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 چکيده 
بررسی و گيری راش توان با استفاده مدل اندازهها را میها و مقياسگيری ابزارها، آزموناندازه هایویژگی

گيری مدل راش و كاربرد آن در ارزشيابی كيفيت اندازه هایویژگیارزشيابی كرد. هدف مطالعه حاضر معرفی 

های مورد استفاده ( بود. دادهTVMS-R) حركتی -های دیداریگيری نسخه تجدیدنظر شده آزمون مهارتاندازه

در شهر 1931-32تحصيلی  است كه در سال (1939) گروه نمونه پژوهش فرهبد و مينائیدر پژوهش مربوط به 

 525پسر و  555آموز )دانش 1231ای تعداد گيری چند مرحلهتهران به اجرا درآمد و با استفاده از روش نمونه

سال در مهدهای كودك، مراكز پيش دبستانی و مدارس ابتدائی و راهنمائی دخترانه  11تا  9دختر( با دامنه سنی 

سوال  112ال از ؤس 51ها نشان داد كه طور كلی، یافتهه انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. بو پسرانه شهر تهران 

های اصلی روی لفهؤكنار نتایج حاصل از تحليل مبا مدل راش برازش ندارند كه در TVMS-Rآزمون 

عدی نيست و در بيانگر این است كه آزمون مورد نظر بر خالف ادعای مولف آن، تك بُ tها و آزمون ماندهپس

ها نشان داد كه آزمون تری برخوردار است. در واقع، یافتهها از دشواری پایينمقایسه با سطح توانایی آزمودنی

TVMS-R حركتی افرادی كه در دو انتهای باال و پایين پيوستار صفت  -گيری یكپارچگی دیداریبرای اندازه

سوال در بين دو گروه دختر و پسر  7فتراقی سوال نيز نشان داد كه قرار دارند ابزار مناسبی نيست. تحليل كاركرد ا

توان گفت كه آزمون میهای پژوهش حاضر ( برخوردارند. بطور كلی با توجه به یافتهDIF) از كاركرد افتراقی

TVMS-R های های بالينی چندان مناسب نيست و الزم است در ویرایشبه شكل فعلی برای استفاده

 گيرد برخی اصالحات اساسی روی آن صورت گيرد.می بعدی كه صورت

                                                 
 as_minaei@yahoo.com، استادیار دانشگاه عالمه طباطبائی -1
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گيری، اندازه هایویژگیحركتی، -های دیداریپردازی راش، مهارتمدل :واژگان کليدی

 .ارزشيابی
 

 مه دمق

های نورولوژیكی، تاخيرهای رشدی، مشكالت یادگيری، و بسياری از كودكان مبتال به ناتوانایی

شوند از نظر یكپارچگی مراكز كاردرمانی ارجاع داده میهای حركتی كه به مشكالت مهارت

، 1ورث و ليونز، نقل از براون، آنس1335)دان،  حركتی نيز دارای مشكل هستند -دیداری

حركتی به ميزان هماهنگی بين ادراك دیداری و حركات ظریف  -(. یكپارچگی دیداری2003

های ( كه نقش مهمی در جنبه2003 ، نقل از براون و همكاران،1337دست اشاره دارد)بری، 

، 2005استند، كاسلو و پاروش، )گولد مختلف عملكرد تحصيلی مانند خواندن و دستخط دارد

 (.2003نقل از براون و همكاران، 

های روزانه درصد از كودكان سن مدرسه، مشاركت در تكاليف و فعاليت 5تا  5در 

هال و )مك گيردهای حركتی فرار میرتمدرسه، خانه و جامعه، تحت تاثير مشكل در مها

(. تشخيص نامناسب و نادرست مشكالت  2003، نقل از براون و همكاران، 1332سرماك، 

ای كودكان سن مدرسه تاثير حركتی بر زندگی روزمره و رشد حرفه -یكپارچگی دیداری

برای كمك به (. از اینرو 2003ورث، ، نقل از براون و آنس2001)هميلتون،  گذاردمنفی می

ن را به شكل متخصصان حوزه آموزش و سالمت كه بتوانند نيازهای این دسته از مددجویا

 2حركتی -های دیداریابزارهایی مانند آزمون مهارت الزم است تامناسب برآورده سازند، 

(TVMS-R)  گيری برخوردار باشند. بنابراین، ارزشيابی مطلوب اندازه هایویژگیاز

سنجی این آزمون به منظور اطمينان از اینكه نتایج حاصل، معتبر، روا و دقيق انرو هایویژگی

روند، از اهميت های آزمون برای اهداف تشخيصی به كار میویژه زمانی كه نمرهه است، ب

                                                 
1. Brown, Unsworth & Lyons 

2. Test of Visual Motor Skills- Revised 
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توان از مدل ها میو ارزشيابی آزمون یخاصی برخوردار است. در طول ساخت، رواساز

له كه أها و بررسی این مسسنجی آزمونروان هایویژگی گيری راش برای مطالعهاندازه

خاصی كه برای مدل راش بيان  هایویژگیهای تشكيل دهنده آزمون تا چه اندازه با الؤس

شود برازش دارند استفاده نمود. هدف این مقاله، معرفی مدل راش و كاربرد آن در ارزشيابی می

تا با  شودتر در این مقاله تالش مین دقيقاست. به بيا TVMS-Rسنجی آزمون كيفيت روان

 TVMS-Rهای آزمون آیا تمام سوال -1كه شود  بررسیگيری راش اربرد اصول مدل اندازهك

آیا سطح  -2)تك بُعدی بودن(؟،  گيرندحركتی را اندازه می -سازه یكپارچگی دیداری

های آزمون یا سوالآ -9ها است؟ و ها متناسب با سطح توانایی آزمودنیالؤدشواری س

R-TVMS فقدان  1در ارتباط با جنسيت از ویژگی تغييرناپذیری(DIF  برخوردارند؟ ) 
 

 گيری راشمروری بر مدل اندازه

هتای پتولی و استتانداردهای وزن و انتدازه را     تمدن زمانی ظهور پيدا كرد كه بشر توانستت نظتام  

(. وزن، قتد،  2007، 2)شوماكر و اسميت دابداع و از مبادله پایاپای اجناس و خدمات دست بردار

هتایی  هتا و مقایسته  سن و جرم دارای واحدهای استاندارد و متریك هستند كه امكان انجام مبادله

ستنتی  هتای  گيتری اندازهآورند. با این حال بسياری از را كه الزمه تمدن امروزی است فراهم می

( بتر ایتن اعتقتاد استت كته      1337) 9ميشتل مطلوب هستتند.   هایویژگیروانی و تربيتی، فاقد این 

علمتی هستتند. بته نظتر وی      واقعتا  های گيریاندازه هایویژگیسنجی فاقد روانهای گيریاندازه

برای ایجاد یك علم كمّی، دانشمند بایستی در دو حتوزه علمتی و ابتزاری بته تحقيتق و فعاليتت       

رد مطالعه را به اثبات برساند و در بپردازد. در حوزه علمی باید ساختار كمّی صفت یا ویژگی مو

گيری صفتی كه ستاختار كمّتی آن بته اثبتات رستيده استت       هایی برای اندازهحوزه ابزاری، شيوه

                                                 
1. Invariance 

2. Schumacker  & Smith 

3. Michell 
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گيری صفت باید ثابت كنتد  ابداع نماید. به عبارت دیگر دانشمند قبل از ابداع روشی برای اندازه

 پذیر است. كه صفت مورد نظر دارای ساختار كمّی و جمع

شناسی بطتور عمتد و آگاهانته از انجتام تكليتف علمتی       ( معتقد است در روان1337) يشلم

گيتری  . یعنی بدون اینكه تالشی برای اثبات ساختار كمّی صفت متورد انتدازه  شودخودداری می

با فرض اینكه صفت مورد مطالعه دارای ساختار كمّتی استت، ابتزاری بترای      عمل آید و صرفا ه ب

توان گفته معروف ادوارد لی. ثرنتدایك مبنتی   شود. در همين ارتباط میهيه میگيری آن تاندازه

هر چيزی كه وجود داشته باشد دارای كميت است و هر چيزی كه دارای كميت باشتد  »بر اینكه 

را به عنوان شاهدی بر این ادعای ميشل ارائه داد. بتدین ترتيتب مشتاهده     «گيری استقابل اندازه

 سنجی مورد انتقاد است.روانهای گيریاندازهمنطقی  كنيم كه زیربنایمی

روانی وارد است و تفاوتی كه بتين ایتن   های گيریاندازهواضح است انتقاداتی كه به  كامال 

علوم طبيعی وجود دارد به ماهيت متغيرهای متورد مطالعته   های گيریاندازهها و گيرینوع اندازه

گيتری  مثال، به هيچ عنوان معلتوم نيستت كته بترای انتدازه     به عنوان  گردد.شناسی بر میدر روان

تتوان استتفاده كترد و معنتای صتفر واقعتی در ایتن زمينته         گيری میهوش از چه واحدهای اندازه

شناختی صادق است. برای مقابلته بتا   چيست. این موضوع در مورد اكثر مفاهيم و متغيرهای روان

جی ارائه شده است. راه حل اول را استتيونس  سناین مشكل دو راه حل از سوی متخصصان روان

 (.2000نقل از كالین، ) اند( ارائه داده1351) ( و راه حل دوم را لوسی و توكی1315)

طور گسترده از ستوی متخصصتان روانستنجی پذیرفتته     ه راه حل استيونس علی رغم اینكه ب

توانتد پایته و   ت، لكتن نمتی  های زیادی به دنبال داشته است های عملی نيز موفقيتشده و در زمينه

شناستی قترار گيترد. زیترا تعریتف عمليتاتی او از       علمتی در روان  واقعتا  هتای  گيتری اندازهاساس 

