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 چکيده

چالش بوده است.  پر اريبس رانيدر ا یدکترای تخصص رةفرايند سنجش و پذيرش افراد توانمند و کارآمد برای تحصيل در دو

به  یريگآزمون يوةش نيهمچن ،مهم آن یهاپذيرش و مالک یهاسنجه سنجیروان یهایژگيمسئله به حدی است که و نياهميت ا

 انيو متقاض ،گذارانسياست ،یمجامع دانشگاه نيپذيرش داوطلبان همواره در ب نةبهي ویتدوين الگ یبرا یحيتشر اي یصورت تست

بوده  ارهايمع نيا يیايشبه پا بيپژوهش مشخص کردن ضرا نيا ية. هدف اولاستبحث و جدال محل  یليتکم التيورود به تحص

-هيثانو یهاداده-یارهايها و معسنجه يیايپا ،یريپذميتعم یو در چارچوب تئور ،است یفيپژوهش از نوع توص نياست. روش ا

 یمل یهادانشگاهدر  یدکتر ندةريپذ دةدانشک 37 قدرت در شيبرق گرا یمهندس رشتة یدکتر رشيسنجش و پذ مةمربوط به برنا

 یاهيطرح تک رو کيبا  یريچندمتغ ليبر اساس تحل mGENOVA افزار ها با نرمهاست. داد کرده یرا بررس 1397مختلف در سال 

𝑝• × 𝑖° و  ،پاسخ بودنیاالت و بؤس یسخت ليبه دل یو دو آزمون عموم ،ینشان داد که چهار آزمون تخصص جينتا اند.شده لتحلي

از  ،اندشده ليتشک یمتفاوت هایمصاحبه که از سنجه یبيترک اريندارند. دو مع یدقت مناسبو  يیايپا ،یفرمول گذارینمره یريکارگبه

 دةکننینيبشيپ ريبه عنوان متغ ،ارشد یو کارشناس ی. افزودن معدل کارشناسودندبرخوردار ب یبهتر یريو اعتمادپذ یريپذميتعم بيضرا

 زةکه سا یدکتر رشيپذ مةبرنا کي درندارد.  یچندان يیکارا یبيترک یدامنه در برآورد نمرات جهان تيمحدود ليبه دل ،جداگانه

وجود خواهد داشت.  زين یشتريب یخطا یهالفهؤم، شودیماستفاده  یاهناچندگ یهاو سنجه ،فيتعر ایگسترده اريبس ایيیربنايز

از  تفاده، اسهاآزمون یسطوح دشوار ليبا تعد امّاآن مشخص کرد.  یهاسنجه یبرا نيمع يیايمقدار پا کيتوان تنها ینم ،نيبنابرا

سطوح  یهاهيال شيو افزا يیربنايز زةکاملتر از سا یريگنمونه ،یحدس شانس مهيبدون جر سؤاالت یسهم گذارینمره یهاطرح

 انجام داد. ینادرست کمتر یهاینيبشيافراد، با پ یبندطبقه یباال را برا سکيبا ر یآموزش یهایريگميتوان تصمیم
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 مقدمه
در  یدکترای تخصص دورةفرايند سنجش و پذيرش افراد توانمند و کارآمد برای تحصيل در 

  هایسنجه سنجیروان هایويژگیمسئله به حدی بوده که  نيپرچالش بوده است. اهميت ا اريبس رانيا

تدوين  یبرا یحيتشر اي یبه صورت تست گيریآزمون شيوة نيهمچن ،مهم آن یپذيرش و مالک ها

ورود  انيو متقاض گذارانسياست ،یمجامع دانشگاه نيهمواره در ب ،پذيرش داوطلبان ينةبهالگوی 

 رانيدر ا یدکتر ورةد جاديکه از ا یفيتعر . در بازاستبحث و جدال محل  یليتکم التيبه تحص

کشور  یازهاين یاست که بتوانند با نوآور یافراد یتخصص تيترب هدف به طور خالصه است، شده

 اتيجزئ یدانش را در جهان گسترش دهند )برا یخود مرزها یتخصص رشتةو در  ،درا رفع کنن

منظور هر ساله  ني(. بددي، نگاه کن1397 ،یتخصص یدکتر دورة یآموزش نامةنيبه فصل اول آئ شتريب

 ،کنندیم یو عموم یتخصص یهاآزمونرقابت در  دةاّماخود را  یدکتر دورةداوطلب  یاديتعداد ز

که  یافراد تيدر نها ،شوندیم یعلم مصاحبة مرحلةنمرات حد نصاب وارد  ردندست آوهپس از ب

 برنامةکه  یدر طول دورانو  . از گذشتهرنديگیم یدکتر دورة رشينمرات را کسب کنند پذ نيشتريب

 .است یعموم یاهيرو نيا شده استاجرا  یدکتر

 يلةوسهب ماًيو مستق ،بود رمتمرکزيبه صورت غ 1390از سال شيتا پ رشيسنجش و پذ نديفرا نيا

آزمون هر دانشگاه  برنامةشد؛ یانجام م یهر دانشگاه و براساس مقرارت و ضوابط درون دانشگاه

 یمصاحبه برا مرحلةسپس  ،هياول یگرغربال یبرا یو تخصص یدو مرحله آزمون عموم دةرنيدربرگ

)وب،  یشناخت یو سطوح باال ،باز پاسخ بودند هاآزمون سؤاالت رد داوطلبان بود. عمدتاً  اي رشيپذ

مصاحبه به  هایسنجهو  هاآزمونباز پاسخ  سؤاالت گذارینمرهو  ،کردندیم یريگ( را اندازه1997

 خصنامش کسان،ي یهارشته یبرا هادانشگاهآزمون  برنامةالگوی متفاوت  امّابود.  یصورت سهم

 يیايو پا اريمع یخطا زانياز م نداشتن یمصاحبه، آگاه هایسنجهو  هاآزمون گذارینمره شيوةبودن 

 ،یونسيعدالت آموزشی ) نکردن و رعايت ،های مختلف در پذيرش دانشجوو اعمال سليقه ،هاآزمون

داده  رمشکالت فراوانی را پيشروی داوطلبان ورود به مقطع دکتری قرا هادانشگاهاز  ی( در برخ1395

  د.بو

در  گيرندگانتصميمشد یم یدانشگاه هایبخش رشيپذ نحوةکه بر  یادياعتراضات ز ليدل به

 را مشترکاً  رشيپذ شيوةعدالت،  یکاهش خطا و برقرار یکه برا دنديرس جهينت نيوزارت علوم به ا

متفاوت که با نام  يیاجرا شيوة نيو سازمان سنجش آموزش کشور بسپارند. ا هادانشگاهبه 

 نياکنون ادامه دارد. در او تا هم ،آغاز شده 1390شهرت دارد از سال  «متمرکز مهين گيریآزمون»

به صورت  یو عموم یرشته، آزمون تخصص 250در  باًيتا تقر افتي تيمورأسازمان سنجش م نديفرا

 تيچند برابر ظرف ه،ياول یاجرا کند. پس از غربالگر اريبس یهانهيبا صرف هز یانهيآزمون چهارگز
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و  یعلم مصاحبةسپس  ،شوندیم یمعرف یدانشگاه هایبخش رشيپذ ميتةهر رشته، داوطلبان به ک

حاصل از مصاحبه با داوطلبان به سازمان سنجش برگشت داده  یهانمرة. رديگیصورت م یآموزش

با - یا نهيچهارگز یو عموم یتخصص یهاآزموننمرات  یکل حاصل از جمع وزن نمرةشوند. یم

کند کدام یمشخص م یو آموزش یعلم مصاحبة هایسنجه یبا نمرات سهم -شانس   یبرا حيتصح

سنجش دوگانه  يیاجرا نديفرا نيکنند. ایم افتيمورد نظر در رشتة یرا برا يینها رشيداوطلبان پذ

در  يیايو پا يیروا جاديعدالت، کاهش خطا و ا شيافزا یاستاندارد برا تيموقع کي جاديبا هدف ا

؛ وجود داردمتفاوت  يیاجرا نديفرا نيسر راه ا یجد لةمسئهمچنان دو  امّاشود. یم جراحال حاضر ا

 یو عموم یتخصص یهاآزموناز بخش  کيهر  یاسم هایوزن نييمربوط به تع یهانخست چالش

اجرا توسط دانشگاه  تيبا مسئول یآموزش یعلم مصاحبةاجرا توسط سازمان سنجش و  تيبا مسئول

 ديروند چه قدر بایکه در هر بخش به کار م یهايسنجه يیايپا کهايناست، دوم  یبيکل ترک نمرةدر 

 باشد؟

 یو عموم یدر سهم و وزن آزمون تخصص یاديز راتييتغ گيرندگانتصميمگذشته  هایسال در

 هایويژگیاز  کهاينبدون  ؛اندکرده اعمال هادانشگاه یآموزش یعلم مصاحبةسازمان سنجش و 

چند برابر  1390داشته باشند. به عنوان مثال در سال  یدوگانه آگاه یسنجش نديفرا نيا سنجیروان

مصاحبه  نمرة درصد 100بر اساس  يینها رشيپذ امّااعالم شد،  هادانشگاه رشيپذ کميتة هب تيظرف

داوطلبان به  یمعرف یو برا ،هيآزمون سازمان سنجش تنها به صورت غربال اول یبوده است: به عبارت

داوطلبان بر  رشيپذ 1391در سال  ،در نظر گرفته شده بود. سپس یدانشگاه رشيپذ یهاتهيکم

 تهيو دو سوم سهم مصاحبه کم ،سازمان سنجش یو عموم یسوم سهم آزمون تخصص کياساس 

 .داده است یرو زيبعد ن هایسالدر  ینيچننيا راتييکه تغ یبوده است. در حال هادانشگاه

 
 1398تا  1390 هايسال یط يآزمون دكتر راتييتغ -1جدول

 داوطلبان يینها رشيپذ نحوۀ: یاسم وزن دروس نيعناو تعداد هارشته تعداد سال

 مصاحبه نمرۀ درصد100 321 107 1390

 مصاحبه نمرۀ سوم دو و یكتب آزمون نمرۀ سوم کي 855 285 1391

 مصاحبه نمرۀ درصد 50 و یكتب آزمون نمرۀ درصد 50 858 286 1392

 مصاحبه نمرۀ درصد 70 و یكتب آزمون درصد 30 801 267 1393

 مصاحبه نمرۀ درصد 70 و یكتب آزمون درصد 30 753 251 1394

 دانشگاه ارياخت در 231 77 1395

 مصاحبه نمرۀ درصد 50 و یكتب آزمون نمرۀ درصد 50 732 244 1396

 مصاحبه نمرۀ درصد 50 و یكتب آزمون نمرۀ درصد 50 738 246 1397

 مصاحبه نمرۀ درصد 50 و یكتب آزمون نمرۀ  درصد 50 735 245 1398



 1399تابستان بهار و ، اول شمارة ، دوازدهم ةدور مطالعات آموزش و یادگیری، ةمجل  252  

 هشيو کيمنظور  نيور کرد. به همامّاالز زيمصاحبه را ن نديفرا یضرورت استانداردساز راتييتغ نيا

داشته باشد  یو وزن مشخص هنمر ،شد تا هر بخش آن هيمصاحبه ته هایسنجه گذاریهنمر ینامه برا

(. جدول دين، نگاه ک1395 ،یدکتر دورة یورود یهاآزمون يیاجرا نامةهشيوبه  شتر،يب اتيجزئ ی)برا

 .دهدمیمختلف را نشان  هایسال راتييتغ 1

و  یمعدل کارشناس نمرة دادنتأثير یاست که در چگونگ یراتييتغ گريد زيبرانگعوامل بحث از

آزمون  نمرة درصد80، 1386داوطلب بوده است. تا سال  کيکل  نمرةارشد در ساخت  یکارشناس

( درصد60) یشد ]با وزن مقطع کارشناسیمعدل تراز شده محاسبه م درصد20و  یو اختصاص یعموم

از  یو اختصاص یآزمون عموم نمرةو اثر معدل هر دو مقطع در   [درصد(40) دارش یو کارشناس

  15 معدل مثالً کيهمان طور که آشکار شده، ارزش  امّاشده است. یسازمان سنجش اعمال م یسو

نوع دانشگاه مختلف( تفاوت  8) هادانشگاهانواع  گريگوناگون روزانه، با د یهادانشگاهآمده از  بدست

 یليالتحصمصاحبه بر حسب نوع دانشگاه فارغ جلسةدر  رياخ هایسالدر  ليدل نيمدارد. به ه یاساس

