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Abstract  
Nonresponse is an inevitable challenge to large-scale studies and can 
result in wasting money, time and human resource involved in data 
collection and can also prevent the studies from obtaining their objects 
especially scores distribution. Imputation methods have thus been 
invented to estimate item nonresponses in order to make inference 
from a completed data set. Using a simulation study on a real data set 
in the form of a multivariate experimental design, this paper evaluates 
the accuracy of three models including cumulative logit model, graded 
response model and explanatory item response model. The results 
show that the imputed values of all three models are acceptable under 
random nonresponse mechanism although the imputed values of the 
explanatory item response model are always more accurate than those 
of the other models. If nonrandom nonresponses are occurred, 
explanatory item response model has acceptable imputed values only 
at 5% nonresponse rate and the other models are not accurate at all. 
The results also show that it is more accurate to impute individual 
item nonresponses and then compute the total score instead of directly 
imputing the total score. 

Keywords: bias; error; large-scale study; nonresponse rate; ordinal 
item response model.  
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مبتنی بر توزیع لجستیک برای جایگزینی ترین مدل بهینهشناسایی 

 *پاسخهای بیپرسش
 خوشگویان علیرضا

     فرد
 .رانیان، تهرا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یریسنجش و اندازه گ ،یدکتر یدانشجو

  

 رضا فلسفی محمد
  نژاد

 

 .رانیا تهران، ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یریسنجش و اندازه گگروه  اریدانش

  

 فرخی نورعلی

 
 .رانیا تهران، ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یریگروه سنجش و اندازه گ اریدانش

  چکیده
سوو موجوا اتو   تواند از یکمقیاس است و میناپذیر در برابر مطالعات بزرگپاسخی چالشی اجتناببی

شوود و از سووی دی،ور، مطالعوه را از رسویدن بوه هوا هزینه، زمان و نیروی انسانی درگیر در گوردووری داد 
هوای جوای،زینی بورای بوروورد پاسو  ، روشرونیوادارد. از از ویژ  پارامترهای توزیو  نرورات بواهدافش به
شود  را فوراهآ وورنود. ایون اند تا امکان استنباط از یک مجروعوه داد  اام پاس  ابداع شد های بیپرسش

سازی روی یک مجروعه داد  واقعی بر اساس یوک ال،ووی طورز وزموایش چنودمت یر ، مقاله از طریق شبیه
پاس  تبیینی مورد ارزیوابی قورار مدرج و پرسش های ترااری، پاس تدقت سه مدل جای،زینی را شام  لُجی

های هر سوه مودل در یودی مط ووب پاسخی تصادفی، جای،زینیدهند اه تحت بیها نشان میدهد. یافتهمی
تر از دو مودل دی،ور اسوت. اگور پاسو  تبیینوی هرووار  دقیوقهای مدل پرسشقرار دارند هر چند جای،زینی

پاسو  تبیینوی درصد به نتایج مط وبی برای مدل پرسش 5پاسخی تصادفی باشد، تنها در نرخ بیپاسخی غیربی
ها یواای از ون هسوتند اوه دست خواهیآ یافت و دقت دو مدل دی،ر قاب  پذیرش نیسوت. هرننوین، یافتوه

 شود  وهای جای،زینپاسوخی و محاسوبه نرور  او  فورد از ترایوا پاسو های دارای بیجای،زینی پرسوش
 خطاتر از جای،زینی مستقیآ نرر  ا  او است.های واقعی اآپاس 
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 ،پاسخینرخ بی ،مقیاسمطالعه بزرگ، پاسخ ترتیبیمدل پرسش ،خطا؛ سوگیری: هاواژه کلید
 پارامترهای توزیع نمرات.
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 مقدمه
شود اه به می 1مقیاسیهزینه، زمان و نیروی انسانی زیادی صر  اجرای مطالعات بزرگ

های وماری بزرگ )هآ به لحاظ جرعیت و هآ ج رافیا( دست گیری صفتی در جامعهانداز 
ها یعنی تراس با افراد نرونه در توجهی از این مناب  به گردووری داد زنند. بخش قاب می

گیری های وسی ه انداز منزل یا مح  اار و مصایبه با ونان برای پاسخ،ویی به پرسش
گیری یا فرایند اجرای رو، هرگونه ضعف در ساخت وسی ه انداز اص دارد. از ایناختص

اند؛ ضررهایی اه هآ مقیاس تحری  میناپذیری را بر مطالعه بزرگون، ضررهای جبران
 شود.شام  ات   مناب  و هآ مان  رسیدن مطالعه به اهدا  پژوهشی خود می