گيری تلویحا وجود واقعيت بيرونی و دنيای خارجی را كه الزمه فعاليت علمی استت نفتی   اندازه
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های نظریته  ه از روشهایی كه با استفادسنجی كالسيك و آزمون(. روان1333، 1)كالین كندمی

 گيری استوار است.شود بر تعریف استيونس از اندازه( ساخته میCTT)2كالسيك آزمون

معتروف استت. آنهتا معتقدنتد      9پتذیر گيری مشترك جمتع راه حل لوسی و توكی به اندازه

گيری ناممكن باشد، و )جمع ریاضی( یا تسلسل فيزیكی متغير مورد اندازه پذیریزمانی كه جمع

تتوان بترای   ای باشد، از این روش متی گيری متغير در سطح رتبهبعبارت دیگر زمانی كه اندازه یا

 پذیر آن استفاده كرد.اثبات ساختار كمّی و جمع

( معتقدنتد  1335) 1( و رایتت 1337گيتری از جملته ميشتل )   پتردازان انتدازه  برخی از نظریته 

قتاداتی را كته بته لحتاط منطقتی بتر       علمتی استت و انت   پتذیر، واقعتا   گيتری مشتترك جمتع   اندازه

پتذیر، نمتره   گيتری مشتترك جمتع   سازد. در اندازهروانی وارد است برطرف میهای گيریاندازه

فرد در متغير سوم، تابع دو متغير مستقل از یكدیگر است. در مدل راش احتمال پاسخ درستت بته   

استت. از آنجائيكته در    )متغير سوم(، تابع دشواری سوال و جایگاه فترد در صتفت مكنتون    سوال

مدل راش، دو پارامتر دشواری سوال و توانایی فرد مستقل از یكدیگرند، بنابراین از نظر بستياری  

 7(، بتتارت1333) 5(، آنتتدریش2000) 5ستتنجی از جملتته امبرتستتون و ریتتس از متخصصتتان روان

(، 1335)10(، فيشتر 1333) (، رایتت 2001) 3(، بورسبوم و ملنبرگ2001) 3(، باند و فاكس2009)

تتوان  ( این متدل را متی  1335) 19( و گرین1373) 12(، پرلين، رایت و وینر2001) 11كاراباتسوس

                                                 
1. Kline 

2. Classical Test Theory 

3. Additive Conjoint Measurement 

4. Wright 

5. Embretson & Riece 

6. Andrich 

7. Barrett 

8. Bond & Fox 

9. Borsboom & Mellenbergh 

10. Fischer 

11. Karabatsos 

12. Perline, Wright & Wainer 

13. Green 



 
 39 زمستان، سال پنجم، 81فصلنامه اندازه گیری تربیتی شماره                               78  

پذیر یا نسخه احتماالتی آن دانست. این اعتقتاد و ادعتای ایتن    گيری مشترك جمعمصداق اندازه

 آشكار است: افراد از جمالتی كه از آنها در زیر نقل شده است كامال 

گيری مدل راش است كه شرایط اندازه ...صرفا »دارند ( اظهار می2001) امبرتسون و ریس

مقياسی  هایویژگیسازد و از اینرو در اغلب مواردی كه پذیر را برآورده میمشترك جمع

 . گرین«(113-150 ص)ص شودشود از این مدل استفاده میگيری، بسيار مهم تلقی میاندازه

های روانی و تربيتی از اعتبار كامل برخوردار نيستند لذا دادهكه  از آنجائی»كند ( بيان می1335)

پذیر را محدود كرده است. یك گيری جمعهای اندازهسودمندی مدل ،فقدان یك نظریه خطا

 . پرلين و همكاران«(111)ص  های راش استاستثناء جالب در این زمينه، كاربرد گسترده مدل

شناسان آگاه نيستند كه مدل راش، تحقق عملی انبسياری از رو ظاهرا »( معتقدند 1373)

 .«(297)ص  پذیر استگيری مشترك جمعاندازه

هتای ختام استت.    هتا نمتره  پایه و اساس تفسير عملكرد آزمودنيها و انجتام مقایسته   CTTدر 

اساسی و مطلتوب، ماننتد    هایویژگیهای حاصل از تبدیل خطی آنها ها و نمرهسفانه این نمرهأمت

هتای بتا   را ندارند و در نتيجه امكان انجام مقایسته  1گيری یكسان و عينيت خاصاندازه واحدهای

گيتری راش ایتن   هتا وجتود نتدارد. خوشتبختانه، متدل انتدازه      معنا و تغييرناپذیر براساس این نمره

(. متدل  2002؛ استميت،  2009، 2)بریگز و ویلسون كندرا برطرف می CTTضعفها و كمبودهای 

مطتر  گردیتد، و در گذشتته     1350دان دانماركی بنتام جتورر راش در   یاضیراش كه توسط ر

هتای  ها و شتاخه رفت، امروزه در بسياری از حوزهكار میه آموزشی بهای گيریاندازهعمدتا در 

علم، از جمله در روانشناسی، پزشكی، بازاریابی، بهداشت و سالمت، پرستاری و...كتاربرد دارد.  

 گيرد.  گيری راش مورد بحث قرار میمدل اندازه هاییویژگدر ادامه برخی از 

                                                 
1. specific objectivity 

2. Briggs & Willson 
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 ها و مزايای مدل راشويژگي

مدل راش نه تنها از لحاط نظری بلكه از نقطه نظر عملی و كاربردی نيز دارای امتيازات قابل 

های خام توجهی است. این مدل با فراهم آوردن یك روش مناسب برای تبدیل غيرخطی داده

های رایج در ساخت ابزارهای ها و دغدغهای بر یكی از نگرانیهای فاصلهازهای به اندرتبه

ها غلبه روانی و تربيتی، یعنی دستيابی به عينيت خاص یا تغييرناپذیری مقایسههای گيریاندازه

رغم اینكه مفاهيم عينيت و (. علی2003، 1كوئيست، بروس و گوستاوسون)هاگ كندمی

شناسی توسط افرادی در روان 2های اساسیگيریها و لزوم اندازهگيریهتغييرناپذیری در انداز

كوئيست و )هاگ ( مطر  شده بود1315) ( و الوینجر1325) (، ثرندایك1327) چون ترستون

سنجی، سنت و تعریف استيونس از (، با این حال در سراسر تاریخچه روان2003همكاران، 

بود كه راش مفهوم عينيت و تغييرناپذیری را  1350ر دهه گيری غالب بوده است و تنها داندازه

 در قالب یك مدل آماری مطر  ساخت و روشی برای آزمون آنها ابداع نمود.

توان به مدل شود كه از آن جمله میای از مدلها را شامل میمدل راش در واقع خانواده

( و 1373آندریش،  ؛RSM) 1بندی(، مدل مقياس درجه1350؛ راش، SLM) 9لوجستيك ساده

 هایویژگی( اشاره نمود. مدل راش اگرچه از 1332؛ ماسترز، PCM) ایمدل امتيازدهی پاره

ای برای درمان و حل همه مشكالت مطلوب و جذابی برخوردار است لكن به هيچ عنوان وسيله

ها زمونهای حاصل از آتوان برای تحليل انواع مختلف دادهگيری نيست. این مدل را میاندازه

 كيفيت نيست. بد و بیهای گيریاندازهای برای اصال  و بهبود استفاده كرد اما وسيله

                                                 
1. Hagquist, Bruce & Gustavsson 

2. fundamental  measurement 

3. simple logistic model 

4. partial credit model 
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 های تغييرناپذيرمقايسه -1

بُعدی است كه مالك تغييرناپذیری را كه از خصوصيات گيری تك مدل راش یك مدل اندازه

توان گفت كه واقع می (. در1333)آندریش،  دارا است لاساسی استهای گيریاندازهمهم 

(. منظور از 2001)آندریش،  های خانواده راش، مالك تغييرناپذیری استمهمترین ویژگی مدل

گيری برای تمام افراد به نحو یكسان عمل نماید. معنای تغييرناپذیری این است كه ابزار اندازه

ای مختلف افراد، به هگيری در ميان گروهتلویحی این مطلب آن است كه عملكرد وسيله اندازه

كه از  عنوان مثال در بين دو گروه دختران و پسران، تغييرناپذیر و یكسان باشد. برای مثال، زمانی

شود كه ترازو مسلم فرض می شود، كامال برای وزن كردن دختران و پسران استفاده میترازو 

های با ه انجام مقایسهكند. به همين نحو، الزمبرای افراد هر دو جنس به نحو یكسان عمل می

های آزمون در ميان افراد های مختلف این است كه كاركرد سوالمعنا و روا در بين افراد گروه

گيری نبایستی آید كه اندازههای مختلف، تغييرناپذیر باشد. از این مطالب چنين بر میگروه

 (. 2007، 1و كوناگان )تننت تحت تاثير هيچ عامل دیگری به غير از صفت مورد نظر قرار گيرد

معنای دیگر تغييرناپذیری این است كه مقایسه بين توانایی دو نفر، بایستی مستقل از نمونه 

های مورد استفاده در آزمون و همچنين مستقل از سایر افراد موجود در تحليل باشد. به سوال

ونه افراد مورد استفاده و نحو، مقایسه بين پارامتر دشواری دو سوال نيز بایستی مستقل از نمهمين 

ها در های موجود در تحليل باشد. یعنی باید نسبت بين دشواری هر جفت از سوالسایر سوال

ای الزم و پردازی در سطح فاصله)توانایی( ثابت باقی بماند كه برای مقياس طول پيوستار صفت

 (.2007)تننت و كوناگان،  ضروری است
 

 ساختار پاسخ در مدل راش -2

ختار پاسخ مورد نياز برای مدل راش، شكل احتمالی ساختار پاسخ گاتمن است. بدین معنا كه سا

تر بایستی باالتر از احتمال پاسخ درست برای یك شخص، احتمال پاسخ درست به سوال آسان

                                                 
1. Tennant & Conaghan 
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آید كه با مقایسه (. از این مطلب چنين بر می1333)آندریش،  به سوال دشوارتر باشد و برعكس