 .شودیداده م هاآنرتبه به معدل  کيداوطلبان، 

 کيو نه به عنوان  ،شودیاثر معدل در بخش مربوط به نمرات مصاحبه خالصه م ،نيبنابرا 

 یايمزا ديشا دارد؛  یبيو هم معا ايمعدل هم مزا بياعمال ضر ريروش اخ نيمستقل. ا دةکننینيبشيپ

 یشتريتراز اول برآمده از تالش و کوشش ب یهادانشگاهحاصل از  نيمعدل مع کيباشد که  نيآن ا

و الزم است  ،اعمال شود!( رشيپذ تةيکم یاز سو بيضر نياگر ا اناًي)اح گريد یهادانشگاهتا  ،اشدب

 ،یاز سوابق آموزش یاست که چون به عنوان بخش نيآن ا بيداده شود. ع یشتريب بيبه آن ضر

ارشد به یو کارشناس ینقش سهم معدل کارشناس ،شودیم بياست و با آن ترک یو فناور یپژوهش

 یبه راحت یعنيهمچنان نامعلوم و پنهان مانده است؛  يینها رشيمستقل در پذ ريمتغ کيعنوان 

 گريد یکيارشد را به عنوان یو کارشناس یتوان برآورد کرد که اگر بتوان نمرات معدل کارشناسینم

 رکند؟د دايکاهش پ ینيبشيپ ینرخ خطا ،قرار داد رشيپذ ینيبشيپ لةمستقل در معاد یرهاياز متغ

 .و وزن هر کدام آمده است یدکتر دورةداوطلب  کيانتخاب  یارهايمع نيتر( عمده2جدول )
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 یبيكل ترك نمرۀدر  هاآن يو سهم درصد 1397سال  يداوطلبان دكتر رشيپذ هايسنجهو  ارهايمع 2جدول

 
 سنجش سازمان توسط متمركز آزمون

 (درصد50)
 معدل

 یبررس و مصاحبه مرحلة

 كميتة توسط داوطلبان سوابق

 (درصد50) دانشگاه رشيپذ

 كل نمرۀ

 (درصد100)

 مواد

 آزمون

 آزمون

 دروس

 یتخصص

 8 تا3)

 (درس

 

 آزمون

 زبان

(1) 

 

 آزمون

 استعداد

(1) 

 

 یكارشناس
 یكارشناس

 ارشد

 مصاحبة

 و یعلم

 سنجش

 یعلم

 (سنجه 3)

 سوابق

 ،یآموزش

 و  یپژوهش

 يفناور

 (سنجه 6)

 

 وزن

 اي یاسم

 بيضرا

(3/0) (1/0) (1/0) 

 و یآموزش سوابق از یبخش

 با. است يفناور و یپژوهش

 دانشگاه نوع هشت به توجه

 آن وزن یليالتحص فارغ

 .است نامشخص

(3/0) (2/0) (00/1) 

 یستگيکه سطوح شا ،شوند یدکتر یهاهدوروارد  ديبا یاست که افراد نيا هادانشگاه فرض

شود یهر ساله اجرا م یدکتر رشيپذ برنامة کيکه در  یبيترک رشيپذ هایسنجهخود را بر اساس 

چند خرده آزمون  نمرة ،است که نيدارد ا تيعموم رشيپذ شيوة نيکه در ا یکردينشان بدهند. رو

 یسازآزمون کيکالس یبر اساس تئور ،یبا حذف اثر حدس شانس یو عموم یتخصص یانهيچهارگز

. شوندمی گذارینمره یبه صورت سهم یو آموزش یعلم مصاحبة هایسنجهو  ،شوند گذارینمره

 یبيترک نمرة کي هاآنو سرجمع  ،يابدمیاختصاص  هاکنندهبينیپيش نيبه ا یاسم هایوزنسپس 

 رشيدر مورد پذ بندیرتبه کيتا براساس  شودمیهر فرد ساخته  ی( برا2004،مه به برنا دي) نگاه کن

و با ثبات  قيکه هم دق  ایکنندهبينیپيشو  هاآزمون هيته نديفرا نيشود. در ا گيریتصميم هاآن يینها

داوطلب  دافرا آميزموفقيتعملکرد  بينیپيشدر  گريکديبا  بي(، و هم بتوانند در ترکيیاي)پا باشند

برخوردار  يیباال تياز اهم ،نقش داشته باشند ندهيدانش در آ یو گسترش مرزها یخلق نوآور یبرا

 .(بينپيش يیاست )روا

 ،یخلق نوآور نيتحت عناو يیربنايز سازة معموالًکه  یدکتر گيریآزمون هایبرنامه نيچن در

 فيگسترده تعر اريبس (2018، 1و راگلند لي)گ تيصالح اي یستگيدانش، شا یتوان گسترش مرزها

 ايت سازةاز  یمختلف هایجنبهاست که  گيریاندازهمختلف  یابزارها سعةو تو هي، مستلزم تهشودمی

که  یبينپيش معادلة ،نيهمچن .(2018 ،2نييوان در آرک و کان ت،ي)اسم رنديبگرا اندازه  يیربنايز

با  امّا ،آن با يکديگر همبستگی بااليی نداشته باشند یرهايمتغ ،رودمیافراد به کار  بندیرتبه یبرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . Gyll  & Ragland 
2 . Smits, van der Ark, & Conijn 
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 بينپيش يیتا روا دداشته باشن يیباال یهمبستگ شوندمیکه به عنوان مالک در نظر گرفته  يیرهايمتغ

توليد  یکافی واريانس واقع زةاندابايد به  هاکنندهبينیپيشو  هاسنجه نيحال ا ني. در عابديتحقق ب

بين  بتواند، نمرات جمع کنند عيباال يا دامنه پايين توز دامنةرا در  هاآن همةکه بدون اينکنند تا 

 .(1999، 1د )اتيهتوانايی داوطلبان تمايز قايل شون

. حال آيدمیيک کميت بدست  معموالً ،پذيردصورت می گيریاندازههنگامی که يک  ،تيدر نها 

 گيریاندازه یمعتبر است؟ اين امر به مقدار خطا گيریاندازهمطرح است که تاچه حد اين  سؤالاين 

 پذيریتعميم یبر اساس تئور هاسنجه نيا يیايپا زانيم نيينوشته تع نيا اوليةبستگی دارد. هدف 

 استفاده افراد پذيرش برای که مصاحبه معيارهای ةعالوهبی ورودی هاآزمونچون نمرات  ،است

 از يک هر پارامترهای از اطمينان دارند، اساسی نقش جامعه يک افراد سرنوشت تعيين در شودمی

ناپذير بايد بخش جدايی یريو اعتمادپذ پذيریتعميماز لحاظ  ،و نمرات هاکنندهبينیپيش معيارها، اين

 نديدو نوع فرا نيا بي. در ترکاستدکتری  دورةويژه در هب ،سنجش و پذيرش برنامةی يک تو حيا

 زيناچ یرد افراد در طبقات دو ارزش اي رشيپذ یخطا زانيمتفاوت )آزمون و مصاحبه( اگر م يیاجرا

تنها از  توانمی، باشددرصد 5 زکاذب  کمتر ا یمنف یمثبت کاذب و خطا یباشد، به عنوان مثال خطا

 یليتکم التيتحص انيدانشجو رشيمتمرکز در پذ مهين یخط مش نياتخاذ چن ،ادعا کرد آماریلحاظ 

 کيکالس یبر اساس تئور ،شودمی هيکه در سازمان سنجش ته یارتبه . چرا کهبوده است ديمف

 یکارآمدتر مثل تئور مدل کيکم شده است. اگر با  یکه از آن مقدار حدس شانس است سازیآزمون

 یراتييتغ احتماالً یمثبت و منف یبرآورد شود، در تعداد خطا« نمرات مشاهده شده ديام» پذيریتعميم

د توانمیها بندیرتبه نيپرخطا در ا هایسنجه يیو شناسا راتييتغ نيا سهيو مقا یخواهد بود. بررس

 .ندها را مشخص ک یگذاراستيس يةاولبه اهداف  دنيرس زانيم

صورت  هادانشگاه رشيپذ کميتةدر  گرانمصاحبه وسيلةکه به  یبندبر درجه یمبتن گيریاندازه در

  کيستماتيس راتييکه تغ یوجود دارد. عوامل یتصادف یو هم خطا کيستماتيس یهم خطا ،گيردمی

 در رشيپذ کميتة یاعضا یريگسخت اي ،یريگباشد که در سهل يیهاد تفاوتتوانمی ،کندمی جاديا

 ،2ني)ل، وجود دارد خطاها نيتعامل ا اي ،یتيشخص یژگيو کياز  هاآن ريتفاوت تفس ايمصاحبه 

 گذارینمره ندينشده در فرا یبينپيش راتييد برآمده از تغتوانمی یتصادف راتييتغ ،(. در مقابل2014

بزرگ  اسيقدر م گيریاندازهدر  کيستماتيرسيو چه غ کيستماتياز منابع خطا چه س یاريبس امّاباشد. 

سطوح  ايها هيوتحت عنوان ر پذيریتعميم یتئور یشناسو در اصطالح ،ستندين یبررس قابل (ی)مل

، 3)برنان شوندمیجمع  ماندهيباق انسيسطوح پنهان در وار نياز ا یاند. پراش ناششده یگذارنامپنهان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . Attiyeh 
2 . Li 
3 . Brennan 
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که  رشيو پذ نجشس نديدو نوع خطا در فرا نيبا توجه به ا (.6200، 1و وب ولسوني؛ ش2009

 یرومندترين گيریاندازه یو الگوها یمفهوم یهاچارچوب ،است هاسنجهاز  یمتشکل از انواع مختلف

 گيریاندازهکرد و  یاتيخطاها را عمل نيتا بتوان ا ،الزم است سازیآزمون کيکالس یفراتر از تئور

 دهيد دو فاتوانمی گيریاندازه یخطاها نيروشن از مقدار ا ديد کي (.2004، 2)برنان ديبخشرا بهبود 

 ،کند دايبهبود پ گيریاندازه یندهايدر کجا الزم است فرا کهاينداشته باشد: نخست مشخص کردن 

در  گيریاندازه یخطا ليکه ممکن است به دل یو عمل بر اساس نمرات ريبه تفس ليو دوم کاهش تما

 .(2010، 3باشند )کان یمعنیب قتيحق

ثير بسزايی در أت قيصحيح و دق یارهايدکتری براساس مع دورةدانشجويان  رشيپذ ،هر حال به

رو خواهد داشت. از اين یعدالت آموزش یبرقرار کسان،ي یرقابت یفضا جاديا ط،يشرا یاستانداردساز

های مختلف آن بسيار اهميت لفهؤم ژهيوهدکتری ب بررسی گسترده و جامع فرايند پذيرش دانشجو

آزمون متمرکز سازمان سنجش و مصاحبه  یعني ،هر فرد در دو بخش نمرة کهايندارد. با توجه به 

 سؤاالت ؛شودمی ليتشک یبيکل ترک نمرة کي، هنمردو  نيا عيسپس با تجم ،شودمی هيته هادانشگاه

 :مطرح است ريز

سازمان سنجش )مثل آزمون  یشده از سو هيته یارهاينمرات حاصل از مع يیايشبه پا بيضرا-1

)مثل  هادانشگاه یشده از سو هيته یارهاياستعداد و زبان( و مع یآزمون عموم ،یدروس تخصص

و نمرات معدل و...( و  یو پژوهش یسوابق آموزش ،یعلم ةمصاحبمرکب از  حبةنمرات مصا

 قدرت چقدر است؟ -برق یدر رشته مهندس یبينمرات کل ترک يیايشبه پا بيضرا

 کمک کنند؟ يیايشبه پا بيضرا شيند به افزاتوانمی نيشيپ بيهمان ضرا اي یاسم هایوزن ايآ-2

 يیايشبه پا بيضرا شيد به افزاتوانمیمصاحبه  یارهايو مع هاآزمونخرده  یهاهيال شيافزا ايآ-3

 کمک کند؟

و  یو عموم یتخصص یهاآزمونو ارشد به جمع  یاضافه کردن نمرات معدل کارشناس ايآ-4

 ؟کندمینمرات کمک  يیايشبه پا بيضرا شيمصاحبه به افزا

 یمهندس رشتةها در یبينپيش حيبرآورد صح زانيم یدر طبقات دو ارزش رشيبر اساس پذ-5

 قدر است؟چه حيمطلوب برآورد صح زانيم ايقدرت چگونه است؟  -برق

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . Shavelson, Webb  
2 . Brennan 
3 . Kane 
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 پژوهش روش
ساس  نيا ساس  یاز نوع کاربرد «هدف»پژوهش بر ا است و در  یفياز نوع توص «روش»و بر ا

 برنامةمربوط به -هيثانو یها داده-یارهايو مع هاسننننجه يیايپا ،پذيریتعميم یچارچوب تئور

