزمورهای غیر1سازسرروشت

رامند، به طوری که گذراردن اين آزماون ساز میشورده ایاتی و مهم باشد را آزمون سرروشتزمونآ

شورده رتايف سودمندی همچون اناذ مادرک تحصایلی، بورسایه تحصایلی، با موفقیت برای آزمون

پذيرش در موسسه يا دارشگاه يا به دست آوردن يا  شالا در بار دارد، و باه هماان رسابت عادپ 

اين آزمون پیامادهايی همچاون از دسات دادن فرصات تحصایا و ياا شالا را در پای موفقیت در 

های ااصا از اين آزمورها برای تنبیاه، تشاويق، تنزياا و ياا ارتقاا افاراد داشت. رتايف و رمرهنواهد

ساز ریز وجود داررد کاه از آرهاا بارای شود. در مقابا اين آزمورها آزمورهای غیر سرروشتاستفاده می

های تادري  و ياادگیری اساتفاده کردن از شایوهگیری پیشرفت تحصایلی و ياا اطاال  پیادااردازه

کند ره شالا برگازاری و راه آرچه که اين دو رموره آزمون را از هم جدا می (.2004شود)ساتن، می

ی سااز در رحاوهسرروشتساز و غیررحوه طراای آرها است، بلله وجه تمايز بین آزمورهای سرروشت

هاا را عاملی که اهمیات و اساسایت آزمون، گیری درباره رتايف اين دو آزمون استو تصمیم تفسیر

بر اسان آن آزمون اناذ شاود،  تهايی است که قرار اسبرد نود آزمون ریست، بلله تصمیمباال می

، مهام راو  آن را نییار جلاوه رمای دهاداينله آزمون به صورت چند گزينه ای باشد ياا شافاهی 

 .  شودت که قرار است براسان رتايف آن آزمون گرفتهتصمیمی اس
های مختلفی طراای و اجارا های مختلف توسط موسسه ها و شرکتها و روشها با شلاآزمون

ها در برنی موارد تنها به ي  موضاو  مشاخپ پردانتاه و گااهی باه صاورت شورد، اين آزمونمی

آزماون ورودی دارشاگاهها باه طاور معماول  های مختلف هستند، به عنوان مثالترکیبی از موضو 

هاای مرکاب گويناد. آزمونمی 3هاای مرکابشود، که باه آن آزمونآزمون میمشتما بر چند نرده

دهناد، در آزمون مختلف است که هر کداپ رمره ناصی را باه ناود انتصاای میشاما چند نرده

کاا شاود. رمرههای مرکب ساانته میکا( برای آزمون)رمره 4مرکبای به راپ رمرهبرنی موارد رمره

کاا آزماون سراساری آزمون است. به عنوان مثال رمرهدهنده عمللرد آزمودری در چند نردهبازتاب

شاورده در درون عماومی و درون انتصاصای اسات، در برنای بازتاب دهنده عمللرد آزمونايران 

کنناد و ف باا هام ترکیاب میهاای مختلاهای مقیان را با وزنها مثا آزمون سراسری رمرهآزمون

هاای برابار از وزن 5ACTهاا مارناد ( و در برنای ديگار آزمون1394سازرد)رقی زاده، کا را میرمره

                                                           
1. high stakes  

2. low stakes  

3. Test Battery 
4. Composite score  
5 American College Testing 
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آزمون را ها سهم هر نرده(. وزنACT ،2014کنند)راهنمای فنی کا استفاده میبرای سانت رمره

هاای مختلاف کاا از ويژگیمرهها و سانتن رکردن رمرهکنند. برای ترکیبکا مشخپ میدر رمره

هاای مقیاان، شود، که ويژگیهايی از قبیا دشواری سؤالها، واريار  رمرهها استفاده میآزموننرده

آزماون هاا از ها و همبستگی بین اين نردهها، ضريب پايايی رمرهگیری رمرهنیای استاردارد اردازه

های ناپ باه برای تبديا رمره SAT1زمون (. آ1970مهمترين اين ويژگی ها هستند)ورگ و استارلی،

پنف دقیقاه باه طاول وبرد. اين آزمون که سه ساعت و چهااز گروه مرجع بهره می مقیانهای رمره

هاای مهارتهاای نوارادن، روشاتن و همچناین رياضایات اسات. بارای آزمونارجامد شاما نردهمی

 2هاای فرماولیود. در ايان تباديا رمرهشادر اين آزمون از تباديا ررماال اساتفاده می سازیمقیان

جدول تباديلی  سازیمقیان، و ااصا اين شوردمیبراسب فراواری تراکمی، به مقیان ررمال برده 

شاود بارده می SATاست که در آن هر رمره بر اسان رتباه و رماره درصادی باه مقیاان آزماون 

گیری پیشارفت نظاور ارادازهکاه در دارشاگاه آياووا باه م IBTS(. آزمون 2015)گزارش کالف برد، 

آزمون است. البتاه نرده 15تحصیلی از سیح مهد کودک تا پايه دوازدهم طراای شده است، دارای 

هاا آزمونآزماون اسات. ايان نردهها برای پايه های رهم تا دوازدهم شاما راه نردهآزموناين نرده

ی شنیداری، مهارتهای محاسباتی شاما مهارتهای نواردن و روشتن، مهارتهای دستور زبان، مهارتها

آزماون و باشد. که هر کداپ هم در تعاداد ساؤالهای نردهو رياضیات، علوپ و مهارتهای اجتماعی می

هم در زمان پاسخگويی متفاوت هستند. در اين آزماون ریاز از روش تباديا ررماال بارای ساانتن 

ماون سراساری ورود باه (. آزIBTS ،2016هاا اساتفاده شاده اسات. ) گازارش فنای مقیان رمره

هاای آزموندارشگاههای ايران ریز آزموری مرکب است که با توجاه باه رشاته تحصایلی دارای نرده

باه روش تباديا ررماال باه  هاارمرهنااپ، باشد، در اين آزمون ریز پ  از محاسابه رمرهمتفاوت می

مره های تراز شهرت . رمره های مقیان در آزمون سراسری ايران به رشوردمیمقیان مشترک برده 

