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چکیده
برای تفسیرپذیری بهتر و مقایسه پذیر کردن نمرهی آزمونها با همدیگر ،نمرههای خام بهدستآمده از
خردهآزمونها را به مقیاس مشترکی تبدیل میکنند که به آن نمره مقیاس گفته میشود .روشهای متفاوت
خطی و غیرخطی برای تبدیل نمرههای خام به نمرههای مقیاس وجود دارد .روشهای متداول غیرخطی تبدیل
نمرههای خام به نمرههای مقیاس ،نرمالسازی و تبدیل آرکسینوس هستند .در این پژوهش که با هدف
مقایسه خطای استاندارد اندازهگیری تبدیل نرمال و تبدیل آرکسینوس انجامگرفته از  52222داده
شبیهسازیشده و  52222داده واقعی آزمون سراسری سال  5961ایران بهره بردهایم .بهمنظور مقایسه این دو
روش از نمودارها و شاخصهای آماری و همچنین ویژگیهای اندازهگیری بر اساس نظریه نمره قوی حقیقی
ازجمله خطای استاندارد اندازهگیری شرطی استفاده شد .نتایج نشان داد که دو روش تبدیل از ویژگیهای
متفاوتی برخوردار هستند .گرچه نمرهها در هر دو روش دارای ضریب پایایی باالیی هستند ،اما روش
آرکسینوس ضمن کاهش نوسان خطا برای سطوح مختلف نمرهها ،دارای میانگین خطای استاندارد
اندازهگیری شرطی کمتری نسبت به روش نرمالسازی بوده است.

واژههای كلیدی :تبدیل آرکسینوس ،خطای استاندارد اندازهگیری شرطی ،نرمالسازی ،نمرههای
مقیاس
 .5دانشجوی دکتری سنجش آموزش ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایرانm.jahanifar@ut.ac.ir .
 .0دانشیار گروه روشها و برنامههای آموزشی و درسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .9دانشیار گروه سنجش و اندازهگیری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 .1عضو هیئتعلمی دانشکده آموزش ،دانشگاه ساسکاچوان ،کانادا.
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مقدمه
هر آزمون مرکب شامل چند خردهآزمون است که هرکدام نمره خاصی را به خود اختصاص
میدهند ،برای تفسیرپذیری بهتر و مقایسهپذیرکردن نمرهی آزمونها ،نمرههای خام 5را به
نمرههای مقیاس 0تبدیل میکنند .در صورتی میتوان نمره خردهآزمونهای مختلف را باهم
جمع کرد که روی یک مقیاس مشترک باشند .روشهای مقیاسسازی میتوانند موجب
کاهش اطالعات و یا ایجاد خطاهای تصادفی و نظامدار در نمرههای مقیاس شوند و نمرههای
هر حوزه را تحت تأثیر قرار دهند .یکی از قدیمیترین روشهای پیوند زدن 9نمرهها
مقیاسسازی نمرهها است .مقیاسسازی همان تبدیل نمرههای خام به نمرههای مقیاس است،
در روانسنجی همواره به مقیاسهای متفاوت نمرهها نیاز بوده به همین خاطر قدمت این روش
به قدمت علم روانسنجی است .هدف از مقیاسسازی نمرهها تبدیل نمرهها از دو آزمون
مختلف به مقیاس مشترک 1است .این روش پیوند غیرمستقیم بین نمرههای دو آزمون ایجاد
میکند (دورانز ،پامریچ و هوالند .)0220 ،در این روش نمرههای هر آزمون بهطور جداگانه
به مقیاس مشترک برده میشوند .هرگاه دو یا چند آزمون که سازههای متفاوتی را اندازه
میگیرند با هم روی یک جامعهی مشترک از شرکتکنندگان اجرا شوند ،مقیاسسازی بر
روی هریک از آزمونها بهمنظور داشتن مقیاس مشترک انجام خواهد گرفت .کولن ()0251
این آزمونها را آزمون مرکب 1نامید .نکته مهم در اینجاست که بردن نمرهها به مقیاس
مشترک به معنی همتراز کردن آنها نیست و نمیتوان نمرهی آزمون با ساختار مشخص را
با آزمون دیگر با ساختار متفاوت تبدیل کرد و مقیاس مشترک تنها آنها را مقایسه پذیر
میکند نه اینکه راهی را فراهم کند که بتوان آنها را بهجای هم به کار برد .برای هر آزمون
مانند  Yکه بخواهد مقیاسسازی شود ،تابع توزیع تراکمی نمرهها وجود دارد که روی جامعه
مرجع  Pبهصورت رابطه ( )5تعریف میشود.
1 .raw scores
2. scale scores
3. linking
4. common scale
5. test battery
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(FY P ( y )  Pr Y  y P  )5

در رابطه ( FY P ( y ) )5تابع توزیع تراکمی و  Pr Y  y P تابع توزیع احتمال
هستند.
نمرههای آزمون  Yبهوسیله تبدیل  Sبه نمرههای مقیاس تبدیل میشوند.
(S  S  FY P ( y )  )0

در رابطهی ( S ،)0تابع تبدیل به مقیاس است که میتواند خطی و یا غیرخطی باشد .از
مزیتهای این روش ،تبدیل نمره خردهآزمونهای یک آزمون مرکب به مقیاسی است که
تفسیرپذیری و مقایسه آنها را با همدیگر آسانتر میکند .نمره باال در مقیاس مشترک برای
یک آزمودنی در یک خردهآزمون به معنی عملکرد بهتر وی در آن خردهآزمون نسبت به
سایر خردهآزمونها است (دورانز و همکاران .)0220 ،تبدیلهای مقیاس خطی ،5تبدیل
مقیاس نرمال 0و تبدیل آرکسینوس 9از مشهورترین روشهای تبدیل مقیاس است ،دو روش
آخر را روشهای تبدیل غیرخطی نمرههای خام به نمرههای مقیاس مینامند.
در روش معمول نرمالسازی ابتدا با استفاده از توزیع فراوانی نمرههای کسبشده توسط
تمامی شرکتکنندگان در آزمون ،فراوانی تراکمی و تراکمی نسبی هر نمره محاسبهشده و
سپس رتبه درصدی برای هر نمره مشخص میگردد .با استفاده از رتبه درصدی ،نمره  zمتناظر
با رتبه درصدی را از معکوس تابع توزیع تراکمی نرمال مطابق با رابطه ( )9محاسبه میکنند.
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تابع رابطه ( )9توزیع تراکمی نرمال استاندارد است  .متغیر انتگرالگیری است که