هنجاریابی و شناسایی پارامترهای توزی  مقیاس، اغ ا، هد  از اجرای مطالعه بزرگ
ریزی و مدیریت مبتنی گیری در جامعه وماری تحت مطالعه برای برنامهصفت مورد انداز 
تک افراد گیری از تکهای وسی ه انداز بنابراین، دریافت پاس  پرسش؛ بر شواهد است

ال، مطالعات اند. با این ینرونه، نقشی مؤثر در موفقیت چنین مطالعاتی ایفا می
گران گیری، مصایبهوسی ه انداز  مقیاس از سوی عوام  مخت فی نظیر ضعفبزرگ
اجتراعی، شخصیتی و شناختی افراد نرونه تهدید های فرهن،ی، مهارت یا ویژگیاآ
و  4هااس؛ 2011، 3گراوز و هرکاران؛ 2000، 2شود )تورانو، ریپس و رازینسکیمی

توانند به تنهایی یا در تعام  با یکدی،ر می(، زیرا این عوام  به2013، 5فالر؛ 2002هرکاران 
ااری و خودسانسوری در عدم ترای  فرد نرونه به مشارات در مطالعه، ایجاد محافظه

های جدی به نحوی اه چالشهای پاس  شود ها یا مقولهپاسخ،ویی یا عدم درک پرسش
. یکی از این گرددمطالعات ایجاد میها و رسیدن به اهدا  این در برابر ایفیت داد 

گیری از سوی افراد از پاس  ماندن یک یا چند پرسش وسی ه انداز بیهای جدی، چالش
هایی در این پژوهش مورد توجه است اه اوالً، پاس  به (؛ وسی ه2006، 6نرونه است )بادنر

ی از نوع امتحان گیرهای ون به صورت درست یا غ ط ارزیابی نشوند )وسی ه انداز پرسش
باشد و  پاس های بینباشد( و ثانیاً، فرد نرونه واجد شرایط پاسخ،ویی به پرسش یا پرسش
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پاس  نراند  باشند )مثً  فرد مجرد است و بخشی از ها بیمث ً به دلی  پرش، برخی پرسش
 ها اختصاص دارد(.ها به متأه پرسش
ومیز ون را در و هآ اجرای موفقیتگیری پاسخی پرسش هآ ساخت وسی ه انداز بی

ترین مشک ، به ناتوانی در محاسبه سازد. اص یمقیاس با مشک  رو به رو میمطالعات بزرگ
پاس  باز های بیبرای فرد دارای پرسشصفت گیری ناقص نرر  ا  به دلی  انداز 

 SPSS ،Minitabافزارهای وماری مانند رو، پژوهش،ران و بسیاری از نرمگردد. از اینمی
انند تا تنها پاسخی پرسش را از نرونه یذ  میفرض، افراد دارای بیطور پیشبه Stataو 

، 2وزار؛ 1994، 1اند )راثها پاس  داد اسانی در نرونه باقی برانند اه به هره پرسش
شد  برای گردووری داد  از افراد دارای هزینه و زمان صر (. این راهکار هآ 2002
تری برای بروورد دهد و هآ باعث بروز مشک ت جدیپرسش را به هدر می پاسخیبی

 (.2006، 3شود )وندر هایدنسنجی و پارامترهای توزی  نررات میهای روانشاخص
پاسخی پرسش از نرونه، به ااهش انداز  نرونه یعنی در واق ، یذ  افراد دارای بی

پاس ، بین افراد پاسخ،و با افراد بیگیری و در صورت وجود تفاوت افزایش خطای نرونه
شود. در به سوگیری نرونه یعنی عدم انعکاس بخشی از جامعه وماری در نرونه منجر می

تواند موجا افزایش خطای ای معرّ  جامعه وماری خود نیست و میواق ، چنین نرونه
د و یتی این شوبرووردهای ضرایا پایایی و روایی یا پارامترهای مربوط به توزی  نررات 

شناسی انجرن روان رو،سازد. از اینتوجهی رو به رو میبرووردها را با سوگیری قاب 
پاسخی در مطالعات و دوری از یذ  به ذار نرخ بی 1999سال ومریکا در امور ع ری در 

 5های جای،زینی( و از ون زمان، گنجاندن روش1999، 4)وی کینسون اندها توصیه میون
گیرد )پا  و سنجی بیش از پیش صورت میافزارهای وماری و رواند  در نرمقوی و پینی

دهند تا پاس  به دست میهایی اه برووردی از پاس  پرسش بی(. روش2004، 6اِندرز
 (.2010، 7پاسخی شود )اِندرزجای،زین بی
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های میان،ین پاس  اردن نی،زیجاای مانند های ساد های جای،زینی، از روشروش
های پینید  جای،زینی مبتنی بر مدل را در بر نشد  تا روشهای داد جای پاس شد  بهداد 
های مبتنی بر مدل، برووردهایی هستند اه از برازش یک مدل بر گیرند. جای،زینمی
 (. جای،زینی رگرسیونی یکی2009، 1ویند )اریشناموتی، مالیک و متیوها به دست میداد 