در  یدکتر دةرنيدپارتمان پذ 37قدرت در شيبرق گرا یمهندسنن رشننتة یدکتر رشيسنننجش و پذ

 گزارش شده است.  1397در سال  تلفمخ یمل یهادانشگاه

 پژوهش كنندگانشركت

مصننناحبه به  یداوطلب برا 460که تنها  ،داوطلب ثبت نام کردند 34197آزمون  برنامة نيا در

 اند. کرده افتيرا در يینها رشينفر پذ 170 هاآن نيشدند. از ب یدانشگاه معرف 37 نيا

 ابزارهاي پژوهش

خرده آزمون  4 برگيرندةقدرت در  شيبرق گرا یمهندسننن ةرشنننتسننننجش  برنامة: هاآزمون

ص ص سم یتخ ست 30/0 یبا وزن ا شتهاز  یدارد ]برخ سؤال 45 که جمعاً ،ا س یهار  8تا  یمهند

شکل از  هاآن یعموم یهاآزمون[. سؤال 45با یخرده آزمون تخصص ست؛  2مت خرده  کيآزمون ا

 یوزن اسم . جمعاًیلياستعداد تحص یسؤال 30خرده آزمون  کيو  یسيانگل انزب یسؤال 30آزمون 

با حذف اثر  -یو عموم یاختصنناصنن یهاآزمون نيا همة سننؤاالت گذارینمرهدارند.  20/0برابر با 

نمرات هر خرده آزمون پس از حذف اثر  اسياسننت. مق یفرمول نمرةبر اسنناس  -یحدس شننانسنن

 باشد. 10000تا  -3000د از توانمی یاسيمق ليشانس و تبد

صورت  هادانشکدهسنجه دارد در  11فهرست که  کي: مصاحبه از داوطلبان بر اساس مصاحبه

و  یعلم حبةبخش نخسننت که از مصننا نمرة؛ شننوندمی هنمربه دو  ليسنننجه تبد 11 ني. اگيردمی

 یتخصص حبةمصاو [، ]احتماالً یداخل یکتب اي یشده است )مثل آزمون شفاه ليتشک یسنجش علم

ستادانو نظر  شناختيغ هایسنجه یبه طور ذهن که عمدتاً رشيپذ يتةکم ا ص یر شخ فرد را  تيو 

 3000تا  0د از توانمیآن  دةشننن ليتبد نمرة اسيدارد. مق 30/0برابر با  یوزن، کنند(یم گذارینمره

)مثل  یو فناور یو پژوهشنن یمربوط به سننوابق آموزشنن یارهايبخش دوم که از مع نمرةباشنند. 

کتاب، وزن معدل با  جمةتر اي تأليفمعتبر،  یعلم یهادر جشنواره شرکتمقاالت، ثبت اختراعات، 

انجام شده و  یهاارشد، پژوهش یکارشناس نامهپايان ازيامت ل،يدانشگاه محل تحص تيفيتوجه به ک

شک رينظا ست. وزن ليآن( ت د توانمیبخش  نيشده ا ليتبد نمرة اسيدارد. مق 20/0برابر با  یشده ا

 .شدبا 2000تا  0از 

شده و در  ليارشد تشک یو کارشناس یدروس کارشناس نمرة یوزن نيانگياز م زيمعدل ن جةسن

سة صاحبه در بخش دوم  جل ش یعنيم ش یسوابق آموز  امّا. شودمی یسهم ده یو فناور یو پژوه
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ستقل در ا ريمتغ کيکه به عنوان  یهنگام معدل  نمرة اسيمق ،شودمی ليو تحل هيپژوهش تجز نيم

ارشد  یکارشناس ةشد ليمعدل تبد نمرة اسيو مق ،2000تا  1200د از توانمی یشناسکار ةشد ليتبد

 باشد.  2000تا  1400د از توانمی

 ها داده ليتحل

•𝑝 ،یاهيروطرح تک کيو با  ،یريچندمتغ پذيریتعميم یپژوهش بر اساس تئور نيا در × 𝑖° ،

با نرم یمهندسننن تةرشننن هيثانو هایداده  شنننده اسنننت ليتحل  mGENOVAافزار برق قدرت 

 (.دينگاه کن 2 وستيبه پ یتئور نيا ميدر رابطه با مفاه شتريب حيتوض ی)برا

 هايافته
 بيو ضرا هاآمارهبه دست آوردن  یبرا ها آمده است.داده ليحاصل از تحل جيبخش نتا نيدر ا

اند. شده لياند تحلبوده 10000تا  0 نيکه ب یمعتبر یهاارزش رها،يتر از متغمناسب يیايشبه پا

تر از صفر بودند )به نييپا یو عموم یتخصص یهاآزموننفر که در  186 یمنف یهاهنمر ، نيبنابرا

پارامترها همگرا  شوندمیباعث  یشدند. نمرات منف( از محاسبات حذف یحدس شانس حيتصح ليدل

( و 1از  شتريب یهمبستگ بيضر یعني) افتهيکاهش ن یهایهمبستگ جادينشوند: به عنوان مثال ا

 (. 2009به برنان،  ديکنند )نگاه کنیم رهايمتغ نيب یمنف یهاانسيکوار ديتشد

 ريهر متغ یفيتوص هايآمارهو  یاسم هايوزن رها،ياطالعات متغ -3جدول 

 N تعداد

 نمرات اسيمق
 هايوزن

 اي نيشيپ

 1یاسم وزن

 نيانگيم

 )كل(2بزرگ

 هر نيانگيم

 iهيال

 اندازه

 3يانمونه

سطوح و 

 هااليه

 به مربوط اطالعات

 رهايمتغ

 

Max 

 

Min 

460 10000 3000- 30/0 12/2523 

42/2176 

31/2249 

83/1796 

94/3869 

𝒏𝟏 =  یدروس تخصص 𝟒

460 10000 3000- 20/0 44/1458 
69/1784 

19/1132 
𝒏𝟐 =  آزمون استعداد و زبان 𝟐

460 
3000 

2000 

0 

0 
50/0 74/1203 

31/1771 

16/636 
𝒏𝟑 =  مصاحبه 𝟐

460 
2000 

2000 

1200 

1400 
 38/1594 

43/1515 

32/1673 
𝒏𝟒 =  *معدل 𝟐

 است شده ضرب 100 در معدل اسيمق ،اعشار حذف يبرا هياول هايتحليل*در 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1  . priori or nominal weights 

2  . grand mean 

3 . sample size 
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. است داوطلب 274 پذيریتعميم بيضرا محاسبه یبرا معتبر یرکوردها کل تعداد بيترت نيبد

سبه و قبول و رد طبقه دو به افراد بندیطبقه یبرا امّا  از کاذب یمنف و کاذب مثبت یهایفراوان محا

نمرات مشاهده  یفيتوص هایآمارهاز  یاخالصه 3 جدول .است شده استفاده نفر 460یهاداده همة

شگاه 37شده به  ینفر از داوطلبان معرف 460مربوط به  یهاآزمونخرده  یشده رو  در یبخش دان

  . دهدمینشان  1397را در سال  قدرت شيگرا برق رشته

آمده اسننت.  𝐷0دهيگزشيپ گيریتصننميمبه همراه  G پذيریتعميم مطالعات جينتا 4 جدول در

صميمدر  سهم  دهندهانعکاسدر مجموعه آزمون که  𝑛𝑖 ريهر متغ مؤثروزن  𝐷0دهيگز شيپ گيریت

اسنننت،  1ميتعم جهان اي یواحد جهان نيي( در تعهاآزمونخرده  یعني)ريمتغ یهااليه ینسنننب آماری

 حاتيتوضننن ی]برا (307.ص ؛2009 رنان،بدارد ) یجهان نمرة انسينقش در برآورد وار نيشنننتريب

 يیايشننبه پا بيو ضننرا ريهر متغ یبرا نسايمنابع وار 5. در جدول [دينگاه کن 2 وسننتيبه پ شننتريب

 آمده است.  یبيترک یجهان نمرة جاديدر ا ريهر متغ مؤثربر اساس وزن  هاآن

•𝒑رهيمتغ چند طرح با 𝑫𝟎دهيگز شيپ گيريتصميم و Gپذيريتعميم مطالعات جينتا 4 جدول × 𝒊° و 

 (مؤثر وزن اي) هياول n اينمونه اندازه بر یمبتن هاوزن با و( n1=4, n2=2, n3=2)  2اينمونه اندازه همان با

D study G study 

𝐏 [

𝟓𝟒𝟒𝟑𝟔𝟎/𝟕𝟖 𝟎/𝟎𝟎 𝟎/𝟖𝟎
𝟓𝟔𝟎𝟔𝟑/𝟕𝟑 −𝟒𝟕𝟐𝟎𝟖/𝟒𝟏 𝟎/𝟎𝟎

𝟑𝟎𝟕𝟕𝟐𝟔/𝟔𝟏 𝟏𝟐𝟏𝟒𝟓𝟓/𝟕𝟐 𝟐𝟔𝟓𝟓𝟏𝟖/𝟔𝟎
] 𝐩 [

𝟓𝟕𝟕𝟏𝟓𝟑𝟗/𝟗𝟏 𝟎/𝟎𝟓 𝟎/𝟑𝟓
𝟓𝟔𝟎𝟔𝟑/𝟕𝟑 𝟏𝟔𝟒𝟖𝟐𝟗𝟗/𝟐𝟐 𝟎/𝟏𝟖

𝟑𝟎𝟕𝟕𝟐𝟔/𝟔𝟏 𝟏𝟐𝟏𝟒𝟓𝟓/𝟕𝟐 𝟏𝟎𝟐𝟑𝟔𝟏𝟒/𝟐𝟏
] 

𝐈 [

𝟐𝟎𝟖𝟏𝟎𝟑/𝟔𝟔

𝟏𝟎𝟑𝟐𝟓𝟔/𝟓𝟒

𝟑𝟐𝟏𝟐𝟒𝟎/𝟐𝟑 

] 𝐢 [

𝟐𝟑𝟏𝟔𝟕𝟓𝟕𝟏𝟒/𝟔𝟑

𝟓𝟖𝟑𝟐𝟕𝟑𝟎𝟏/𝟐𝟓

𝟏𝟕𝟔𝟓𝟑𝟐𝟐𝟐𝟕/𝟗𝟏 

] 

𝐏𝐈 [

𝟖𝟗𝟖𝟓𝟐𝟒/𝟏𝟗

𝟖𝟕𝟏𝟑𝟓𝟖/𝟎𝟐

𝟐𝟒𝟔𝟐𝟖𝟖/𝟓𝟎 

] 𝐩𝐢 [

𝟑𝟓𝟗𝟒𝟎𝟗𝟔/𝟕𝟕

𝟏𝟕𝟒𝟐𝟕𝟏𝟔/𝟎𝟓

𝟒𝟗𝟐𝟓𝟕𝟕/𝟎𝟎 

] 

 ،(يقطر)شده برآورد انسيوارو  = N 274  با گيريتصميم و پذيريتعميم مطالعات: نکته

 (يقطر يباال)شده مشاهده يهایهمبستگ و( يقطر نييپا)شده مشاهده يهاانسيكوار

 دهدمی نشننان (-41/47208)یعموم یهاآزمون انسيبرآورد وار یمنف ريمقاد 𝐷0 یدر بررسنن

 نديبرآ ،باشننند داوطلبان نمرات یواقع انسيوار نديبرآ آنکه از شيپ آزمون نيا از یناشننن راتييتغ

صح یبرا یمنف نمرة اي ،سؤاالت کردن رها ،یسخت ليدل به آزمون خرده دو یخطاها انسيوار  حيت

 درون انسيوار که دهدمی رخ یهنگام اتفاق نيا انسيوار ليتحل با سنننهيمقا در. اسنننت حدس

شد. همچن SSbیگروه نيب انسيتر از وارگبزر SSwیگروه ستگ ،نيبا  یهاآزمون یکانون یهمب

 هر یهاانسيوار ريمقاداسننت.  80/0و با نمرات مصنناحبه 00/0یاختصنناصنن یهاآزمونبا  یعموم

 . است آمده 5 جدول در کي هر یدرصد سهم و ريمتغ هر يیايپا شبه بيضرا و بخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1  . specifying universe of generalization 

2 . same sample sizes  

file:///E:/D_Th/GT/2001,%20Generalizability%20Theory,%20Brennan.pdf
file:///E:/D_Th/GT/2001,%20Generalizability%20Theory,%20Brennan.pdf
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•𝒑رهيبر اساس طرح چند متغ 𝑫𝟎 دهيگز شيپ گيريتصميممطالعات  جينتا 5 جدول × 𝒊°  و 

𝒏𝟏) اينمونه اندازه همان با = 𝟒, 𝒏𝟐 = 𝟐, 𝒏𝟑 =  (مؤثر وزن اي) هياولn اينمونهبر اندازه  یمبتن هاوزن( و با 𝟐