دامنه آن از  تا  zاست و )  Qˆ ( yهمان رتبه درصدی است (آنگاف 5605 ،و کولن،

 .)0251بهعنوان نمونه آزمون  1SATبرای تبدیل نمرههای خام به نمرههای مقیاس از تبدیل
)1. linear transformation (LT
)2. normalizing transformation (NT
)3. arcsine transformation (AT
)4. scholastic aptitude test (SAT
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نرمال بهره میبرد .این آزمون که سه ساعت و چهلوپنج دقیقه به طول میانجامد شامل
خردهآزمونهای مهارتهای خواندن ،نوشتن و همچنین ریاضیات است .در این تبدیل
نمرههای فرمولی 5برحسب فراوانی تراکمی ،به مقیاس نرمال برده میشوند و حاصل این
مقیاسسازی جدول تبدیلی است که در آن هر نمره بر اساس رتبه و نمره درصدی به مقیاس
آزمون  SATبرده میشود (گزارش فنی  .)0251 ،SATآزمون  IBTSکه در دانشگاه آیووا
بهمنظور اندازهگیری پیشرفت تحصیلی از سطح مهدکودک تا پایه دوازدهم طراحی شده
است ،دارای  51خردهآزمون است .البته این خردهآزمونها برای پایههای نهم تا دوازدهم
شامل نه خردهآزمون است .این خردهآزمونها شامل مهارتهای خواندن و نوشتن،
مهارتهای دستور زبان ،مهارتهای شنیداری ،مهارتهای محاسباتی و ریاضیات ،علوم و
مهارتهای اجتماعی است؛ که هرکدام هم در تعداد سؤالهای خردهآزمون و هم در زمان
پاسخگویی متفاوت هستند .در این آزمون نیز از روش تبدیل نرمال برای ساختن مقیاس
نمرهها استفاده شده است( .گزارش فنی  .)0259 ،IBTSآزمون سراسری ورود به
دانشگاههای ایران نیز آزمونی مرکب است که با توجه به رشته تحصیلی دارای
خردهآزمونهای متفاوت است ،در این آزمون نیز پس از محاسبه نمره خام ،نمرهها به روش
تبدیل نرمال به مقیاس مشترک برده میشوند .نمرههای مقیاس در آزمون سراسری ایران به
نمرههای تراز شهرت دارند (نقی زاده)5961 ،
روش دیگر تبدیل خطی نمرههای خام به نمرههای مقیاس روش تبدیل آرکسینوس
است .در تبدیل نمرههای خام به نمرههای مقیاس با استفاده از رابطه تبدیل آرکسینوس از
تعداد پاسخهای درست به هر خردهآزمون و تعداد سؤالهای خردهآزمون برای ساختن
نمرهی مقیاس استفاده میشود (کولن.)0251 ،
Xi
X i  1 
1 
S (X i )  sin 1
 sin 1
(  )1
2 
k 1
k  1 
در رابطه ( X i ،)1نمرهی خام (تعداد پاسخهای صحیح) و  kتعداد سؤالهای

خردهآزمون هستند .این روش مقیاسسازی ،نمرات خام با استفاده از تابع تبدیل نمرات
1. formula score
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آرکسینوس بهوسیله کولن و هانسون در سال  5636پیشنهاد شده است .کولن و هانسون
( )5636در این پژوهش نشان دادند که در صورت استفاده از این مقیاس خطای نمرهها با هم
تا حدود زیادی همسان خواهند شد.
آزمون  .1ACTاز چهار خردهآزمون زبان و ادبیات انگلیسی ،ریاضیات ،مهارتهای
خواندن و علوم تشکیل شده است .همگی این خردهآزمونها بهصورت چندگزینهای طراحی
شدهاند .مهارت نوشتن هم بهعنوان یک خردهآزمون اختیاری و بهصورت انشائی در این
آزمون گنجانیده شده است .در این آزمون نمره خام هریک از خردهآزمونها بهطور مستقیم
به مقیاس نمرهای آرکسینوس بین  5تا  99تبدیل میشوند (راهنمای .)0251 ،ACT
برای ساختن نمره مقیاس از روی نمرههای خام روشهای متفاوتی وجود دارد بهگونهای
که موسسههای مختلف تولید آزمون از مقیاسهای مختلفی برای تبدیل نمرهها بهره میبرند،
اما بهطورقطع و یقین نمی توان اظهار داشت که کدام مقیاس بهترین است .به همین خاطر
انتخاب بهترین مقیاس کار دشواری است .مفید بودن هر مقیاس به ویژگیهایی است که آن
مقیاس برای معنادار بودن نمرهها ایجاد کرده و همچنین تمهیداتی است که برای کاهش
کجفهمیها در تفسیر نمرهها ایجاد میکند (کولن.)0251 ،
شون ون چانگ 0سه روش تبدیل مقیاس یعنی خطی ،نرمالسازی و تبدیل آرکسینوس
را با هم مقایسه کرده است .در این مقایسه ،سه روش مقیاسسازی در شاخصههایی مانند
ضریب پایایی نمرههای مقیاس و تعداد تغییر نمرهها در اثر برش نمرهها 9و همچنین
شکافهای 1ایجادشده در مقیاس با هم مقایسه شدهاند .درنتیجه این گزارش چنین آمده است
که هر روش دارای معایب و مزایای مربوط به خودش است و هیچ روش همه ویژگیهای
مطلوب را دارا نیست ،تصمیم برای انتخاب مقیاس مناسب بستگی هم به خواص اندازهگیری
و هم به سهولت تفسیر خواهد داشت (چانگ .)0229 ،در پژوهش چانگ ضریب پایایی
خردهآزمونها پس از انجام سه نوع تبدیل به هم نزدیک بودند .درحالیکه در ایجاد
1. american college test
2. Shun-Wen Chang
3. truncation
4. gaps
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شکافهای بین نمرهها روش تبدیل آرکسینوس از دو روش دیگر پیشی گرفته است ولی
در نمودار خطای استاندارد شرطی این روش از دو روش دیگر دارای خطای کمتری است
و روش نرمالسازی بیشترین شباهت را به توزیع نمرههای خام نشان داده است؛ و تبدیل خطی
نمرهها کمترین شکاف را در مقیاس نمرهها نشان داده است .با توجه به منابع و بررسیهای
متفاوت نمیتوان قطعاً گفت که کدام روش نسبت به سایر روشها ترجیح بیشتری دارد،
هرکدام از تبدیلها دارای ویژگیهای مخصوص به خود هستند و مفید بودن هر روش
مقیاسسازی بستگی به مفید بودن و تفسیرپذیری بهتر آن داشته و هر روش کاربردهای
متفاوتی پیدا کرده است.
عالوه بر پژوهش چانگ ( )0229پژوهشهای کولن و هانسون ( )5636کولن و برنان
( )0251پترسن ،کولن و هاور ( )5636نشان دادند که بهطورقطع و یقین نمیتوان اظهار داشت
که کدام مقیاس بهترین است .به همین خاطر انتخاب بهترین مقیاس کار دشواری است .مفید
بودن هر مقیاس به ویژگیهایی است که آن مقیاس برای معنادار بودن نمرهها ایجاد کرده و
همچنین تمهیداتی است که برای کاهش کجفهمیها در تفسیر نمرهها ایجاد میکند بستگی
دارد ضمن اینکه بررسیها نشان دادند نمرههای مقیاس تفاوت آشکاری در ضریب پایایی
ندارند ،بهطوریکه اگر بخواهیم جمعبندی از مقایسه نتایج پژوهشهای مختلف داشته باشیم،
این مقایسه را میتوان چنین خالصه کرد که این پژوهشها به این نتیجه رسیدهاند که هیچ
برتری شاخصی در انتخاب روشهای ساختن نمره مقیاس با معیار ضریب پایایی وجود نداشته
و ضریب پایایی به شکلی که در این پژوهشها محاسبه شده است نمیتواند مالک مناسبی
برای بررسی روشهای ساخت نمره مقیاس باشد .لذا در این پژوهش بهمنظور مقایسه
روشهای متفاوت ساختن نمره مقیاس به دنبال رویکرد خطای استاندارد اندازهگیری شرطی
رفتهایم.
این پژوهش با هدف بررسی ویژگیهای اندازهگیری در روشهای تبدیل مقیاس نرمال
و تبدیل آرکسینوس برای تبدیل نمرههای خام به نمرههای مقیاس و همچنین مقایسه خطای
استاندارد اندازهگیری شرطی نمرهها بین این دو روش انجام گرفته است و سؤال اصلی آن
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این است که این دو روش تبدیل در مقدار خطای استاندارد اندازهگیری شرطی چه تفاوتی
با هم دارند.