 (. 1394شود)رقی زاده، داررد و وزرهای اسمی رابرابر برای سانت رمره کا استفاده می

توارند ترکیبای کا پیشنهاد داد که هر کداپ میتوان برای سانتن رمرههای متفاوتی را میروش

هی باشاند، دهای وزنسازی و روشهای مقیان، روش های هموارهای مختلف سانتن رمرهاز روش

کننده شده به هر شارکتکا، رمره انتصای دادهاما مساله اينجاست که با تلییر روش سانتن رمره

و به تبع آن تصمیم برای پذيرش و يا عدپ پذيرش وی در آزمون، دچاار تلییار نواهاد شاد. کاداپ 

کا با رهکا نیای کمتری دارد و به اصیالح کارآمدتر است؟ و انتصای رمروش برای سانتن رمره

( در 1950) 3گالیلسان گیری کمتری ناواهیم شاد؟ کننده دچار نیای اردازهکداپ روش به شرکت

ای دهی باه طاور گساتردههای مختلف وزنفصا بیستم کتاب رظريه آزمون های رواری درباره روش

                                                           
1 Scholastic Aptitude Test 
2 Formula score  
3 Gulliksen 
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اسات. کا باا ضاريب پاياايی بااال بودهها ايجاد رمرهاست، هدف گالیلسن از ترکیب رمرهبحث کرده

داد که اگر تعداد زيادی آزمون که همبستگی باااليی باا هام دارراد ترکیاب شاورد، گالیلسن رشان

داشات، در صاورتی کاه کا رخواهدگیری بر روی پايايی رمرهدهی تلییر چشمهای مختلف وزنطرح

تر ددهی مشاهوهای وزنها کم باشد تأریر ترکیب آرها از طريق روشآزمونهمبستگی بین اين نرده

گاراه ارجااپ هاای رگرسایون چندکار مشابهی را از طرياق وزن 1979بود. آلن و ين در سال نواهد

آزمون( کم و استقالل آرها از همديگر، طراهای کننده )نردهبینیدادرد که با وجود متلیرهای پیش

ناه از دهی مختلف تفاوت آشلاری را از نود رشان دادرد به طوری کاه ارتخااب يا  طارح بهیوزن

( طای پژوهشای بار روی 1391شد. نادايی و هملااران)طريق کمترين مقدار نیا املان پذير می

دهی رشان دادرد که طراهای مختلف که به ويژگی های آزمون بستگی داررد طراهای مختلف وزن

گیری، تاأریر چناداری بار دهی براسب ضريب پايايی، واريار  و يا نیای ارادازهاز جمله طرح وزن

های مرکب رداررد، و اين تلییار در ضاريب پاياايی چنادان رضاايت بخاش ضريب پايايی رمره روی

ارد. ساانت و پاياا دارساتهآزماون هاای نوشریست بلله تلییر در مقدار پايايی را در سانت نرده

طراهای استفاده شده در اين پژوهش شاما طراهای: روش متوسط ضريب همبساتگی پیرساون، 

ساازی ( طای يا  پاژوهش شبیه2006) 1ضرايب رگرسیون بودرد. پای و ماالر ضريب وزن عاملی و

آزماون هاا و ناوای رتايف گالیلسن را تايید کرده و رشان دادرد که برنی عواما مارند تعداد نرده

داشات. از ايان گوراه پاژوهش هاای  سنجی آرها بر روايی و پايايی آزمون مرکاب تاأریر نواهندروان

تاوان در کاا را میآزمون هاا بار روی رمرهتأریر ويژگی های مختلف نرده سازی برای بررسیشبیه

دهای ( با بررسی پانف طارح وزن2009( مشاهده کرد. چارگ )2001)2و رودرر (2004کین و کی )

کا رشان داد اگر شانصه هايی مارند ضريب پاياايی را باه عناوان شاانپ مختلف برای تولید رمره

ای بار روی آن دهای تاأریر قاباا مالاظاهريم، طراهای مختلف وزنکا در رظر بگیهای دقت رمره

دهی مقدار باال و قابا قبولی نواهد باود، اماا رداشته و مقدار ضريب پايايی برای همه طراهای وزن

دهای کا به عنوان شانپ بنگاريم، طراهاای وزنآزمون در تولید رمرهاگر به لحاظ سهم هر نرده

بود. طراهاای کا نواهنادها در تولید رمرهآزمونمختلف برای نردهمختلف باعث ايجاد سهم های 

دهی در پژوهش چارگ شاما: طرح وزرهای برابر، طرح وزن ضريب پايايی، طارح وزن وارياار  وزن

دهی بر اسب طول آزمون بارای تولیاد گیری و طرح وزنها، طرح وزن نیای استاردارد اردازهرمره

 کا بود.رمره

ر پژوهشهای گذشته صورت گرفته بیشتر آرها به منظور مقايسه روشهای متفاوت با بررسی که د

روشاهای رماره کاا ساازی  هابررسایايان سانتن رمره کا، از ضريب پايايی استفاده کرده ارد، در 

ضريب پايايی تفاوت آشلاری رداشته است، به طوری که اگر بخواهیم جمع بندی از مقايساه رتاايف 

                                                           
1 Pei and maller 
2 Rudner  
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هاا باه کرد که همه پژوهشتوان چنین نالصهشته باشیم، اين مقايسه را میهای مختلف داپژوهش

اين رتیجه رسیده ارد که هیچ برتری شانصی در ارتخاب روشهای سانتن رمره کا با معیار ضاريب 

تواراد ها محاسابه شاده اسات رمیپايايی وجود رداشته و ضريب پايايی به شللی که در اين پژوهش

کا باشد. لذا در اين پژوهش باه منظاور سی کارآمدی روشهای سانت رمرهمالک مناسبی برای برر

کا به دربال رويلرد نیای اساتاردارد ارادازه گیاری شارطی مقايسه روشهای متفاوت سانتن رمره

 ايم. رفته

ای آزمون سراسری بزرگترين آزمون ارتخابی برای پذيرش دارشجو در دارشاگاهها و موسساه ها

ر مساؤولیت ايران است. چندين دهه است که سازمان سنجش آماوزش کشاو دولتی دردولتی و غیر

ان ی در اياراجرای اين آزمون را به عهده دارد. تقريبا تماپ کساری که داوطلب ورود باه آماوزش عاال

یلیاون مهر ساله به طور متوسط با يا   کنلور يا همان آزمون سراسریهستند بايد کنلور بدهند. 