یبيترک  مصاحبه 

𝑛3 = 2 

یعموم یهاآزمون  

𝑛2 = 2 

یاختصاص یهاآزمون  

𝑛1 = 4 
انسيوار منابع   

13/255864  60/265518  41/47208-  78/544360  �̂�(𝜏)
2 یجهان نمرة انسيوار   

95/294483  50/246288  02/871358  19/898524  �̂�(𝛿)
2 ینسب یخطا انسيوار   

92/373040  74/567528  57/974614  85/1106627  �̂�(∆)
2 مطلق یخطا انسيوار   

46/0  51/0  05/0-  37/0  𝐸�̂�𝛿
پذيریتعميم بيضر 2 G 

40/0  31/0  05/0-  32/0  �̂� یرياعتمادپذ بيضر  Phi 

 49/24  55/4  96/70  �̂�(𝜏)
2 یجهان نمرة انسيوار در%  سهم   

 23/5  49/18  28/76  �̂�(𝛿)
2 ینسب یخطا انسيوار در%   سهم   

 51/9  33/16  16/74  �̂�(∆)
2 مطلق یخطا انسيوار در%   سهم   

  = N 274با  گيريتصميمو  پذيريتعميممطالعات  نکته:

 در یدکتر رشيپذ یارهايمع يیايپا شبه بيضرا اندازه بر یمبن پژوهش نيا 1 سؤال به توجه با

ساب بدون» گفت توانمی رشته نيا یبرا 1397 سال سم وزن احت ساس بر تنها و هاسنجه نيا یا  ا

𝐸�̂�𝛿  پذيریتعميم بيضننر «هاآن مؤثر وزن
 یهاآزمون یبرا ،37/0 یاختصنناصنن یهاآزمون یبرا 2

ستعداد و زبان یعموم صاحبه اريمع دو یبرا ،-05/0 ا  یجهان نمرة پذيریتعميم بيضر و 51/0 م

 یاختصاص یهاآزمون یبرا بيترت به �̂� یرياعتمادپذ بيضر ،نيهمچن. است 46/0 با برابر یبيترک

 و 31/0 مصننناحبه اريمع دو یبرا ،-05/0 اسنننتعداد و زبان یعموم یهاآزمون خرده یبرا ،32/0

 -طيشرا نيبهتر در- رشيپذ و سنجش برنامة نيا یبرا یبيترک یجهان نمرة یرياعتمادپذ بيضر

 .است 40/0 با برابر

 هایوزنکه  يیجا آمده، 𝐷1 گيریتصننميم مطالعاتمربوط به  جينتا 7 و 6 جداول در ،سننپس

 هایوزنکه  یهنگام رودمیاختصاص داده شده است. انتظار  ريبه هر متغ (بيهمان ضرا اي) یاسم

 نييآن در تع یبر اسنناس وزن اسننم ريهر متغ یهااليهسننهم تعداد  ،گيردمیتعلق  رهايبه متغ یاسننم

برابر  رهايمتغ یهااليهکه  یهنگام کسنننان،ي طيدر شنننرا ابد؛يب ليتعد ميجهان تعم اي یواحد جهان

شد، متغ سم یريبا جهان  اي یواحد جهان در یشتريب سهم ،شودمی دادهبه آن  یباالتر یکه وزن ا

به  ،کندمی دايپ ميتعم بالو  ندمی فايا یشنننترينقش ب یبيترک یجهان نمرة انسيآن در وار دن و  کن

 برعکس.
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𝒑رهيبر اساس طرح چند متغ 𝑫𝟏 گيريتصميممطالعات  جينتا 6 جدول
•

× 𝒊
°

 و  

𝑾𝟏) یاسم هايوزن( و با n1=4, n2=2, n3=2) اينمونه اندازه همان با = 𝟎/𝟑 ,𝑾𝟐 = 𝟎/𝟐, 𝑾𝟑 = 𝟎/𝟓) 

D study 

P [

544360/78 0/00 0/80
56063/73 0/00 0/00

307726/61 121455/72 265518/60 
] 

𝐈 [

𝟐𝟎𝟖𝟏𝟎𝟑/𝟔𝟔

𝟏𝟎𝟑𝟐𝟓𝟔/𝟓𝟒

𝟑𝟐𝟏𝟐𝟒𝟎/𝟐𝟑 

] 

𝐏𝐈 [

𝟖𝟗𝟖𝟓𝟐𝟒/𝟏𝟗

𝟖𝟕𝟏𝟑𝟓𝟖/𝟎𝟐

𝟐𝟒𝟔𝟐𝟖𝟖/𝟓𝟎

] 

 (، ي)قطر شده برآورد انسيوار و = N 274با  گيريتصميمو  پذيريتعميم: مطالعات نکته

 (يقطر ي)باال شده مشاهده يهایهمبستگ و( يقطر نيي)پا شده مشاهده يهاانسيكوار

 

 بيضنرا همان اي یاسنم هایوزن ايآ» کهاينبر  یپژوهش مبن نيا 2 سنؤالبا توجه به  ،نيبنابرا

همان  اي رهايبه متغ یاسم هایوزنکه  یهنگام «کنند؟ کمک يیايپا شبه بيضرا شيافزا به ندتوانمی

  .يابدمیاختصاص  رشيپذ یارهايمع
•𝒑رهيمتغ چند طرح اساس بر 𝑫𝟏گيريتصميم مطالعات جينتا 7 جدول × 𝒊° و 

𝑾𝟏) یاسم هايوزن با (n1=4, n2=2, n3=2) اينمونه اندازه همان با = 𝟎/𝟑 ,𝑾𝟐 = 𝟎/𝟐,𝑾𝟑 = 𝟎/𝟓) 

یبيترک  
 مصاحبه

𝑛3 = 2 
𝑊3 = 0/5 

یعموم یهاآزمون  

𝑛2 = 2 
𝑊2 = 0/2 

یاختصاص یهاآزمون  

𝑛1 = 4 
𝑊1 = 0/3 

انسيوار منابع   

90/238708  60/265518  00/0  78/544360  �̂�(𝜏)
2 یجهان نمرة انسيوار   

63/177293  50/246288  02/871358  19/898524  �̂�(𝛿)
2 ینسب یخطا انسيوار   

28/280463  74/567528  57/974614  85/1106627  �̂�(∆)
2 مطلق یخطا انسيوار   

57/0  51/0  00/0  37/0  𝐸�̂�𝛿
پذيریتعميم بيضر 2 G 

45/0  31/0  00/0  32/0  �̂� یرياعتمادپذ بيضر  Phi 

درصد 23/52  درصد 50/6  درصد 27/41   �̂�(𝜏)
2 یجهان نمرة انسيوار در سهم   

درصد 73/34  درصد 66/19  درصد 61/45   �̂�(𝛿)
2 ینسب یخطا انسيوار در سهم   

درصد 59/50  درصد 90/13  درصد 51/35   �̂�(∆)
2 مطلق یخطا انسيوار در سهم   

  = N 274 با  گيريتصميمو  پذيريتعميم: مطالعات نکته

 

𝐸�̂�𝛿  پذيریتعميم بيضننر، 7با توجه به جدول 
)بدون  37/0 یاختصنناصنن یهاآزمون یبرا2

 دهيگز شيپ صننورت به بودن یمنف ليدل)به  00/0 اسننتعداد و زبان یعموم یهاآزمون یبرا(، رييتغ

صاحبه اريمع دو یبرا(، شده نييتع صفر  یجهان نمرة پذيریتعميم بيضر و( رييتغ)بدون  51/0 م

ست کرده دايپ شيافزا 57/0 به 46/0 از یبيترک  یبرا بيبه ترت �̂� یرياعتمادپذ بيضر ،نيهمچن. ا

ستعداد  یعموم یهاآزمون ی(، براريي)بدون تغ 32/0 یاختصاص یهاآزمون دو  ی، برا00/0زبان و ا

 برنامة نيا یبرا یبيترک یجهان نمرة یرياعتمادپذ بي( و ضنننرريي)بدون تغ 31/0مصننناحبه  اريمع
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 شيافزا نيا. اسنننت کرده دايپ شيافزا 45/0به  40/0از -طيشنننرا نيدر بهتر- رشيسننننجش و پذ

𝐸�̂�𝛿 بيضر
 یعموم آزمون یمنف انسيوار دادن قرار صفر برابر ليدل به یبيترک یجهان نمرة �̂� و 2

 .ستين یمعتبر شيافزا و است،

صميممطالعات طرح  جينتا 8جدول  در ست. جا 𝐷2 گيریت سم هایوزنکه همان  يیآمده ا  یا

 یهاآزمون)به عنوان مثال  رهايمتغ یهااليهتفاوت که  نيبا ا امّاداده شنننده اسنننت،  ريبه هر متغ

ص صا صاحبه به  هيال 5به  یاخت ست؛ چون  دايپ شي( افزاهيال 3و م شگاهکرده ا ضر ن هادان  ستنديحا

بدون - هااليه شيبا افزا 𝐷2 گيریتصميمسهم خود را در انتخاب داوطلبان کاهش دهند، پس طرح 

 شيافزا یراه حل برا نيتریملو ع نيترنهيبه -گريد ريبه نفع متغ ريمتغ کي یکاهش وزن اسنننم

هر  یهااليه شيتوجه داشننت که افزا ديبا زياسننتثنان ن ني. البته به ااسننت یبيترک یجهان نمرة يیايپا

ست يیايشبه پا بيضرا شيآزمون به منظور افزا شته یبرا ،ممکن ا شابه نتا یهار ساني جيم و  ک

خرده  8تا  ی)حت یدروس اختصنناصنن اديتعداد ز ليبه دل هارشننتهاز  ی. برخاورديبه بار ن یمناسننب

خرده  شيافزا زانيم نيا ،نيدر دست دارند. همچن رشيبه پذ ميتصم یبرا يیآزمون( نمرات پرخطا

 به صرفه باشد! ديبا زيو زمان ن نهياز لحاظ هز هاآزمون
•𝒑رهيبر اساس طرح چند متغ 𝑫𝟐 گيريتصميممطالعات طرح  جينتا 8جدول  × 𝒊° 1اينمونه( در اندازه شي)افزا رييبا تغ 

 (n1=5, n2=2, n3=3)  2یاسم يزنهاوو همان (𝑾𝟏 = 𝟎/𝟑 , 𝑾𝟐 = 𝟎/𝟐, 𝑾𝟑 = 𝟎/𝟓) 

یبيترک  

 مصاحبه

𝑛3 = 3 

𝑊3 = 0/5 

ی هاآزمون

 عمومی

𝑛2 = 2 

𝑊2 = 0/2 

ی هاآزمون

 اختصاصی

𝑛1 = 5 

𝑊1 = 0/3 

انسيوار منابع   

90/238708  60/265518  00/0  78/544360  �̂�(𝜏)
2 یجهان نمرة انسيوار   

15/140596  33/164192  02/871358  35/718819  �̂�(𝛿)
2 ینسب یخطا انسيوار   

91/213249  49/378352  57/974614  28/885302  �̂�(∆)
2 مطلق یخطا انسيوار   

62/0  61/0  00/0  43/0  𝐸�̂�𝛿
پذيریتعميم بيضر 2 G 

52/0  41/0  00/0  38/0  �̂� یرياعتمادپذ بيضر  Phi 

 .شودمیگزارش  نجايدر ا هاآن نيتريو اقتصاد نيترنهيبه جينتا كه = N 274با  گيريتصميمو  پذيريتعميم: مطالعات نکته
 یهاآزمون خرده یهااليه شيافزا» ايآ کهاينبر یمبن 3 یپژوهشننن سنننؤالبه با توجه  نيبنابرا

به  با توجه کمک کند؟ يیايشننبه پا بيضننرا شيد به افزاتوانمی «مصنناحبه یارهايمع و یتخصننصنن

شان  جينتا 8جدول  𝐸�̂�𝛿  پذيریتعميم بيضرکه  دهندمین
ص یهاآزمون یبرا 2 صا  37/0 از یاخت

 صننورت به بودن یمنف ليدل)به  00/0 اسننتعداد و زبان یعموم یهاآزمون یبرا(، شي)افزا 43/0 به

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 . change in sample size 

2 . same nominal weights 
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 بيضنننر و( شي)افزا 61/0 به 51/0 از مصننناحبه اريمع دو یبرا(، شنننده نييتع صنننفر دهيگز شيپ

 بيضنننر ،نيهمچن. اسنننت کرده دايپ شيافزا 62/0 به 57/0 از یبيترک یجهان نمرة پذيریتعميم

 یهاآزمون یبرا(، شي)افزا 38/0به  32/0از  یاختصاص یهاآزمون یبرا بيبه ترت �̂� یرياعتمادپذ