روش پژوهش
پژوهش حاضر پژوهشی کمی و از نوع توصیفی (غیرآزمایشی) است و بهمنظور توسعه دانش
کاربردی در زمینه ساختن نمره مقیاس انجام گرفته که با این رویکرد ،پژوهشی کاربردی
محسوب میشود .جامعه موردنظر در این پژوهش داوطلبان شرکتکننده در آزمون سراسری
سال  5961در گروه آزمایشی ریاضی و فنی هستند ،در سال  5961تعداد  590306نفر در
آزمون سراسری در رشته ریاضی و فنی شرکت کردهاند .در این پژوهش روشهای مختلف
مقیاسسازی و تحلیلها بر روی  52222داده شبیهسازیشدهی خردهآزمونهای مختلف
عمومی و اختصاصی آزمون سراسری ایران در گروه آزمایشی رشته ریاضی و فنی اجرا شده
است .برای تولید دادههای شبیهسازیشده از ویژگی هرکدام از خردهآزمونها ازجمله تعداد
گزینهها ،تعداد سؤالها و همچنین دشواری آنها استفاده شده است .هدف از تولید دادههای
شبیهسازی در این پژوهش ( )5بررسی اولیه ویژگیهای آزمون مانند خطای استاندارد
اندازهگیری شرطی نمرههای مقیاس ،ضریب پایایی ( )0مبنایی برای بررسی صحت محاسبات
و تحلیل دادههای واقعی است .ازآنجاکه دادههای واقعی جهت تعیین پارامترهای شبیهسازی
استفاده شد (بهمنظور تولید دادههایی ،هرچه بیشتر؛ مبتنی بر شرایط واقعی آزمون) ،میتوان
گفت که مطالعه شبیهسازی بنیانی برای بررسی نتایج حاصل از تحلیل دادههای واقعی فراهم
مینماید که نشأت گرفته از شرایط واقعی آزمون است .مبنای شبیهسازی دادهها میانگین
دشواری سؤالهای آزمون است ،بهگونهای که میانگین ضریب دشواری را بهعنوان میانگین
Mx
نسبی
K

( P میانگین تقسیمبر تعداد سؤالها) در نظر گرفته سپس بر اساس تعداد

گزینهها و تعداد سؤالهای آزمون دادهها تولید شد (بروکس و یوهانسن.)0229 ،5
بهعنوانمثال هرگاه بخواهیم  92سؤال دو ارزشی و چهارگزینهای با ضریب دشواری 2/12
1. Brooks & Johansson
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در سطح آزمون ایجاد کنیم ،دادههایی تولید خواهد شد که دارای میانگین و واریانس تقریبی
( 51حاصلضرب  2/1در  )92و ( 0/1حاصلضرب  2/01در  )92خواهند بود .بهمنظور تأیید
نتایج شبیهسازی و همچنین مبنایی برای تولید دادههای شبیهسازی از طریق نمونهگیری
تصادفی ،نمونهای از داوطلبان آزمون سراسری سال  61برای بررسی پاسخها و خردهآزمونها
انتخاب شدند .با توجه به اینکه در این پژوهش با مقیاس بزرگ 5سروکار داریم از طریق
قاعده سرانگشتی 0میتوان حجم نمونه نزدیک به  52222نفر را مناسب دانست .در آزمون
سراسری و در گروه آزمایشی ریاضی و فنی چهار درس عمومی زبان و ادبیات فارسی (01
سؤال) ،زبان و ادبیات عربی ( 01سؤال) ،معارف اسالمی ( 01سؤال) و زبان انگلیسی (01
سؤال) و سه درس اختصاصی ریاضیات ( 11سؤال) ،فیزیک ( 11سؤال) و شیمی ( 91سؤال)،
مورداستفاده قرار میگیرد.
ابزار اصلی گردآوری داده در این پژوهش همان سؤالهای آزمون سراسری است،
دادههای این آزمون در اختیار سازمان سنجش آموزش کشور بوده و بهمنظور تحلیل آزمون
 5961گروه آزمایشی ریاضی و فنی از آنها بهره گرفته شده است .ضمناً بهمنظور انجام
مطالعه شبیهسازی از دادههای شبیهسازیشده نیز در کنار آن استفاده میشود .برای تولید
دادههای شبیهسازیشده از نرمافزار 9TAPنسخه  51 ،0 ،1استفاده شده است (بروکس و
یوهانسن .)0251 ،برای برخی از روشها و تبدیلهایی که در این پژوهش از آنها استفاده
میشود ،نرمافزار تجاری به بازار عرضه نشده است به همین منظور در طی انجام پژوهش از
نرمافزار کد نویسی ریاضی و آمار 1MATLABبرای نوشتن کدهای مربوط به برخی
روشها و تبدیلها استفاده شد.
الف) تبدیل نمرههای خام به نمرههای مقیاس به روش نرمالسازی :برای به دست آوردن
نمره مقیاس در این پژوهش به روش نرمال از رویکرد آنگاف ( )5605و کولن ()0251

1. large-scale assessment
2. thumbnail rule
3. test analysis program
4. MATLAB (matrix laboratory) is a multi-paradigm numerical computing
environment and fourth-generation programming language.

مقایسه خطای استاندارد اندازهگیری شرطی در روشهای 111 / ...

استفاده شده است .در این روش پس از تبدیل نمرهها به نمره ( zرابطه  )9از تبدیل خطی
رابطه ( )1برای تبدیل خطی و محدود کردن دامنه نمرهها استفاده شد.
(sc   (sc) z  (sc) )1

نمرههای مقیاس 5scهستند .در این پژوهش میانگین تبدیل خطی  1222و انحراف
استاندارد آن  5012است .هدف از انتخاب این اعداد محدود کردن نمرههای مقیاس بین
اعداد  2تا  52222است .این مقادیر اختیاری است و تنها نمرهها را در بازه مشخصی نگه
میدارد ،مقادیر میانگین و انحراف استاندارد در تبدیل خطی ،نمرهها را در طول محور اعداد
جابجا

و

یا

در

بازه

مشخصی

محدود

میکنند.