ن ناد میلیاوچارد که البته با در رظر گرفتن نارواده هاای داوطلباان بااالی ايراری ارتباط مستقیم د

رگازاری مراااا مهام بدر ارتبااط هساتند. يلای از  پديده اجتماعیايراری هر ساله به روعی با اين 

 ، اساسیت رتاايف آزماونباشدفراد بر اسان آن میاکا و سپ  پذيرش تولید رمره آزمون سراسری

ن و تحلیاا رتاايف آزماود در موسسات آموزش عالی و يا عدپ پاذيرش آرهاا سراسری و پذيرش افرا

را ضروری و با اهمیت جلوه می دهد، همچناین پذيری بیشتر ها با نیای کمتر و تفسیرتفسیر رمره

در یاد. نواهاد ارجامبه تحقق عدالت آموزشی هر چه بیشتر  و نیای کم  برگزاری آزمون استاردارد

ساازی معرفای نواهاد شاد و هادف کلای آن بررسای کاروش رمره اين پژوهش کارآمادی شاش

گیاری از رتاايف سازی است که برای پذيرش افراد به کار می رود. باا بهرهکاهای مختلف رمرهروش

کاا هساتیم. روشای کاه ضامن داشاتن اين بررسی به درباال روشای کارآماد بارای تشالیا رمره

کنندگان در آزماون مرکاب نیا را متوجه شرکت سنجی، کمترينهای مناسب آماری و روانويژگی

کا کداپ از هماه کند. سوال اصلی اين پژوهش اين است که در میان روشهای متفاوت سانتن رمره

 ؟تر استکارآمد

 

 روش 

پژوهش ااضر پژوهشی کمی و از راو   روش پژوهش، جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری:

ور توسعه دارش کااربردی در زمیناه ساانتن رماره مقیاان توصیفی )غیر آزمايشی( است و به منظ

شود. جامعه مورد رظر در اين پژوهش ارجاپ گرفته که با اين رويلرد، پژوهشی کاربردی محسوب می

 دردر گروه آزمايشی رياضی و فنی هستند،  1395داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری سال 

اراد. در ايان ی در رشته رياضی و فنی شارکت کردهدر آزمون سراسررفر  162879تعداد 1395سال

شاارکت کننااده در  10000هااا باار روی و تحلیا سااازیمقیانهااای مختلااف پااژوهش روش
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های مختلف عمومی و انتصاصی آزمون سراسری ايران در گروه آزمايشی رشته رياضای آزموننرده

سار و کاار داريام از طرياق  1زرگو فنی اجرا شده است. با توجه به اينله در اين پژوهش با مقیان ب

رفر را مناسب دارست که البته باه صاورت  10000توان اجم رموره رزدي  به می 2ارگشتیقاعده سر

فنی چهاار درن عماومی وتصادفی ارتخاب شده ارد. در آزمون سراسری و در گروه آزمايشی رياضای

ساوال( و  25(، معاارف اساالمی )ساوال 25) سوال(، زبان و ادبیات عربی 25) زبان و ادبیات فارسی

 سوال( و شیمی 45سوال(، فیزي  ) 55) سوال( و سه درن انتصاصی رياضیات 25) زبان ارگلیسی

 گیررد.سوال(، مورد آزمون قرار می 35)

هاای آزماون سراساری اسات، ابزار اصلی گردآوری داده در اين پژوهش همان سؤال ابزار پژوهش:

 1395ر سازمان سنجش آموزش کشور بوده و به منظور تحلیا آزمون های اين آزمون در انتیاداده

گروه آزمايشی رياضی و فنی از آرها بهره گرفته شده است. برای برنی از روش ها و تبديا هايی که 

، ررپ افزار تجاری به بازار عرضه رشده است به هماین منظاور شودمیدر اين پژوهش از آرها استفاده 

های روشاتن کاد بارای 3MATLABرياضای و آماار ز ررپ افزار کد رويسای در طی ارجاپ پژوهش ا

 ها و تبديا ها استفاده شد.مربوط به برنی روش

 روند انجام پژوهش 

  های مقیاسهای خام به نمرهتبدیل نمره
 به دو روش عما شده است :مقیان آوردن رمرهبه دست یبرا

جمعای های ناپ با اساتفاده از تاابع توزياع ت در اين روش رمره الف( روش تبدیل مقیاس نرمال:

بارده  10000تاا  0تبديا و سپ  با استفاده از تبديا نیی به مقیاسی باین  zررمال به رمره های

 (.1971و آرگوف،  2014می شورد)کولن، 

های ناپ با اساتفاده از رابیاه تباديا در اين روش رمره ب( روش تبدیل مقیاس آرک سینوس:

شاورد، در اينجاا از تعاداد پاساخ هاای درسات باه هار های مقیان بارده میهآرک سینون به رمر

(. 2014شاود)کولن، مقیان استفاده میآزمون برای سانتن رمرهآزمون و تعداد سؤالهای نردهنرده

 شود. برده می 10000تا  0اين مقیان ریز با استفاده از تبديا نیی به دامنه ای بین 

 خام هایسازی توزیع نمرههموار
اسات. شدهساازی استفادههموارای برای پیشجملهسازی کررا دودر اين پژوهش از روش هموار

ای که در پ  اين روش پنهان شده اين است که برای هر رماره تاابع چگاالی ااتماال معرفای ايده

بارای هاای پیوساته گويند. معموال از دادهشود، که به آن تابع چگالی ااتمال کررا يا هسته میمی

                                                           
1 Large-scale assessment 
2 Thumbnail rule  
3 MATLAB (matrix laboratory) is a multi-paradigm numerical computing environment 

and fourth-generation programming language. 
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های نااپ معماوال بررد. ولی رمرهشود و از توزيع ررمال برای چگالی بهره میسازی استفاده میهموار

شود. در اين روش سازی استفاده میای برای هموارجملهگسسته هستند به همین ناطر از کررا دو