رود شخصی كه از توانایی باالتری برخوردار است به های مختلف انتظار میتوانایی افرادی با

تر، پاسخ درست داده است پاسخ درست بدهد و عالوه بر هایی كه شخص ضعيفلتمام سوا

تر، در مدل یا ساختار این به یك یا چند سوال دشوارتر نيز پاسخ درست بدهد. به بيان دقيق

 سوال پاسخ درست داده باشند، در این 2و  1به ترتيب به  Bشخص و  Aگاتمن اگر شخص 

پاسخ درست داده است  Bبایستی عالوه بر آنكه به دو سوالی كه شخص  Aصورت شخص 

پاسخ درست بدهد باید به دو سوال دیگری نيز كه قاعدتا دو سوال دشوارتر هستند نيز پاسخ 

اساس دشواری مرتب ال فرضی كه برسو 5ار گاتمن برای درست بدهد. الگوی كامل ساخت

 ارائه شده است. 1اند در جدول شده
 

 . الگوی ساختار گاتمن1جدول 

 نمره كل
 سوال

5 5 1 9 2 1 

0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 1 
2 0 0 0 0 1 1 
9 0 0 0 1 1 1 
1 0 0 1 1 1 1 
5 0 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 

 

گرفت كه در ساختار گاتمن، به عنوان مثال فردی كته   توان نتيجهبا بررسی جدول فوق می

، پاستخ درستت داده   2بایستی به همان دو سوالی كته شخصتی بتا نمتره      ،گرفته است 9نمره خام 

نيتز كته دشتوارتر از آن دو ستوال استت       9است پاسخ درست بدهد و عالوه بر این باید به سوال 

 پاسخ درست بدهد. 



 
 39 زمستان، سال پنجم، 81فصلنامه اندازه گیری تربیتی شماره                               76  

استت و لتذا در دنيتای واقعتی امكتان مشتاهده چنتين         گرایانته مدل گاتمن یك مدل قطعتی 

ها بطور دقيق و كامتل  های واقعی، الگوی پاسخها وجود ندارد. در مجموعه دادهالگویی از پاسخ

گرایانته نبتوده بلكته    ها قطعتی كه پاسخبا ساختار گاتمن یكسان نيست. به عبارت دیگر از آنجائی

بته ایتن معناستت كته الگتوی       هتا تلویحتا   پاستخ  لتذا وجتود پتراش تصتادفی در     ،احتمالی هستتند 

 های دو نفر كه نمره كل یكسان دارند به هيچ عنوان ضرورتی ندارد كه دقيقا یكسان باشد.پاسخ
 

 های خامنقش نمره کل و نمره -3

ال و شخص مستقل از یكدیگر گيری، الزم است تا پارامترهای سوبرای دستيابی به اندازه

سازی مالك تغييرناپذیری است. استقالل وضوع در واقع، عملياتیم شوند. این برآورد

ها بایستی مستقل از توزیع توانایی پارامترهای سوال و شخص به این معنا است كه پارامتر سوال

ها و اشخاص ها باشد. بنابراین الزمه برآورد پارامتر سوالافراد و پارامتر افراد نيز مستقل از سوال

ها با آورد. اگر دادهفی است كه امكان حذف پارامتر مورد نظر را فراهم وجود یك آماره مك

ها )نمره خام كل آزمون( برای های خام فرد در سوالمدل راش برازش داشته باشد مجموع نمره

ها را شود. این به آن معنا است كه پارامتر سوالبرآورد پارامتر شخص آماره مكفی محسوب می

های خام افراد برآورد كرد. به همين شكل، مجموع وط كردن بر نمرهتوان از طریق مشرمی

اند های خام سوال كه در واقع برابر با تعداد افرادی است كه به سوال پاسخ درست دادهنمره

آید. آماره مكفی یك ابزار برای برآورد پارامتر دشواری سوال، آماره مكفی به حساب می

امكان جداسازی آورد كه در فرایند برآورد، را فراهم می فردی است كه این امكانه منحصر ب

های تغييرناپذیر الزم و پارامترهای سوال و شخص را از یكدیگر جدا نمود كه برای اندازه

ها و ساختار گاتمن همخوانی با این وجود، چنانچه بين پاسخ وردآفراهم می ضروری است

 (.1335)آندریش،  نوان آماره مكفی در نظر گرفتتوان به عوجود نداشته باشد نمره كل را نمی

)یعنی توانایی( یك تبدیل  های خام به برآوردهای پارامتر افرادكه تبدیل نمرهاز آنجائی

)آندریش،  تكنوا است لذا این احتمال وجود دارد كه بين آنها همبستگی باالیی مشاهده شود
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خصوص به خاطر ه های خام، ببا نمرهرو، ممكن است افراد وسوسه شوند تا  (. از این1332

های های خطی برخورد نمایند. با این حال، نمرهجذابيت و سهولت تفسير آنها، به صورت اندازه

ها با ای در برآورد پارامترها دارند لكن حتی زمانی كه دادهكنندهخام، هر چند كه نقش تعيين

های خطی نيستند. در واقع رابطه بين ازهمدل راش نيز برازش دارند به خودی خود و فی نفسه اند

های خام و برآوردهای پارامترهای اشخاص در طول پيوستار، متغير است كه این موضوع، نمره

های خام به برآوردهای پارامترهای اشخاص خود را از طریق تبدیل غيرخطی یا لوجستيك نمره

یكسان بين دو نمره خام در  هایدهد. معنای تلویحی این مطلب آن است كه تفاوتنشان می

 های مختلف پيوستار ممكن است معانی متفاوتی داشته باشد. قسمت
 

 فقدان تغييرناپذيری -مدل برازش -4

توان برای از آنجائيكه ویژگی تغييرناپذیری، بخش الینفك مدل راش است لذا از آن می

به آن معنا است كه از  ل، تلویحا ها و مدها استفاده نمود. انطباق بين دادهوارسی و كنترل داده

(. از 1333)آندریش،  های تغييرناپذیر استفاده نمودتوان برای انجام مقایسهابزار مورد نظر می

های مكانی ها، یعنی نسبت بين ارزشآید كه جایگاه نسبی سوالشرط تغييرناپذیری چنين بر می

 (.1333)آندریش،  ی یكسان باشدها، در سراسر پيوستار صفت مكنون بایستتمام جفت سوال

توان برای بررسی تغييرناپذیری در طول پيوستار صفت مكنتون و همچنتين   از مدل راش می

های معين، بته عنتوان   های مختلف استفاده نمود. فقدان تغييرناپذیری در ميان گروهدر ميان گروه

شود و به ایتن معنتا   ناميده می (DIF) 1كاركرد افتراقی سوال مثال دو گروه مردان و زنان، معموال 

ال است كه افرادی از دو گروه متردان و زنتان كته از توانتایی یكستان برخودارنتد، در یتك ستو        

 (. 2001كوئيست و آندریش، )هاگكنند خاص بطور متفاوتی عمل می

                                                 
1. Differential Item Functioning 
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گيری ها بلكه بر الزامات و مقتضيات اندازههای آماری درباره دادهمدل راش نه بر مفروضه

 ویژگتی جتذاب متدل راش، یعنتی همتان تغييرناپتذیری، صترفا         (.1333)آندریش،  ر استاستوا

ها با مدل راش برازش داشته و الزامات مدل راش را برآورده ستازند.  زمانی صادق است كه داده

هتا بتا متدل از اهميتت خاصتی      بترازش داده  ضتح استت كته آزمتون و بررستی     وا بنابراین كتامال  

از  ها و متدل، صترفا   ال، باید به خاطر داشت كه برای بررسی رابطه دادهح برخوردار است. با این

هتا بتا متدل    توان استفاده كرد. این بدان معنا است كه برای بررستی بترازش داده  یك آزمون نمی

تتوان از  هتا بتا متدل راش متی    بایستی از چندین آزمون استتفاده كترد. بترای آزمتون انطبتاق داده     

ماندهای استاندارد شده، استفاده نمود. عالوه بر ایتن،  و پس 2xهای ارههای رسمی مانند آمآماره

هتا  ( نيز ابزاری سودمند برای بررسی ستوال ICC) 1روشهای نموداری، مانند منحنی ویژگی سوال

 (.2001كوئيست و آندریش، )هاگ هستند

ر نسبی های آماری، یك امله برازش در مدل راش نيز همانند سایر موضوعات و زمينهأمس

رو، هر چقدر حجم نمونه بزرگتر باشد  است، یعنی به توان آزمون آماری بستگی دارد. از این

احتمال شناسایی یا تشخيص انحرافات از مدل راش باالتر خواهد بود. اگر حجم نمونه به اندازه 

كن های ناچيز بين مقادیر مشاهده شده و مقادیر مورد انتظار ممكافی بزرگ باشد حتی تفاوت

(. نكته قابل توجه در ارزیابی برازش 1333)آندریش،  است به عنوان عدم برازش مشخص شوند

روند، انحرافات های برازش كه در این مدل به كار میها در مدل راش این است كه آمارهسوال

شود و ها ساخته میسنجند. در رویكرد راش، مدل، مستقل از دادهآل را میاز یك وضعيت ایده

ها و مدل، دستخوش تغيير و دگرگونی نتيجه، دیدگاه سنتی در خصوص رابطه بين داده در

ها و مدل، برازش وجود نداشته باشد (. در دیدگاه سنتی اگر بين داده2001)آندریش،  شودمی

شود. به عبارت دیگر، در این دیدگاه بر ها برازش داده میمدل دیگری انتخاب و به داده

ها و مدل همخوانی وجود شود. اما در دیدگاه راش اگر بين دادهكيد میأها تپردازی دادهمدل

                                                 
1. Item Characteristic Curve 
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شود تا با استفاده از نداشته باشد به جای تغيير مدل و انتخاب یك مدل جدید تالش می