بهطور

مثال:

 . 4  z  4  0  1250 z  5000  10000  0  Sc  10000پس از تبدیل

خطی نمرهها به نزدیکترین عدد صحیح گرد میشوند.
ب) تبدیل نمرههای خام به نمرههای مقیاس به روش آرکسینوس :برای تبدیل مقیاس به
روش آرکسینوس از رابطه پیشنهادی کولن ( )5636و کولن ( )0251استفاده شد .در این
پژوهش بهمنظور محدود شدن دامنه نمرههای مقیاس آرکسینوس بین  2تا  52222از تبدیل
خطی  sc(y)    S (X i )  استفاده شد .در این تبدیل خطی    6690و
   467هستند S (X i ) .تبدیل آرکسینوس رابطه ( )1است .این تبدیل دامنه نمرههای
مقیاس را در فاصله  2تا  52222محدود میکند .در اینجا نیز نمرههای مقیاس ساخته شده به
نزدیکترین عدد صحیح گرد خواهند شد.
روش محاسبه خطای استاندارد اندازهگیری شرطی .هماکنون گزارشهای فنی بیشتر خطای
استاندارد اندازهگیری را بهصورت خطای استاندارد اندازهگیری کلی 0ارائه میدهند ولی
موسسههای  9AERAو  1NCEMEو  1APAاز سال  5631برای استانداردهایی که بهمنظور
تولید آزمونهای آموزشی و روانی توصیه کردهاند ،گزارش خطای استاندارد اندازهگیری
1. scale scores
2. overall standard error of measurement
3. american educational research association
4. national council on measurement in education
5. american psychological association
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شرطی (استاندارد شماره  )APA 52-0را به همراه گزارشهای فنی آزمون توصیه کردهاند
( .)0251 ،AERAخطای استاندارد اندازهگیری شرطی قادر است میزان خطای استاندارد
اندازهگیری را برای همه سطوح نمرهها برآورد کند .این شاخص آماری هم برای نمرههای
خام و هم برای نمرههای مقیاس و هم برای نمرههای مرکب قابلمحاسبه است (وودروف و
دیگران.)0259 ،
بررسی این شاخص آماری نشان میدهد که میزان خطای استاندارد اندازهگیری برای
همه نمرهها برابر نیست و سطوح مختلف نمرهها دارای خطای استاندارد اندازهگیری شرطی
متفاوت هستند .خطای استاندارد اندازهگیری شرطی تعریف مشابهی با خطای استاندارد
اندازهگیری دارد ،خطای استاندارد اندازهگیری شرطی ،واریانس نمرهی مشاهدهشده هر
شرکتکننده در طی برگزاری آزمونهای موازی در شرایط مشابه است ،البته با این فرض
که نمره حقیقی او ثابت بماند (هارتل.)0229 ،
رویکردهای متفاوتی توسط کولن ( ،)5660فلت و کوالس )5669( 5و برنان و لی

0

( )5666برای محاسبه  CSEMپیشنهاد شده است که به دلیل سهولت انجام محاسبه و عدم
نیاز روش برنان و لی ( )5666به محاسبه خطای استاندارد اندازهگیری نمرههای خام از آن
برای محاسبه خطای استاندارد اندازهگیری شرطی نمرههای مقیاس در این پژوهش استفاده
شده است .روش برنان و لی برای محاسبه خطای استاندارد اندازهگیری شرطی که به روش
دوجملهای نیز مشهور است از تعمیم دو روش یعنی نظریه نمره حقیقی قوی لرد ( )5691و
کولن ( )5660استفاده میکند و رابطهای را برای خطای استاندارد اندازهگیری شرطی ارائه
میدهد (برنان و لی .)5666 ،بر اساس نظریه نمره حقیقی قوی ،9احتمال شرطی اینکه شخصی
از مجموع  kسؤال در یک آزمون بتواند به  yتا از آنها پاسخ صحیح بدهد از رابطه ()9
محاسبه میشود:

1. Feldt & Qualls
2. Brenan & Lee
3. strong true score theory
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 y
y k
()9
)   (1  


k
p(y  , k )  
y

در رابطه ( )9پارامتر  نمره حقیقی نسبت پاسخهای صحیح برای هر شخص است و y

متغیر تابع احتمال است .لرد ( )5691مقدار خطای اندازهگیری را با توجه به توزیع دوجملهای
رابطه ( )9برای شخصی که میتواند به  xسؤال پاسخ صحیح بدهد ( xنمرهی خام است) طبق
رابطه ( )0محاسبه کرده است:
) x (k  x
()0
k

k
k 1

) x (k  x
 ck
k 1

 E (x ) 

 c k همان عامل تصحیح سوگیری برآورد است چون در رابطه ( )9بهمنظور

x
k
برآورد  از مقدار  x استفاده میشود .عبارت
k 1
k

 c k باعث میشود که

)   E ( xبرآوردگر نااریبی از )   E ( xباشد .از همین ایده میتوان برای محاسبه خطای
استاندارد اندازهگیری شرطی نمره  yبهره گرفت ،در رابطه ( )50عبارت زیر رادیکال
واریانس توزیع دوجملهای است ،پس میتوان گفت که عامل تصحیح سوگیری برآورد
یعنی  c kدر واریانس شرطی توزیع دوجملهای ،یعنی در عبارت:
) x (k  x
x
x

) k (1  )  kx (1  x
k
k
k

ضرب شده است .طبق آنچه در آمار مقدماتی موجود است میتوان رابطه واریانس
شرطی نمرههای  yرا بهصورت زیر نیز نوشت (مود و همکاران:)0223 ،
()3

)  2 (Y X)  E ((Y  E (Y X ))2 X

اگر توزیع شرطی نمرهها بهصورت ) p (Y Xتعریف شده باشد رابطه ( )3بهصورت
رابطه ( )6درخواهد آمد:
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( 2 (Y X )    (Y  (Y X))2 p (Y X)  )6
k

y 0

رابطه ( )6سادهتر هم میشود بهگونهای که به میانگین شرطی نیازی نباشد:
2

 k

( (Y X )  Y p (Y X )   Y p (Y X )  )52
y 0
 y 0

k

2

2

خطای استاندارد اندازهگیری شرطی نیز واریانس شرطی خطاها بهشرط هر نمره هستند
پس به کمک رابطه ( )55خطای استاندارد اندازهگیری شرطی قابلمحاسبه است:

( )55



 k

k  k 2
  y p ( y  , k )    yp ( y  , k ) 
E (y x ) 
k  1  y 0
 y 0



2

2

برای محاسبه خطای استاندارد اندازهگیری شرطی نمرههای مقیاس طبق نظریه نمره
حقیقی قوی میتوان در رابطه ( )55بهجای مقادیر نمره خام  yاز تبدیلشدهی غیرخطی آنها
(مثالً نمرههای نرمال) استفاده کرد:
2
 k
 
k  k
2
(  f ( y ) p ( y  , k )    f ( y ) p ( y  , k )   )50
 E (s (x ) x ) 
k  1  y 0
 y 0
 