 بيضنننر و( شي)افزا 41/0 به 31/0 از مصننناحبه اريمع دو یبرا، 00/0 اسنننتعداد و زبان یعموم

 به 45/0 از -طيشرا نيبهتردر -رشيپذ و سنجش برنامة نيا یبرا یبيترک یجهان نمرة یرياعتمادپذ

 .است کرده دايپ شيافزا 52/0

. به عنوان دهدمیرا نشننان  𝐷2از  𝐷1 گيریتصننميم سننهيمربوط به مقا جيتفاوت نتا 9 جدول

و  يابدمیکاهش  -84/179704به مقدار  یاختصنناصنن یهاآزموندر  ینسننب یخطا انسيمثال وار

 .کندمی دايپ شيافزا 06/0به مقدار  یآزمون تخصص نيا يیايشبه پا بيضرا

 = N 274 و يابدمی شيافزا مصاحبه و یاختصاص يهاآزمون 𝒏𝒊 هااليه كه یهنگام 𝑫𝟏 از  𝑫𝟐تفاوت  9جدول 

 یبيترك

𝑫𝟐 − 𝑫𝟏 

 مصاحبه

𝑫𝟐 − 𝑫𝟏 

 یعموم يهاآزمون

𝑫𝟐 − 𝑫𝟏 

 یاختصاص يهاآزمون

𝑫𝟐 − 𝑫𝟏 
 

 انسيوار منابع

48/36697- 17/82096- 00/0 84/179704- �̂�(𝛅)
𝟐  ینسب يخطا انسيوار 

37/67213- 25/189176- 00/0 57/221325- �̂�(∆)
𝟐  مطلق يخطا انسيوار 

05/0 10/0 00/0 06/0 𝐄�̂�𝛅
 Gپذيريتعميم بيضر 𝟐

07/0 10/0 00/0 06/0 �̂� يرياعتمادپذ بيضر Phi 

که در آن نمرات  ،دهدمیرا نشننان  𝐷3 گيریتصننميم طرح از آمده دسننتهب جينتا 10 جدول

س شنا شد  یمعدل کار صاحبه به عنوان متغ 460 همةو ار شده به م ستقل  یرهايداوطلب دعوت  م

آن با  سهيو مقا یبيترک یافراد بر اساس نمرات جهان یبندرده ليتحل نياند. هدف اوارد معادله شده

ست یهارتبه سنجش ا سازمان  شده در  سبه  س تيو در نها ،محا در  یبينپيش یخطاها زانيم یبرر

 افراد به دو طبقه قبول و رد است.  بندیطبقه
𝒑رهيبر اساس طرح چند متغ 𝑫𝟑 گيريتصميممطالعات طرح  جينتا 10جدول

•
× 𝒊

°
   

 مصاحبه وزن يدرصد ده كاهش و یبينپيش معادله به سطح دو با معدل ريمتغ كردن اضافه

   یاختصاص يهاآزمون یعموم يهاآزمون مصاحبه معدل یبيترك

 𝒏𝟒 = 𝟐 
𝑾𝟒 = 𝟎/𝟏 

𝒏𝟑 = 𝟐 
𝑾𝟑 = 𝟎/𝟒 

𝒏𝟐 = 𝟐 
𝑾𝟐 = 𝟎/𝟐 

𝒏𝟏 = 𝟒 
𝑾𝟏 = 𝟎/𝟑 

 انسيوار منابع 

13/195161 80/7664 60/265518 00/0 78/544360 �̂�(𝝉)
𝟐  یجهان نمرۀ انسيوار 

81/155185 87/5814 50/246288 02/871358 19/898524 �̂�(𝜹)
𝟐  ینسب يخطا انسيوار 

85/229498 12/11315 74/567528 57/974614 85/1106627 �̂�(∆)
𝟐  مطلق يخطا انسيوار 

55/0 56/0 51/0 00/0 37/0 𝑬�̂�𝜹
 Gپذيريتعميم بيضر 𝟐

45/0 40/0 31/0 00/0 32/0 �̂� يرياعتمادپذ بيضرPhi 

  = 460Nبا  𝑫𝟑 گيريتصميم: مطالعات طرح نکته
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 یاضافه کردن نمرات معدل کارشناس ايآ» کهاينبر  یمبن 4 یپژوهش سؤالو  10با توجه به جدول 

و مصاحبه به  یو عموم یتخصص یهاآزمونبه جمع  هيمستقل با دو ال ريمتغ کيو ارشد به عنوان 

 «؟کندمینمرات کمک  يیايشبه پا بيضرا شيافزا

 گيریتصميممطالعات  جيبا نتا 𝐷3 گيریتصميممطالعات  جينتا مقايسةبا توجه به  سؤال نيا پاسخ

𝐷1 پذيریتعميم بيراستا، ضر نيگزارش شده است. در ا 𝐸�̂�𝛿
 37/0 یاختصاص یهاآزمون یبرا 2

 شيپ صورتبودن به  یمنف لي)به دل 00/0زبان و استعداد  یعموم یهاآزمون ی(، براريي)بدون تغ

 نمرة پذيریتعميم بي( و ضرريي)بدون تغ 51/0مصاحبه  اريدو مع یشده(، برا نييصفر تع دهيگز

 بترتي به �̂� یرياعتمادپذ بيضر ،نيکرده است. همچن دايپ شيافزا 55/0به  46/0از  یبيترک یجهان

، 00/0زبان و استعداد  یعموم یهاآزمونخرده  ی(، براريي)بدون تغ 32/0 یاختصاص یهاآزمون یبرا

 نيا یبرا یبيترک یجهان نمرة یرياعتمادپذ بي( و ضرريي)بدون تغ 31/0مصاحبه  اريدو مع یبرا

 شيافزا نيکرده است. ا دايپ شيافزا 45/0به  40/0از -طيشرا نيدر بهتر- رشيسنجش و پذ برنامة

𝐸�̂�𝛿 بيضر
 یآزمون عموم یمنف انسيربرابر صفر قرار دادن وا ليبه دل یبيترک جهانی نمرة �̂�و  2

𝐸�̂�𝛿 پذيریتعميم بيضر ینمرات معدل دارا ،ني. همچنستين یمعتبر شيباشد و افزا یم
2 =

�̂� یريو اعتمادپذ 0/56 = هدف طرح  گر،ياز طرف د (.دينگاه کن 10)به جدول  است  0/40

بر  عالوه( 7بدون احتساب معدل )جدول  𝐷1( و10با احتساب معدل )جدول 𝐷3 گيریتصميم

𝐸�̂�𝛿 يیايشبه پا بيبرآورد ضرا
 یافراد بر اساس نمرات جهان یبندرده رش،يپذ یارهامعي �̂�و  2

با  ،نيبوده است. بنابرا زيسازمان سنجش ن یمحاسبه شده از سو یهاآن با رتبه سهيو مقا یبيترک

برآورد  زانيم یدر طبقات دو ارزش رشياساس پذبر » کهاينبر  ی، مبن5 یپژوهش سؤالتوجه به 

  «قدرت چقدر است؟ -برق یمهندس رشتةها در یبينپيش حيصح

 یجهان نمرة( برآورد شده و بر اساس N=  460داوطلبان ) همةپرسش نمرات  نيپاسخ به ا یبرا 

شدند.  بندیرتبهدوباره داوطلبان  𝐷3و   𝐷1 گيریتصميمدو طرح  نيا جيشده از نتا یبينپيش یبيترک

در جداول  هایو فراوان ،شدند سهيدر سازمان سنجش مقا رشيپذ یواقع جيبا نتا هاآن ديجد بندیرتبه

 اند. شده عيتوز 2×2 یتصادف

 نمرةبر  یمبتن جيبا نتا رشيپذ یواقع جيافراد بر اساس نتا بندیرتبه سهيکه در مقا يینوع خطا دو

 ند از: ادهد عبارت یشده ممکن است رو یبينپيش یبيترک یجهان

به  فيداوطلب ضع کيکه به خطا  دهدمی یرو یهنگام بندیطبقهمثبت کاذب  ی( خطاالف

 شود. بندیطبقهبرش  نمرة یدارد، به عنوان موفق و باال شرفتياز پ ینيکه سطح مع یعنوان کس

که  یبه عنوان کس یداوطلب قو کيکه به خطا  دهدمی یرو یکاذب هنگام یمنف ی( خطاب

 شود. بندیطبقهبرش  نمرة نييرا ندارد، به عنوان ناموفق و پا شرفتياز پ ینيسطح مع
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را نشان دهد نرخ ضربه به  رشيپذ یواقع جيد دقت نتاتوانمیمعقول که  آماریشاخص  کي

 ند از: هدف  است که عبارت

 شده و بندیطبقهکه موفق  یفرد یبرا تيموفق یبينپيش( ج

 شده بندیطبقهکه ناموفق  یفرد یبرا تيعدم موفق یبينپيش( د

 یدرست را برا یهایبينپيش، درصد N = 460بر تعداد کل، ميتقس ريدو ارزش اخ نيا جمع

 . دهدمینشان  یواقع یهاداده

 کيبه طور متوسط، به عنوان  ،یکه به چه خوب هياست از دقت نمرات اول یشاخص ،نيهمچن

 جينتا یفراوان عي، توز12و  11 یاند. جداول توافقکننده داوطلبان را انتخاب کردهبندیطبقهشاخص 

 ل. جدودهدمیرا نشان  𝐷3و   𝐷1 گيریتصميمشده از مطالعات  یبينپيشنمرات  ليو پروفا یواقع

و هم  یواقع جيکه هم در نتا یاز کسان ،باشد یبيترک ديکه نرخ ضربه به هدف با دهدمینشان  11

که هم  یعالوه کسانهب .اندشدهیموفق م ديبا ینمرات جهان ليشده برحسب پروفا یبينپيش جيدر نتا

 بندیطبقه قناموف ديبا ینمرات جهان ليشده بر اساس پروفا یبينپيش جيو هم در نتا یواقع جيدر نتا

  (N =460)بر تعداد کل مياند تقسشدهیم
 ،nاينمونهو با همان اندازه  𝑫𝟏گيريتصميم مطالعات بر یمبتن 11 توافق جدول

𝑾𝟏)  1یاسم هايوزن و = 𝟎/𝟑 , 𝑾𝟐 = 𝟎/𝟐, 𝑾𝟑 =  N  =460   و( 𝟎/𝟓

 جمع  𝐃𝟏شده  یبينپيش جينتا   

  ناموفق  موفق  

 178 7  171 موفق 

      یواقع جينتا

 282 275  7 ناموفق 

 460 282  178  جمع

 :با است برابر 11 جدول توافق ینرخ ضربه به هدف برا ،نيبنابرا

𝑯𝒊𝒕𝑹𝒂𝒕𝒆 =
𝟏𝟕𝟏 + 𝟐𝟕𝟓

𝟒𝟔𝟎
= 𝟎/𝟗𝟕 

 مصنناحبه، وزن از مقدار نيهم کاهش و 1/0 یاسننم وزن و هيال دو با معدل ريمتغ افزودن با و

 .است شده خالصه 12 توافق جدول در هایفراوان

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 . same sample size and nominal sample weights 
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 یبينپيشمعدل به معادله  ريو با افزودن متغ 𝑫𝟑 گيريتصميمبر مطالعات  یمبتن 12توافق  جدول

𝑾𝟏 یاسم هايوزن و = 𝟎/𝟑 , 𝑾𝟐 = 𝟎/𝟐, 𝑾𝟑 = 𝟎/𝟒,  𝑾𝟒 =   = 460N و 𝟎/𝟏

 شده یبينپيش جينتا   

𝑫𝟑 
 جمع 

  ناموفق  موفق  

 178 8  170 موفق 

      یواقع جينتا

 282 274  8 ناموفق 

 460 282  178  جمع

 برابر 12 توافق جدول یبرا یبينپيش معادله در معدل ريمتغ احتسننناب با هدف به ضنننربه نرخ

 :با است

𝑯𝒊𝒕𝑹𝒂𝒕𝒆 =
𝟏𝟕𝟎 + 𝟐𝟕𝟒

𝟒𝟔𝟎
= 𝟎/𝟗𝟔𝟓 

ساس بر سةمقا و رشيپذ یواقع جينتا ا شخص شده یبينپيش یجهان نمرات با آن ي  که ،شد م

 بندیرتبهموارد  درصننند 3 در تنها ،شنننود یبينپيشتر نمرات افراد یمدل قو کياگر با  کل طوربه

با  يیهاداده یو برا يیبه جا جا 7 بايبدون معدل تقر یهاداده یبه جا خواهد شننند؛ برا افراد جا