ها با مدل آید، منابع و دالیل عدم برازش دادهاطالعات تشخيصی كه از تحليل به دست می

ها تر، در دیدگاه راش اعتقاد بر این است كه این دادهعبارت دقيقشناسایی و برطرف گردد. به 

شوند و نه برعكس، و لذا اگر بين این دو، همخوانی وجود هستند كه به مدل برازش داده می

 شود. ها جستجو مینداشته باشد منابع و دالیل این عدم برازش در داده
 

 چند بُعدی بودن و وابستگي پاسخ -5

ات مهم مدل راش، استقالل موضعی است. استقالل موضعی به ایتن معنتا استت كته     یكی از الزام

وستيله صتفت مكنتون تبيتين شتود. آن بختش از       ه ها بایستتی بطتور كامتل بت    همبستگی بين سوال

شتود  وسيله صفت مكنتون )یعنتی پتارامتر توانتایی( تبيتين نمتی      ه ب ها كههای بين سوالهمبستگی

هتای  ها و یتا از وابستتگی پاستخ   یا از چند بُعدی بودن سوال حاكی از وابستگی موضعی است كه

 (.2003، 1؛ ماریاس و آندریش2007)تننت و كوناگان،  شودها ناشی میسوال

عدی بودن نشتانه وجتود بتيش از یتك صتفت مكنتون در مقيتاس استت، در حاليكته          چند بُ

هتا  ی دیگتر از ستوال  های برخوابستگی پاسخ حاكی از این است كه پاسخ به یك سوال به پاسخ

هتای  هتایی بتا زیرمجموعته   تتوان در مقيتاس  وابسته است. یك منبع بالقوه چند بُعدی بودن را می

گيرند مشاهده كرد. وابستگی های متفاوتی از یك سازه را اندازه میها كه جنبهمتفاوتی از سوال

هتای بعتدی   ا سوالهایی برای پاسخ سوال یآید كه پاسخ یك سوال، سرنخپاسخ زمانی پيش می

 فراهم آورد.

دهتد كته   هتا نشتان متی   شناسایی نقض استقالل موضعی گتاهی اوقتات دشتوار استت. یافتته     

روند در شرایط خاصی به چند بُعتدی بتودن،   های سنتی برازش كه در مدل راش به كار میآماره

ایی (. یك چنين عدم حساسيتی ممكن استت در ارتبتاط بتا شناست    2001)اسميت،  حساس نيستند

باعتث افتزایش اعتبتار و وجتود      . از آنجائيكه وجود وابستگی پاسخوابستگی پاسخ نيز رخ بدهد

                                                 
1. Marais & Andrich 
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( در نتيجته بتا افتزایش و    2003)ماریاس و آنتدریش،   شودچند بُعدی بودن باعث كاهش آن می

های آماری بترازش، خطتر نادیتده گترفتن چنتد بُعتدی بتودن در مقایسته بتا          كاهش توان آزمون

 باالتر خواهد بود. وابستگی پاسخ

تر آن استت كته   های سنتی برازش كه در باال ذكر گردید عاقالنههای آمارهبه خاطر ضعف

 هتای آمتاری كته مشخصتا     های گوناگون نقض استقالل موضتعی از آزمتون  جهت بررسی حالت

انتد استتفاده نمتود. بترای     های خاصی از نقض استقالل موضعی طراحی شتده برای شناسایی جنبه

های صورت، همبستگی ها استفاده كرد كه در اینمانده سوالهای پستوان از همبستگیل میمثا

 باال ممكن است حاكی از چند بعُدی بودن یا وابستگی پاسخ باشد. 
 

 ، و اعتبار1هاانطباق سطح دشواری آزمون و سطح توانايي آزمودني -6

آزمتون و توانتایی افتراد همختوانی     گيری خوب باید بين سطح دشتواری  برای داشتن یك اندازه

هتا،  خوبی وجود داشته باشد. انطباق نامناستب بتين ستطح دشتواری آزمتون و توانتایی آزمتودنی       

توان به كتاهش اعتبتار اشتاره نمتود كته      آورد كه از آن جمله میمشكالت گوناگونی بوجود می

نتون بوجتود آورد. از   تواند مشكالتی را در تمایزگذاری بين افراد در طول پيوستار صفت مكمی

نقطه نظر برآورد پارامترها، مكان نسبی سوالها و افراد از اهميتت زیتادی برختوردار استت. زیترا      

انطباق نامناسب بين سطح دشواری آزمون و توزیع توانایی افراد باعث برآورد نادقيق پارامترهای 

هتای  دهد. نمرهایش میهای انتهایی را نيز افزشود و همچنين خطر وقوع نمرهسوال و شخص می

توان بترای بترآورد پتارامتر توانتایی استتفاده كترد نتامطلوب        انتهایی از این لحاط كه از آنها نمی

 یتابی بترآورد كنتيم   هستند. در این موارد مجبور هستيم پارامتر توانایی شخص را از طریتق بترون  

 (.1339)ریان، 

 
 

                                                 
1. Targeting 



 
 78                           ...گيرياندازه هايویژگي ارزشيابي در راش گيرياندازه مدل كاربرد

 

     ها با مدلنحوه برخورد با برازش نامناسب داده -7

پتردازی آمتاری ایتن    پردازی راش در مقایسه با مدلطور كلی یك ویژگی مهم و متمایز مدله ب

گتردد كته   گيتری مناستب، تلقتی متی    است كه مدل راش به عنوان یك بازنمایی رسمی از اندازه

هتای آمتاری و از جملته از    كته از متدل  گيرند در حتالی ها در برابر آن مورد بررسی قرار میداده

شود. این مطلب تلویحا  به آن معنتا استت كته در    ها استفاده میبرای توصيف داده IRTهای مدل

متضتادی   هتای كتامال   ها و مدل، قضاوتخصوص منشاء عدم برازش یا برازش نامناسب بين داده

گيرد. در رویكرد مدل پردازی آماری اعتقاد بر این است كته بترازش نامناستب بتين     صورت می

هتا استت و لتذا از    مختلتف داده  هایویژگیناشی از نقص و ضعف مدل در تبيين ها و مدل داده

هتا استت استتفاده    های مختلتف داده تر كه قادر به تبيين و توصيف جنبهتر و جامعیك مدل كلی

ها و مدل حاكی از ضعف بالقوه در پردازی راش، عدم برازش دادهكه در مدلشود. در حالیمی

هتا  یق گنجانيدن یك پارامتر اضافی كه قدرت تمایزگذاری متفاوت سوالها است كه از طرداده

پتردازی راش، عتدم بترازش یتا بترازش      گيرد  قابل حل نيست. در عتوض در متدل  را در نظر می

آوری گيتری استت كته بایستتی از طریتق جمتع      نامناسب حاكی از نياز به بهبود و اصتال  انتدازه  

ار گيرد. در واقع در رویكرد راش اعتقاد بر این است كته  های جدید مجددا  مورد بررسی قرداده

ها است كه بایستی با مدل برازش داشته باشند و نه های با كيفيت، این دادهبرای دستيابی به اندازه

اعتقتاد بتر ایتن     IRTهتای  پردازی آماری و از جملته در متدل  كه در مدلها. در حالیمدل با داده

هتا بترازش   ها برازش داشته باشد و چنانچته متدلی بتا داده   د با دادهاست كه این مدل است كه بای

بتا   (.2001)آنتدریش،   تر استتفاده گتردد  نداشته باشد باید كنار گذاشته شود و از یك مدل كلی

های فاقد بترازش یتا   تجربی و از طریق حذف سوالتوان به صورت پسها را میاین حال، آزمون

ها بته چتارچوب   كه برازش سوالبهبود بخشيد. از آنجائی DIFی های داراسوال 1از طریق تجزیه

صورت همزمان بلكه بصتورت  ه دار را بایستی نه ب های مشكلمرجع، وابسته است، بنابراین سوال

كته بترازش یتك ستوال بته ستایر ستوالهای دارای        تك به تك، حذف یا تجزیه نمود. از آنجائی
                                                 
1. Resolve 
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ستوال فاقتد    2ای كته دارای  برازش در مجموعته  برازش بستگی دارد، لذا حذف یك سوال فاقد

برازش است ممكن است باعث شتود تتا عتدم بترازش ستوال دوم از بتين بترود و ایتن ستوال بته           

هتای  صورت تغييرناپذیری عمل نماید. بترای حتل مشتكل فقتدان تغييرناپتذیری در ميتان گتروه       

شود زیترا  ترجيح داده میها عموما بر حذف اینگونه سوال DIFهای دارای مختلف، تجزیه سوال

ایتن   DIFفرضيه زیربنایی روش شود. گيری یا اعتبار میها باعث كاهش دقت اندازهحذف سوال

ستازند امتا ممكتن استت در ميتان      هتا ستازه نظتری یكستانی را متنعكس متی      است كه همه سوال

كوئيستت و  )هتاگ  های مختلف، به عنوان مثال مردان و زنان، به شيوه متفاوتی عمل نمایندگروه

متورد آزمتون قترار داد.      DIFهای دارایتوان با تجزیه سوال(. این فرضيه را می2001آندریش، 

توان بته دو ستوال تقستيم    جنسيتی، هر سوال فاقد برازش را می DIFبه بيان فنی و با فرض وجود 

ل برای شود( و یك سوا)كه برای زنان عدم پاسخ در نظر گرفته می كرد. یك سوال برای مردان

های جدید، مجتددا   شود(، سپس مجموعه دادهزنان )كه برای مردان عدم پاسخ در نظر گرفته می

هتای جدیتد بتا متدل     گيرد و چنانچه نتایج حاكی از برازش مجموعه ستوال مورد تحليل قرار می

هتای  هستتند. تجزیته ستوال    DIFهای مورد نظر دارای باشد، تایيدی است بر اینكه سوال یا سوال