2

برای مقایسه روشهای مختلف مقیاسسازی از میانگین خطای استاندارد اندازهگیری
شرطی که به شکل رابطه ( )59استفاده میشود.
()59

) 2E (s(x) x)  f (x ) 2E (s(x) x

در رابطه ( f (x ) ،)59فراوانی نسبی نمره  xاست )  s (xهمان نمرههای مقیاس و
)  E (s(x) xخطای استاندارد اندازهگیری شرطی برای هر نمره مقیاس است (کولن.)0221 ،
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یافتهها
در جدول  5نتایج تحلیل دادههای شبیهسازیشده را برای نمونه تصادفی به حجم  52222نفر
مشاهده میکنید .این دادهها که بهوسیله نرمافزار  TAPطراحی شدهاند بهصورت امتیاز یک
برای پاسخ صحیح و امتیاز صفر برای پاسخهای غلط و بیپاسخ تهیه شدهاند و سپس با جمع
امتیازها نمرههای خام به دست آمده است .این ویژگیها شامل شاخصهای آماری مانند
میانگین حسابی ،واریانس ،چولگی و کشیدگی و شاخصهای اندازهگیری مانند خطای
استاندارد اندازهگیری و ضریب پایایی کودر ریچاردسون  502است .مقادیر داخل پرانتز
میانگین نسبی هستند .خطای استاندارد اندازهگیری در جدول  5بهوسیله ضریب پایایی کودر
ریچاردسون محاسبه شده و منظور از میانگین نسبی نمرههای خام در این جدول حاصل تقسیم
میانگین نمرههای خام به تعداد سؤالهای آن آزمون است.
جدول  .1شاخصهای آماری و شاخصهای اندازهگیری برای نمرهی خام خرده آزمونها (شبیهسازی)
شاخص

خرده آزمونها
فارسی

عربی

معارف

زبان

ریاضی

فیزیک

شیمی

50/91

6/61

55/59

6/21

00/09

59/11

59/10

()2/12

()2/96

()2/11

()2/99

()2/1

()2/99

()2/93

واریانس

02/61

00/99

02/19

56/29

60/63

19/90

91/51

چولگی

-2/295

2/06

2/51

2/90

2/06

2/93

2/06

کشیدگی

-2/19

-2/11

-2/16

-2/96

-2/11

-2/91

-2/10

SEM

0/516

0/536

0/509

0/592

9/01

0/60

0/11

KR20

2/003

2/001

2/005

2/051

2/391

2/312

2/300

میانگین

جدول  0شاخصهای آماری و برخی از ویژگیهای اندازهگیری را برای  52222داده
واقعی که بهصورت تصادفی از میان داوطلبان رشته ریاضی شرکتکننده در آزمون سراسری
در سال  5961انتخاب شدهاند را نمایش میدهد.

1. KR20
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جدول  .2شاخصهای آماری و شاخصهای اندازهگیری
برای نمرهی خام خرده آزمونها (دادههای واقعی)
شاخص

خرده آزمونها
فارسی

عربی

معارف

زبان

ریاضی

فیزیک

شیمی

0/93

1/06

6/21

1/66

1/00

1/56

9/29

()2/92

()2/05

()2/99

()2/09

()2/23

()2/55

()2/23

واریانس

53/19

02/90

95/31

12/22

15/03

19/12

51/31

چولگی

2/90

5/02

2/15

5/29

0/19

5/60

0/25

کشیدگی

-2/50

5/99

-2/96

2/59

0/99

1/06

1/09

SEM

0/219

5/319

0/015

0/211

0/201

0/261

5/950

KR20

2/005

2/399

2/310

2/361

2/625

2/621

2/399

میانگین

کمترین نمره خام برای دروس عمومی صفر و بیشترین نمره خام برای آنها  01است.
کمترین نمره خام برای خردهآزمون ریاضیات صفر و بیشترین آن  11است .همچنین کمترین
نمره خام برای خردهآزمون های فیزیک و شیمی صفر و بیشترین نمره خام برای آنها به
ترتیب  11و  91است .از ضریب کودر ریچاردسون برای محاسبه پایایی نمرههای خام استفاده
گردید که طبق دادههای جدولهای  5و  0ضریب پایایی نمرههای خام بین  2/051تا 2/625
متغیر بوده است ،تغییر مقادیر پایایی بین خردهآزمونها ارتباط نزدیکی با تعداد سؤالهای
خردهآزمون داشته است ،بهطوریکه چه در دادههای شبیهسازیشده و چه در دادههای واقعی
آن دسته از خرده آزمونهایی که تعداد سؤالهای بیشتری داشتهاند ،داری ضریب پایایی
بزرگتر بودند و خرده آزمونهایی که داری تعداد سؤالهای کمتر بودند حائز ضریب پایایی
کمتری شدهاند .تأثیر دیگری که تعداد سؤالها بر ویژگی نمرههای خام داشته تغییر در
واریانس نمرهها بود ،بهطوریکه خرده آزمونهایی که تعداد سؤال بیشتری داشتند نسبت به
خرده آزمونهایی که تعداد سؤال کمتری داشتهاند ،واریانس بزرگتری را در بین نمرهها
ایجاد کردند .البته این گفته تا حدودی بستگی به دشواری سؤالهای هر خردهآزمون نیز
دارد ،بهطوریکه در دادههای واقعی جدول  0خردهآزمونهای دشوار مانند ریاضیات،
فیزیک و شیمی علیرغم تعداد سؤالهای بیشتر نتوانستند واریانس را خیلی نسبت به
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خردهآزمونهای آسانتر مثل ادبیات فارسی افزایش دهند .با دقت در جدول  0میبینید که
خردهآزمون شیمی به دلیل دشواری زیاد با وجود تعداد سؤال بیشتر نسبت به ادبیات فارسی
واریانس کمتری را در نمرههای خام ایجاد کرده است.
از دو روش نرمالسازی و آرکسینوس برای تبدیل نمرههای خام به نمرههای مقیاس در
این پژوهش بهره گرفته شده است .جدول  9و جدول  1برخی شاخصهای آماری به همراه
ضریب پایایی را برای نمرههای شبیهسازیشده و واقعی  52222نمونه تصادفی برای هفت
خردهآزمون نمایش میدهند .برای محاسبه ضریب پایایی گزارش شده از رابطه پایایی کولن
() 0250استفاده شد .این ضریب با فرض اینکه توزیع نمرههای خام دوجملهای است محاسبه
شده است و برای محاسبه ضریب پایایی نمرههای مقیاس به کار میرود (کولن.)0250 ،
ضرایب پایایی مانند کرونباخ ،کودر ریچاردسون و...تنها برای نمرههای خام کاربرد داشته و
بدون اطالع از چگونگی پاسخ افراد به همه سؤالها قادر به محاسبه پایایی نیستند ،این در
حالی است که ضریب پایایی کولن بدون دسترسی به پاسخ همه سؤالها توسط افراد و تنها
با داشتن توزیع نمرهها میتواند پایایی نمرههای مقیاس را محاسبه کند.
جدول  .3برخی شاخصهای آماری به همراه ضریب پایایی نمرههای نرمال (دادههای شبیهسازیشده)
خردهآزمون