ای يا  آزماون کاه شود. به عنوان مثال بارسازی استفاده میبرای کنترل درجه هموار hاز پارامتر 

)ˆایسؤال است، و توزيع رموره k دارای )f i   را دارد که در آن, , ,...,i k01 برآوردگار کرراا  2

 به صورت زير است: 
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,سازی است وارامتر هموارعددی زوج و پ h (، 1در رابیه) , ,...,m h01 صافر  h. اگر مقادار 2

اسات، و مقادار آن بساتگی باه شاباهت بیشاتر رموراه ساازی رشدهباشد مارند آن است کاه هموار

hی شااده بااا اصاالی دارد، بااه عنااوان مثااال بااراهموار  سااازی کررااا بااه صااورت هموار 2

ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( )f i f i f i f i    
1 1 1

1 1
4 2 4

از طريق آزماايش و نیاا  hاست. تعیین مقدار  

های قبا و بعاد هار رماره قارار دار رمرهاست. در روش کررا به جای فراواری هر رمره میارگین وزن

(. در اين پژوهش برای ارتخاب بهترين 1991و کولن 2014شود تا توزيع هموار شود )کولن، میداده

h شده باه های هموارشده و رمرههای مشاهدچهار گشتاور اول رمره سازی ضمن مقايسهبرای هموار

تلاف هماوار هاای مخ hها بارای شود. در اين روش رمرهمقايسه رمودار فراواری آرها ریز پردانته می

را باه کمتارين مقادار ناود  (2مقداری نواهد بود که عباارت رابیاه ) hشورد و مقدار میلوب می

 برسارد.
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 کلدهی برای ساختن نمرههای وزنطرح
است  Aشود، . طرح اول دهی استفاده میکا در اين پژوهش از دو طرح وزنبرای محاسبه رمره

دهای بار اساان اهمیتای کاه هار درن در تشالیا دهی اسمی راپ دارد. در اين وزنکه طرح وزن

دهی ساازمان کند. در اين پژوهش)مشابه وزندهی میاز اقداپ به وزنسداشت، آزمونکا نواهدرمره

 وزن داده نواهد شد. 1دول جآزمون میابق سنجش آموزش کشور( به هفت نرده
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 Aدهی ها در طرح وزنآزمونخرده بیضر. 1جدول 

 هاآزمونخرده

 شیمی فیزیک ریاضی زبان معارف عربی فارسی 

 2 3 4 2 3 2 4 وزن اسمی

کا های مؤرر برای تشلیا رمرهراپ دارد و در آن از وزن Bح دوپ که در پژوهش ااضر، طرح طر

ها با استفاده از ضرايب اسمی سانته شده و به واريار  و کواريار  باین است. اين وزنشدهاستفاده

راسان دهد که ب( وزن مؤرر رسبی را رشان می3(. رابیه )2014ها وابسته هستند)کولن، آزموننرده

 است:ها تعريف شدهآزمونآزمون و کواريار  آن با ساير نردهواريار  نرده

(3                                                        )
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i(، 3در رابیه)
اپ  iآزماونکواريار  بین رمرات نرده ijاپ،  iآزمونواريار  رمرات نرده 2

ضارب  اپ jاپ و iآزماونهم به ترتیب وزن اسامی کاه در رمارات نرده jwو iwاپ، همچنین j و

 دهند.ارد را رشان میشده

گیری رای تصامیمکاا بارمره شورد و ریاز به يا هايی که به صورت مرکب برگزار میدر آزمون

آزماون را در وزن مرباوط باه مقیان هر نردهکا در هر آزمون مرکب رمرهداررد، برای سانتن رمره

کا است. هار شود. رمره ااصا همان رمرهکرده و سپ  ااصا باهم جمع میآزمون ضربهر نرده

)اپ را با  jآزموناپ برای نرده iمقیان شخپگاه رمره )j iS X آزماون را بااو وزن هر نردهjW 

 تعاداد نارده  mدر اينجاا  ( محاسابه نواهاد شاد.4ه)کا هر فرد از رابیارمايش دهیم، آرگاه رمره

 آزمون ها است. 

(4                                                    )( )
jj

m

i i
j

Y w S X
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کا را که در اين پژوهش مورد استفاده قرار نواهناد ختلف سانتن رمرهروشهای م 2در جدول 

مقیاان و های مختلف هموارسازی، سانتن رمرهارد. اين جدول ترکیب روششدهگرفت رمايش داده

دهاد. در هار ناراه کاه عالمات ساتاره کاا رماايش میدهای را بارای ساانتن رمرههمچنین وزن

کاا بهاره گرفتاه ی ساانتن رمرهت کاه از آن روش ناای باراشده باشد، به اين معنی اساستفاده

 است. شده
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 کلهای مختلف طراحی  شده در پژوهش برای ساختن نمرهروش. 2جدول 

 1سازیپیش هموار نام روش
 تبدیل به نمرات مقیاس دهیطرح وزن

A B 
2NT AT3 

NA - * - * - 

NA_S * * - * - 

NB - - * * - 

NB_S * - * * - 

AA - * - - * 

AB - - * - * 

 های مقیاس و نمره کلبررسی دقت نمره
گیری را به صاورت نیاای اساتاردارد های فنی بیشتر نیای استاردارد اردازههم اکنون گزارش

از ساال  APA7و  6NCEMEو  5AERAاراياه مای دهناد ولای موسساه هاای  4گیری کلایاردازه

اراد، گازارش ید آزمورهای آموزشی و رواری توصایه کردهبرای استارداردهايی که به منظور تول 1985

ارد کردههاای فنای آزماون هماواره توصایهرا به هماراه گزارش 8گیری شرطینیای استاردارد اردازه

گیری شرطی که در اين پاژوهش باا رمااد (. نیای استاردارد اردازهAPA 10-2)استاردارد شماره 

CSEM گیری را بارای هماه یازان نیاای اساتاردارد ارادازهرمايش داده نواهد شد، قادر اسات م

های ناپ و هم برای رمرات مقیان و هم کند. اين شانپ آماری هم برای رمرهها برآوردسیوح رمره

