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چکیده
زمینه :ا ت،ار تحلیلهای چندسطحی با تأکید بر تفاوتهای نظرینرهنای انندازهگینری )رویکنری کالسنیك
اندازهگیری و رویکری نظریر لدید اندازهگیری ) IRTبر کمك یایههای مختلف مهری پژوهیهای اخینر
بهیه است .هدف :هدف از انجا پژوهش حاضر بدست آوری ،میها ،تأثیر مدار ،بر نمنرات کسنب شندۀ
یانشآمهزا ،شرکت کنننده یر آزمنه ،تیمنه پیینرفتر  2113بنهی .روش :بنرای یسنتیابی بنر هندف اصنلی
پژوهش از یایههای مربهط بر الرای آزمه ،فیهیك تیمه پییرفتر  2113کر روند آمنهزش فیهینك پیینرفتر
یانشآمهزا ،سال آخر متهسطر )پیشیانیگاهی را مهری ارزیابی قرار مییهد ،استفایه شد .لام،ر آماری و
گروه نمهنر پژوهش حاضر ،لام،ر آماری و گروه نمهنر پاینة پنیش یانینگاهی رشنتر ریاضنی -فیهینك یر
آزمه ،فیهیك تیمه پییرفتر است کر یر سال تحصیلی  1136-1133بنر النرا یر آمنده اسنت .حجنم نمهننر
یانشآمهزا ،ایرانی یر این سنجش برابر  2556نفر بهیه است .یافتهها :نتایج تحلیلها بر طهر کلی نیا ،یای
کر نخست تحلیلهای چندسطحی نظریر سؤال -پاسخ ) MLIRTنس،ت بر تحلینلهنای چندسنطحی نمنرۀ
واق،ی ) MLTSاز قدرت بییتری یر آشکارسازی تفاوت بین مدار ،برخهریار است .یو آنکنر ،مینها،
تفاوت بین مدار ،شرکت کننده یر آزمه ،ریاضیات تیمه پییرفتر کر یر شاخص ) ICCهم،سنتگی یرو،
ریهای من،کس شده است یر تحلیلهای  MLIRTبسیار زیای اسنت .بحدث و نتیجدهگیدری :نخسنت
آنکر ،یر نظر گرفتن خطای اندازهگیری تك تك سؤاالت یر تحلیلها یر چارچه بینهی و بنا اسنتفایه از
نمهنرگیری گی،س بر طهر چیمگیری تهانمندی تحلیلهای چندسطحی را به،هی میبخید و افهایش م،ننایار
نس،ت واریانس ت،یین شده را یر پی خهاهد یاشت .یو آنکر ،تفاوت و ت،،یض آمهزشنی بنین مندار ،زینای
است کر این امر مدتاً ناشی از متییرهای یر سطح مدرسر )نظیر متییرهای مرت،ط بر م،لم یا متییرهای مرت،ط
 .1استاییار یانیگاه المر ط،اط،ائی )نهیسنده مسئهل
 .2یانییار یانیگاه المر ط،اط،ائی
 .1استای یانیگاه المر ط،اط،ائی
 .4یانییار یانیگاه المر ط،اط،ائی
 .5یانییار یانیگاه المر ط،اط،ائی
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بر مدرسر میباشد.
واژگان کلیدی :تحلیل چندسطحی ،رویکری بیهی ،نظریر سؤال -پاسنخ ) ، IRTنظرینر کالسنیك آزمنه،
) ، CTTآزمه ،تیمه پییرفتر ) ، TIMSSتحلیل حساسیت

مقدمه
یکی از مهمترین یغدغرهای اصلی تمامی زمامدارا ،و فالسفر برقنراری ندالت یر لام،نر
بهیه است .پیرامه ،مفهه دالت یر طهل تاریخ نظریرهنای گهنناگهنی ت،ینین شنده اسنت.
فیثاغهرث دالت را ر ایت حقهق افرای مطنابق اسنت،دایهای ط،ی،نی آنهنا منییانند ازنظنر
سقراط دالت ر ایت نه ی تناسب و هماهنگی است از ییندگاه افالطنه ،ندالت ننه ی
تناسب و ت،ایل یر امهر است )لمینیدی . 1131 ،ندالت ی،ننی ر اینت تسناوی یر زمیننة
استحقاقهای متساوی دالت التما ی ،ارت اسنت از ایجنای شنرایط بنرای همنر بنرطنهر
یکسا ،و رفع مهانع برای همر برطهر یکسا) ،مطهری . 1152 ،با تهلر بر ت،اریف گهناگه،
ارائرشده میتها ،یریافت کر دالت یك مفهه چندولهی است .یکی از مهمتنرین لن،نر-
های آ،کر بر م،رفت انسا ،برمیگریی ،دالت یر امهر آمهزشی است .بنا تهلنر بنر مفهنه
نندالت ت،ریننفشننده ،یر راسننتای نندالت آمهزشننی ،همننة آحننای انسننانی حننقیارننند از
آمهزشوپرورش یکسا ،برخهریار گریند .یر لها ،کنهنی یکی از شناخصهنای پیینرفت
التما ی ،آمهزشوپرورش و چگهنگی بهرهمندی از آ ،میباشند .بنر همنین م،ننا کینهرها
برخصهص کیهرهای یرحالتهس،ر یرصدی ایجای فرصتهنای برابنر یسترسنی همگنا ،بنر
آمهزشوپرورش هستند ) ،دو . 1131 ،،برابری بر مهیاسازی فرصتهای برابر ،متناسب با
نیازهای ویژۀ هر فری اشاره یاری ،زیرا افرای یر یاننش ،مهنارت ،تهاننایی ،اننهاع ینایگیری و
پییینة فرهنگی و نیازهای آمهزشیشا ،باهم متفاوتاند .منظهر از فرصت برابر ،للنهگیری،
حذف یا کاهش ت،،یض بین افرای ازلحاظ لنسیت ،ننژای ،وضن،یت لسنمانی ،سننی ،زبنانی،
ط،قة التما ی میباشد )بنت ،بهث و یندل. 2111 ،1
سیاستگذارا ،و برنامرریها ،آمهزشی کیهرها بر یالیل مت،دیی ازلملر سننجش ارزینابی
1. Bennett, Both & Yeandle
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بازیه ها و ملکنری نظنا آمهزشنی کینهر ،کینف و شنناخت نقناط قنهت و ضن،ف نظنا
آمهزشی کیهرشا ،یر مقایسر بنا سنایر کینهرها و لسنتجهی راهکارهنای ملنی و لمنی
برای تقهیت نظا آمهزشی خهی )ژائه و همکارا 2112 ،1،کریمنی 1133b ،یر چنند یهنر
اخیر اقدا بر برگهاری آزمه،های م،ت،ر بینالمللی نظیر تیمه یر یروسنی همچنه ،ریاضنی،
له و فیهیك کریهاند تا بدین طریق بتهانند هم بر مقایسة ملکری خنهی بنا سنایر کینهرها
بپریازند و هم با انجا مطال،ات تکمیلی و تحلیل ثانهی یایههای تیمه ،هامل مؤثر بر رونند
پییرفت و پسرفت ملکری یانش آمهزا ،را با تهلنر بنر بافنت و سناختار لام،نر خنهی بهتنر
بیناسند و یرنهایت بتهانند با تکیربر یافترهای پژوهیی لدید سیاستهای آمهزشی خنهی را
ت،دیل یا اصالح کنند .برنه ی با استفایه از آزمه،های بینالمللی ازلملر تیمه ،میتها ،اینن
استن،اط را یر سطح بینالمللی یاشت کر آیا بین یانشآمهزا ،کیهرهای گهنناگه ،تفناوتی
ولهی یاری یر سطح ملی یکی از سؤاالتی کر باید سیاستگذارا ،بر آ ،حسا ،باشنند آ،
است کر آیا بین مدار ،تفاوتی ولهی یاری و این تفاوت بر چر میها ،است و آیا تهانستراند
دالت آمهزشی را تا حدی ر ایت کنند .با انجا این نهع تحلیلها ،میتنها ،بنر اینن سنؤال
کلیتر پاسخ یای کر تا چر اندازه سیاستهای آمهزشی سیاستگذارا ،تهانستر است دالت
آمهزشی رابین مدار ،گهناگه ،یر سطح کیهر ملیاتی کند.
بر منظهر یرک سهم مدار ،یر میها ،مهفقیت یانشآمهزا ،باید از تکنیكهای مدلسازی
چندسطحی کر یهر اخیر برطهر روزافهو ،یر یسنتر ،محققنا ،قرارگرفتنر اسنت ،اسنتفایه
شهی .با برکارگیری مدلسازی چندسطحی میتها ،فهم بهتری از اینن مهضنهع یاشنت کنر
آمهزش رسمی چگهنر تحت تأثیر مدار ،،کال،ها ،م،لما ،و تیییراتی اسنت کنر یر طنی
زما ،ر مییهد .یر سننجشهنای وسنیع ،2بنا یر نظنر گنرفتن ت،ندای زینایی از متییرهنای
قابننلمینناهده و غیرقابننل مینناهده بنناهم و ت،امننل یر سننطهح مختلننف سیسننتم سنننجش،
نگرانیهایی یربارۀ ت،میم و تفسیر نتایج سنجش ولهی یاری .چالش سننجشهنای الراشنده