شتود.  جای حذف آنها مانع از كاهش دقت، اعتبار و روایی محتتوایی آزمتون متی   ه ب DIFدارای 

شوند. به این صورت ها به صورت متوالی تجزیه میباشند سوال DIFاگر دو یا چند سوال دارای 

هتای  سپس مجموعه ستوال  شود واست، تجزیه می DIFكه ابتدا سوالی كه دارای بيشترین مقدار 

نيز صتورت   DIFهای دارای گيرد. این عمل برای سایر سوالمورد تحليل قرار می ددا جدید، مج

واقعی و تصتنعی تمتایز    DIFهای دارای گيرد. هدف از این كار این است كه بتوان بين سوالمی

 (.  2003كوئيست، )هاگ قائل شد
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 روش
 طرح پژوهش

توستط فرهبتد و    هتایی كته قتبال    هاست كته بتا استتفاده از داد    پژوهش حاضر یك مطالعه مقطعی

بتا    TVMS-Rروانستنجی آزمتون   هتای ویژگتی ( گردآوری شده بود به ارزشيابی 1939مينائی )

پردازد. در واقع پژوهش حاضر در زمتره تحقيقتات تحليتل ثانویته قترار      استفاده از مدل راش می

  گيرد.می
 

 گيریجامعه، نمونه و روش نمونه

ژوهش حاضر همان جامعه آماری و گروه نمونه پتژوهش فرهبتد و   جامعه آماری و گروه نمونه پ

در شهر تهران به اجرا درآمد و بتا استتفاده از   1931-32تحصيلی  ( است كه در سال1939مينائی)

دختتر( در مهتدهای    525پستر و   555آمتوز ) دانش 1231ای تعداد گيری چند مرحلهروش نمونه

ئی و راهنمائی دخترانه و پسرانه شهر تهران بته طتور   كودك، مراكز پيش دبستانی و مدارس ابتدا

شتناختی  جمعيتت  هتای ویژگتی بر روی آنها اجرا گردید.   TVMS-Rتصادفی انتخاب و آزمون

 ارائه شده است.   2نمونه مورد مطالعه در جدول 

 

 ابزار

( با هدف سنجش توانایی كودكان در انتقال ادراكات و 1335، 1)گاردنر R-TVMSآزمون 

های ها و قوتهای بصری خود به دستشان و به دست آوردن تصویری از ضعفتبرداش

توسط حركتی طراحی گردید. این آزمون كه  -های دیداریسازی تواناییكودك در یكپارچه

ماه،  11و  سال 19تا  9آموزان محدوده سنی ش( برای كودكان و دان1939) فرهبد و مينائی

طر  هندسی تشكيل یافته است كه بر اساس سطح  29از استاندارد و هنجاریابی شده است 

ها را كپی نماید. آزمون مذكور، اند و كودك بایستی هر یك از این طر دشواری مرتب شده

                                                 
1. Gardner 
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طور ه كه به صورت فردی و گروهی قابل اجرا است، محدودیت زمانی ندارد اما زمان اجرا ب

 دارد.دقيقه است كه البته به سن فرد نيز بستگی  10معمول 

مالك  3شوند. این گذاری می، نمره1مالك یا مشخصه 3طر  هندسی بر اساس  29این 

 قطع كردن و یا رویهم قرار گرفتن خطوط؛ -9زوایا؛  -2بسته بودن؛  -1عبارت است از: 

زدگی بيرون -7طول خط؛  -5چرخش یا وارونه شدن؛  -5اندازه كل طر  یا بخشی از آن؛  -1

 (.   1939)فرهبد و مينائی،  تغيير طر  -3ی؛ و زدگیا فقدان بيرون

ها از طر  كاربرد ندارد. در برخی از طر  29گذاری در مورد همه مالك نمره 3تمام این 

كه شكل یك  1ل، طر  شود. برای مثاگذاری بيش از یك بار استفاده مییك مالك نمره

كه شكل  29طر   در حاليكه شودگذاری میمالك، نمره 3تا از این  9اساس دایره است بر

كه شكل یك بيضی  9شود. طر  گذاری میها نمرهتا از این مالك 7اساس یك پروانه است بر

كه یك مثلث متساوی  7شود و طر  گذاری مینمره 3افقی است دو بار بر اساس مالك 

رای هر یك رو، دامنه نمره بشود. از اینگذاری مینمره 2بار بر اساس مالك  9االضالع است 

مالك  10)طر  بر اساس  10شود( تا گذاری میمالك نمره 9)طر  بر اساس  9طر  از  29از 

گذاری است، متغير های مورد استفاده در نمرهشود( كه متناظر با تعداد مالكگذاری مینمره

 است.

 112شتود. هتر یتك از ایتن     گتذاری متی  متالك نمتره   112طر  براستاس   29در مجموع، 

شود به عنوان یك ستوال مجتزا در نظتر    گذاری مینمره 1یا  0یا مالك كه  به صورت مشخصه 

 112و  0شود. بر این اساس، كمترین و باالترین نمره ممكن در این آزمون، بته ترتيتب   گرفته می

 به دست آورد.  112تا  0ای بين تواند نمرهاست. یعنی هر فرد می

 

 
 

                                                 
1. Characteristic 
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 هاتحليل داده

روانسنجی آزمون  هایویژگیدر چارچوب رویكرد راش و برآورد  هابرای تحليل داده

TVMS-R از مدل ساده لوجستيك راش (SLM ،و از نسخه 1333؛ آندریش )نرم افزار  75/9

Winsteps لی(1ناكر ،a2012.استفاده گردید ) افزار برای برآورد پارامترها از روش در این نرم

 گردد.  می ( استفادهJML) 2بيشينه درستنمایی توام

را Zstd و MnSqها با مدل، دو نوع آماره برای بررسی برازش سوال  Winstepsافزار نرم

است. مقادیر باالتر  1نهایت و مقدار مورد انتظار آن تا بی 0از  MnSqدهد. دامنه آماره ارائه می

برازش الگوهای  حاكی از بيش 1تر از بُعدی بودن، و مقادیر پایينبيانگر انحراف از تك  1از 

 Zstdها یا سواالت است. آماره پاسخ  با مدل است كه به معنای وجود وابستگی در ميان پاسخ

 zهای بزرگ دارای توزیع آید در نمونهبه دست می  tبه یك آماره MnSqكه از تبدیل آماره 

كند. این میها از مدل راش را آزمون است. این آماره در واقع، معناداری آماری انحراف داده

نفر هر نوع  90هایی با حجم كوچكتر از آماره به حجم نمونه بسيار حساس است. برای نمونه

ای نفر هيچ نوع داده 900های بزرگتر از یابد، در حالی كه برای نمونهای با مدل برازش میداده

ونه مورد استفاده در (. بنابر این با توجه به حجم باالی نم2012ناكر، )لی یابدبا مدل برازش نمی

(، جهت بررسی برازش سوال با b2012ناكر)این پژوهش و همچنين با در نظر گرفتن توصيه لی

شود استفاده گردید. برآورد و گزارش می infitو   outfitكه به دو شكل MnSqمدل از آماره 

نابراین در دهد. بترجيح می infit MnSqرا بر آماره  outfit MnSq( آماره b2012) ناكرلی

استفاده گردید. دامنه قابل  outfit MnSqپژوهش حاضر برای بررسی برازش سوال از آماره 

 (. 2010، 9)ليو است 9/1تا  7/0قبول برای این آماره از 

                                                 
1. Linacre 

2. Joint Maximum Likelihood 

3. Liu 
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 هتای متعتدد  هتا از روش گيری راش برای بررسی تك بُعدی بودن ستوال در رویكرد اندازه

شود. بتا ایتن   های برازش كه در باال ذكر شد، استفاده می( از جمله آماره2005، 1)تننت و پاالنت

ها از حساسيت الزم برای شناسایی چند بُعدی دهد كه این آمارههای پژوهشی نشان میحال یافته

هتای  لفته ؤهای برازش از تحليتل م بودن برخوردار نيستند. بنابراین منطقی است كه در كنار آماره

(. در پتژوهش حاضتر   2001، 9)اسميت ها نيز استفاده كردماندههای خام یا پسروی داده 2اصلی

 هامانده( روی پسPCA) های اصلیها از روش تحليل مولفهبُعدی بودن سوالبرای بررسی تك 

برای تعيتين تتك    PCA( استفاده گردید. در روش 2002)اسميت،  t( و آزمون b2012ناكر، )لی

 عامتل راش  -1 ( استتفاده گردیتد:  2003) نتاكر های پيشتنهادی لتی  ها از مالكبُعدی بودن سوال

 از واریتانس را تبيتين نمایتد؛    %50گيتری( حتداقل   )یعنی صتفت مكنتون زیربنتایی متورد انتدازه     

از  %5باشتد و كمتتر از    9مانتده( كمتتر از   )یعنتی اولتين مولفته پتس     1ارزش ویژه اولين مقابله -2

 واریانس را تبيين نماید.

( ابتدا پارامترهای سوال برای تمام سوالها برآورد گردید كه ما آن 2002ت)در روش اسمي

بود  9/1آنها باالتر از  outfit MnSqهایی كه مقدار آماره ناميم. سپس سوالمی Aرا مرحله 

ها به صورت جداگانه برآورد شناسایی و با انجام یك تحليل دیگر، پارامترهای این سوال

ها در مرحله ناميم. آنگاه تفاوت بين پارامتر دشواری این سوالمی Bه گردید كه ما آن را مرحل

B  از پارامتر دشواری آنها در مرحلهA ها محاسبه گردید كه به دست آمد و ميانگين این تفاوت

پارامتر توانایی افراد یكبار  شود. در گام بعد( ناميده می2002)اسميت،  5كنندهثابت تعدیل

های مرحله سوال اساس صرفا ( و یكبار نيز برAهای مرحله )سوال آزمون هایاساس كل سوالبر

B كننده، كه قبال به دست آمده بود به پارامتر توانایی برآورد گردید. سپس مقدار ثابت تعدیل

                                                 
1. Tennant & Pallant 

2. Principal Component Anslysis  

3. Smith 

4. Contrast 

5. Shift Constant 
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اضافه گردید. در گام آخر تفاوت بين پارامتر توانایی هر فرد در  Bهای مرحله افراد در سوال

مستقل مورد آزمون معناداری آماری قرار گرفت.  tبا آزمون  Bهای مرحله ها و سوالكل سوال

 -( با استفاده از روش بنجامينی=05/0) سطح خطای نوع اول tدر تعيين معناداری آزمون 

های ( معتقد است اگر تعداد آزمون2002) ( مورد تعدیل قرار گرفت. اسميت1335) 1هاچبرگ

ها حاكی از نقض استقالل موضعی و تك بُعدی بودن سوالدرصد باشد  5بيش از  tمعنادار 

 است.