(. بررسی ايان شاانپ آمااری 2013های مرکب قابا محاسبه است) وودروف و ديگران، برای رمره

گیری بارای هماه رمارات برابار ریسات، و سایوح رشان می دهد که میزان نیای استاردارد ارادازه

گیری شرطی متفاوتی هستند. در ايان پاژوهش ریاز از ها دارای نیای استاردارد اردازهمختلف رمره

CSEM (، 1992است. رويلردهای متفااوتی توساط کاولن)ها استفاده شدهبرای بررسی دقت رمره

اسات، کاه باه پیشانهاد شده CSEM به ( برای محاس1999) 10( و برران و لی1996) 9فلت و کوال 

( باه محاسابه نیاای اساتاردارد 1999دلیا سهولت ارجاپ محاسبه و عدپ ریااز روش برراان و لای)

                                                           
 (:  یعنی هموارسازی نمره های خام پیش از تبدیل به نمره های مقیاس. Pre smoothingپیش هموارسازی ) 1

2 Normal Transformation 
3 Arcsine Transformation 
4 Overall  standard error of measurement  
5 American Educational Research Association 
6 National Council on Measurement in Education 
7 American Psychological Association 
8 Conditional standard error of measurement  
9 Feldt & Qualls 
1 0 Brenan & Lee 
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های مقیان رمره گیری شرطینیای استاردارد اردازههای ناپ از آن برای محاسبه گیری رمرهاردازه

 است.در اين پژوهش استفاده شده

گیری شارطی کاه باه روش نیاای اساتاردارد ارادازهای محاسابه ( بار1999روش برران و لی)

( و کاولن 1968ای ریز مشهور است از تعمیم دو روش يعنی رظريه رمره اقیقی قاوی لارد)جملهدو

دهد )برران گیری شرطی ارايه میای را برای نیای استاردارد اردازهکند و رابیه( استفاده می1992)

ل ساوا kمره اقیقی قوی، ااتمال شرطی اينله شخصی از مجماو  (. براسان رظريه ر1999و لی، 

 شود:( محاسبه می5تا از آرها پاسخ صحیح بدهد از رابیه) yدر ي  آزمون بتوارد به 

(5                                        )( , ) ( )y k y
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لی  های صحیح برای هر شخپ است. برران ورمره اقیقی رسبت پاسخ ( پارامتر6در رابیه )

های مقیان طباق رظرياه اقیقای گیری شرطی رمره( برای محاسبه نیای استاردارد اردازه1999)

 ارد.( استفاده کرده6قوی از رابیه)
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ساازی از مقايسه روشهای مختلف مقیان است. برای f(y)به صورت  yتبديا مقیان رمره ناپ 

و  ( ارائه شاده2014گیری استفاده می شود، اين رابیه توسط کولن)میارگین نیای استاردارد اردازه

 .کا نواهد بودهای مقیان و رمره هایدر اينجا معیاری برای بررسی کارآمدی رمره

(7                                                   )
(s(x) x) (s(x) x)

( )
E E

f x 2 2 

)(، 7در رابیه ) )f x  فراواری رسبی رمرهx  اسات، هار روشای کاه کمتارين میاارگین نیاای

) اشد کارآمدتر نواهد باود.گیری شرطی را دارا باستاردارد اردازه )s x هاای مقیاان وهماان رمره 

(s(x) x)E
 مقیان است. بارای محاسابه نیاای گیری شرطی برای هر رمرهنیای استاردارد اردازه

( 2006های مرکاب از رابیاه ای کاه الری پاراي  و هملاارارش)گیری شرطی رمرهاستاردارد اردازه

گیاری شارطی نیای استاردارد اردازه وزری پیشنهاد داده ارد استفاده می کنیم اين رابیه از ترکیب

 آزمون ها به دست آمده است. ز نردههر کداپ ا
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(، 8در رابیااه)
iYSEM کااا شااخپنیااای اسااتاردارد شاارطی باارای رمرهi  اپ اساات. تعااداد

هاای مرکاب ضريب پايايی رمره های کا ازاست. برای محاسبه ضريب پايايی رمره mها آزموننرده

 (:2006های مرکب است)کولن، ( رابیه ضريب پايايی رمره9استفاده نواهدشد، رابیه )

(9                            )
( )i i ii
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1. 

 

 یافته ها

رفری از میان شرکت کنندگان، در ابتدا به بررسی رمره های نااپ  10000پ  از ارتخاب رموره 

ردانتیم. اين رمره ناپ همان تعداد پاسخهای صحیحی بوده که داوطلب آزمون سراساری باه هار پ

گیری را بارای هاای ارادازههای آمااری و برنای از ويژگیشاانپ 3جادول . ارد نرده آزمون داده

کننده در آزمون سراسری داده که به صورت تصادفی از میان داوطلبان رشته رياضی شرکت 10000

های آمااری مارناد هاا شااما شاانپايان ويژگی دهد.ارد را رمايش میارتخاب شده1395در سال 

گیری مارناد نیاای اساتاردارد های ارادازهمیارگین اسابی، واريار ، چولگی و کشیدگی و شانپ

باشاد. مقاادير داناا پرارتاز میاارگین رسابی می 201گیری و ضريب پايايی کودر ريچاردسون اردازه

های نااپ های ناپ در اين جدول ااصا تقسیم میارگین رمرهز میارگین رسبی رمرهمنظور ا هستند

باه وسایله ضاريب   3گیری در جدول باشد. نیای استاردارد اردازهبه تعداد سوالهای آن آزمون می

  شده است. پايايی کودر ريچاردسون محاسبه 

 آزمونهاخام خرده ینمره یگیری برااندازه یهاو شاخص یآمار یهاشاخص. 3جدول 

 شاخص
 آزمونهاخرده

 شیمی فیزیک ریاضی زبان معارف عربی فارسی

 میارگین
68/7 

(30/0) 

29/5 

(21/0) 

05/9 

(36/0) 

99/5 

(23/0) 

72/4 

(08/0) 

19/5 

(11/0) 

03/3 

(08/0) 