1. Zhao et al.
2. Large-scale assessment
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یر مقیا ،وسیع لم،یتی مدتاً مربهط میشهی بر ماهیت پیچیدۀ یایههنا ،سناختار یایههنای
لمعآوریشده ،و میکل یر واحد تحلیل کر نیازمند تکنیكهای پیینرفتر اسنت .ازایننرو،
بر نظر میرسد تحلینل یایههنای آزمنه ،تیمنه کنر یارای سناختار آشنیانرای و چندسنطحی
هستند چر با رویکنری کالسنیك و چنر بنا رویکنری لدیند انندازهگینری امنری ضنروری و
بسهاست .بنابراین مسئلر اصلی مهریبحث یر این مقالر این بهیه کر آیا ویژگیهای مدرسنر،
م،لم و یانشآمهز بر اسا ،رویکریهای کالسیك انندازهگینری )متیینر وابسنتر ینا تهاننایی
یانشآمهز از مجمهع سنایۀ نمنرۀ سنؤاالت بنر یسنت منیآیند و نمنرۀ تهاننایی فنری بندو،
خطاست و نظریر سؤال -پاسخ )نمرۀ حاصل از الرای تنكتنك سنؤاالت بنر ننها ،متیینر
وابستر یر تحلیلهای چندسطحی واری شهی منیتهانند سنهمی یر بنرآوری نمنرات تهاننایی
یانننشآمننهزا ،یاشننتر باشننند؟ و کنندامیك از ایننن یو رویکننری اننندازهگیننری یر بننرآوری
پارامترهای سؤال ،تهاننایی و پارامترهنای تصنایفی از تهانمنندی بیینتری برخنهریار اسنت؟
مسئلر اصلی پژوهش یر قالب سؤاالت زیر مهریبررسی قرارگرفتر است:
 .1آیا بر اسا ،رویکری کالسیك اندازهگیری ) CTTبرآوری نمرات یانشآمهزا ،تحنت
تأثیر مدرسر است؟
 .2آیا بر اسا ،رویکری کالسیك اندازهگیری ) CTTبرآوری نمرات یانشآمهزا ،تحنت
تأثیر ویژگیهای یانشآمهز و ویژگیهای م،لم و مدرسر است؟
 .1آیا بر اسا ،رویکری  IRTبنرآوری نمنرات تهاننایی یاننشآمنهزا ،تحنت تنأثیر مدرسنر
است؟
 .4آیننا بننر اسننا IRT ،بننرآوری نمننرات تهانننایی یانننشآمننهزا ،تحننت تننأثیر ویژگننیهننای
یانشآمهز و ویژگیهای م،لم و مدرسر است؟
روش پژوهش
برمنظهر یستیابی بر اهداف مطال،ر و ت،ینین تهانمنندی رویکنری بینهی نظرینر سنؤال -پاسنخ
چندسننطحی از یایههننای واق،ننی مربننهط بننر الننرای آزمننه ،فیهیننك تیمننه پییننرفتر 2113
استفایهشده است .این اطال ات م،نای تصمیمگیری یر مهری رت،ر و وض،یت یاننشآمنهزا،
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رشتر ریاضی -فیهیك کینهر اینرا ،یر یر ،فیهینك یورۀ پنیشیانینگاهی یر بنین سنایر
کیهرهای شرکتهای کننده یر این آزمه ،بهیه است .نظر بر اینکر یر این پژوهش محقنق
یر پی مقایسر رویکریهای مختلف یر تحلیل یایههای با ساختار آشیانرای ،بررسی برازش مندل-
های مختلف اندازهگیری ،بر یست آوری ،برآوریهای باث،ناتتنر پارامترهنا )ا نم از پارامترهنای
سؤال و تهانایی آزمهینیها و افهایش ا ت،ار تصنمیمهنا و یقنت انندازهگینری خهاهند بنهی ،لنذا
روش این پژوهش برطهر ا لهو پژوهشهای تهصیفی )غیرآزماییی و غیر تناریخی )سنرمد،
بازرگا ،،و حجازی 1134 ،است .روش پژوهش حاضر از حیث نهع تجهیروتحلیلهای آمناری
و سنجیی لهو تحقیقات هم،ستگی )کر خهی زیرمجمه نة روش پنژوهش تهصنیفی قنرار منی-
گیری از نهع تحلیل ماتریس کهواریانس است.
جامعه آماری و گروه نمونه
برمنظهر یستیابی بر اهداف پژوهش ،از اطال ات واق،نی بنریسنتآمنده از النرای آزمنه ،تیمنه
پییرفتر ) 2113استفایهشده است .بر این اسا ،،لام،ر آماری و گنروه نمهننر پنژوهش حاضنر،
لام،ر آماری و گروه نمهنر پایة پیشیانیگاهی رشتر ریاضی -فیهیك یر آزمنه ،فیهینك تیمنه
پییرفتر است کر یر سال تحصیلی  1136-1133بر الرا یرآمده است .حجم نمهنر یانشآمنهزا،
ایرانی یر این سنجش برابر  2556نفر بهیه است )گهارش تیمه پییرفتر. 1133 ،
ابزار اندازهگیری
ابهار اصلی اندازهگیری یر این پژوهش ،آزمه ،فیهینك تیمنه پیینرفتر  2113اسنت کنر خنهی
لهو تازهترین مطال،ات  IEAاست کر روند آمهزش فیهیك پییرفتر یانشآمهزا ،سنال آخنر
متهسطر )پیشیانیگاهی را مهری ارزیابی قرار مییهد و کینهر اینرا ،یر اینن مطال،نر نینه بنر
همراه یه کیهر ییگر شرکت نمهیه است )مرکه ملی مطال،ات تیمه . 1133 ،آزمنه ،فیهینك
پییرفتر شامل  31سؤال با  32امتیاز است .هنر سنؤال چندگهیننرای ینك امتیناز یاری .سنؤاالت
پاسخ ساز مهمن ًا ینك ینا یو امتینازی هسنتند ولنی یر پنژوهش حاضنر تمنامی اینن سنؤاالت
برصهرت یو ارزشی نمرهگذاری شدهاند ،بدینصهرت کر بر پاسخ کامالً صحیح نمرۀ ینك و
بر پاسخهای نیمر صحیح یا غلط نمرۀ صفر اختصاص یایهشده است.
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یافتهها
سؤال اول پژوهش :آیا بر اسا ،رویکری کالسیك اندازهگیری ) CTTبنرآوری نمنرات
فیهیك یانشآمهزا ،تحت تأثیر مدرسر است؟
برمنظهر پاسخگهیی بر این سؤال پنژوهش یر سنؤاالت آزمنه ،فیهینك ابتندا تحلینل حساسنیت
انجا شد و چه ،نتایج پسین نس،ت بر تیییر پییینها نیرومندی الز را نینا ،یای مندلی کنر یارای
پییین آگاهیبخش بهی انتخا شد و یر ایامر شاخصهای مربهط بنر تحلینل چندسنطحی مندل
صفر )با پییین آگاهیبخش برطهر خالصر یر لدول زیر گهارششده است.
جدول  .3شاخصهای آمار بیزی پارامترهای مربوط به تحلیل چندسطحی مدل صفر در آزمون فیزیک
پارامتر
آزمه ،فیهیك