های است اه نرر  ا  غیرقاب  محاسبه فرد دارای پرسش هاروش نیاترین شد از شناخته
مت یر وابسته  عنوانبهاند؛ نرر  ا  پاس  را از طریق یک مدل رگرسیونی بروورد میبی

بین ون به اار عنوان مت یرهای پیشمدل و مت یرهایی مانند سن، جنس یا تحصی ت به
پاسخی نظور، ضرایا مدل رگرسیونی بر اساس افرادی اه دارای بیروند. برای این ممی

پاسخی با قرار دادن مت یرهای در نرر  ا  نیستند، تعیین و سپس، نرر  ا  افراد دارای بی
 (.2016، 2)ژانگ شودها در مدل، بروورد میبین مربوط به ونپیش

طور مستقیآ بروورد هپاسخی پرسش را بجای،زینی رگرسیونی، نرر  ا  فرد دارای بی
گیری پاس  و به چند  اه اهریتی دهد فرد به چند پرسش از وسی ه اندازوناند بیمی

گیرد و پرسش پاس  نداد  است، در نهایت نرر  ا  او مورد جای،زینی قرار می
اقی ویند، بدون استفاد  باز فرد به شرار می« واقعی»های دارای پاس  او اه اط عاتی پرسش
شود پاسخی پرسش در این مقاله دنبال میمانند. راهکاری اه برای مقاب ه با بیمی

های های دارای پاس  و پرسشپاس  و استفاد  هرزمان از پرسشهای بیجای،زینی پرسش
ها ششد  برای محاسبه نرر  ا  است؛ به این ترتیا، اگر فردی به برخی پرسجای،زین

پاس  بروورد های بیهای او به پرسشابتدا پاس پاس  دهد و به برخی پاس  ندهد، 
های شد ( با پاس شد  )جای،زینهای برووردشوند و سپس، پاس )جای،زین( می

های واقعی فرد از شوند تا در محاسبه نرر  ا ، پاس های دارای پاس  ترایا میپرسش
اص  یه نرر  ا  های دارای جواب نیز نقش داشته باشند. این امکان وجود دارد اپرسش
شود زیرا در بروورد طور مستقیآ بروورد )جای،زین( میتر از نرر  ا ی باشد اه بهدقیق

شود ها پاس  داد  است، نریهایی اه فرد به ونای از پرسشمستقیآ نرر  ا  هیچ استفاد 
 شوند.پاس  نادید  گرفته میها هآ دارای پاس  و هآ بیو هره پرسش

گیری ،زینی مست زم بروورد پاس  در خُردترین سطح وسی ه انداز تحقق راهکار جای
های ای )اسری یا ترتیبی( با محدودیتیعنی پرسش است اه اغ ا، نوعی مت یر مقوله
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طور توان پاس  پرسش را بهها، نریوید. به دلی  این محدودیتمحاسباتی به شرار می
،زین ارد زیرا ع و  بر مستقیآ از طریق یک مدل رگرسیونی، بروورد و جای

های محاسباتی چنین مت یرهایی، هیچ تضرینی وجود ندارد اه پاس  یاص  از محدودیت
ها قرار گیرد )برای مثال، مدل مرکن است برای پرسشی با چهار مقوله مدل در دامنه پاس 
ین به عنوان جای،زرا به 5/3یا  5شود، مقدار دهی مینرر  4و  3، 2، 1پاس  اه به صورت 
رو، ایترال انتخاب یننیستند(. از ا 4و  3، 2، 1یک منطبق بر مقادیر دست دهد اه هیچ

محاسبه و « ایمت یرهای مقوله»های مربوط به های مخت فِ پاس  از طریق مدلمقوله
 شود.عنوان مقدار جای،زین برگزید  میترین مقوله بهمحتر 

ای قاب  هایی با طیف پاس  مقولهرسشمخت فی برای جای،زینی پ« وماری»های روش
یا استفاد  از مدل رگرسیون  2بندی، خوشه1استفاد  هستند از جر ه تح ی  تشخیصی

نیز قاب یت جای،زینی « سنجیروان»های یوز  رسد مدللجستیک. با وجود این، به نظر می
یی فرد ارتباط برقرار های پاس  و پارامتر توانارا دارا باشند زیرا بین ایترال انتخاب مقوله

ای انتخابی ترین گزینهتوان بر اساس مقدار توانایی فرد، محتر انند و به این ترتیا، میمی
های جیتشد  لُرو، در این مقاله، ع و  بر مدل وماری شناختهاو را شناسایی ارد. از این