 85/15 50/46 78/41 00/40 84/31 37/20 43/18 واريار 

 01/2 97/1 43/2 03/1 41/0 20/1 37/0 چولگی

 26/5 29/4 63/7 13/0 -69/0 63/1 -12/0 کشیدگی

SEM 053/2 843/1 241/2 054/2 024/2 095/2 612/1 

KR20 771/0 833/0 842/0 894/0 901/0 905/0 836/0 

                                                           
1. KR20 



 
  35   ...گیری ازهای مرکب با بهرهی کل در آزمونهای ساختن نمرهمقایسه روش 

 

ها است، ی بی رظمی و آشفتگی در توزيع رمرههای ناپ رشان دهندهبررسی رمودارهای فراواری رمره

ضامن  4ای کررا استفاده کرد. جدولجملهسازی دوتوان از روش هموارا میهرظمیبرای کاهش بی

آزماون ، شاده بارای هماه هفات نردههموارهاای پیشارائه گشتاورهای اول تاا چهاارپ بارای رمره

دهاد رماايش ترين االات ناود را رشاان میهاا، هماواررا که به ازاء آرها توزياع رمره hمقاديری از

 ینه کند.را کم (2)االتی محاسبه شده که مقدار رابیه برای لوب می hاست. مقدارداده

 شدههموارهای خام پیشنمره یچهار گشتاور اول برا ریمقاد . 4 جدول

 آزمونخرده
 پارامتر پیش هموارسازی گشتاورهای اول تا چهارم

 h 1 hM کشیدگی چولگی واریانس میانگین

 -0656/0 2 -11/0 38/0 83/18 (30/0)66/7 فارسی

 -0809/0 2 69/1 23/1 51/20 (20/0)23/5 عربی

 -0499/0 2 -69/0 40/0 02/32 (36/0)07/9 معارف

 -0982/0 4 18/0 06/1 34/39 (23/0)92/5 زبان نارجه

 -119/0 6 58/7 42/2 53/41 (08/0)75/4 رياضی

 -116/0 2 39/4 01/2 63/45 (11/0)10/5 فیزي 

 -170/0 4 21/5 99/1 72/15 (08/0)07/3 شیمی

های نااپ در رشده، فراواری رسبی رمرههای هموارشده با فراواریهای همواربرای مقايسه بهتر فراواری

ترين هماوارو  کاه توارساته میلاوب تارين h=2برای 1شلا  است. رمودارشدهرمايش داده 1 شلا

آزماون . نردهدهد رسم شده است فارسی رمايشادبیاتوآزمون زباننرده هایرمره برای فراواری را 

 . سوال است  25فارسی داری ادبیات

 فارسیادبیاتوزبانآزمون های خردهنمره ینسب ینمودار فراوان.  1شکل 

                                                           
  که توانسته مقدار رابطه 2 را به کمترین مقدار برساند.h آن مقدار از 1
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ها باه نااطر است، تنو  اين روشکا طراای شدهشش روش برای سانتن رمرهدر اين میالعه 

دهی است. برای ساانتن ايان های وزنطرحسازی، هموارسازی، و های متفاوت مقیانترکیب روش

شاد. جادول دهی استفادهسازی، ي  روش هموارسازی و دو طرح وزنها از دو روش مقیانکارمره

 دهد. سازی را رمايش میکاهای آماری به همراه ضريب پايايی هر روش رمرهبرنی شانپ 5

 سازیکلنمره یهاشدر رو ییایپا بیبه همراه ضر یآمار یهاشاخص یبرخ:  5 جدول

 نام روش
ضریب  گشتاورهای اول تا چهارم

 کشیدگی چولگی واریانس میانگین 1پایایی

NA 6/5034 933690 620/0 090/3 974/0 

NA_S 4/5024 934940 623/0 095/3 977/0 

NB 7/5039 966660 640/0 044/3 965/0 

NB_S 7/5028 972970 644/0 048/3 954/0 

AA 4/2008 143440 062/1 360/4 975/0 

AB 5/1725 147810 164/1 577/4 981/0 

اراد. توجاه دهی رماايش دادهآزمون و برای هر طرح وزنها را برای هر نردهمقدار وزن 6جدول 

هاا و رابات هاا باه ويژگای رمرهبه دلیلی عدپ وابستگی وزن A دهی های وزنکنید که مقادير طرح

 .را ببینید( 1) جدول ارددهجدول ذکر رشاين بودن ، در 

 سازیکلآزمون و در هر روش نمرههر خرده یها براوزن ریمقاد:  6جدول 

 روش
 هاآزمونخرده

 شیمی فیزیک ریاضی زبان معارف عربی فارسی

NB 0264/0 0234/0 0528/0 0432/0 340/0 293/0 220/0 
NB1 0257/0 0231/0 0525/0 0432/0 341/0 293/0 221/0 
AB 0217/0 0218/0 0517/0 0469/0 339/0 300/0 218/0 

کاا آزمون مربوط و جمع کردن آرها برای هر فرد يا  رمرهها در نردهبا ضرب هر کداپ از وزن

شاود، کاا متفااوت ساانته میشود، که طبق آرچه که گفته شد برای هر فرد شش رمرهسانته می

دهناد. باا را به همراه ضريب پايايی آرها رمايش می های کاگشتاورهای اول تا چهارپ رمره 5جدول 

سازی را با توجه به رو  مقیان به کار رفتاه کاهای رمرهتوان روشمی های اين جدولتوجه به داده

ساازی بارای هاايی هساتند کاه از روش ررمالدر آرها به دو دسته تقسیم کرد، دساته اول آن روش

دهای و روش هموارساازی( و دساته دوپ جه باه طارح وزنسانتن مقیان استفاده کردرد)بدون تو

                                                           
  ضریب پایایی نمره های کل )کولن، 2006( که در رابطه 9 معرفی شده است. 1
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دهای(. ارد)بدون توجه به طرح وزنکردهسینون برای سانتن مقیان استفاده هايی که از آرکروش

هاای کاا بباین شده، میاارگین رمرهسازی که در آرها از مقیان ررمال استفادهکاهای رمرهدر روش

 باوده اراد  Bدهای هاايی کاه داری طارح وزنراد. تنهاا طرحاتلییر پیدا کرده 7/5039تا  4/5024