̅
𝑿

SD

MCSE

MD

فاصلر اطمینا% ،

بیهی

𝟎𝟎𝜸

4/1233

6/5533

1/1656

1/1411

-3/366

16/313

𝛉𝟐

1/1136

1/1112

1/111

1/1136

1/1131

1/1131

𝟎𝟎𝟐

1/1111

1/1121

1/111

1/1111

1/1131

1/1161

DIC

13523/11

ICC

1/136

با تهلر بر شاخص  ICCکر برای آزمه ،فیهیك یر لدول باال ارائرشده است میتنها ،اسنتن،اط
کری کنر یر آزمنه ،فیهینك تیمنه پیینرفتر  13/6یرصند از تییینرات وارینانس نمنرات فیهینك
یانشآمهزا ،بنر مدرسنرای بنرمنیگنریی کنر یر آ ،تحصنیل منیکننند ی،ننی  13/6یرصند از
واریانس نمرات فیهیك یانشآمهز از طریق مدار ،اییا ،قابل ت،یین است .مقدار بریسنتآمنده
برخالف مقدار حاصل یر آزمه ،ریاضی پییرفتر نس،تاً قابلتهلر اسنت و نینا،یهنندۀ آ ،اسنت
کر یر نظر گرفتن ساختار یایهها برصنهرت آشنیانرای ارزش ملنی و م،ننایاری یاری و بننابراین
میتها ،نتیجر گرفت کر میاهدات مستقل نیستند .این نتیجر بندین م،ناسنت کنر بافنت آمهزشنی
یر ،فیهیك کر یانشآمهزا ،یر آ ،مییهل بر تحصیل هستند از مدرسرای بر مدرسنرای ییگنر
بر نس،ت بسیار متفاوت است و نمیتها ،از کنار این تفاوت برآسانی گذشت.
س ؤال دوم :آیننا بننر اسننا ،رویکننری کالسننیك اننندازهگیننری  CTTبننرآوری نمننرات فیهیننك
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یانشآمهزا ،تحت تأثیر ویژگیهای یانشآمهز و ویژگیهای م،لم و مدرسر است؟
برمنظهر پاسخگهیی بر این سؤال پژوهش یر آزمنه ،فیهینك تیمنه پیینرفتر اثنر کهورینتهنای
سطح یانشآمهز و سطح مدرسر برطهر همهما ،مدلسازی شده است .بندین منظنهر یر سناخت
مدل ،ابتدا «متییرهای سطح یانشآمهز »1برای ت،یین تییینرات )وارینانس یرو ،مدرسنر ازلحناظ
پییرفت تحصیلی یر ،فیهیك انتخا شده است .برای گهینش متییرهای سطح ینك بنر ننها،
متییرهای پیشبین ) 𝑞𝑋  ،از نظریر و تحقیقات پییین استفایهشده است .با تهلر بر پرسیننامرهنای
الراشده یر سطح یانشآمهز متییرهای لنسیت یانشآمهز )پسر با کد صفر و یختر بنا کند  1و
نگرش مث،ت یانشآمهز بر فیهیك"،2میها ،زمانی کر فری یر خانر بر فیهیك اختصاص منییهند
)بر یقیقر " و "ف،الیت یرسی یر منهل )شامل حل تمنرینهنا ،منرور یر ،یایهشنده ،تسنت زی،
برصهرت فریی یا با یوستا " ،بر نها ،کهوریت انتخا شد .ال،تر الز بر ذکر است کنر نگنرش
یانشآمهز بر ریاضی از لمع نمرات چند سؤال نگرشی بریستآمده است .همچنین بنا تهلنر بنر
پرسینامرهای الراشده یر سطح مدرسنر «متییرهنای سنطح مدرسنر »1شنامل متییرهنای لنسنیت
م،لم ،4سالهای تدریس ریاضی م،لم ،رضایت شنیلی م،لنم ،5ایراک م،لنم از برنامنر یرسنی 6و
انتظارات م،لم ،3تأکید بر انجا تکلینف یر مننهل ،3ت،امنل م،لنم یر مدرسنر 3و مننابع و امکاننات
مدرسر) 11شامل تجهیهات و وسایل الز برای آزماییگاه فیهینك ،ولنهی کنامپیهتر و ننر افنهار
برای آمهزش فیهیك ،ولهی کتا هایی یر کتابخانر برای آمهزش و تقهینت فیهینك ،امکاننات
صهتی -تصهیری برای آمهزش فیهیك  ،بر نها ،کهوریت انتخا شد .بنابراین منیتنها ،مندل
مذکهر را یر قالب م،ایلر سطح اول و یو برصهرت زیر نهشت:
1. Student-level variables
2. Positive Affect toward Physics
3. School-level variables
4. Teacher gender
5. Teachers’ job satisfaction
6. Teachers’ understanding of the schools’ curricular goals
7. Teachers’ expectations
8. Teacher emphasis on Physics homework
9. Teacher interaction in school
10. School resources
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سطح اول