گشتاورهای اول تا چهارم

ضریب پایایی

میانگین

واریانس

چولگی

کشیدگی

فارسی

1666/3

5111222

-/29

-2/99

2/610

عربی

1225/9

5115922

2/31

-2/19

2/619

معارف

1222/9

5111222

2/11

-2/90

2/611

زبان خارجه

1225/9

5193322

5/29

-2/90

2/619

ریاضی

1222/0

5110122

2/95

-2/95

2/602

فیزیک

1222/0

5119522

2/00

-2/91

2/699

شیمی

1222/6

5112222

2/35

-2/99

2/616
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جدول  .4برخی شاخصهای آماری به همراه ضریب پایایی نمرههای نرمال (دادههای واقعی)
خردهآزمون

گشتاورهای اول تا چهارم

ضریب پایایی

میانگین

واریانس

چولگی

کشیدگی

فارسی

1221/9

5151522

5/90

-2/19

2/610

عربی

1202/9

5199122

5/10

-2/05

2/612

معارف

1221/9

5102022

5/01

-2/20

2/610

زبان خارجه

1293/9

5912222

5/11

-2/02

2/612

ریاضی

1296/0

5990622

5/00

-5/99

2/600

فیزیک

1212/3

5999122

5/91

-5/59

2/601

شیمی

1219/9

5099122

5/06

-5/93

2/650

جدول  1برخی شاخصهای آماری به همراه ضریب پایایی را برای تبدیل آرکسینوس
نمایش میدهد .دادههای این جدول حاصل از  52222داده شبیهسازی شده است که
بهصورت تصادفی برای هفت خردهآزمون انتخاب شدهاند.
جدول  .5برخی شاخصهای آماری و ضریب پایایی نمرههای آرکسینوس (شبیهسازی)
خردهآزمون

گشتاورهای اول تا چهارم

ضریب پایایی

میانگین

واریانس

چولگی

کشیدگی

فارسی

1215/3

5002022

2/21

2/91

2/616

عربی

1011/6

5691922

2/33

-2/15

2/690

معارف

1929/1

5025522

2/12

-2/92

2/613

زبان خارجه

9660/0

5939522

5/52

-2/19

2/619

ریاضی

1060/6

5932522

2/30

-2/90

2/600

فیزیک

1291

5190622

5/21

-2/11

2/691

شیمی

1500/0

5169622

2/61

-2/11

2/616

جدول  9برخی شاخصهای آماری به همراه ضریب پایایی را برای نمرههای واقعی
 52222نمونه تصادفی داوطلبان آزمون سراسری در سال  5961را نمایش میدهد که در
آنها از تبدیل آرکسینوس برای تولید مقیاس استفادهشده است.
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جدول  .6برخی شاخصهای آماری به همراه ضریب پایایی نمرههای آرکسینوس (دادههای واقعی)
خردهآزمون

گشتاورهای اول تا چهارم

ضریب پایایی

میانگین

واریانس

چولگی

کشیدگی

فارسی

9112/12

5659122

5/91

-2/96

2/690

عربی

0022/5

0116022

5/12

-2/19

2/600

معارف

9696

9216022

5/51

-2/19

2/609

زبان خارجه

0002/9

1393622

5/12

-2/15

2/630

ریاضی

5900/3

5950222

5/93

-5/29

2/601

فیزیک

5910/6

0929222

5/15

-2/61

2/632

شیمی

5961/9

5925522

5/12

-5

2/693

تفاوت بین ویژگیهای آماری و اندازهگیری در تبدیل نرمال و آرکسینوس را میتوان
در مقایسه جداول  9و  1با جداول  1و  9مشاهده کرد ،ضریب پایایی نمرهها در هر دو روش
مقدار باالیی را نشان داده است ،دقت باالی نمرهها در تبدیل نمرههای خام به نمرههای مقیاس
در همه خردهآزمونها مشاهده میشود ،هرچند که مقدار ضریب پایایی برای تبدیل
آرکسینوس در نمرههای واقعی و شبیهسازی شده مقداری بیشتر از ضریب پایایی در
نمرههای نرمال را نشان داده است ولی این تفاوت در بیشترین موارد به چند صدم نمیرسد.
اگر چهار گشتاور اول (میانگین ،واریانس ،چولگی و کشیدگی) هر دودسته نمره را با هم
مقایسه کنیم میبینیم که روش تبدیل آرکسینوس توانسته است ،واریانس بیشتری را بین
نمرهها ایجاد کند .در مقایسه واریانس خردهآزمونها مشاهده میکنید که واریانس در روش
تبدیل آرکسینوس از روش نرمالسازی در همه آنها بیشتر بوده که نشان میدهد این روش
قادر است تفکیک بهتری بین سطوح نمرهها ایجاد کند .میزان چولگی و کشیدگی نمرهها
در هر دو روش تفاوت زیادی نداشته و نشان میدهد که دو روش بر روی چولگی و
کشیدگی نمرهها تغییر چندانی ایجاد نمیکنند.
در این پژوهش از دو روش مقیاسسازی برای تبدیل نمرههای خام به نمرههای مقیاس
استفاده شده است .روش اول که به روش نرمالسازی مشهور است و روش دوم که به تبدیل
آرک سینوس مشهور است در این قسمت قصد بر آن است که با مقایسه نمودارهای خطای
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استاندارد اندازهگیری شرطی و همچنین مقادیر میانگین این خطا برای هر روش ،این دو نوع
تبدیل با هم مقایسه شوند .نمودار شکل  5خطای استاندارد اندازهگیری شرطی برای نمرههای
خردهآزمون زبان و ادبیات فارسی را برای نمرههای مقیاس نرمال و آرکسینوس با هم
مقایسه کرده است.

شکل  .1مقایسه خطای استاندارد اندازهگیری شرطی نمرههای مقیاس خردهآزمون فارسی

همانگونه که در شکل  5میبینید ،خطای استاندارد اندازهگیری شرطی برای مقیاس
آرکسینوس از مقیاس نرمال در بیشتر سطوح کمتر بوده هرچند در میانه طیف نمرهها این
خطاها به هم نزدیک هستند .شکل  0خطای استاندارد اندازهگیری شرطی برای نمرههای
خردهآزمون زبان و ادبیات عربی را برای نمرههای مقیاس نرمال و آرکسینوس را با هم
مقایسه کرده است.