( نيز در بين دو گروه دختران و پسران DIF) هاتغييرناپذیری یا فقدان كاركرد افتراقی سوال

تفاوت بين پارامتر دشواری  مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون كاركرد افتراقی سوال معموال 

گيرد. در مورد آزمون معناداری آماری قرار می tآزمون سوال در دو گروه با استفاده از 

های های مورد مطالعه و با توجه با اینكه آزمونپژوهش حاضر با توجه به حجم باالی گروه

 ناكرگيرند، بنابراین با استناد به توصيه لیمعناداری آماری تحت تاثير حجم نمونه قرار می

(b2012و كورت، گرین )5/0( تصميم گرفته شد تا وجود حداقل 2010) 2لند و مارگرین 

لوجيت تفاوت بين دشواری سوال در دو گروه دختران و پسران به عنوان معياری برای تعيين 

DIF  ،مورد استفاده قرار گيرد. یعنی اگر بين دشواری سوالی در دو گروه دختران و پسران

برخوردار است  DIFكه از  لوجيت تفاوت وجود داشت، آن سوال به عنوان سوالی 5/0حداقل 

 شد.در نظر گرفته می

كه خيلی شبيه به  (pR) 9( ضریب اعتبار شخصa2012ناكر، )لی Winstepsافزار در نرم

)شوماكر ( pG) 1است و همچنين شاخص جداسازی شخص CTTدر  KR-20آلفای كرونباخ و 

انایی آزمون را در ها، توشود. در واقع این آماره( برآورد و گزارش می2007و اسميت، 

                                                 
1. Benjamini- Hochberg 
2. Court, Greenland & Margrain 

3. Person Reliability Coefficient 

4. Person Separation Index 
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تا  0از  pRدهند. دامنه آماره جداسازی و پراكنده ساختن افراد در طول پيوستار صفت نشان می

 نهایت است و لذا هر چه مقدار آنها باالتر باشد بهتر است. تا بی 0از  pGو دامنه آماره  1

افراد از نمودار  ها با سطح تواناییبرای مطالعه تناسب یا همخوانی بين سطح دشواری سوال

ها در ميانگين دشواری سوال Winstepsافزار ( استفاده گردید. در نرمb2012ناكر، )لی رایت

شود. اگر آزمونی از همخوانی خوبی با سطح توانایی مقياس لوجيت برابر با صفر قرار داده می

توانایی افراد باید به  )یعنی نه خيلی آسان و نه خيلی دشوار باشد( ميانگين افراد برخوردار باشد

صفر نزدیك باشد. مقادیر مثبت حاكی از این است كه گروه نمونه، در مجموع در مقایسه با 

سطح دشواری آزمون از توانایی باالتری برخوردار است، در حاليكه مقادیر منفی عكس این 

 دهد. مطلب را نشان می

شود. فرض می 1سان و برابر با ها یكهای خانواده راش، قدرت تشخيص تمام سوالدر مدل

اساس ، به عنوان نوعی آماره برازش، برها راقدرت تشخيص سوال Winstepsبا این حال، برنامه 

نشان  1دهد. ميزان انحراف پارامتر تشخيص یك سوال از های تجربی برآورد و گزارش میداده

باشد به  1سوالی باالتر از  دهنده ميزان عدم برازش آن سوال با مدل است. اگر پارامتر تشخيص

آن معنا است كه قدرت تمایزگذاری آن سوال بين افراد قوی و ضعيف، فراتر از آن است كه از 

 1رود. بر عكس، اگر ضریب تشخيص سوالی كمتر از سوالی با این درجه دشواری انتظار می

ضعيف، كمتر از آن گذاری بين افراد قوی و دهد كه توانایی آن سوال در تمایزباشد نشان می

 رود.  است كه از سوالی با این درجه دشواری انتظار می
 

 نتايج

دهد. گروه نمونه شناختی گروه نمونه مورد مطالعه را نشان میجمعيت هایویژگی 2جدول 

 20/9و انحراف استاندارد  03/3دختر با ميانگين سنی  525پسر و  555مورد مطالعه مركب از 

 بود. 
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 (=1221Nشناختي گروه نمونه )های جمعيتژگي. وي1جدول 
 درصد فراوانی ویژگی

   جنسيت
 51 555 پسر
 13 525 دختر

   پایه تحصيلی
 5/23 955 دبستانمهدكودك/پيش

 5/3 129 اول
 1/3 115 دوم
 5/3 110 سوم

 3 115 چهارم
 3 115 پنجم

 5/3 103 اول راهنمایی
 1/3 115 دوم راهنمایی
 7/3 111 اییسوم راهنم

   سن
 3 109 سال 9
 1/3 121 سال 1
 1/10 191 سال 5
 3 115 سال 5
 5/3 103 سال 7
 7/3 112 سال 3
 5/3 111 سال 3
 1/3 117 سال 10
 7/3 112 سال 11
 1/3 117 سال 12
 10 123 سال 19

 

 هاپارامتر دشواری و برازش سوال

با خطای استاندارد مدل، پارامتر تشخيص و ها همراه برآوردهای مربوط به دشواری سوال

ارائه شده است. دامنه  9در جدول  infit MnSqو  outfit MnSqهای همچنين مقادیر آماره

 است.  11/1و انحراف استاندارد  0با ميانگين  30/9تا  -53/9ها از دشواری سوال
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در ارزیابی برازش  نيز ارائه شده است، لكن infit MnSqمقادیر آماره  9اگرچه در جدول 

 11/7تا  25/0استفاده گردید. دامنه مقادیر این آماره از  outfit MnSqاز آماره  ها صرفا سوال

های فاقد ها با مدل راش برازش ندارند. سوالاست كه حاكی از این است كه برخی از سوال

دهد كه تعداد نشان می outfit MnSqاند. بررسی آماره تر مشخص شدهبرازش به شكل پر رنگ

 ها( فاقد برازش با مدل راش هستند. درصد از سوال 15)یعنی  سوال 51
 

 های برازش. پارامتر دشواری، خطای استاندارد، پارامتر تشخيص و شاخص3جدول 

پارامتر 

 دشواری

خطای 

 استاندارد مدل

MnSq  پارامتر

 تشخيص

 شماره سوال در
Outfit Infit TVMS-R تحليل 

30/9 03/0 33/0 01/1 1 2/15 b 35 

51/9 07/0 31/0 01/1 35/0  2/13 e 111 

15/9 07/0 13/2 03/1 71/0 2/12 51 

10/9 07/0 11/7 13/1 95/0- 3/9b 11 

37/2 07/0 53/0 32/0 97/1 2/21 125 

33/2 07/0 75/0 31/0 21/1 2/29c 193 

53/2 07/0 31/0 37/0 10/1 2/7c 91 

51/2 07/0 37/0 39/0 15/1 2/29b 193 

10/2 07/0 30/0 35/0 10/1 3/13c 105 

21/2 07/0 31/0 35/0 12/1 3/17a 35 

11/2 07/0 31/0 39/0 92/1 7/20b 120 

07/2 07/0 01/1 07/1 37/0 5/19 53 

31/1 07/0 35/0 33/0 01/1 2/13a 105 

33/1 07/0 05/1 05/1 33/0 2/10b 51 

53/1 07/0 75/0 33/0 21/1 2/10a 50 

53/1 07/0 92/1 09/1 31/0 9/21c 125 

52/1 07/0 30/5 32/1 71/0- 3/1 2 

57/1 07/0 30/0 32/0 15/1 5/29 197 

59/1 07/0 51/1 55/1 27/0- 1/9 3 

50/1 07/0 32/0 35/0 07/1 3/13a 100 

17/1 07/0 33/1 11/1 21/0 1/20 113 

15/1 07/0 57/0 39/0 23/1 3/13b 109 

93/1 07/0 30/0 01/1 02/1 2/19a 57 
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95/1 07/0 37/0 39/0 19/1 2/20 117 