𝑗𝑖𝐴𝐻 𝑗𝜃𝑖𝑗 = 𝛽0𝑗 + 𝛽1𝑗 𝐺𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑗 + 𝛽2𝑗 𝐴𝑃𝐻𝑖𝑗 + 𝛽3𝑗 𝑇𝐷𝐻𝑖𝑗 + 𝛽4
+ 𝑒𝑖𝑗 ,

سطح یو

𝑡𝑎𝑆 𝐵𝑂𝐽 𝛽0𝑗 = 𝛾00 + 𝛾01 𝑇. 𝐺𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 + 𝛾02 𝑇. 𝑇. 𝑃ℎ𝑦 + 𝛾03 𝑇.
𝑠𝑖𝑠𝑎+ 𝛾04 𝑇. 𝑈𝑛𝑑. 𝐶𝑢𝑟𝑟 + 𝛾05 𝑇. 𝐸𝑥𝑝 + 𝛾06 𝑇. 𝐸𝑚𝑝ℎ
+ 𝛾07 𝑇. 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝛾08 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 + 𝑢0𝑗 ,

یر ایامر شاخصهای مربهط بر تحلیل چندسطحی مدل با کهوریت )با پییین آگاهیبخش
برطهر خالصر یر لدول زیر گهارششده است.
جدول  .9شاخصهای آمار بیزی مربوط به تحلیل  HLMبا کووریت دانشآموز و مدرسه در آزمون فیزیک
پارامتر

̅
𝑿

SD

MCSE

MD

فاصلر اطمینا 35% ،بیهی

𝛉𝟐

1/115

1/112

1/111

1/115

1/112

1/113

𝟎𝟎𝟐

1/113

1/111

1/111

1/112

1/131

1/131

DIC

14266/5

ICC

1/523

پارامتر

ضریب

فاصلر اطمینا 35% ،بیهی

لنسیت

1/113

-1/326

1/345

نگرش بر فیهیك

-1/232

-1/623

1/144

زما ،یر منهل برای فیهیك

1/111

-1/114

1/114

ف،الیت یر منهل

-1/143

-1/353

1/461

𝟎𝟎𝜸

2/413

1/543

4/263

𝟏𝟎𝜸

1/331

1/611

1/141

𝟐𝟎𝜸

1/133

1/145

1/111

𝟑𝟎𝜸

1/241

-1/123

1/313

𝟒𝟎𝜸

1/416

1/433

2/155

𝟓𝟎𝜸

1/143

-1/341

1/362

𝟔𝟎𝜸

1/561

-1/111

1/244

𝟕𝟎𝜸

1/134

1/121

2/216

𝟖𝟎𝜸

-1/111

-1/143

1/115
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با تهلر بر نتایج لدول  ،2چنین استن،اط میشهی کر یر آزمه ،فیهیك یر حدوی  51یرصند
از واریانس نمرات فیهیك بریستآمده بر ویژگیهای یانشآمهزا) ،لنسنیت ،نگنرش وی
بر فیهیك ،میها ،زمانی کر وی یر خاننر بنر فیهینك اختصناص منییهند و ف،الینت یرسنی
فیهیك یر منهل و ویژگیهای مدرسر و م،لم )لنسیت م،لم ،سابقر تدریس فیهیك م،لنم،
رضایت شیلی م،لم ،ایراک م،لم از برنامر یرسی ،انتظارات م،لم ،تأکید بنر انجنا تکلینف
یر منهل ،ت،امل م،لم یر مدرسر و منابع مدرسر برمیگریی .از بین کهوریتهنای واریشنده
یر مدل مذکهر یر آزمه ،فیهیك از متییرهای سطح اول )یانشآمهز هیچکدا از متییرهنا
و از متییرهای سطح یو ) γ01 ،لنسنیت م،لنم ) γ02 ،سنابقر تندریس فیهینك م،لنم γ04 ،

)ایراک م،لم از برنامر یرسی و ) γ07ت،امل م،لم یر مدرسنر م،ننایار )یر سنطح اطمیننا،
بیهی 35یرصد گهارششده است.
سؤال سوم :آیا بر اسا ،رویکری  IRTبرآوری نمرات تهانایی فیهیك یانشآمنهزا ،تحنت
تأثیر مدرسر است؟
بر منظهر پاسخگهیی بر اینن سنؤال پنژوهش یر آزمنه ،فیهینك تیمنه پیینرفتر ابتندا تحلینل
حساسیت انجا شد و چه ،نتایج پسین نس،ت بر تیییر پییینهنا نیرومنندی الز را نینا ،یای
مدلی کر یارای پییین آگاهیبخش بنهی انتخنا شند و یر ایامنر شناخصهنای مربنهط بنر
تحلیل چندسطحی مندل صنفر )بنا پیینین آگناهیبخنش بنرطنهر خالصنر یر لندول زینر
گهارششده است .یر ایامر لداول مربهط بر شاخص  ،DICپارامترهای آلفا و بتنا بینهی ،و
پارامترهای واریانس خطا و اثر مدرسر یر لداول لداگانر ارائرشده است.
جدول  .1شاخص  DICبهمنظور برازش مناسبترین مدلهای صفرِ  MLIRTیک ،دو و سه
پارامتری آزمون فیزیک
مدلهای صفر