پاس  مدرج هران مدل رگرسیون لجستیک برای مت یرهای ترتیبی(، از مدل ) 3ترااری
سنجی تع ق دارند، برای نیز اه به یوز  روان 5پاس  تبیینیو مدل پرسش 4جیراسامی
های های مخت ف پاس  برای پرسشی با مقولهبار برای تعیین ایترال انتخاب مقولهاولین

پاس  های پرسشپاس  ترتیبی مانند طیف لیکرت استفاد  و ااربردی تاز  از خانواد  مدل
 شود.ارائه می

های ترااری نوعی مدل رگرسیون لجستیک برای مت یرهای ترتیبی است اه مدل لُجیت
های پیش از ون )ایترال ترااری( را با استفاد  از ایترال انتخاب یک مقوله یا مقوله

(. مدل پاس  مدرج، تعریری از مدل 2007، 6اند )اُاان سازی میبین مدلمت یرهای پیش
های پاس  ترتیبی است. این مدل نیز هایی با مقولهی برای پرسشپاس  دو پارامترپرسش

اند با این تفاوت اه از مقدار توانایی سازی میایترال ترااری انتخاب یک مقوله را مدل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. discriminant analysis 

2. cluster analysis 

3. cumulative logits model 

4. Samejima’s graded response model 

5. explanatory item response model 

6. O’Connel 
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(. مدل پرسش و پاس  تبیینی، 2008جیرا، )سامی 1شودبین استفاد  میعنوان پیشفرد به
پاس  است به نحوی اه هرزمان از توانایی و شک  عرومی هر دو مدل رگرسیون و پرسش

های گانه به خانواد  مدلهای سهبرد. در واق ، مدلبین بهر  میعنوان پیشمت یرهای دی،ر به
لُجیت )ل،اریتآ نسبت دو ایترال(  2یافته تع ق دارند و هر،ی از تاب  پیوندخطی تعریآ
های مبتنی رین دلی  در این مقاله مدل( و به ه2004، 3)دو بوئک و وی سونانند استفاد  می

ها، ها به یک خانواد  از مدلشوند. با وجود تع ق این مدلبر توزی  لجستیک نامید  می
از دقت یکسانی در جای،زینی برخوردار باشند، زیرا یداق  ها هر،ی ونرود انتظار نری

 ها متفاوت است.ها در ونبیننوع استفاد  از پیش
تواند اوالً به نوع مدل انتخابی توان دریافت اه دقت جای،زینی میمیاز وننه گذشت 

ها و برای جای،زینی و ثانیاً، به رویکردِ جای،زینی یعنی رویکرد خُرد )جای،زینی پرسش
سپس محاسبه نرر  ا ( یا جای،زینی مستقیآ نرر  ا  بست،ی داشته باشد. ع و  بر تنوع 

وفرین توان در دقت جای،زینی نقشدی،ر را نیز می ها و این دو رویکرد، دو عام مدل
پاس  در دهند  نسبت موارد بیپاسخی نشانپاسخی و نوع ون. نرخ بیق رداد ارد: نرخ بی

( یا غیرتصادفی 2013، 4تواند تصادفی )سیرنپاسخی میها است و نوع بیمجروعه داد 
قشر خاصی از جامعه )مث ً زنان  ( باشد به این معنا اه2003، 5یعنی دارای سوگیری )تانگ

اار بیشتر از بیشتر از افراد دارای تحصی ت یا افراد محافظه سواداآبیشتر از مردان، افراد 
پاس  گذاشتن پرسش داشته باشند. در یالت اار(، ترای  بیشتری به بیافراد غیرمحافظه

به نحوی اه پس از  شودتصادفی، پاس  دادن یا ندادن به پرسش امری تصادفی ت قی می
ای تصادفی از جامعه وماری تحت ماند  هرننان نرونهپاس  نیز نرونه باقییذ  موارد بی

های خاصی پاس  ویژگیپاسخی غیرتصادفی، افراد بیمطالعه است در یالی اه در بی
پاسخی منجر به سوگیری دارند و بین ونان و افراد پاسخ،و تفاوت جدی وجود دارد، لذا بی

 شود.های یاص  از ون مینرونه و استنباط در
توجهی بر دقت دارای تأثیرات قاب  گفتهشیپدور از انتظار نیست اه دو عام  

پاسخیِ اآ به معنای دسترسی به پاس  افراد سو، نرخ بیجای،زینی باشند زیرا از یک
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 اند ولی در اینجا، تاب  لجستیک به اار رفته است.جیرا از یک تاب  ا ی در معرفی مدل استفاد  میسامی .1

2. link function 

3. De Boeck and Wilson 

4. Seaman 

5. Tang 
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سازد و از میتر تر و واقعیهای جای،زینی را عینیبیشتری از نرونه است اه برازش مدل
های گروهی از افراد پاسخی غیرتصادفی به معنای در دسترس نبودن پاس سوی دی،ر، بی
های توان مدلمی درمجروعهایی متفاوت از سایر افراد نرونه دارند. پس است اه پاس 