اگر همچنان نمرات معدل در  ی؛ به عبارتشننوندمیداوطلب جابه جا  8 باياضننافه شنندن معدل تقر

 03/0 نياخواهد بود.  97/0 هایبينپيش حيد صننحبرآور زانيم ،شننوند گذارینمرهبخش مصنناحبه 

صد ست داده رخ هارتبه عيتوز وسط درنيز  افراد يیجاهجاب در ست مهم نيا ،عالوههب. ا  ميبدان که ا

ص یهاآزمون سؤاالت گذارینمره صا ضريب حدس  با یعموم و یاخت سکم کردن   راتييتغ یشان

 0به صورت  سؤاالتنسبت به هنگامی که پاسخ  کندمیايجاد  هايیجاجابه نيا در زيادی )خطای(

 .شوندمی گذارینمره 1و 

 37 نيانتخاب ا نديفرا درصننند 03/0تنها در  یمنف یمثبت و خطا یشنننانس خطا ،طور کل به

داده اسننت.  یاند روبرق قدرت داشننته یمهندسنن یدانشننجو رشيکه پذ یمل یهادانشننگاهبخش 

معدل  نمرة؛ عمال کندمین یريينرخ ضنننربه به هدف تغ شنننودمیمعدل اضنننافه  ريکه متغ یهنگام

نمرات  ني. استندين یمناسب یهاکنندهبينیپيشمستقل،  ريارشد به عنوان متغ یو کارشناس یکارشناس

 یهاکنندهبينیپيشبا  بيآن در ترک دامنةچپ و محدود بودن  یو چولگ عيتوز یتورم در باال ليبه دل

به هر حال معدل نقش خود را در غربال  امّادارند.  یکم اريبسنن یواقع انسيوار جاديا يیتوانا گر،يد

 12 یباال یها. چون معدلکنندمی فايداوطلب شدن ا تيدال بر صالح یمدرک هيارا یافراد برا هياول

 .است  یدکتر رشيپذ برنامةشرکت در  یبرا یشرط الزام سانسيدر فوق ل 14و  سانسيدر ل
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 یاختصاص يهاآزمون جينتا

 یريو اعتمادپذ 37/0 پذيریتعميم بيضر یبرق قدرت دارا یمهندس رشتةدر  یتخصص یهاآزمون

 یهاگيریتصميم. در ستيسرنوشت ساز ن یهاآزمون یبرا یمناسب بيکه ضر ،است 32/0

 ديدارند با یکوچک پذيریتعميم بيکه ضرا يیهاآزمون نيچن کيساز بر اساس نمرات سرنوشت

و  ینسب یخطا درصد 28/76 بيآزمون به ترت نيا اسيمدنظر داشت. چهار خرده مق یشتريدقت ب

نگاه  5را به خود اختصاص داده است )به جدول  یبيترک یجهان نمرةمطلق  یخطا درصد 16/74

 هيال 4 یبرا 3/0برابر با  یکه وزن اسم 𝐷1 گيریتصميمدر مطالعات  هاآن مؤثر(. با کاهش وزن ديکن

 51/35مطلق به  یو خطا درصد 61/45به  ینسب یآن درنظر گرفته شده، خطا یآزمون اختصاص

 . (7)جدول  کرده است دايکاهش پ درصد

 یسياستعداد و زبان انگل یآزمون عموم جينتا

 -05/0  یريو اعتمادپذ -05/0 پذيریتعميم بيو استعداد ضر یسيزبان انگل یعموم یهاآزمون

 یجهان نمرة درصد 33/16مطلق یو خطا ینسب یخطا درصد 49/18 بيدو آزمون به ترت نيدارند. ا

 گيریتصميمکه در مطالعات  ی(. هنگامدينگاه کن 5را به خود اختصاص داده اند )به جدول  یبيترک

𝐷1 یو خطا ینسب ی، خطاشودمی نيياست تع 2/0که در مجموعه آزمون برابر با   هاآن یوزن اسم 

. نگاه کنيد( 7)به جدول  کندمی رييتغ درصد 90/13و  درصد 66/19 بيدو آزمون به ترت نيمطلق ا

 تيکم اهم ليرا به دل یسيو آزمون زبان انگل یسخت لياستعداد را به دل سؤاالتآزمون شوندگان  شتريب

 یپرخطا حت یهاآزمونبه  یوزن دهبدين ترتيب . کنندمیبدون پاسخ رها  رشيشدن آن در مرحله پذ

 درست را کاهش. یهایبينپيشممکن است شانس 

 مصاحبه جينتا

صاحبه شک یفيک و یکم متفاوت سنجه ازدهي از م صه نمرة دو در که شده ليت . شودمی خال

 23/5 بيبه ترت ريمتغ نياسننت. ا 31/0 و 51/0 بيترت به آن  یرياعتمادپذ و پذيریتعميم بيضننر

صد صد 51/9و  در سب یسهم خطا در صاص  یبيترک یجهان نمرةمطلق  یو خطا ین را به خود اخت

صميم(. در مطالعات دينگاه کن 5اند )به جدول داده سمکه وزن  𝐷1 گيریت  نيا یبرا 5/0 با برابر یا

سب یخطا شده گرفته درنظر ريمتغ صد 73/34 به آن مطلق یخطا و ین صد 59/50 و در  شيافزا در

  .نگاه کنيد( 7)به جدول  است کرده دايپ

 یآزمون اختصاص جيدر نتابحث 

ص آزمون چهارگانه یهااسيمق از کي هر نييپا نيانگيم صا شان یاخت  سؤاالت یسخت دةدهنن

 هستند دشوار اريبس که يیهاآزمون خرده سؤاالت(. ديکن نگاه 3 جدول)به  است هاآزمون خرده نيا

 انتخاب یبرا ثبات با یهايسننجه ،رنديگیم اندازه را یمتفاوت یهاصنهيخصن انيمتقاضن نيب در اي و
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 سرجمع یاختصاص آزمون یبيترک نمرة(. چون 110. ص ،2014 ،1النيم مک و)سباک  ستندين افراد

 یدشننوار ليدل به آزمون خرده کي که یهنگام اسننت، مختلف یتخصننصنن یهاآزمون خرده یوزن

 نيبد. کند جبران را آن دتوانمی گريد یهاآزمون خرده یرو باال نمرات ،شنننودمی رها سنننؤاالت

سج هایويژگی و انيمتقاض ضعف و قوت نقاط بيترت  هرحال، به. شودمی پنهان آزمون هر یروان

 نيب پراش اندازه هر. هستند گيریاندازه یخطا یبرا یمهم لقوهاب منبع یاختصاص یهاآزمون خرده

به  ،باشنند تر نييپا هاآزمون خرده یروافراد داوطلب  3باال باشنند، و ثبات عملکرد 2هاآزمون خرده

 خطا تا هسننت ازين یشننتريب آزمون خرده و سننؤال تعدادبه  حدس حيتصننح بيضننر ليدل به ژهيو

سون  ابدي کاهش سون و)جان شوار زمانهم(. 76.ص، 2010 ،4جان  دهدمین اجازه سؤاالت اديز ید

ست الزم ،نيبنابرا. کنند دايپ شيافزا آزمون یهااليه شوار سطوح ا  یهاآزمون خرده سؤاالت ید

 روندیم کار به یسؤاالت رشيپذ یبرا که یهنگام. شود هماهنگ داوطلبان یتوانا سطوح با یفعل

سب افراد انتخاب شانس ستين هماهنگ یخوب به شوندگان آزمون يیتوانا سطوح با که  زين نامنا

  (.2014 الن،يم مک و)سباک  يابدمی شيافزا

ص یهاآزمون سؤاالت یفيک هایتحليل ،نيهمچن صا شان یاخت  نييپا سطوح شتريب اندداده ن

 آموزش خوب تحصيل دوران در که یفيتکال کاربستن به تاًينها و دنيفهم و دانش مثل یشناخت رشد

ص یانهيچهارگز یهاآزمون در یشناخت یباال سطوح. رنديگیم اندازه را اندشده داده صا  و یاخت

شگاه شتريپ که يیهاآزمون یخوب به یعموم  گذارینمره یسهم صورت به و ،کردندیم اجرا هادان

س قابل شدند، یم شگاه سنجش برنامة. ستندين یبرر س یهادان  يیهاآزمون بر یمبتن شتريپ یمهند

سئله حل یندهايفرا آن سؤاالت که بودند سووان یفن یهامهارت و یسازکپارچهي یندهايفرا ،5م (

سئله نيا حل. 7گرفتندیم اندازه را( 2012 ،6هارت بورک و  کردیم ملزم را داوطلبان فيتکال و هام

ستاوردها با یکترينزد ارتباط که ،بگذارند شينما به را یشناخت یهايیتوانا یباال سطوح که  با ید

 ،نيمه متمرکز فعلی سنننجش برنامة دوگانه یاجرا با. دارد ینوآور و علم ديتول مثل یآموزشنن ثبات

صورت چهارگزينههاآزمون سؤاالت شايی به  شدند وی ان  زودگذر محفوظات به را خود یجا ای 

ست خوب که یافراد احتماالً شده باعث امر نيا. اندداده شته یشتريب شانس زنندیم ت شند دا  ،با

 .رشيپذ و مصاحبه مرحلة به ورود یبرا

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . Sebok, MacMillan 

2 . between-test variation 

3 . performance consistency 
4 . Johnson & Johnson 

5 . problem solving ‘processes’ 
6 . Swan & Burkhardt 

7 . assess problem solving, integrating processes and technical skills 
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 یآزمون عموم جيبحث در نتا

و وزن کم در  اديز یدشنننوار ليبه دل عمدتاً اسنننتعداد یعموم آزمون یانهيچهارگز سنننؤاالت

شکل شوندمیمجموعه آزمون رها  ستعداد در برگ یهاآزمون سؤاالت.  ستره ندةريا از انواع  یاگ

 و عمدتاً ،دهنده از داوطلبان اسننتیآگاه یهاپاسننخ دنيکشنن رونياسننت که با هدف ب یسننؤاالت

(. 2003 ،1توني)کرا ندارد ليدر دوران تحصنن یبه موضننوعات آموزشنن یربط هاآنبه  يیگوپاسننخ

حدس،  تصحيحبا  سؤالهر  گذارینمره ،نياست. همچن ريگوقت اريآن بس سؤاالتبه  يیگوپاسخ

 یو رو سننؤاالت یباال یکرده اسننت. دشننوار ليناکارآمد تبد کامالً یاسننيخرده آزمون را به مق نيا

س شان شوندگان به حدس  شده ا یآوردن آزمون  س اسيقم نيباعث   گيریاندازه یاز خطا یانعکا

شد شتن یرها کردن و ب ليو به دل ،با سخ گذا ضر یهايآمارهآن  سؤاالتپا و  يیايپا ز،يتم بيمثل 

شوار شند. از طرف د یها قابل بررساسيمق نيا ید دانند ینم عمدتاً 2آزمون نيکنندگان اهيته گرينبا

اند. سنناختار کرده یگذاررا هدف یشننناخت یندهايفرا ايها چه خرده مهارت آن سننؤاالت هيدر ته

شونده را ملزم به  نيآن در بهتر سؤاالت یانهيچهارگز س اي یادآوريصورت آزمون  شنا  اي ،یباز

 . کندمی نهيچهارگز یرو یاستنباط ضمن

 یالزام اريمع کيبه عنوان  یسننيانگل زبان یعموم آزمون رياخ هایسننالخالف گذشننته در  بر

 رفتهيپس از پذ امّا ،آزمون پاسننخ ندهند نيا سننؤاالتند به توانمی. داوطبان سننتين رشيپذ یبرا

 آزمون مشابه و ،کنندمی اجرا مختلف سساتؤمکه  یمشابه یهاآزموناز  -ليدر دوران تحص-شدن

ست لتسيا اي تافل شته را جامع آزمون در شرکت اجازه تا دهند هيارا یقبول نمرة کي ه شند دا . با

ست شده یشدگانرفتهيپذ ليتحص دوران طول شيافزا باعث امر نيا سته که ا  نمرة موقع به اندنتوان

بان یقبول ند افتيدر یسنننيانگل ز مديپ. کن ظام یبرا زمان و نهيهز شيافزا آن ا  و یعال آموزش ن

. است علم ديتول یالملل نيب زبان در ضعف ليدل به شدگان رفتهيپذ علم ديتول توان کاهش زمانهم

 با گذشننته به نسننبت یدکتر دورة داوطلبان کلية شننده باعث آزمون نيا شنندن تياهمیب ،نيهمچن

 .بشوند هاهدور نيا وارد یترفيضع یسيانگل زبان پيشينة

 مصاحبه نديداوطلبان در فرا يدستاوردها گذارينمره

و  3کار فهرسنننت عمدتاً که مصننناحبه هایسننننجه که کنندمی ادعا رشيپذ یهاتهيکم شنننتريب