دهای باه طاور های وزنها برای ساير طرحارد و واريار  رمرهکردهتری را ايجاد واريار  های بزرگ

دهند که هایچ کاداپ از رشان می 5تقريبی تفاوت زيادی رداشته است. مقادير پايايی در جدول های 

ارد تفاوت آشلاری را در ضريب پايايی ايجاد کنند به طوری که در هسازی رتوارستکاهای رمرهروش

 023/0های شاما مقیان ررمال تفاوت ضريب پايايی بین بااالترين مقادار و کمتارين مقادار  روش

مشابه دساته  شدهسازی استفادهکاسینون برای رمرهاست. در روشهايی که در آرها از مقیان آرک

اماا باازهم اراد، کردهها ايجاد واريار  بیشتری در میان رمره Bدهی نهای شاما طرح وزاول روش

رتوارستند تفاوت آشالاری ریز سینون بوده ارد سازی که شاما مقیان آرککاهای رمرهاروا  روش

هاای شااما در مقدار ضريب پايايی ايجاد کنند. به طوری که تفاوت کمترين مقدار پاياايی در روش

رلته ای که بايد در اينجا باه آن اشااره   است. 006/0با بیشترين مقدار پايايی سینون مقیان آرک

هايی که شااما هايی است که شاما مقیان ررمال بودرد و روشکرد تفاوت ضريب پايايی بین روش

ارد، از ساینون ساانته شادهکا هايی که باا مقیاان آرکسینون هستند، ضريب پايايی رمرهآرک

هاايی کاه از مقیاان ررماال بارای رمره  یشتر هستند. میارگین ضريب پاياايیبکمی مقیان ررمال 

اراد برابار کردهساینون اساتفاده هايی که از مقیاان آرکو برای رمره 967/0ارد برابر کردهاستفاده 

هاايی اسات کاه از مقیاان است. کاه ايان رتاايف اااکی از برتاری هار چناد ارادک روش 978/0

 کنند.کا استفاده میرمرهسینون برای سانت آرک

سازی رمايش کاگیری شرطی را برای شش روش رمرهمیارگین نیای استاردارد اردازه 7جدول 

گیری شارطی را بارای است. برای محاسبه اين شانپ ابتدا در هر روش نیای استاردارد اردازهداده

 است. میارگین گرفته شده ،کا محاسبه و سپ  از همه نیاهاهر رمره

 

 سازیکلنمره یهاروش یشرط یریگاستاندارد اندازه یخطا نیانگیمجذور م. 7جدول 

 نام روش نمره کل سازی
iYSEM 

NA 85/150 

72/146 

76/191 

36/187 

26/74 

04/89 

NA_S 

NB 

NB_S 

AA 

AB 
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وهش سازی که در ايان پاژ برای مقايسه کارآمدی روشهای متفاوت رمره کا 7از مقادير جدول 

ا ساازی کاباهم مقايسه شده ارد، استفاده می شود. هر چند استفاده از هیچلداپ از روشهای رماره 

ای تفاوت محسوسی را در مقدار ضريب پايايی ايجاد رلرده ولی اگر شاانپ مجاذور میاارگین نیا

وت در روش هاای گیری شرطی را برای روش های مختلاف رگااه کنایم شااهد تفاااستاردارد اردازه

 . مختلف رمره کا سازی نواهیم بود

 

 و نتیجه گیریبحث 

ساازی کاهاای مختلاف رمرهها و همچناین کارآمادی روشپژوهش با هدف بررسی ويژگیاين 

هاای هاای نااپ، روشساازی فراوارای رمرهاست. در اين پژوهش با تلفیق روشهای هموارارجاپ شده

دهای ، شاش های مقیان و همچنین طراهای متفااوت وزنرههای ناپ به رمنیی تبديا رمرهغیر

بارای بررسای  آزماون سراساری اياران  داده 10000است. از کا ارائه شدهروش برای سانتن رمره

سازی بهره گرفتیم. شانپ اصلی در اين پژوهش برای بررسی کارآمادی کاکارآمدی روشهای رمره

گیری شرطی است. هار روش کاه در تاردارد اردازهسازی مجذور میارگین نیای اسکاروشهای رمره

 اين شانپ مقدار کمتری کسب کند، کارآمد تر نواهد بود.

هاا را های مورر هر چند تا ادودی توارساته وارياار  رمرهکه استفاده از وزن دادردرشان رتايف 

سامی باعاث افزايش دهد و مقدار کمی روی پايايی تاریر بگذارد ولای رتوارساته بخاوبی وزن هاای ا

که در آرها از وزن هاای  ی ررمال سازی و روش ها گیری شرطی شودکاهش نیای استاردارد اردازه

گیری شرطی کمتری هستند. در روشهايی کاه شود دارای نیای استاردارد اردازهاسمی استفاده می

پایش  و باااز وزرهای اسمی اساتفاده مای شاود، روش تباديا مقیاان آرهاا ررماال ساازی اسات، 

گازارش شاده گیری شرطی کمتری سازی رمره ها همراه است میارگین نیای استاردار اردازههموار

. ضمنا در مقايسه روشهای رمره کا سازی، آن دسته از روشهايی که از تباديا آرک ساینون است

یری گاستفاده کرده ارد از روش هايی که از ررمال سازی بهره برده ارد میارگین نیای استاردار اردازه

توان به دو رلته دست يافات، رلتاه اول اينلاه بااال می با بررسی يافته هاشرطی کمتری داشته ارد. 

آزماون و افازايش وزن ماورر آن بودن وزن اسمی به طور نودکار موجب باال رفتن ساهم هار نرده

راد و باا های ماورر ردارسازی تاریری بر وزنهای همواراست و رلته دوپ آرله روشآزمون شدهنرده

شود و آرچاه باعاث آزمون مشاهده رمیی وزن هر نردهسازی تلییر زيادی در اردازهتلییر رو  هموار

دهای و ياا مقادار وزن اسامی هار ساازی ، ياا راو  طارح وزنيا رو  مقیان ،ها شدهتلییر در وزن

زماون هاا اين رتیجه بخاطر عدپ وابستگی روش های هموارسازی به وزن نارده آ آزمون است.نرده

تاری هاا کاه دارای وارياار  بزرگآزموندهند که هر کداپ از نردههمچنین رتايف رشان می است. 