بین )مت یر ارکی، توانایی یا هر دو(، نرخ جای،زینی را به لحاظ نوع مت یرهای پیش
پاسخی )تصادفی یا غیرتصادفی( را در پاسخی( و نوع بیرصد افراد دارای بیپاسخی )دبی

های زیر رو، این مقاله در پی پاسخ،ویی به پرسشدقت جای،زینی دخی  دانست. از این
 است:

 یک از سه نوع مدل مبتنی بر توزی  لجستیک بیشتر است؟دقت ادام و1
پاسخی اام ً تصادفی و غیرتصادفی گانه تحت بیهای سهچه ت ییری در دقت مدل و2

 شود؟ایجاد می
 دهد؟پاسخی رخ میهای مخت ف بیگانه تحت نرخهای سهچه ت ییری در دقت مدل و3
 ها چ،ونه است؟دقت جای،زینی مستقیآ نرر  ا  در مقایسه با جای،زینی پرسش و4

 ر یسه مت سازی و در قالا یک ال،وی طرز وزمایش گانه از طریق شبیههای سهدقت مدل
ارزیابی  SAS/IMLافزار و با استفاد  از نرم 1مطابق جدول ( MANOVAی )دوعام 
ها، شرایط بررسی تأثیرات های متعدد در مجروعه داد سازی با ایجاد موقعیتشود. شبیهمی

 25و  15، 5پاسخی )های مخت ف بینرخ سازد. برای این منظور،میها را فراهآ این موقعیت
پاسخی اام ً تصادفی و درصد( روی یک مجروعه داد  واقعی در دو وضعیت بی

های واقعی افراد تبدی  به شوند به نحوی اه ابتدا تعدادی از پاس غیرتصادفی اعرال می
 5پاسخی شوند. برای مثال، بیمیپاس  و سپس، از طریق هر سه مدل جای،زین موارد بی

درصد از افراد نرونه )برای وضعیت تصادفی( یا انتخاب  5درصد، با انتخاب تصادفی 
های هر غیرتصادفی ونان )برای وضعیت غیرتصادفی( و سپس، یذ  یداق  یکی از پاس 

ایسه ها را از مقتوان دقت مدلگیرد. به این ترتیا، میصورت می تصاد بهها یک از ون
شد  با پاس  واقعی افراد مشخص ارد. عر یات انتخاب افراد و تبدی  مقدار جای،زین

شود تا های وزمایش تکرار میبار برای هر یک از موقعیت 1000پاسخی، ها به بیپاس 
 ها به دست وید.تری از دقت هر یک از مدلارزیابی دقیق

گانه )متغیرهای پاسخ: دقت های سهیره دوعاملی برای ارزیابی مدلسه متغالگوی آزمایش  .1جدول 
 (EIRMپاسخ تبیینی و مدل پرسش GRM، مدل پاسخ مدرج CLMهای تراکمی مدل لُجیت
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 پاسخینرخ بی
 پاسخینوع بی

 درصد 15 درصد 10 درصد 5

 کامالً تصادفی
CLM 
GRM 
EIRM 

CLM 
GRM 
EIRM 

CLM 
GRM 
EIRM 

 غیرتصادفی
CLM 
GRM 
EIRM 

CLM 
GRM 
EIRM 

CLM 
GRM 
EIRM 

پاسخی تصادفی و غیرتصادفی، برای ارزیابی دقت برووردها تحت دو وضعیت بی
« تصادفی»بار به شک  اام ً تصادفی )انتخاب صرفاً پاسخی یکهای مخت ف بیاعرال نرخ

بار با اعرال پاس ( و یکهای ونان به یالت بیافراد و تبدی  یداق  یکی از پاس 
گیرد. در یالت اخیر، پاسخی در میان افراد دارای نررات باال یا پایین صورت میبی
گیری پاسخی به صفت مورد انداز شود زیرا بیپاسخی موجا سوگیری در نرونه میبی

های قشر خاصی از جامعه یعنی گرو  دارندگان نررات باال یا پایین به بست،ی دارد و پاس 
 1پاسخی مطابق جدول موقعیت بی 6بنابراین، ؛ شودعکس نریشک  معرّفی در نرونه من
 شود.مدل جای،زینی استفاد  می 3ایجاد و در هر موقعیت، 

برای مقایسه دقت جای،زینی براساس رویکرد جای،زینی مستقیآ نرر  ا  و جای،زینی 
ها و سپس محاسبه نرر  ا (، بهترین مدل مبتنی بر توزی  ها )جای،زینی پرسشپرسش

گانه به دست ومد  است با مدل رگرسیونی برای های سهلجستیک اه از ارزیابی مدل
گیرد. برای این منظور، اخت   میان،ین ی قرار میجای،زینی مستقیآ نرر  ا  مورد بررس

توزی  نررات یاص  از جای،زینی با میان،ین توزی  نررات یاص  از مجروعه داد  اام  
مورد مقایسه قرار  2ی مطابق جدول دوعام مت یر  در قالا یک ال،وی طرز وزمایش دو

شود اه اخت   ارتری با گیرد؛ بنابراین، رویکردی برای جای،زینی مناسا ق رداد میمی
 میان،ین نررات یاص  از مجروعه داد  اام  داشته باشد.