Dbar

Dhat

pD

DIC

یك پارامتری

61331/4

61135/3

1314/54

61315

یو پارامتری

61351/1

53321/3

2112/5

62335/3

سر پارامتری

31436

31143/1

123/613

31614/6
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با تهلر بر نتایج لدول  ،1شاخص  DICبرای مدل صفر یو پارامتری ) 62335/3نس،ت یو
مدل یك پارامتری ) 61315/1و سر پارامتری ) ، 31614/6میها ،کمتری را گهارش کنریه
است کر نیا،یهندۀ برازش مناسبتر مدل مذکهر با یایهها بهیه است .بر ،ارتییگر مندل
صفر یو پارامتری  MLIRTبنرمنظنهر بنرآوری یقینق پارامترهنای سنؤال )آلفنا و بتنا و نینه
تهانایی افرای )𝜃 مناسب گهارششده و مهریاستفایه قرار گرفت .برمنظهر ت،ینین مینها ،اثنر
مدرسر یر واریانس نمرات تهانایی فیهیك یانشآمنهزا ،بنر اسنا IRT ،از شناخص ICC

بهره بریه شده است شاخص مذکهر بر همراه شاخصهای آمار بیهی پارامترهای وارینانس

نمره خطا ) 𝜃 2و واریانس مدرسر )  200یر لدول زیر ارائرشده است:

جدول  .4شاخصهای آمار بیزی پارامترهای واریانس نمره خطا و واریانس مدرسه در آزمون فیزیک
پارامتر

̅
𝑿

SD

MCSE

MD

فاصلر اطمینا 35% ،بیهی

𝛉𝟐

1/431

1/211

1/123

1/435

1/333

1/324

𝟎𝟎𝟐

2/355

1/346

1/152

2/633

1/546

4/422

ICC

1/65

پارامتر

ضریب

𝟎𝟎𝜸

-1/131

فاصلر اطمینا 35% ،بیهی
-1/162

1/313

با تهلر بر نتایج لدول  ،4چنین استن،اط منیشنهی کنر بنر اسنا IRT ،یر آزمنه ،فیهینك،
حدوی  65یرصد از واریانس نمرات تهانایی فیهیك بریستآمده بر مدرسنرای برمنیگنریی
کر یانشآمهز یر آ ،مییهل بر تحصیل بهیه است.
سؤال چهارم :آیا بر اسا IRT ،برآوری نمرات تهانایی فیهیك یانش آمهزا ،تحنت تنأثیر
ویژگیهای یانشآمهز و ویژگیهای م،لم و مدرسر است؟
بر منظهر پاسخگهیی بر همین سؤال پژوهش یر آزمه ،فیهینك تیمنه پیینرفتر ابتندا ارزینابی
نیرومندی از طریق تحلیل حساسیت انجا شد و چه ،نتایج پسین نسن،ت بنر تییینر پیینینهنا
نیرومندی الز را نیا ،یای مدلی کر یارای پییین آگاهیبخش بنهی انتخنا شند .یر ایامنر
لداول مربهط بر شاخص  DICبرمنظهر میها ،برازش مدلهای ینك ،یو و سنر پنارامتری ،
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پارامترهای آلفا و بتا بیهی ،و پارامترهنای وارینانس خطنا و اثنر مدرسنر مربنهط بنر آزمنه،
فیهیك یر لداول لداگانر ارائرشده است.
جدول  .1شاخصهای  DICمدلهای  MLIRTیک ،دو و سه پارامتری به همراه کووریت
(آزمون فیزیک)
مدلهای صفر

Dbar

Dhat

pD

DIC

یك پارامتری

61333/5

61115/6

1631

61631/5

یو پارامتری

61363/1

53163/2

1311/1

62363/4

سر پارامتری

31246/6

31132/3

161/3

31411/1

با تهلر بر نتایج لدول  ،5شاخص  DICبرای مدل صفر یو پارامتری ) 62363/4نس،ت بنر
یو مدل یك پارامتری ) 61631/5و سر پنارامتری ) ، 31411/1مینها ،کمتنری را گنهارش
کریه است کر نیا،یهندۀ برازش مناسبتر مدل مذکهر با یایهها بهیه است .بر ،ارتییگر
مدل  MLIRTیو پارامتری بر همنراه کهورینتهنا )ویژگنیهنای یاننشآمنهز و مدرسنر و
م،لم بر منظهر برآوری یقیق پارامترهای سؤال )آلفا و بتنا و نینه تهاننایی افنرای )𝜃 مناسنب
گهارششده و مهریاستفایه قرار گرفت .یر لدول زیر شاخصهای آماری بیهی مربنهط بنر
پارامترهای متییرهای سطح اول و متییرهای سطح یو گهارششده است:
جدول  .6اثرات متغیرهای سطح دوم و معناداری آنها (آزمون فیزیک)
پارامتر