23/1 07/0 72/0 33/0 21/1 2/13d 112 

23/1 07/0 75/0 30/0 17/1 22/2b 123 

25/1 07/0 15/1 20/1 79/0 2/22a 127 

22/1 07/0 09/1 11/1 37/0 2/15a 37 

20/1 07/0 31/0 32/0 11/1 2/5a 25 

17/1 07/0 50/1 23/1 55/0 9/13 102 

11/1 07/0 95/2 50/1 22/0 1/3a 10 

10/1 07/0 72/0 33/0 13/1 2/29a 195 

03/1 07/0 73/0 39/0 12/1 2/15a 30 

03/1 07/0 97/1 27/1 52/0 1/22b 190 

05/1 07/0 50/0 77/0 92/1 9/15d 31 

09/1 07/0 33/0 33/0 01/1 1/15b 31 

02/1 07/0 50/0 77/0 92/1 2/19b 53 

1 07/0 13/1 17/1 73/0 1/11 73 

33/0 07/0 31/0 35/0 05/1 2/11b 73 

31/0 03/0 55/0 71/0 95/1 7/15b 32 

73/0 03/0 17/1 20/1 73/0 2/5b 27 

73/0 03/0 15/1 07/1 30/0 1/13a 103 

75/0 03/0 10/1 33/1 99/0- 1/1 1 

71/0 03/0 09/1 15/1 35/0 2/13b 107 

70/0 03/0 57/0 31/0 29/1 2/11a 71 

53/0 03/0 10/1 13/1 32/0 2/3 15 

57/0 03/0 13/1 51/0 11/1 2/13c 103 

55/0 03/0 70/0 35/0 13/1 3/21 122 
53/0 03/0 30/0 35/0 15/1 1/29b 112 
15/0 03/0 79/0 37/0 15/1 9/21a 129 
11/0 03/0 05/1 09/1 35/0 16.1 31 
93/0 03/0 35/0 33/0 09/1 2/7a 90 
95/0 03/0 05/1 05/1 31/0 1/7a 91 
95/0 03/0 11/1 25/1 73/0 2/1 15 
95/0 03/0 77/0 39/0 17/1 2/15b 39 
91/0 03/0 25/1 10/1 33/0 1/10b 59 
23/0 03/0 37/0 01/1 01/1 1/20 121 
29/0 03/0 31/0 37/0 11/1 1/15a 39 
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22/0 03/0 31/0 37/0 05/1 9/21b 121 
13/0 03/0 39/0 32/0 03/1 7/22a 191 
17/0 03/0 31/1 13/1 50/0 1/3 13 
12/0 03/0 33/0 33/0 09/1 3/17c 33 
10/0 03/0 39/0 37/0 05/1 1/22b 195 
10/0 03/0 01/1 03/1 31/0 3/17b 33 
10/0 03/0 55/0 79/0 25/1 9/29 110 
09/0 03/0 39/0 33/0 03/1 1/11b 77 
01/0 03/0 30/0 37/0 12/1 1/13 115 
02/0- 03/0 50/0 31/0 13/1 1/10a 55 
02/0- 03/0 17/1 29/1 73/0 9/1b 17 
09/0- 03/0 15/0 50/0 95/1 2/19c 70 
05/0- 03/0 55/0 75/0 29/1 5/11 53 
05/0- 03/0 59/0 71/0 21/1 7/13 111 
07/0- 03/0 37/0 12/1 39/0 2/2b 7 
07/0- 03/0 55/0 75/0 29/1 5/13b 101 
03/0- 03/0 75/0 39/0 11/1 5/7 95 
12/0- 03/0 52/0 73/0 20/1 1/29a 111 
11/0- 03/0 52/0 72/0 25/1 9/15b 33 
17/0- 03/0 35/0 02/1 33/0 5/5 25 
20/0- 03/0 13/0 75/0 21/1 5/11 75 
21/0- 03/0 51/0 77/0 20/1 9/15e 32 
22/0- 03/0 77/0 39/0 11/1 1/10b 57 
22/0- 03/0 15/0 53/0 23/1 5/15 35 
22/0- 03/0 95/1 13/1 39/0 1/22a 123 
21/0- 03/0 90/1 93/1 71/0 5/2 29 
25/0- 03/0 33/0 03/1 35/0 9/15a 33 
23/0- 03/0 1 01/1 33/0 2/7b 99 
91/0- 03/0 05/1 10/1 32/0 1/3a 93 
95/0- 03/0 73/0 35/0 05/1 9/3c 15 
97/0- 03/0 31/0 39/0 07/1 5/12 52 
59/0- 10/0 73/0 71/0 13/1 1/19a 71 
51/0- 10/0 59/0 72/0 29/1 1/11a 75 
53/0- 10/0 79/0 30/0 15/1 1/13b 110 
50/0- 10/0 53/1 23/1 71/0 1/5b 23 
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51/0- 10/0 32/0 33/0 05/1 9/12a 59 
51/0- 10/0 57/0 32/0 11/1 7/15a 31 
53/0- 10/0 51/1 10/1 70/0 5/5b 22 
71/0- 10/0 91/1 11/1 33/0 3/3b 12 
71/0- 10/0 70/0 39/0 19/1 7/22b 191 
71/0- 10/0 19/0 71/0 21/1 5/13 119 
30/0- 10/0 15/0 71/0 29/1 2/17 35 
31/0- 10/0 53/1 91/1 75/0 1/3b 11 
35/0- 10/0 35/1 97/1 53/0 7/20a 113 
33/0- 10/0 79/0 75/0 13/1 5/17 37 
33/0- 10/0 12/1 22/1 35/0 5/2 5 
32/0- 10/0 91/0 55/0 27/1 5/19 79 
35/0- 10/0 90/0 52/0 90/1 5/7 95 
33/0- 10/0 91/1 21/1 35/0 9/3b 11 
33/0- 10/0 10/0 53/0 91/1 1/19b 72 
09/1- 11/0 19/0 70/0 29/1 1/7b 92 
09/1- 11/0 31/0 77/0 15/1 1/10a 52 
29/1- 11/0 10/0 55/0 21/1 5/10 55 
23/1- 11/0 52/1 31/0 1 3/3a 97 
92/1- 11/0 12/1 11/1 37/0 2/2a 1 
91/1- 11/0 17/1 29/1 35/0 5/5a 20 
95/1- 11/0 73/0 39/0 05/1 5/3 13 
95/1- 11/0 53/0 01/1 09/1 5/13a 101 
97/1- 11/0 23/1 95/1 73/0 3/9a 10 
11/1- 11/0 75/1 21/1 32/0 5/9 12 
15/1- 11/0 32/0 31/0 12/1 1/22a 192 
55/1- 12/0 91/0 37/0 11/1 5/2 5 
53/1- 12/0 33/0 32/0 10/1 7/3 93 
53/1- 12/0 23/0 53/0 29/1 5/22 199 
57/1- 12/0 53/0 33/0 09/1 5/1 19 
57/1- 12/0 09/1 21/1 37/0 9/5b 21 
57/1- 12/0 32/0 30/0 19/1 1/5a 23 
53/1- 12/0 25/0 57/0 21/1 5/15 30 
39/1- 12/0 59/0 71/0 13/1 5/20 115 
31/1- 12/0 12/1 05/1 35/0 9/12b 55 
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33/1- 19/0 12/0 75/0 17/1 5/10 51 
32/1- 19/0 09/1 12/1 39/0 9/5a 13 
2- 19/0 55/2 57/1 53/0 1/1 9 
01/2- 19/0 12/1 01/1 37/0 1/2 3 
07/2- 19/0 31/1 01/1 32/0 9/1a 15 
12/2- 19/0 53/0 30/0 15/1 5/5 21 
13/2- 19/0 51/0 75/0 11/1 3/3 17 
21/2- 19/0 77/0 09/1 01/1 3/11 51 
25/2- 11/0 30/0 32/0 05/1 3/12 55 
15/2- 11/0 75/0 71/0 15/1 9/3a 19 
51/2- 15/0 55/0 1 02/1 5/5 13 
01/9- 15/0 57/0 70/0 15/1 3/1 11 
01/9- 15/0 53/0 01/1 33/0 5/11 50 
53/9- 13/0 39/1 35/0 37/0 7/11 53 
00/0 03/0 05/1 33/0 - - M 
11/1 02/0 33/0 21/0 - - SD 

 

 بُعديت آزمون

های لفهؤهای برازش سوال از تحليل مها عالوه بر آمارهبرای آزمون تك بُعدی بودن سوال

( استفاده گردید. 2002)اسميت،  tهای استاندارد شده و همچنين آزمون ماندهاصلی روی پس

)یعنی سازه مورد  ها نشان داد كه عامل راشماندههای اصلی پسنتایج حاصل از تحليل مولفه

تر از مالك كند كه بسيار پایيندرصد از واریانس را تبيين می 5/17گيری آزمون( اندازه

مانده، به ( قرار دارد. همچنين ارزش ویژه اولين تا سومين عامل پس2003) ناكرپيشنهادی لی

 (قرار دارد. 2003) ناكربود كه باالتر از مقدار پيشنهادی لی 1، و 9/1، 9/5ترتيب 

نشان داد كه مقدار  outfit MnSq( بررسی آماره 2002)اسميت،  tجهت اجرای آزمون 

هایی كه منجر به نقض سوال به عنوان سوال 27. این است 90/1سوال بيش از  27این آماره برای 

به شكلی كه در  tهای شوند در نظر گرفته شدند و مراحل محاسبه آزمونتك بُعدی بودن می

 27های بين پارامتر دشواری این بخش روش توضيح داده شد صورت گرفت. مجموع تفاوت
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سوال( مقدار  27)یعنی  هاتعداد سوالبود كه با تقسيم آن بر  -B ،19/1و  Aسوال در دو مرحله 

شود، به دست آمد. این ثابت كننده ناميده می، كه همانطور كه گفته شد ثابت تعدیل-01/0

های معناداری اضافه گردید و آزمون Bهای مرحله كننده به پارامتر توانایی افراد در سوالتعدیل

t هاچبرگ اصال  گردید. از  -نجامينیاجرا شد و سطح معناداری آنها با استفاده از روش ب

( به لحاط آماری معنادار بود كه بسيار باالتر از حد %12)یعنی  مورد 151تعداد  tآزمون  1231

( قرار دارد كه حاكی از نقض استقالل موضعی 2002درصد)اسميت،  5مجاز قابل قبول، یعنی 

 ها و تك بُعدی بودن است.سوال
 

 د افتراقي سوالتغييرناپذيری يا فقدان کارکر

( در ميان دو گروه دختران و پسران مورد DIF) هادر پژوهش حاضر، كاركرد افتراقی سوال

 7سوال فقط  112مطالعه قرار گرفت. نتایج تحليل كاركرد افتراقی سوال نشان داد كه از بين 

 ارند.برخورد DIFدرصد( از  5 )یعنی تقریبا  5/20، و3/9a ،5/1 ،1/3 ،3/3، 3/1، 1/1سوال 
 