 هاسنجه نيکردن ا یاتيعمل امّامهم هستند.  اريبس هاآن یداوطلبان است برا یرشناختيغ هایسنجه

 یژگيو و یپژوهشنن یسننوابق علم تيفيدانند چگونه کیو نم ،مشننکل اسننت اريبسنن هاآن یبرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . Crighton 

2 . test developer 

3 . portfolio 
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 کيبر اسنناس  ديبا یفيک هایسنننجه ني. اکنند گذارینمرهداوطلبان را  یتيو شننخصنن یرشننناختيغ

 یداوطلبان را به خوب یوردهاادسننت رشيپذ یهاتهيکم عمدة امّا ،شننوند گذارینمرهدسننتورالعمل 

 یو معنا ،شودمیمقاالت داوطلبان در جلسات کوتاه مصاحبه خوانده ن نمونة؛ کنندمین گذارینمره

ستعداد ،1تيصالح شا 2ا شخص ن رشيپذ یهاتهيکم یو ابعاد آن برا 3یستگيو   ني. استيهنوز م

 یکه رو یکسنننان یعنيبدهند:  تيرا به افراد باصنننالح يینها رشيمانده که پذ یهنوز باق مسنننئله

ص یهاآزمون صا ش یهاهدوربر  یکه مبتن یاخت ست یآموز ستاندارد ا  یريادگيو در آن انتظارات  ،ا

و راگلند،  لي)گ مشخص در آن کسب کنند نمرة کي ديشده که افراد با فيمشخص و استاندارد تعر

 یاند. به هر حال براکسب کرده یمصاحبه نمرات بهتر هایسنجهکه در  بدهند یبه افراد اي ،(2018

ست  یارهايمع يیايپا بيضر شيافزا صاحبه، بهتر ا  کيتفک شتريب هيدوگانه آن به چند ال یهااليهم

داوطلبان است.  یرشناختيغ هایسنجه دةرنيدربرگمصاحبه  یارهاياز مع یبخش ،شود. به عنوان مثال

ص عمدتاً هایسنجه نيا صاحبه  نديدر فرا یتيشخ  به «سوم دةکننیبينپيش» کيد به عنوان توانمیم

 ،یهمچون پشننتکار، نوآور یرشننناختيغ يیهایژگيکه و یابه گونه ،شننود گذارینمرهطور مجزا 

با  توانمیها را یژگيو نياز ا يیهارگه . عمدتاًرنديرا در بر بگ یو سننخت کوشنن یهمکار يةروح

 فرد مشاهده کرد. یو پژوهش یعلم نةيشيپ تيو کم تيفيدر ک شتريدقت ب

 معدل جيبحث در نتا

هستند که  یگريد یارهايمع 20تا  0از  یاارشد در دامنه یو کارشناس یمعدل کارشناس نمرات

 یبرا چهاند. اگر کرده دايمسنننتقل پ ريمتغ کيبه عنوان  یدکتر رشيپذ نديدر فرا یکمتر تياهم

 ارشد یکارشناس معدل و 12 از باالتر ديبا یکارشناس معدل یمل یهادانشگاه یهاآزمون در شرکت

 نديفرا در متفاوت یدانشگاه اعتبار با افراد معدل نمرات یهمانند ليدل به امّا. باشد 14 از باالتر ديبا

 .شودمی هاآن به کمتری اعتماد یبينپيش معادله در مستقل ريمتغ کي عنوان به رشيپذ

و  تيفيکه از لحاظ ک ،وجود دارد رانيو مسننتقل در ا یهشننت نوع دانشننگاه مختلف مل باًيتقر

 ینداشتن استانداردها ليتفاوت دارند. به دل گريکديبا  یليتحص یهانهيآموزش و پرداخت هز شيوة

 یکساني ليو به دل ،طرف کي از( 2018و راگلند،  لي)گ هادانشگاهدر  و انتظارات مشخص یريادگي

شابه  یکه افراد ،مشخص کرد یبه خوب توانمین گريمعدل از طرف د گذارینمره اسيمق با معدل م

 دورةرا که در  ینوع عملکرد توانمیمختلف تا چه حد  یهادانشنننگاهاز  امّا( 15)مثال با معدل 

را در جلسننه مصنناحبه  هامعدلسننهم  ليدل نيکرد. به هم یبينپيش، رودمیانتظار  هاآناز  یدکتر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1  . competence 

2  . aptitude 

3 . merit 
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شخص  ست که از  یبا معدل افراد یبرتر. به هرحال، کنندمیم شگاها ص 1یمل یهادان  ليفارغ التح

ستقل آگاه نجةس کينمرات معدل به عنوان  ،نيشده اند. بنابرا  ندهيعملکرد آ یبينپيشاز  یکم یم

 . دهدمی رشيپذ کميتةداوطلبان به دست اندرکاران 

 به ارشد یکارشناس و یکارشناس یهامعدل کردن اضافه با که بود نيا بر فرض پژوهش نيا در

تحت عنوان ارزش  یريدو معادله، مقاد یکنندگیبينپيش 2یاثربخشننن سنننهيمقا و یبينپيش معادله

 معدل عمالً پژوهش نيا در. دهدمی هيارا ما به( 13ص. ،2007 ،3کيزوو) افزوده با استفاده از معدل

نمرات  عيکه دامنه توز یداشنننت. هنگام یکم يیافراد کارا رشيپذ یبينپيشدر  اثر سنننقف ليبه دل

که  یهنگام ژهيبه و ،يابدمی شيشوند افزا بندیرتبهداوطلبان به اشتباه  کهايناحتمال  شوندمیکوتاه 

ست گيریاندازه یخطا صله ،باال ا شده  یتک رقم نمرة کيها با حدود رتبه یهاو فا اندازه گرفته 

سون، سون و جان ست )جان  ندارد نيا بر داللت ضرورتاً معدل نبودن داریمعن امّا(. 75.ص، 2010 ا

 ليدل به هاآن کوچک انسيوار بلکه رند،يگ ینم اندازه را عملکرد هایويژگی اي هامشخصه هاآن که

صل از نمرات  عيتوز کي یدر باال 4ممکن مقدار نيشتريب در تجمع و یمنف یچولگ  یهاآزمونحا

 .  (36و  35ص. ،1999 اتيه،)است  ليمالک مرجع در دوران تحص

 یفرمول گذارينمرهبحث در 

نه آزمون برنامة در  اديز اريبسننن حجم ليدل به سننننجش، سنننازمان تيمحور با یفعل دوگا

سخ باز سؤاالت کنندگانشرکت شين هاآزمون پا شگاهی پي  سؤاالت به ،جای خود را دادند هادان

 گذارینمره به که ،است شانس عامل حذف با ینيماش صورت به هاآن گذارینمره و یا نهيچهارگز

شهور یفرمول ست م  نيب در شتريب راتييتغ و نمرات انسيوار شيافزا باعث گذارینمره نوع نيا. ا

 و یاختصنناصنن یهاآزمون یانهيچهارگز سننؤاالت یفرمول گذارینمره در امّا. شننودمی افراد نمرات

شاهده نمرات انسيوار کهاين با یعموم س شده م  انسيوار دتوانمین یخوب به ،يابدمی شيافزا اريب

 انسيوار مقدار بودن باال کرده، انيب( 1967) 5مگنسنننون که طور همان. کند نييتب را یواقع نمرات

شاهده نمرات سه یف ،شده م ست نيا مهم بلکه ،ستين توجه مورد نف شان بتواند آزمون که ا  دهد ن

 انسيوار شيافزا. اسنننت ايپا و داریمعن ق،يدق داوطلبان نيب در آزمون یاجرا از حاصنننل زيتما که

شاهده نمرات ضم یبرا شده م  زين گيریاندازه یخطا انسيوار. ستين یکاف يیتنها به يیايپا نيت

 .است مهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1   . state college 

2   . effectiveness 
3 . Zwick 

4 . maximum possible value 

5 . Magnoson 
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 رشيپذ تهيکم یاعضننا ،هادانشننگاه تک تک تيمحور باپيشننين  رمتمرکزيغ سنننجش برنامة در

 یبرا ،نيبنابرا. کردندیم گذارینمره یسننهم صننورت به را ی خودهاآزمون پاسننخ باز سننؤاالت

ست  1یجزئ دانش سنجش سخ در شوندگان، به پا  یازيامت فيهر بخش از تکل یرو هاآنآزمون 

سخ کامالً ،شد. به عنوان مثالیداده م ش به پا صفر، بخ سخ  یغلط  ش ک،ي نمرةاز پا  گريد یبه بخ

-اهيبه صورت س یدههنمر یو به عبارت ،گرفتیسه تعلق م نمرة حيصح دو و به پاسخ کامالً نمرة

ساس بر یسهم اعتبار کي شونده آزمون و ،نبود ديسف  فيتکل یرو زيآمتيموفق عملکرد سطوح ا

داد یآزمون شننونده به دسننت م کي يیاز توانا یقتريبرآورد دق گذارینمره نيکرد. چنیم افتيدر

 (.2012 هارت، بورک و سووان ؛1991 ،2وي)

ساس بر سؤال گذارینمره نديفرا در که آنچهنيمه متمرکز  شيوةدر   اتفاق یفرمول گذارینمره ا

سخ تيقطع افتدیم ست؛ مطرح پا سخ اگر ا ست دهندهآزمون پا شد در  ،کندمی افتيدر کي نمرة با

سخ احتمال کردن نهيشيب یبرا یاانهيم راه چيه و ،شودمی صفر نمرة باعث هم سؤال کردن رها  پا

 یبرا یمنف نمرة قتيحق در. ندارد وجود یواقع نمرة ترقيدق برآورد و او یجزئ دانش اساس بر فرد

ست شوندگان آزمون جامعه يیتوانا انسيوار نه و ،سؤال یواقع انسيوار نه حدس، عامل حذف  ا

 احتماالت دگاهيد از ؛گيردمی قرار خطا انسيوار دامنه در که است نانياطم عدم انسيوار شتريب بلکه

 غلط حدس و ازيامت سننه حيصننح حدس شننودمی داده اطالع افراد به یهنگام که کرد ثابت توانمی

 آزمون آن، بودن سنناز سننرنوشننت زمانهم و سننؤاالت یسننخت ليدل به عمالً ،دارد یمنف ازيامت کي

ضافه به شوندگان شو خطا انسيوار مقدار نيا کردن ا  آزمون يیايپا کاهش باعث که ،شوندمی قيت

ست نيا انهيم راه هرحال به. شودمی صفر  سؤاالت نمرات سادة سرجمع از که ا  یبرا( کي و)

ستفاده یدههنمر سخ تعداد سرجمع گذارینمره در. شود ا ست یهاپا سخ تيقطع کهاين با ،3در  پا

ست مطرح حيصح  یجزئ دانش گيریاندازه یبرا یاهشيو چيه یسهم گذارینمره مثل عمالً و ،ا

 ذوالفقارنسننب،) شننودمی ديتول یکمتر یخطا انسيوار یفرمول گذارینمره به نسننبت ندارد، وجود

 (.1391 ادگارزاده،ي و يیخدا

 گيرينتيجه

شت ناپذ داریمعن یامدهايپ که یدکتر گيریآزمون هایبرنامه ض یبرا 4یريو بازگ  دارد انيمتقا

باال پا يیدرجه  ندهبينیپيشو  هاآزمون یبرا يیاياز   ,APA, AERAآن الزم اسنننت ) یهاکن

NCME; 2014, p.42 .)ّا فاوت یهاچون روش ام پا یبرا یمت جه نيا يیايبرآورد  و  هاسنننن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1   . partial knowledge  

2 . Yu 

3   . number-right scoring 

4 . significant consequences and irreversible 



 1399تابستان بهار و ، اول شمارة ، دوازدهم ةدور مطالعات آموزش و یادگیری، ةمجل  272  

ندهبينیپيش نابع مختلف تأثيرتحت  کيو هر  ،وجود دارد هاکن ندازه یاز خطا یم  ،اسنننت گيریا

ها  گيریآزمون برنامة کيدر  یبه سنننادگ توانمین  ,APAکرد ) نييتع يیايپا بيضنننر کيتن

AERA, NCME;2014, p.47 .)و هاآزمون نوع سنننجش، برنامة سنناختار به بسننته ،نيبنابرا 

ضه و هاکنندهبينیپيش اسيمق سط که يیهامفرو  تعامل کهاين با رابطه در ،شودمی جاديا محقق تو

 باشنند دهيچيپ دتوانمی خطا انسيوار ندارد کدام و دارند مشننارکت خطا انسيوار در فاکتورها کدام

 (.2010جانسون، و)جانسون 

تحت  یدکتر رشيسنننجش و پذ نديدر فرا هاکنندهبينیپيشو  هاآزمون يیايپا بيضننرا عموماً