̅
𝑿

SD

MCSE

MD

فاصله اطمینان  53%بیزی

𝛉𝟐

1/61

1/12

1/11

1/62

1/41

1/33

𝟎𝟎𝟐

1/41

1/11

1/12

1/16

1/31

2/13

ICC

1/633

پارامتر

ضریب

فاصله اطمینان  53%بیزی

𝟎𝟎𝜸

رض از م،دأ

1/23

-1/36

1/42

𝟏𝟎𝜸

لنسیت م،لم

1/62

1/12

1/12

𝟐𝟎𝜸

سابقر تدریس

1/114

1/111

1/123

𝟑𝟎𝜸

رضایت شیلی

-1/14

-1/21

1/11

𝟒𝟎𝜸

ایراک م،لم از برنامر

1/13

1/16

1/31

𝟓𝟎𝜸

انتظارات م،لم

-1/26

-1/54

1/11
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̅
𝑿

پارامتر
𝟔𝟎𝜸

تأکیننند بنننر تکلینننف

SD

MCSE

MD

فاصله اطمینان  53%بیزی

-1/16

-1/23

1/13

-1/11

-1/46

1/26

منابع مدرسر

1/16

1/12

1/11

Gender

لنسیت یانشآمهز

-1/114

-1/354

1/343

PHM

نگرش بر فیهیك

1/223

1/113

1/553

1/111

-1/342

1/344

1/116

-1/366

1/354

𝟕𝟎𝜸
𝟖𝟎𝜸

TDH
AH

منهل
ت،امنننننل م،لنننننم یر
مدرسر

زمننا ،یر منننهل بننرای
فیهیك
ف،الیت یر منهل

با تهلر بر نتایج لدول  ،6چنین استن،اط میشهی کنر یر آزمنه ،فیهینك  63یرصند از وارینانس
نمرات تهانایی فیهیك بریستآمده بر ویژگیهای یانشآمهزا) ،لنسنیت یاننشآمنهز ،نگنرش
یانشآمهز بر فیهیك ،میها ،زمنانی کنر وی یر خاننر بنر فیهینك اختصناص منییهند و ف،الینت
یرسی فیهیك یر منهل و ویژگیهای مدرسر و م،لنم )لنسنیت م،لنم ،سنابقر تندریس فیهینك
م،لم ،رضایت شیلی م،لم ،ایراک م،لم از برنامر یرسی ،انتظارات م،لم ،تأکید بر انجنا تکلینف
یر منهل ،ت،امل م،لم یر مدرسر و منابع مدرسر برمیگریی .از بنین کهورینتهنای واریشنده یر
مدل مذکهر ) γ01لنسیت م،لم ) γ02 ،سنابقر تندریس فیهینك م،لنم ) γ04 ،ایراک م،لنم از
برنامر یرسی و ) γ08مننابع و امکاننات مدرسنر بنرای یر ،فیهینك و نگنرش یاننشآمنهز بنر
فیهیك م،نایار )یر سطح اطمینا ،بیهی 35یرصد گهارششده است.
بحث و نتیجهگیری
آنچر یر این پژوهش مدّ نظر بهیه ،بدست آوری ،میها ،تأثیر مدار ،بر نمرات کسنبشندۀ
یانش آمهزا ،شرکتکننده یر آزمه ،تیمه پییرفتر  2113بهیه است .یرایننبنین سن،ی شند
ا ت،ار تحلیلهای چندسطحی با نگاهی بر نظریرهای اندازهگینری منهری کناوش بیینتر قنرار
گیری .بر همین لهت تحلیلهای چندسطحی هم با رویکری کالسیك اندازهگینری و هنم بنا
رویکری نظریر لدید اندازهگینری ) IRTانجنا شندند .یر مطال،نر حاضنر مهاینای آمناری
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فرمهلبندی چندسطحی و برآوری بیهی مدلهای سؤال -پاسنخ بنر وینژه مندل یو پنارامتری
چندسطحی ) 2PL MLIRTمهریتهلر و بحث قرار گرفت .یر لدول زینر ،برآوریهنای
پارامتر مدل صفر )بدو ،متییرهای اکتیافی و مدل همراه با کهوریت تحت مدل MLIRT

و مدل چندسطحی خطی ) MLبرای آزمه ،فیهیك تیمه پییرفتر ارائرشده است.
جدول  .2مقایسه برآورد پارامترهای مدل صفر و مدل همراه با کووریت تحلیلهای  MLو
MLIRT
آزمه،