 
 

 متغیرهای) خُرد و مستقیم رویکرد دو مقایسه برای دوعاملی متغیرهدو آزمایش الگوی .2 جدول
 (EIRM تبیینی پاسخپرسش مدل و RM رگرسیونی مدل دقت: پاسخ

 پاسخینرخ بی
 پاسخینوع بی

 درصد 15 درصد 10 درصد 5

 RM RM RM کامالً تصادفی
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EIRM EIRM EIRM 
 RM غیرتصادفی

EIRM 
RM 

EIRM 
RM 

EIRM 

های پاسخی در سنجش ساز های بیاین تحقیق شام  ترام موقعیت جامعه وماری
ها؛ بنابراین با یک ها، زمان و پرسششناختی است اعآ از شرایط اجرا، وزمودنیروان

از ون  2ایها یعنی زیرجامعهسرواار داریآ اه در عر ، تنها یکی از این موقعیت 1ابرجامعه
عنوان روش سازی بهبرای این پژوهش در دسترس خواهد بود. با وجود این، شبیه

بالقو  متعددی ایجاد  هایها ارک خواهد ارد تا از این زیرجامعه وضعیتگردووری داد 
 آ شود.و شرایط یک مطالعه وزمایشی فراه

پرسش  30ای شام  شود به اجرای پرسشنامهها اعرال میپاسخی در ونهایی اه بیداد 
های اشور با مرااز استان نفر ساان در 13867را از « امید به ویند »تع ق دارند اه 

ای انداز  گرفته است. هر پرسش دارای طیف پاس  ترتیبی ای سه مری هگیری خوشهنرونه
های شوند، لذا از مدلامتیازدهی می 4تا  1است اه از « زیاد»و « متوسط»، «اآ»، «اص ً»
بی   ترتیهای پاسهایی با مقولهشود اه مربوط به پرسشاستفاد  می گفتهشیپگانه سه

پرسش دی،ر تشکی   10ها و مدل رگرسیون را نرر  یاص  از بین مدلهستند. مت یر پیش
گیرد زیرا هربست،ی این نرر  را انداز  می« رضایت از وضعیت انونی زندگی»دهد اه می

ها به بین یکسانی در هره مدلبنابراین، مت یر پیش؛ است 596/0با نرر  امید به ویند برابر با 
 بین ارتباطی نداشته باشد.ها با مت یر پیشر رفته است تا اخت   دقت وناا
های گانه )پرسشهای سههای مرتبط با مقایسه مدلشوند: یافتهها در دو قسرت ارائه مییافته
های مرتبط بوا مقایسوه دو رویکورد جوای،زینی نرور  او  و جوای،زینی خُورد ( و یافته3تا  1

عنوان یکوی از به« امید به ویند »گیری بعدی بودن وسی ه انداز پیش از ون، تک(. 4)پرسش 
 3، نروودار اِسوکری1گیورد. شوک  پاس  موورد بررسوی قورار میهای پرسشمفروضات مدل

دهد اه وشکارا داللت بور وجوود را نرایش می« امید به ویند »پرسش سنجش  30مربوط به 
های دی،ور بوه خوود انس بیشتری را در مقایسه با مؤلفوهیک مؤلفه جام  دارد اه نسبت واری

 دهد.اختصاص می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. super population 

2. subpopulation 

3. scree plot 
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 گیریبعدی بودن وسیله اندازهنمودار اسکری برای تشخیص تک .1شکل 

 

 

های مت یر  روی دقت جای،زینی مدلتح ی  واریانس سه :گانههای سهمقایسه مدل
دارای « پاسخینوع بی»و « پاسخیبی نرخ»دهد اه نشان می 1گانه مطابق ال،وی جدول سه

) گانه هستندهای سهاثر متقاب  روی دقت جای،زینی مدل
00002390 /p,/Lambdas'Wilk .)   ها را تحت سه نرخ دقت این مدل 2شک
پاسخی اامً  تصادفی و غیرتصادفی نشان درصد در دو وضعیت بی 25و  15، 5پاسخی بی
پاسخی غیرتصادفی سخی تصادفی هروار  بیشتر از بیپادهد. دقت هر سه مدل تحت بیمی