 ها، و اعتبارها و توانايي آزمودنيهمخواني بين سطح دشواری سوال

و دامنه  11/1و انحراف استاندارد  0با ميانگين  30/9تا  -53/9ها از دامنه پارامتر دشواری سوال

به دست آمد.  12/2و انحراف استاندارد  50/1با ميانگين  33/5تا  -03/7پارامتر توانایی افراد از 

ها از توانایی باالتری برخوردارند. این یافته افته بيانگر آن است كه افراد در مقایسه با سوالاین ی

كه به نمودار رایت نيز معروف است نشان داده شده است. این  1به صورت تصویری در شكل 

ها و سطح توانایی افراد است. نمودار حاكی از عدم تناسب و همخوانی بين سطح دشواری سوال

قرار دارند، این در حالی است  1دهد كه اكثر افراد از سطح توانایی باالتر از نمودار نشان میاین 

توان نتيجه گرفت كه آزمون برخوردارند. در واقع می 1تر از ها از دشواری پایينكه اكثر سوال

TVMS-R حركتی چندان مناسب  -گيری سطو  باالی توانایی یكپارچگی دیداریبرای اندازه
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به دست آمد  01/5و  37/0به ترتيب  ست. مقدار ضریب اعتبار و شاخص جداسازی شخص،ني

 كه در سطح بسيار باالیی قرار دارند.  
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   -4                + 
                  .  | 
                  .  | 
                     | 
                  .  | 
   -5                + 
                  .  | 
                     | 
                     | 
                  .  | 
   -6            .#  + 

               <less>|<frequent> 
 نفر است. 5تا  1بيانگر  "0"نفر و هر  7بيانگر  "#"*هر      

 ها و توانايي افراد )نمودار رايت(. نمودار دشواری سوال1شکل 
 

 هاترتيب سلسله مراتبي دشواری سوال

ر، ارائه شده است. در زی 9ها بر حسب دشواری آنها در مقياس لوجيت در جدول ترتيب سوال

 اند.  طبقه، گروهبندی شده 11ها از لحاط دشواری از آسان به دشوار به سوال
 

(a) 9.8; (b) 11.8, 12.8; (c) 9.3a, 5.5, 4.8, 11.5, 11.7; (d) 4.5, 5.3b, 6.1a, 16.5, 

20.5, 12.3, 10.5, 5.3a, 1.4, 2.1, 4.3a, 6.5; (e) 10.6, 8.8a, 2.2a, 5.6a, 9.5, 18.5, 3.8a, 

3.5, 22.4, 2.5, 8.7, 22.5; (f) 5.6b, 8.8b, 22.7, 19.5, 17.2, 8.1b, 20.7, 17.5, 2.6, 

13.5, 7.5, 9.3b, 13.1, 7.1b, 10.1; (g) 6.6, 14.5, 16.3, 10.4, 15.5, 22.1, 5.2, 16.3, 

7.2b, 8.4a, 9.3c, 12.5, 13.1, 14.1, 19.1, 6.1b, 12.3, 15.7; (i) 10.1, 20.4, 15.1, 21.3, 

22.7, 9.1, 17.8, 22.4, 17.8, 23.3, 14.1, 19.4, 10.4, 4.3b, 13.2, 11.6, 19.7, 2.2b, 

18.5, 7.6, 23.1, 16.3; (j) 6.2b, 19.1, 1.1, 19.2, 14.2, 9.2, 19.2, 21.8, 23.1, 21.3, 

16.1, 7.2a, 7.1a, 4.2, 16.2; (k) 19.2, 22.2, 22.2, 16.2, 6.2a, 18.3, 8.1a, 23.2, 15.2, 

22.1, 16.3, 15.1, 13.2, 14.4, 14.2, 15.7; (l) 10.2, 21.3, 1.8, 23.5, 3.1, 18.8, 20.1, 

18.8, 13.2, 20.2; (m) 17.8, 20.7, 13.6, 19.2, 10.2; (n) 7.2c, 23.2, 18.8; (o) 12.2, 

3.8b, 21.2, 23.2; (p) 15.2, 19.2 

 

سيار زیاد است. در واقع ها بدهد در برخی از طبقات، تعداد سوالاین گروهبندی نشان می

توان آنها را حذف ها زائد هستند و بنابراین میتوان گفت كه در این طبقات برخی از سوالمی

ی سوال اضافه گردد. با نگاه به این دكرد. در عوض الزم است به برخی از طبقات تعدا

وستار صفت، اندك ها در دو انتهای آسان و دشوار پيتوان دریافت كه تعداد سوالبندی میطبقه
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حركتی افرادی  -توانایی یكپارچگی دیداری TVMS-Rاست كه به آن معنا است كه آزمون 

 كند.گيری نمیكه در دو انتهای پيوستار قرار دارند را با دقت و به شكل مناسب اندازه
 

 گيریبحث و نتيجه

يفيت كاربرد آن در ساخت و بهبود كاله حاضر معرفی مدل راش و چگونگیهدف مق

گيری روانی تربيتی است. مدل راش، شناسایی و كشف مشكالت و سنجی ابزارهای اندازهروان

را كه ممكن است شناسایی آنها از طریق  يری، به عنوان مثال تغييرناپذیریگمعضالت اندازه

 كند.های سنتی آسان نباشد تسهيل میتحليل

راقی، برازش و تناسب سطح در واقع در پژوهش حاضر، تك بعدی بودن، كاركرد افت

ها با استفاده از رویكرد با سطح توانایی آزمودنی TVMS-Rهای آزمون دشواری سوال

درصد از  15ها نشان داد كه نتایج حاصل از تحليل پردازی راش مورد بررسی قرار گرفت.مدل

اجرای های حاصل از های آزمون مورد نظر با مدل راش برازش ندارد. همچنين یافتهسوال

نشان داد كه مفروضه  tهای استاندارد شده و آزمون ماندههای اصلی روی پستحليل مولفه

 outfitاستقالل موضعی و تك بُعدی بودن برقرار نيست. به عبارت دیگر، براساس نتایج آماره

MnSq های اصلی و روش و تحليل مولفهt زمون آتوان چنين نتيجه گرفت كه میTVMS-R ،

سازه كلی یكپارچگی  (، تك بُعدی نيست و صرفا 1335لف آن )گاردنر، ؤدعای مبر خالف ا

سنجد كه بيانگر این است كه آزمون مورد بحث، چند بُعدی است. این حركتی را نمی -دیداری

( 2003) ورث و ليونز( و براون، آنس2003) ورثیافته با نتایج حاصل از پژوهش براون و آنس

( با استفاده از مدل راش، آزمون 2003) ورثدار است. براون و آنساز همخوانی خوبی برخور

TVMS-R  را مورد ارزیابی قرار دادند. آنها نيز به این نتيجه رسيدند كه سازه یكپارچگی

شود، یك سازه تك بعدی نيست و گيری میحركتی كه توسط این آزمون اندازه -دیداری

( با استفاده از 2003) ورث و همكارانر، آنسدارای ابعاد مختلفی است. در یك پژوهش دیگ

پرداختند. نتایج حاصل از مطالعه  TVMS-Rتحليل عاملی به شناسایی ساختار زیربنایی آزمون 
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درصد از  03/11 بُعد یا عامل شكل گرفته است كه جمعا  1آنها نشان داد كه این آزمون از 

 كنند.واریانس كل را تبيين می

سوال در  112سوال از  7كاركرد افتراقی سوال نيز نشان داد كه تنها نتيجه حاصل از تحليل 

( نيز 2003) ورثند. در پژوهش براون و آنسربرخوردا DIFبين دو گروه دختران و پسران از 

 هستند.  DIFسوال در بين دختران و پسران دارای  5مشخص شد كه تنها 

نایی افراد، نتایج پژوهش حاضر و ها با سطح توادر ارتباط با تناسب سطح دشواری سوال

ها همخوانی خوبی با دهد كه سطح دشواری سوال( نشان می2003) ورثپژوهش براون و آنس

ی افراد از ها در مقایسه با توانایتوان گفت كه سوالسطح توانایی افراد ندارد و در واقع می

دهد كه شده است نشان میارائه  1ردارند. نمودار رایت كه در شكل تری برخودشواری پایين

قرار دارد، این در حالی است كه دامنه توانایی  9تا  -2ها در دامنه بين دشواری اكثریت سوال

های این آزمون از لحاط توان گفت كه سوالاست. در واقع می 5/1تا  -5/9اكثریت افراد بين 

ایی متوسط برخوردارند به توانند افرادی را كه از تواندشواری در حد متوسط قرار دارند و می

گيری افرادی كه در دو انتهای پيوستار صفت گيری نمایند در حاليكه برای اندازهخوبی اندازه

 اند چندان مناسب نيستند. قرار گرفته

( 1335) ( ادعای گاردنر2003) ورثآنسومطالعه براون نتيجه حاصل از پژوهش حاضر و

اند حمایت ای مرتب شدهز لحاط دشواری به شكل پيشروندههای آزمون ارا مبنی بر اینكه سوال

نظرهایی كه در آینده روی این آزمون صالحات و تجدیدكند. بنابراین، الزم است در انمی

 ها از لحاط دشواری اصال  گردد. گيرد، ترتيب سوالصورت می

ختار سا -TVMS-R ،1های آتی در مورد آزمون شود در پژوهشدر پایان پيشنهاد می

تالش گردد تا در  -2های مناسب مورد بررسی قرار گيرد؛ زیربنایی آن با استفاده از روش

پردازی راش استفاده گردد؛ آید از رویكرد مدلعمل میه تجدید نظرهایی كه روی آزمون ب

طور مستمر مورد ارزشيابی قرار گيرد تا ه ب TVMS-Rگيری آزمون اندازه هایویژگی -9

 ر خصوص سودمندی آن گردآوری گردد. شواهد كافی د
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