شاخص

ML
مدل صفر

فیهیك

MLIRT

مدل با کهوریت یانشآمهز،
مدرسر و م،لم

مدل صفر

مدل با کهوریت
یانشآمهز ،مدرسر و م،لم

𝛉𝟐

4/1233

1/115

1/431

1/61

𝟎𝟎𝟐

1/1136

1/113

2/355

1/41

ICC

1/13

1/51

1/65

1/63

DIC

13523/11

14266/5

62335/3

62363/4

بر اسا ،نتایج لدول  3میتها ،میاهده کری کنر اوالً یر آزمنه ،فیهینك مینها ،وارینانس
ت،یین شده اثر مدار ،یر مدلهای چندسطحی نظرینر سنؤال -پاسنخ ) MLIRTنسن،ت بنر
مدلهای چندسطحی نمرۀ واق،ی ) MLTSبییتر است و مدلهای  MLIRTتهانستر اسنت
تفاوتهای بین میانگینهای مدار ،را بییتر استخراج کند آنچر از این نتیجر برمیآید اینن
است کر برخهری با سازۀ پییرفت تحصیلی بر نها ،متییری مکنه ،و یر نظر گنرفتن خطنای
اندازهگیری تكتك سؤاالت یر تحلیلها یر چارچه بیهی و بنا اسنتفایه از نمهننرگینری
گی،س برطهر چیمگیری تهانمندی تحلیلهنای چندسنطحی را به،نهی منیبخیند و افنهایش
م،نایار نس،ت واریانس ت،یین شده را یر پی خهاهند یاشنت .ثانیناً ،زمنانی کنر کهورینت بنر
مدلهای  MLصفر و یا  MLIRTصفر افنهویه منیشنهی ،مینها ،وارینانس ت،ینین شنده اثنر
مدار ،نیه افهایش مییابد .برگهنرای کر مدل  MLIRTبا کهوریتهای سطح یانشآمنهز
و مدرسر نس،ت بر سایر مدلهای مهریبحنث بیینترین قندرت آشکارسنازی اثنر مندار ،را
یاری.
یو آنکر ،میها ،تفاوت بین مدار ،شنرکتکنننده یر آزمنه ،ریاضنیات تیمنه پیینرفتر کنر یر
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شاخص ) ICCهم،ستگی یرو ،ریهای من،کسشده است یر تحلیلهای  MLIRTبسنیار زینای
است و این امر برطهر تلهیحی نیا ،می یهد کنر تفناوت و ت،،نیض آمهزشنی بنین مندار ،زینای
است کر این امر مدت ًا ناشی از متییرهای یر سطح مدرسنر )نظینر متییرهنای منرت،ط بنر م،لنم ینا
متییرهای مرت،ط بر مدرسر میباشد .این نتیجر برویژه بنرای آمنهزشوپنرورش اینرا ،کنر یارای
ساختار متمرکه است و کل تصمیمهای آمهزشی از باال هدایت میشنهی چنندا ،امیدوارکنننده و
مطله نیست .میها ،تفاوت باالی بین مدار ،گهیای پیامی روشنن بنرای متصندیا ،و تصنمیم-
گیرا ،حهزۀ آمهزشوپرورش و سنجش کیهر است و آ ،اینکر مقایسر یاننشآمنهزا ،و اتخناذ
تصمیمهای سرنهشتساز بر اسا ،آزمه،های متداول )و حتنی آزمنه،هنای باکیفینت بناال نظینر
آزمه،های تیمه یر شرایط ف،لی چندا ،منصفانر نمینماید و حداقل تنا رفنع بخینی از ت،،نیض-
های آمهزشی و برقراری نس،ی دالت آمهزشی ،استفایه از کنکهر م،قهلتنرین و منصنفانرتنرین
راهکار است و الرایی شد ،قانه ،حذف کنکهر و لایگهینی سهابق تحصیلی یاننشآمنهزا ،یر
مدرسر بر اسا ،برگهاری آزمه،های اسنتانداری نیازمنند برنامنررینهی یقینق بنرمنظنهر برقنراری
دالت آمهزشی یر مدار ،کل کیهر است .یر کل نتایج این پژوهش حناکی از آ ،اسنت کنر
یر آزمهنی استانداری همچه ،تیمه ،نمرات یانشآمهزا ،بر مندار ،محنل تحصنیل آنهنا ارت،ناط
قهی یاری ،چر برسد بر آزمه،های غیراستانداری نهایی پایا،تر کر برله مسائل امنیتی برگنهاری،
خطای مصححا ،نیه یر آ ،یخیل است.
همچنین از بین هامل سطح مدرسر و م،لم یر یر ،ریاضی متییرهای منابع مدرسنر ،سنابقر
تدریس م،لم و انتظارات م،لم و یر یر ،فیهیك متییرهنای مننابع مدرسنر ،سنابقر تندریس
م،لم ،لنسیت م،لم و ایراک م،لم از برنامنر یرسنی م،ننایارترین متییرهنا از بنین متییرهنای
کمکی بر یست آمدند .مروری بر پییینر پییرفت تحصنیلی نینا ،منییهند کنر نتنایج اینن
مطال،ر همسه با نتایج برخی از پژوهیگرا ،بنهیه و حماینتهنا و انتظنارات آمهزشنی م،لنم
)مایا ، 2112 ،1منابع و امکانات مدرسنر بنرای آمنهزش ریاضنی) 2رامینرز 2116 ،سناتهلین
1. Maya
2. School resources for mathematics instruction
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لی ، 1336 ،مکا ،مدرسر) 1چیپت 2113 ،هاوی 2116 ،رامینرز ، 2116 ،سنابقر تندریس
م،لم )سائهلین لی ، 1336 ،2لنسیت م،لنم )کنال و همکنارا ، 2111 ،1،و ایراک م،لنم از
برنامر یرسی ارت،اط مث،ت و م،نایاری با پییرفت تحصیلی ریاضنی یاننشآمنهزا ،یاری کنر
ازاین بین مهمترین متییر مؤثر بر تفاوت بین مدار ،متیینر انتظنارات آمهزشنی م،لنم اسنت.
مرور پییینر گهیای آ ،اسنت کنر هرچنند مندار ،و متییرهنای مربنهط بنر آ ،نمنیتهاننند
پییرفت تحصیلی یانشآمهزا ،را برطهر کامل ت،یین کنند و مسئهل کامل تفناوتهنایی کنر
بین گروههنای مختلنف میناهده منی شنهی نیسنتند ،ولنی کیفینت مدرسنر و ماهینت محنیط
یایگیری کر فراهم میکنند واق،اً تفاوت ایجای میکنند )چنه 2111 ،4کنر مهمتنرین مؤلفنر
م،نایار محیط یایگیری ف،ال ،م،لم ،ویژگنیهنای منرت،ط بنا م،لنم و ننهع ت،امنل یناییهی-
یایگیری بین م،لم و یانشآمهز است .روشن است کر نهع نگاه م،لم بر فراینند تندریس یر
انگیهش یانشآمهز و بر ین،ال آ ،پییرفت تحصیلی وی نقش بسنهایی یاری .آگناهی از اینن
مهضهع کر یر تحلیل چندسطحی پژوهش حاضنر انتظنارات م،لنم متیینری م،ننایار بنهیه و
اینکننر اثننر انتظننار تننأثیرات ت،یننینکنننندهای را بننر همننراه یاری ،مننیتهاننند یر انگیننهش و
ا تمایبرنفس یانشآمهزا ،و بر ین،ال آ ،کاهش تفاوت بین مندار ،نقنش مندهای یاشنتر
باشد.
یکی از متییرهای مهم و مؤثر بر پییرفت تحصیلی یر یر ،له فیهیکی و فیهیك ،کنر یر
پرسینامرهای آزمه ،تیمه پییرفتر نیه مهری تأکید بنهیه ،مننابع و امکاننات مدرسنر) 5شنامل
تجهیهات و وسایل الز برای آزماییگاه فیهیك ،ولهی کامپیهتر و نر افهار بنرای آمنهزش
فیهیك ،ولهی کتا هایی یر کتابخانر برای آمهزش و تقهیت فیهینك ،امکاننات صنهتی-
تصهیری برای آمنهزش فیهینك اسنت .ولنهی مننابع و امکاننات یر ینایگیری بهتنر یر،
1. Location of the school
2. Saulinggi
1. Kahle et al.
4. Cho
5. School resources
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فیهیك و له از اهمیت ویژهای برخهریار است ،چه ،هر چنر بیینتر بتنها ،از آزمایینگاه
فیهیك ،کامپیهتر و وسایل صهتی -تصهیری بنرای آمنهزش اسنتفایه کنری امکنا ،ملمنه،
کری ،مطالب و واق،یتهای قابل میاهده لها ،هستی برای یانشآمهزا ،بییتر است )تینت،
 2111روگا ،و گریسه 2111 ،1،روگنا ،و آلندو 2115 ،2،لنهرج و کناپال. 1333 ،،
این امر بر ویژه برای یانشآمهزا ،محرو یا یانشآمهزا ،بنا وضن،یت اقتصنایی -التمنا ی
پایین از اهمیت بییتری برخهریار است )برکا و همکارا . 1333 ،1،ال،تر مسنئلر مهمنی کنر
باید بر آ ،اشاره کری آ ،است کر ولهی منابع و امکانات برخنهییخنهی اسنتفایه از آنهنا را
تضمین نمیکند ،چربسا مدرسرای یارای آزماییگاهی مجهه باشد ولی م،لم نتهاند برخنهبی
از آ ،استفایه کند یا کامپیهتر یر مدرسر ولهی یاشنتر باشند ولنی م،لنم نتهانند از کنامپیهتر
برای آمهزش و اهداف آمهزشی بهره بگیری .استارک و گری 1333) 4یر مطال،ر خنهی بنر
این مهضهع تأکید کریهاند کر یر گهارشهای تیمه لیرغم ولهی منابع و امکاننات خنه
یر برخی مدار ،میها ،استفایه از آنها چندا ،باال گهارش نیده است.
مسئلر ییگری کر یر رابطر باولهی منابع و امکانات برویژه برای یر ،فیهیك اهمینت یاری
این است کر هرچر قدر این منابع کمتنر باشند و یاننشآمنهزا ،بنر آزمایینگاه و تجهینهات
مرت،ط با یایگیری یر ،فیهیك کمتر یسترسی یاشتر باشند این امر آنها را بنر حفنم کنری،
مطالب بییتر سهق مییهد و مهارت حل مسئلر یر یانش آمهزا ،تقهیت نخهاهد شد )بلنك
و همکارا . 1333 ،5،میر و همکارا 2111) 6،نیه گهارش کریهاند کر کم،هی مننابع و منهای
آمهزشی تأثیرات منفی چیمگیری بر آمهزش و یایگیری یر ،له و فیهیك یاری.