 است.
های ها در موقعیتمت یر  برای مقایسه دقت هر یک از مدلوزمون تجزیه واریانس یک

اند(، ها اه در این مقاله گزارش نشد های تعقیبی متناظر با ونگانه )و هرننین وزمونشش
)های ترااری جای،زینی مدل لُجیتدرصد بین دقت  1اخت   معناداری را در سطح 

000027768 /p,F جیرا (، دقت جای،زینی مدل پاس  مدرج سامی (
000026530 /p,F پاس  تبیینی )( و دقت جای،زینی مدل پرسش
000020528 /p,F  )پاس  تبیینی تحت پرسش، مدل 2دهد. با توجه به شک  نشان می
اند اه رقآ درصد به درستی پاس  را جای،زین می 94تا  درصد 5 پاسخی تصادفیِبی
پاسخی، دقت این مدل طور اه انتظار داریآ، با افزایش نرخ بیتوجهی است. هرانقاب 

و  90درصد، جای،زینی دقیق به ترتیا به  25و  15های یابد به نحوی اه در نرخااهش می
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طور ا ی، وید. بهبی به شرار مییابد ولی هرننان رقآ مط ودرصد ااهش می 87
های ترااری برای نرخ جای،زینی مدل لُجیتدرصد( به 79)ترین وضعیت دقتاآ
 درصد تع ق دارد. 25پاسخیِ تصادفی بی

پاسخ ( و مدل پرسشGRM(، مدل پاسخ مدرج )CLMهای تراکمی )دقت مدل لُجیت .2شکل 
پاسخی تصادفی و درصد در دو وضعیت بی 25و  15، 5پاسخی های بی( تحت نرخEIRMتبیینی )

 غیرتصادفی

 
گانه را در های سهنتایج وزمون وماری برای مقایسه دقت جای،زینی مدل 3جدول 

شود ترام طور اه مشاهد  میدهد. هرانپاسخی ارائه میگانه بیهای ششتک موقعیتتک
توان دریافت اه ، می2درصد معنادار هستند. با مراجعه به شک   1ها در سطح وزمون

ینی بیشتر از دو مدل دی،ر و دقت مدل پاس  مدرج پاس  تبیهروار  دقت مدل پرسش
گانه برای های سهترتیا دقت مدلهای ترااری است. جیرا بیشتر از مدل لُجیتسامی
پاسخی تصادفی است با این تفاوت اه مقدار دقت هروار  پاسخی غیرتصادفی هرانند بیبی

درصد  5پاسخیِ نرخ بیپاس  تبیینی در در ید مط وبی قرار ندارد. جز دقت مدل پرسش
درصد است. مدل  80های دی،ر ارتر از ها در وضعیترسد، دقت مدلدرصد می 81اه به 
پاسخی های بیبرخوردار است به نحوی اه در نرخ ترین دقتهای ترااری از اآلُجیت

طور درصد است. به 48و  54، 66درصد به ترتیا دارای دقت  25و  15، 5غیرتصادفی 

 

درصد،  5

 تصادفی

درصد،  15

 تصادفی

درصد،  25

 تصادفی

درصد،  5

CLM GRM EIRM 
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درصد به یالت تصادفی  5پاسخی غیرتصادفی گانه در نرخ بیهای سهار مدلا ی، رفت
 های دی،ر یالت غیرتصادفی است.تر از نرخنزدیک

پاس  پاسخی تصادفی و غیرتصادفی، هروار  دقت مدل پرسشدر هر دو یالتِ بی
 های ترااری است. هرننین، دقت مدلتبیینی بیشتر از هر دو مدل پاس  مدرج و لُجیت

های ترااری بیشتر است. دقت مدل پاس  مدرج به پاس  مدرج هروار  از دقت مدل لُجیت
رسد استفاد  های ترااری است. به نظر میپاس  تبیینی نزدیکتر از مدل لُجیتمدل پرسش
رضایت »بین مؤثرتر از استفادة صر  از مت یر ارکی دی،ری مانند عنوان پیشاز توانایی به

 باشد.« زندگیاز وضعیت انونی 

 پاسخیهای مختلف بیگانه در موقعیتهای سهآزمون مقایسه دقت جایگزینی مدل. 3جدول 
 نوع
 نرخ

 غیرتصادفی تصادفی

5 
0000000350 درصد /p,/Lambdas'Wilk  00000010 /p,/Lambdas'Wilk  

15 
درص

 د
0000000360 /p,/Lambdas'Wilk  000000070 /p,/Lambdas'Wilk  

25 
درص

 د
000000040 /p,/Lambdas'Wilk  000000080 /p,/Lambdas'Wilk  

های قسرت قب ، مدل با توجه به یافته: مقایسه جای،زینی نرر  ا  و رویکرد خُرد
پاس  تبیینی نسبت به دو مدل دی،ر از دقت بیشتری برخوردار بود. پس در این پرسش