شکل  .2مقایسه خطای استاندارد اندازهگیری شرطی نمرههای مقیاس خردهآزمون عربی
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در نمودار شکل  0میبینید ،خطای استاندارد اندازهگیری شرطی برای مقیاس
آرکسینوس از مقیاس نرمال در بیشتر سطوح کمتر بوده هرچند در میانه طیف نمرهها این
خطاها به هم نزدیک هستند و در نقاطی هم این خطای مقیاس نرمال است که کمتر شده ولی
نوسان خطاها در مقیاس آرکسینوس نسبت به مقیاس نرمال کمتر بوده بهطوریکه نمودار
آن افقیتر از نمودار مقیاس نرمال به نظر میرسد که خود نشاندهندهی همترازی خطاها
برای بیشتر سطوح نمرهها است .شکل  9همین نمودار را برای خردهآزمون معارف اسالمی
نشان داده است.

شکل  .3مقایسه خطای استاندارد اندازهگیری شرطی نمرههای مقیاس خردهآزمون معارف اسالمی

بازهم در شکل  9میتوانید کاهش خطای استاندارد اندازهگیری شرطی را برای مقیاس
آرکسینوس و مسطح شدن نمودار آن را نسبت به نمودار مقیاس نرمال مشاهده کنید .شکل
 1نمودار را برای خردهآزمون زبان و ادبیات انگلیسی نشان داده است.
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شکل  .4مقایسه خطای استاندارد اندازهگیری شرطی
نمرههای مقیاس خردهآزمون زبان و ادبیات انگلیسی
شکل  1نمودار را برای خردهآزمون ریاضی نمایش داده است.

شکل  .5مقایسه خطای استاندارد اندازهگیری شرطی نمرههای مقیاس خردهآزمون ریاضی

در نمودار  1به کاهش چشمگیر خطا و همچنین مسطح شدن نمودار بهخصوص در میانه
طیف دقت کنید .نمودار  9مربوط به خردهآزمون فیزیک است.
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شکل  .6مقایسه خطای استاندارد اندازهگیری شرطی نمرههای مقیاس خردهآزمون فیزیک

در نمودار  9نیز میانه طیف نمرهها ،در هر دو مقیاس خطای مشابهی را به نمایش
گذاشتهاند .شکل  0نمودار را برای خردهآزمون شیمی نشان داده است.

شکل  .7مقایسه خطای استاندارد اندازهگیری شرطی نمرههای مقیاس خردهآزمون شیمی

نمودارهای  5تا  0مقایسه بین خطای استاندارد اندازهگیری شرطی بین نمرههای خرده
آزمونهای مختلف را در دو نوع تبدیل نشان میدهند ،دقت در این نمودارها دو نکته اساسی
را نمایش میدهد ،اول اینکه استفاده از روش آرکسینوس برای تبدیل نمرههای خام به
نمرههای مقیاس باعث کاهش خطای استاندارد اندازهگیری شرطی برای کلیه سطوح نمرهها
گردیده است بهطوریکه بهعنوانمثال بیشینه خطای استاندارد اندازهگیری شده در درس
ریاضی به روش نرمالسازی عدد  169/290است ،ولی بیشینه خطای استاندارد اندازهگیری
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شرطی در درس ریاضی برای روش آرکسینوس  195/39است ،دومین نکته اینکه روش
آرکسینوس در تبدیل نمرههای خام به نمرههای مقیاس نوسان کمتری داشته و برای همه
سطوح نمرهها خطا تقریباً یکسان است .نمودار در ابتدا اعداد باالیی را برای خطای استاندارد
اندازهگیری شرطی در هر دو تبدیل نشان میدهند که وقتی به نقاط میانی توزیع نزدیک
میشویم این مقدار کاهش مییابد ،این کاهش خطا در روش آرکسینوس در میانه توزیع
بیشتر بوده ضمن اینکه نمودار روش تبدیل آرکسینوس در نقاط میانی نوسان نداشته و به
خط راست نزدیکتر است که این ویژگی نشان از تمایل این روش به همسانسازی خطاهای
استاندارد اندازهگیری شرطی برای همه سطوح نمرهها دارد ،یا به زبان ساده در این روش
برای همه نمرهها تقریباً به یک اندازه مرتکب خطای استاندارد اندازهگیری میشویم .در
روش نرمالسازی ضمن اینکه مقدار خطای استاندارد اندازهگیری شرطی باالیی را برای بیشتر
سطوح نمرهها مرتکب میشویم ،برای همه سطوح نمرهها به یک اندازه خطا نمیکنیم و این
مقدار دچار نوسان است که در نمودارهای  5تا  0این نوسان را مشاهده میکنید.
جدول  0مقادیر مجذور میانگین خطای استاندارد اندازهگیری شرطی برای هفت
خردهآزمون در دو مقیاس استفادهشده در این پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .7مجذور میانگین خطای استاندارد اندازهگیری شرطی نمرههای مقیاس
خرده آزمونها

نوع داده
مقیاس

فارسی

عربی

معارف

زبان

ریاضی

فیزیک

شیمی

نرمال
واقعی

002/10

069/20

011/02

030/63

909/92

950/92

999/09

شبیهسازی

013/90

016/61

090/60

002/51

050/11

093/91

010/91

آرکسینوس
واقعی

019/65

010/03

010/0

091/61

569/53

029/93

051/01

شبیهسازی

013/10

015/09

015/05

011/91

021/59

050/19

099/65

با توجه به جدول  0مقادیر مجذور میانگین مربوط به روش آرکسینوس در همه
خردهآزمونها از روش نرمالسازی کمتر است ،میانگین خطای استاندارد اندازهگیری شرطی
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در روش نرمالسازی چه در دادههای شبیهسازی شده و چه در دادههای واقعی مقدار بیشتری
را نشان میدهد که دلیل آنهم به خاطر مقدار باالی خطای استاندارد اندازهگیری شرطی در
ابتدا و انتهای توزیع و هم به دلیل نوسانهایی است که این خطا در میانههای توزیع از خود
نشان داده است.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر بهمنظور بررسی ویژگیهای اندازهگیری و آماری در روشهای نرمالسازی
و آرکسینوس برای تبدیل نمرههای خام به نمرههای مقیاس و همچنین مقایسه خطای
استاندارد اندازهگیری شرطی نمرهها بین این دو روش طرح ریزی شده است .در این پژوهش
نمرههای خام حاصل از خردهآزمونهای ادبیات فارسی ،عربی ،معارف اسالمی ،زبان
انگلیسی ،ریاضی ،فیزیک و شیمی که مربوط به  52222نمونه شبیهسازی شده و  52222نمونه
واقعی بود را به دو روش نرمالسازی و تبدیل آرکسینوس به نمرههای مقیاس تبدیل شدند.
شاخصهای مختلف آماری و شاخصهای اندازهگیری مانند خطای استاندارد اندازهگیری و
ضریب پایایی هم برای نمرههای خام و هم برای نمرههای مقیاس محاسبه و گزارش شدند.
از نظریه نمره حقیقی قوی برای بررسی خطای استاندارد اندازهگیری شرطی نمرههای مقیاس
و همچنین محاسبه پایایی نمرهها استفاده شد و با استفاده از مجذور میانگین خطای استاندارد
اندازهگیری شرطی و نمودارهای خطای استاندارد اندازهگیری شرطی اقدام به مقایسه دقت
روشهای ساخت نمره مقیاس (روشهای نرمالسازی و تبدیل آرکسینوس) نمودیم .نتایج
حاکی از برتری روش تبدیل آرکسینوس در کاهش خطای استاندارد اندازهگیری شرطی
برای توزیع نمرهها داشت ،بهطوریکه با وجود خطای استاندارد اندازهگیری شرطی باالیی
که هر دو روش برای ابتدا و انتهای توزیع نمرهها از خود نشان دادند ،روش تبدیل
آرکسینوس توانسته ضمن کاهش میزان خطای استاندارد اندازهگیری شرطی برای میانه
توزیع موجب همسانسازی محسوس در خطا گردیده بهطوریکه در نقاط میانی توزیع شاهد
تبدیل این منحنی به یک خط تقریباً راست بودیم .میانگین خطای استاندارد اندازهگیری
شرطی روش تبدیل آرکسینوس از روش نرمالسازی کمتر بوده است و به نظر میرسد