1. Rogan & Grayson
2. Rogan & Aldous
1. Burkam et al.
4. Stark & Gray
5. Black et al.
6. Mayer et al.
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همچنین بر اسا ،نظر کلمن 1335) 1آمهزش له و فیهیك کمتر تحنت تنأثیر متییرهنای
خانهایگی و بییتر تحت تأثیر متییرهای مربهط بر مدرسر است .ی،نی فرصتهای ینایگیری
فیهیك و له فیهیکی بییتر یر مدار ،اتفاق میافتد و هنر چنر مننابع و امکاننات مدرسنر
برای یر ،له فیهیکی و فیهیك کمتر باشد پیینرفت یاننشآمنهزا ،یر لنه فیهیکنی و
فیهیك یانشآمهزا ،کمتر است )کام،ر و کیه . 1331 ،2،ط،ق نظر رِیی 2115b) 1تیت

4

) 2111همیلته ،و همکارا 1335) 5،مدار ،تنها من،ع غنیای هستند کر فرصت یایگیری
له و فیهیك را یر اختیار یانشآمهزا ،میگذارند.
بنابر گهارشهای مرکه ملی مطال،ات تیمه و پرله ) ، 1133میانگین ملکنری یاننشآمنهزا،
ایرا ،یر یر ،له فیهیکی پایر چهار ) 454و فیهیك پایر هینتم ) 431و فیهینك تیمنه
پییرفتر ) 461برطهر م،نایار پایینتر از میانگین بینالمللی ) 511است .لایگاه کیهر ایرا،
یر فیهیك تیمه پییرفتر  2113از میا 3 ،کیهر )با میانگین ملکری  511یر رت،نر هفنتم )بنا
میانگین ملکری  461میباشد کر با میانگین کینهرهای شنرکتکنننده تفناوت م،ننایاری
یاری .متهسط ملکری یانشآمهزا ،رشتر ریاضی -فیهینك اینرا ،یر یر ،ریاضنیات برابنر
) 433رت،ر چهار از بین  11کیهر  ،اما یر یر ،فیهیك برابر با ) 461رت،ر هفنتم از بنین 11
کیهر میباشد و اختالف بین این یو یر 13 ،نمره و م،ننایار گنهارششنده اسنت .منرور
پییینر تجربی )ریی 2115b ،تیت 2111 ،همیلته ،و همکارا 1335 ،،نیا ،منییهند کنر
یر یایگیری یر ،فیهیك مدار ،و امکانات آنها نقش مندهای ایفنا منیکننند و بننابراین
یکی از یالیل مهم ض،ف یانشآمهزا ،یر یر ،فیهیك نس،ت بر ریاضی بر مسئلر ولنهی و
بر کارگیری منابع و امکانات برای یایگیری یر ،فیهیك یر مندار ،بنر منیگنریی .مینها،
باالی تفاوت بین مدار ،یر تحلیلهای چندسطحی پژوهش حاضنر نینه مؤیند اینن مطلنب
1. Coleman
2. Comber & Keeves
1. Reddy
4. Tate
5. Hamilton et al.
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است.
با تهلر بر آنکر پژوهیگر یر روند لمعآوری یایهها هیچ نقینی نداشنتر و بنر بینانی ییگنر
تحلیلهای مهرینظر بر روییایههای آزمه ،تیمنه پیینرفتر  2113انجنا شنده اسنت ،ت،منیم
نتایج بر رشترهای ییگر و یا مقاطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی باید بااحتیاط صهرتپذیری.
یر این پژوهش ،مدلهای  MLIRTارائر شده بر اسا ،یك رابطة غیرخطی بنین متییرهنای
پاسخ و متییرهای اکتیافی )کهورینتهنا بنهی و یر آ ،فنرض بنر اینن بنهی کنر متییرهنای
اکتیافی بدو ،خطا انندازهگینری منیشنهند .اغلنب امکنا ،انندازهگینری تمنامی متییرهنای
اکتیافی مرت،ط برطهر یقیق ولهی نداری .سنجش خطاهای انندازهگینری مهنم اسنت ،چنه،
ولهی خطاها یر اندازهگینری متییرهنای اکتینافی منیتهانند رابطنة بنین متییرهنای پاسنخ و
اکتیافی را یچار سنهگیری کنند .بنر اینن اسنا ،پییننهای منیشنهی کنر تمنامی سنؤاالت و
گهیرهای متییرهای اکتیافی )کهوریتها نیه برصهرت ) IRTو ننر بنرصنهرت ینك نمنرۀ
کل واری تحلیل شهند و بستر بر نهع متییر با کهوریتها بنر ننها ،متییرهنای مکننه) ،و ننر
آشکار برخهری شهی و نتایج حاصل از این یو رویکری مقایسر شهی.
مقاییر محتمل 1یا ارزشهای پذیرفتنی یکی از تکنیكهنای مهریاسنتفایه یر مقینا،سنازی
مطال،ات یر مقیا ،لم،یتی بهرگ است کر ویژگیهای آمناری یقیقنی نسن،ت بنر نمنرات
میاهده شده برای مقایسرهای زیرگروهها یاری و میتهاند بر تیکیل تهزیع واق،ی شایسنتگی
کمك کنند )و ،یاوینر ،گننهالس و میسنلهی 2113 ،و مناسنب تهصنیف ملکنری لام،نر
آماری است .پیینهای میشهی کارایی این روش نس،ت بر سایر روشهای بنرآوری )همچنه،
 ،EAPبییینر احتماالت وار  WML) 2و  MLEچر بنا روشهنای شن،یرسنازی و چنر بنا
یایههای واق،ی مهری مقایسر قرار گیری.

1. Plausible values
)2. Warm maximum likelihood (WML
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