شوار زانيم ،يیربنايز سازة فيتعر یگستردگ تأثير سباک و مک م فيتکال ید (، تعداد 2014 الن،ي)

 آماری هایويژگیو  هاآزمونخرده  w، وزن سننؤاالت گذارینمره شننيوة، هاآزمونخرده  سننؤاالت

گروه آزمون شنننونده و  یآزمون شنننوندگان، پراکندگ N نمونه حجم عالوههب ،nهاکنندهبينیپيش

 .دارد قرار هاآن( 2007 برنان، و یل) کيدموگراف هایويژگی

 در ريکه ناگز یامر-شننود فيتعر ترگسننترده يیربنايز سننازة قدرچه هر کسنناني طيشننرا تحت

 هرچه. گرفت برخواهد در یشننتريب یخطا یهالفهؤم -افتدیم اتفاق یدکتر گيریآزمون هایبرنامه

 رةدربا مطمئن یهااسننتنباط شننده مشنناهده نمرات یرو از توانمیباشنند، کمتر  اديز 1کل یخطا

سترده فيتعر چه اگر. کرد شوندگان آزمون یواقع نمرات  شيافزا منظور به يیربنايز سازة از ترگ

ست، آن محدود فيتعر از بهتر لقوهاب يیروا  با و اندشده فيتعر گسترده که يیهاسازه برآورد امّا ا

 دارند قرار یشتريب یخطا معرض در ،اندشده گيریاندازه و یاتيعمل چندگانه گيریاندازه یابزارها

 . (2010)کان، اندشده فيتعر محدود که يیهاسازه برآورد تا

نقطه برش  کي ديکه با کندمی دايپ یشنننتريب تياهم یزمان هاکنندهبينیپيش يیايپا ،نيهمچن

 ,APA) کرد بندیطبقهتا بتوان بر اساس آن افراد را  ،نمرات انتخاب شود دامنةکردن  ميتقس یبرا

AERA, NCME; 2014, p.101سنننجةکننده و یبينپيش نيکه از چند یسنننجشنن ندي(. فرا 

دارند ممکن  گيریاندازه یاز خطا یمتفاوت درجةدر نقطه برش  کيو هر  ،شننده ليمتفاوت تشننک

 گيریاندازه یخطاها نيافراد شود. چون ا بندیطبقه ینادرست برا یهاگيریتصميماست منجر به 

 عيتوز کنواختي اي کسنننانينقطه برش نمرات به طور  یرو ژهيو به و ،نمرات اسيدر امتداد مق

 (.National Research Council, 2002) اندنشده

حدود یکي گان  یپژوهش وجود نمرات منف نيا یهاتياز م ند خرده  یبرخ برآزمون شنننو

شود. اگر چه در نها هاآناطالعات  کليةشد یبود که باعث م هاآزمون شته  ها با نيبهتر تيکنار گذا

ش امّا، شوندمینمرات باال انتخاب  ست دادن اطالعات بخ کارکرد بد  لياز گروه نمونه به دل یاز د

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1  . overall error 
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 گريسنننازد. از طرف دیثر مأمت زيکل آزمون را ن یگروه نمونه رو ی، پارامترهاهاآزمونخرده  یرو

آوردن آزمون شوندگان به حدس  یزبان و استعداد و رو یومعم یهاآزمون سؤاالت یباال یدشوار

س شده ا یشان سيمق کهاين یبه جا هاآزمون نيباعث  شند يیتوانا گيریاندازه یبرا یا از  یبازتاب ،با

مثل  یهايآماره هاآن سننؤاالتپاسننخ گذاشننتن و رها کردن یب ليبه دل اي ،باشننند گيریاندازه یخطا

 ليدل نينباشد. به هم یقابل بررس هاآزمونخرده  نيا یو دشوار پذيریتعميم ،یرياعتمادپذ بيضر

 نبود.  یقابل بررس ديچنان که باافراد آن کيو تفک تشخيصدر  هاآزمون نيا یاثربخش

 هایجنبه ،دهندمی ليتشننک را مصنناحبه که یاسنننجه ازدهي که بود نيا هاتيمحدود گريد از

( سنجه 3)با  یعلم سنجش و یعلم نمرة دو به تنها امّا ،رنديگیم اندازه را افراد عملکرد از یمختلف

 نخست، که ستين مشخص. اندشده کيتفک( سنجه 6)با  یفناور و یپژوهش و یآموزش سوابق و

ص یهاآزمون خرده ص صاحبه نةگاازدهي هایسنجه از بخش کدام با قاًيدق یتخ شترک انسيوار م  م

 به آلوده است ممکن سنجه 11 نيا دوم،. کند یبينپيش راآن یخوب به دتوانمی و ،دارد( ی)همبستگ

سان اي یريگ سخت)مثل  یگريد یرهايمتغ صاحبه یريگ آ شد زين( گرانم  که یاهرنم ،نيبنابرا. با

 او یواقع يیتوانا بازتاب قاًيدق اسننت ممکن ،کندمی کسننب مصنناحبه بخش دو یرو داوطلب کي

 .نباشد( ینوآور اي و علم ديتول نده،يآ در تي)موفق نظر مورد سازه یرو

 مهيکه ن یمعن نياثربخش نبوده اسنننت. به ا یدکتر یهاآزمونمتمرکز شننندن  مهيهرحال ن به

به  هاآن یحيتشننر یهاآزمونباعث شننده  رشيسنننجش و پذ نديدر فرا هادانشننگاهمسننتقل شنندن 

 یندهايفرا یند به خوبتوانمین یا نهيچهارگز یهاآزمونشنننوند.  ليتبد یا نهيچهارگز یهاآزمون

شده نمرات  هاسؤال گذارینمرهکنند.  گيریاندازهسطح باال را  یشناخت شانس باعث  با حذف اثر 

شند.  یشتريب یخطا انسيوار هاآزمون نيا شته با  ديتا آنجا که امکان دارد با رشيپذ یهاآزموندا

شر سخ یسهم گذارینمرهبا  و یحيت شند هاپا شته همة یآزمون زبان برا نمرة. با از  شيپ ديبا هار

شوار ،کند دايپ تياهم يینها رشيپذ سطوح د ستعداد با یهاآزمون یو  و طراحان  ،شود ليتعد ديا

شخص کنند هر  هاآزموننوع  نيا ستدالل انواع )مثالً یشناخت یهامهارت از بخش کدام سؤالم  ا

ستدالل ،یعدد ضاوت ،یليتحل ا شان پژوهش نيا. رنديگیم اندازه را( آن رينظا اي و ق  چه اگر داد ن

ستعداد و زبان آزمون وجود ست یضرور ا ست صفر هاآن يیايپا بيضر امّا ،ا سيوار و ،ا  از یان

 .اندبوده خطا انسيوار از ینديبرآ کالً و کنندمین برآورد داوطلبان يیتوانا

شته گريد یپژوهش برا نيا «یکل جينتا» شگاه یهار ستفاده زين یدان ست شدنی ا به عنوان  .ه

 رمتمرکزيغ شيوةبرگشتن به  رينظ رش،يپذ و سنجش نديفرابه  دنيبا بهبود بخش شودمی شنهاديمثال پ

 ی، آموزش اعضا1390 از شيپ هایسال همانند رشيپذ و سنجش برنامة یدر اجرا هادانشگاهو استقالل 

با  يیهاآزمون هيتهداوطلبان،  یو دسنننتاوردها فيتکال یسنننهم گذارینمرهدر  رشيپذ یهاتهيکم
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دانش وب و  یژرفا یمثل الگو یقو کيچارچوب تئور کيبر اسننناس  و 1مؤثر فيمجموعه تکال

سازه یترکامل یريگبلوم و با نمونه یبندرده  رشيپذ و سنجش یهاهشيو شده گيریاندازه یهااز 

 ،نيهمچن. (20و  19ص. ،2010کان،) دادرا کاهش  گيریاندازه یخطا زمانهم و ،کرد تراثربخش را

 عنوان به رشيپذ در یسنيانگل زبان ژهيوهب و اسنتعداد یعموم یهاآزمون نمرات شندن ترتياهم با

 گذارینمره و (2018 ن،ييکان و آرک در وان ت،ي)اسم یامرحله دو سنجش کي در هياول یهاآزمون

 ینمرات به اندازه کاف که آورد وجود به را نانياطم نيا دتوانمی ،هاآزمون پاسخ باز سؤاالت یسهم

 یقبول اي یرد جيگروه داوطلب دوباره تکرار شننود نتا کي یسنننجش برا نديو اگر فرا ،هسننتند ايپا

 ,APA, AERA ؛National Research Council, 2002) کننندمین یاديننز رييافراد تغ

NCME; 2014, p.101.)  

 مثالً مختلف یهارشنننته گريد یهاآزمون به توانمین قاًيدق را «آماری و یعدد جينتا» چه اگر

 هيشب هارشته همة یکل یهایريگجهينت و جينتا امّا. داد ميتعم... و یدامپزشک هيپا علوم ،یانسان علوم

ستند هم به ضع ،یعبارت به. ه ستعداد یهاآزمون تيو شته زبان و ا سان علوم یهار  ه،يپا علوم ،یان

 ک،يالکترون برق یمهندسنن جمله از رشننته چند یرو بر ليتحل اولية جينتا. سننتين بهتر یدامپزشننک

 زين هاآن دهدمی نشننان هارشننته از گريد یاريبسنن و اطالعات یفناور عمران، ،یمصنننوع هوش

ضع شابه تيو شند بدتر که اگر ؛دارند یام شته! نبا س ر  نيبهتر از کيالکترون و قدرت برق یمهند

 هيته یترمناسننب آزمون هاآن اسننتادان داد نشننان هاآن یهاداده هياول هایتحليل. اندبوده هارشننته

سات در و ،کنندمی صاحبه جل ستاوردها م  گذارینمره ترنانهيبواقع و شتريب دقت با را داوطلبان ید

 و برق یمهندس یهارشته مصاحبه هایسنجه و یعموم دروس ،یاختصاص دروس نمرات: کنندمی

سبت کيالکترون شته گريد به ن ستگ بيضرا هار  نمرات و ،دارند گريکدي با یباالتر یکانون یهمب

سنجش  برنامة(. اگر دينگاه کن 1 وستي)به پ کنندمی دايپ شيافزا اي کاهش یخط وستاريپ کي یرو

و  پذيریتعميم بيمربوط به ضننرا «یعدد جينتا» نيکند ا دايشننکل ادامه پ نيبه هم هاآن رشيو پذ

داد.  ميهم تعم ندهيگذشته و آ هایسالبه  توانمیاند را کرده هيته هاآنکه  يیهاآزمون یرياعتمادپذ

 هایبرنامه اندرکاراندسنننت و رانيگميتصنننم به کمک یبرا پژوهش نيا يینها گزارش ،تينها در

 کمک آن يیغا هدف و ،است بوده هادانشکده رشيپذ یهاتهيکم ژهيو به یدکتر رشيپذ و سنجش

 یازهاين با متناسننب ،یدکتر یدانشننجو رشيپذ و سنننجش یبرا مجدد اسننتقالل در هادانشننگاه به

 .است بوده رانيا توسعه حال در جامعه یازهاين رفع و خودشان
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The assessment process for the admission of qualified candidates applying for 

doctoral programs in Iran has always been a challenging issue, leading to debates 

among academic communities about the psychometric properties of the 

admission criteria. Using the generalizability theory as the framework, this study 

investigated the reliability-like coefficients of the secondary data measures and 

the criteria related to the Ph.D. admission program at 37 departments admitting 

Electrical Power Engineering candidates at the Ph.D. level in different state 

universities in 2018. Data were analyzed using mGENOVA software with one-

facet 𝑝• × 𝑖°design. The results suggested that due to the high difficulty of items, 

omitted responses, and using scoring formula, four Subject Test Batteries (STB) 

and two General Test Batteries (GTB) did not have adequate generalizability and 

dependability coefficients. Two interview scores, which included different 

measures, showed better coefficients. However, little predictive value was found 

for the candidates’ undergraduate grade-point average (UGPA) and graduate 

grade-point average (GGPA) due to their restricted range. Indeed, broadly 

defining the underlying construct and including multiple measures in the 

assessment design for doctoral programs leads to more error components in the 

results. Therefore, it is not possible to determine an exclusive reliability index for 

the predictive measures involved in the test. However, high-stakes educational 

decisions for the classification of applicants may be accomplished with fewer 

false predictions by adjusting test difficulty, using partial scoring schemes 

without correction for guessing, specifying the underlying construct more 

thoroughly, and increasing the levels of the facets.  
Keywords: generalizability theory, reliability, PhD admission, cut score, 

false positive error, and false negative error 
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