تر است، اين تفاوت در واريار  ها هم به دلیا تعداد سوالها و هم به دلیاا باشند وزن آرها ریز بزرگ
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لحاظ تعداد سوالها های رياضی، فیزي  و شیمی هم به آزمونوزن اسمی، به وجود آمده است. نرده

تری ریاز دارراد، و های ديگر باالتر هستند، و واريار  بزرگآزمونو هم به لحاظ وزن اسمی از نرده

 تری را ریز به نود انتصای داده ارد.دهی وزن بزرگهای وزندر طرح

دهی اسمی به طاور کلای در دهی، روش وزنآن گوره که رتايف رشان داد، در میان روشهای وزن

تر عما کرده به طوری کاه دهی مورر موفقگیری شرطی از روش وزنهش نیای استاردارد اردازهکا

هاايی کاه از اراد باه مراتاب از روشاستفاده کرده Aدهی وزن حمیارگین نیای روشهايی که از طر

توارساته اسات تاا  Bدهای استفاده کرده ارد کمتر است، هر چند کاه طارح وزن Bدهی طرح وزن

ساازی کاه از کاهاای رمرهکند. در میاان روشهای کا کم دی به افزايش واريار  رمرهادود زيا

هاای نااپ پایش گااه رمرهسازی به طور همزمان اساتفاده کارده اراد، هرو ررمال Aدهی طرح وزن

اسات. بیشاترين گیری شارطی کااهش يافتهسازی شده ارد میارگین نیای اساتاردارد ارادازههموار

گیری شرطی در میان روشهای بررسی شاده مرباوط باه روشای ی استاردارد اردازهکاهش برای نیا

هاای های نااپ باه رمرهاز آرک سینون برای تبديا رمره Aاست که در آن ضمن استفاده از طرح 

 است. مقیان استفاده شده

يف در مقايسه با پژوهش های گذشته، ي  رقیه اشتراک و ي  رقیه اناتالف مای تاوان در رتاا

(،  2004ن پژوهش يافت، رقیاه اشاتراک رتاايف ايان پاژوهش باا پاژوهش هاای کاین و کای )اي

 ( در عادپ اناتالف روش هاای وزن2006( و پی و ماالر )1391(، ندايی و هملاران)2009چارگ)

ی کاه در دهی و رمره کا سازی در تاریرگذاری آرها در میزان ضريب پايايی رمره ها است، باه طاور

 در پژوهش های گذشته رشان داده شده که اروا  روش هاای ساانت رماره اين پژوهش و همچنین

م هاا باا ها کا رتوارسته تلییر فااشی در ضريب پايايی رمره ها ايجاد کند و از اين جهت اين رماره

جه ته در توتفاوتی رداشتند. اما وجه تمايز رتايف اين پژوهش با ساير پژوهش های مشابه صورت گرف

روش  نیای استاردارد اردازه گیری شرطی است، در اين پاژوهش باین اراوا  اين روش به میارگین

قايساه رمره کا سازی در میزان اين نیا تفاوت های آشلاری مشاهده شده که نود مبنايی برای م

 کارآمدی آن روش ها بوده است. 

يجااد با توجه به رتايف می توان چنین گفت که در صورت استفاده از تبديا آرک سینون برای ا

رمره های مقیان می توان به کمترين میارگین نیا دست يافت و روش وزن دهای اسامی در ايان 

کاهش نیا از روش وزن دهای ماورر، کارآمادتر اسات. همچناین در روش تباديا مقیاان ررماال 

کارآترين روش مربوط به االتی است که هم رمره ها هموار مای شاورد و هام از وزن دهای اسامی 

ت. ماهیت کاربردی پژوهش اقتضا می کند که باه ساازردگان آزماون هاای مرکاب استفاده شده اس

توصیه کنیم که برای رسیدن به کمترين نیای مملن از يلی از اين دو روش اساتفاده کنناد، کاه 

البته استفاده از روش تبديا آرک سینون به دلیا سهولت در تبديا و کاهش بیشتر سیح نیا بر 

ارد. ضمن اينله به آزمون سازان توصیه می شاود بارای کااهش نیاای روش تبديا ررمال برتری د
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استاردارد رمره ها، در جايی که واريار  نرده آزمون ها و کواريار  بین آرها اهمیتای رادارد، روش 

 وزن دهی اسمی را بر روش وزن دهی مورر ترجیح دهند. 

هاای ررماال نوان مثال رمرهکا روشهای متفاوت ديگری ریز وجود داررد، به عبرای سانتن رمره

، و ياا ( 1) پا  هموارساازیساازی کاردتوان پ  از تبديا به مقیان ررمال هموارسازی شده را می

، سازی کاردتوان پ  از تبديا به مقیان آرک سینون هموارهای مقیان آرک سینون را میرمره

دهی گیری، وزناردازه عل  نیای استاردارد : وزن دهی با دهی همچونهای وزنضمن اينله روش

دهی می باشد که در های وزندهی بر اسان طول آزمون از ساير روشها و وزنبر اسان پايايی رمره

 .استاين پژوهش به آرها پردانته رشده

 منابع

دهای بهیناه باه (. وزن1391). سلیمان و يادگاار زاده، غاالپ رضاا ندايی، ابراهیم، ذوالفقار رسب،

گیری و ه میالعات اردازهفصلنامکا ترکیبی. رهای ورودی برای سانت رمرهآزموهای نردهسؤال
 .79-104( ، 4)3، ارزشیابی آموزشی

 (.1390) ور، ترجمه علی دالگیریمقدمه ای بر نظریه های اندازهمری جی. آلن، وردی اپ. ين، 

 .ارتشارات سمت، تهران 

وه آزمایشی علوم ریاضی و سازی آزمون سراسری در گرکلنمره (.1394). رقی زاده، سایما

مرکاز . تهاران: براساس توزیع واقعی نمرات و مقایسه آن با روش فعلی 1391فنی سال 

تحقیقات ارزشیابی، اعتبار سنجی و تضمین کیفیت آموزش عاالی )ساازمان سانجش آماوزش 

 کشور(.
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