 / 116فصلنامة اندازهگیری تربیتی ،سال هشتم ،شمارة  ،92پاییز 1326

استفاده از تبدیل آرکسینوس برای تبدیل نمرههای خام به نمرههای مقیاس میتواند باعث
کاهش خطای استاندارد اندازهگیری برای همه سطوح نمرهها شده و به همسانی خطا برای
همه سطوح نمرهها کمک کند.
در این پژوهش با بررسی که در انواع روشهای تبدیل مقیاس صورت گرفت دیده شده
که هرچند نوسان خطا در مقیاس نرمال زیادتر از مقیاس آرکسینوس بوده است ،ولی روش
مقیاس نرمال نیز در برخی موارد مقدار خطای کمتری را نسبت آرکسینوس نشان داده است
این خود نشان میدهد که نباید نتیجهگیری مطلقی را گزارش داد و برترین مقیاس را به
مقیاس خاصی اطالق کرد ،همچنین با تمرکز بر روی تحلیل نتایج مقیاس آرکسینوس
مشخص شد که این مقیاس دارای دو برتری نسبت به مقیاس نرمال است ،برتری اول کاهش
مقدار خطا و برتری دوم کاهش نوسان خطاهاست ،مقیاس آرکسینوس توانسته خطاها را
برای سطوح مختلف نمرهها همانند کند ،نتایج بهدستآمده در این پژوهش با نتایج حاصل
از پژوهشهای کولن و همکاران ( )5636همخوانی دارد .کولن ( )0251بر همان نتایج در
کتاب همتراز سازی ،پیوند زدن و مقیاسسازی اشاره مجدد کرده است ،در پژوهش کولن
و همکاران ( )5636از آرکسینوس بهعنوان مقیاسی نام برده شده که میتواند نوسان خطاها
را کاهش داده و به همانندسازی خطاها برای همه سطوح نمرهها کمک کند ،پژوهش حاضر
نیز نتایج گزارششده توسط آن پژوهش را تأیید کرده و نشان داد هم در دادههای شبیهسازی
و هم در دادههای واقعی نوسان خطاها در مقیاس آرکسینوس کاهش یافته و میتوان بهطور
تقریبی چنین بیان کرد که خطا تقریباً برای همه سطوح نمرهها یکسان است .همچنین در آن
پژوهش به این موضوع اشاره شده که مقیاس خوب و برتری وجود ندارد و هرکدام از
مقیاسها داری ویژگیهای خاص خودش است و مطلوب بودن هر مقیاس در معناداری و
تفسیرپذیری بهتر آن است .همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که هیچکدام از روشهای
مقیاسسازی نتوانسته تفاوت آشکاری را در مقدار ضریب پایایی ایجاد کنند و برای هرکدام
از روشها مزایایی بیان شد ،بهعنوانمثال مقیاس نرمال در نمودار خطای استاندارد
اندازهگیری دچار نوسان است و یا اینکه خطاها در مقیاس آرکسینوس به هم نزدیک
هستند ،چانگ در سال  0229برای بررسی انواع روشهای مقیاسسازی خطی و غیرخطی از
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ضریب پایایی آنها استفاده کرده است ،در پژوهش چانگ ( )0229از روش خطی تبدیل
نمرهها ،روش آرک سینوس و نرمال بهره برده شده ،نتایج این پژوهش با پژوهش چانگ
( ) 0229در برآورد مقدار ضریب پایایی به هم نزدیک بوده و هر دو پژوهش روی این
موضوع تأکید دارند که روشهای مقیاس سازی نتوانستند تأثیر چشمگیری بر مقدار پایایی
داشته باشند .این گفته بیانگر این موضوع است که ضریب پایایی معیار مناسبی برای مقایسه
نمره های مقیاس نیست .این پژوهش نشان داد که هرگاه معیار برای انتخاب تبدیل مقیاس را
میانگین خطای استاندارد اندازهگیری شرطی قرار دهیم ،میتوانیم بین روشهای متفاوت
مقیاس سازی تفکیک و تفاوت قائل شویم .بهگونهای که جدول  0نمایش داد مجذور
میانگین خطای استاندارد اندازهگیری شرطی در بین روشهای متفاوت مقیاس سازی مقادیر
متفاوتی خواهد داشت و نشان میدهد که میتواند معیار مناسبی برای مقایسه ایجاد کند.
بهعنوان پیشنهاد کاربردی باید چنین گفت که استفاده از مقیاس آرکسینوس ،باعث
همانند شدن خطای استاندارد اندازهگیری برای همه سطوح نمرهها میشود ،به همین منظور
درصورتیکه بخواهید نمره عادالنهتری به افراد اختصاص دهید از مقیاس آرکسینوس برای
تبدیل نمرههای خام به نمرههای مقیاس استفاده کنید .ضمن اینکه برای تفسیرپذیری بهتر
آزمونها توصیه میشود که خطای استاندارد اندازهگیری شرطی هر نمره محاسبه شود و
آزمون ساز در گزارش فنی مربوط به آزمون به این خطاها اشاره کند ،این موضوع باعث
میشود که دید بهتری نسبت به نمرهها داشته و در مواردی که قرار است از برش نمرهها
استفاده شود با دقت مطلوبتری این کار صورت بگیرد.
در این پژوهش از روشهای هموارسازی برای ساختن نمرههای مقیاس استفاده نشد و
همه نمرهها بهصورت هموار نشده در تحلیلها مورداستفاده قرار گرفتهاند .برای هموار شدن
توزیع نمرهها و کمک به کاهش خطاهای تصادفی میتوان از یکی از روشهای هموارسازی
توزیع بتای چهار پارامتری( 5لرد  )5691و یا دوجملهای کرنل (کولن  )5665نیز استفاده کرد.
نکته آخر اینکه در این پژوهش از توزیع دوجملهای نمره حقیقی قوی برای توزیع شرطی
1. Beta4
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نمرههای مشاهده شده و حقیقی بهره بردهایم که با بسط این توزیع میتوان از توزیع
) نیز برای بررسی دقیقتر خطای استاندارد اندازهگیری5660 دوجملهای گسترش یافته (کولن
.شرطی استفاده کرد
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