پاس  از طریق این مدل و محاسبه نرر  ا  از های بیقسرت، نتیجة جای،زینی پرسش
های واقعی با جای،زینی مستقیآ نرر  ا  از طریق شد  و پاس های جای،زیناس ترایا پ

گیرند. برای این منظور، قدرمط ق اخت   یک مدل رگرسیون خطی مورد مقایسه قرار می
میان،ین نررات ا  یاص  از دو رویکرد جای،زینی با مقدار یاص  از نررات نرونه اام  

 شوند.مقایسه می
 نرخ»دهد اه های دو مدل نشان میمت یر  روی دقت جای،زینیدو تح ی  واریانس

دارای اثر متقاب  روی قدرمط ق اخت   میان،ین نررات « پاسخینوع بی»و « پاسخیبی
0000000210مربوط به این دو رویکرد هستند ) /p,/Lambdas'Wilk  .)  3شک ،



 145 |و همکارانخوشگویان 

 

درصد در  25و  15، 5پاسخی قدرمط ق خطای دو رویکرد جای،زینی را برای سه نرخ بی
توان به چند نکته دهد. به سرعت میپاسخی تصادفی و غیرتصادفی نشان میدو وضعیت بی

و  4های وماری جدول اساسی در این شک  دست یافت. نخست اینکه، بر اساس وزمون
های اام  به میان،ین داد ( EIRM، هروار  میان،ین یاص  از رویکرد خُرد )3شک  
است. دی،ر اینکه، خطای هر دو رویکرد ( RMویکرد جای،زینی مستقیآ )تر از رنزدیک
پاسخی غیرتصادفی است. در نهایت، با افزایش نرخ پاسخی تصادفی ارتر از بیدر بی
000017291255پاسخی هآ بر خطای رویکرد مستقیآ )بی /p,F  ) و هآ بر خطای

000034361712رویکرد خُرد ) /p,F  )شود.افزود  می 
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( RMمقایسه خطای برآورد میانگین نمرات از جایگزینی مستقیم نمره کل با مدل رگرسیونی ) .3شکل 

 (EIRMپاسخ تبیینی )ها با مدل پرسشجایگزینی پرسش و

 

درصد  5پاسخی تصادفیِ دهد اه خطای هر دو رویکرد در نرخ بیاین نرودار نشان می
پاس  تبیینی یدااثر قبول است به نحوی اه قدرمط ق خطای به اارگیری مدل پرسشقاب 
پاسخی رسد. به ع و ، قدرمط ق خطا در نرخ بیمی 9/1و مدل رگرسیونی به  6/0به 

درصد به ترتیا به  25پاسخی تصادفیِ و در نرخ بی 3و  3/1درصد به ترتیا به  15تصادفیِ 
رسد. پذیرش این مقدار از خطا در مقایسه با خطای یذ  افراد دارای می 1/4و  1/2
تر است. در مقایسه با یالت تصادفی، و منطقی ترتحر قاب پاس  از نرونه به مراتا بی

رسد. جز در نرخ وب به نظر نریپاسخی غیرتصادفی مط های مخت ف بیوضعیت برای نرخ
رسد، خطای می 9/3پاس  تبیینی به درصد اه خطای مدل پرسش 5پاسخی غیرتصادفِی بی

است هرچند این مقدار خطا نیز بهتر از خطای یذ  افراد  7/6ها بیشتر از سایر وضعیت
 پاس  از نرونه است.دارای بی

پاسووخی هروووار  بیشووتر از بیپاسووخی غیرتصووادفی اخووت   خطووای دو رویکوورد در بی
پاسخی غیرتصادفی به ترتیا تصادفی است به نحوی اه یداق  و یدااثر اخت   برای بی

نرور  اسوت.  1/4و  8/2پاسخی غیرتصادفی به ترتیا برابر با نرر  و برای بی 2و  3/1برابر با 
درصوود بووه خطووای  5پاسووخی غیرتصووادفیِ هرننووین، خطووای هوور دو رویکوورد در نوورخ بی

 پاسخی غیرتصادفی است.تر از بیپاسخی تصادفی نزدیکبی
 
 

 درصد، تصادفی 5

درصد،  15

 تصادفی

درصد،  25

 تصادفی
EIRM RM 
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 آزمون مقایسه دقت جایگزینی نمره کل توسط دو رویکرد ُخرد و مستقیم .4جدول 

 نوع
 نرخ

 غیرتصادفی تصادفی

000000220 درصد 5 /p,/Lambdas'Wilk 

 
0000000010 /p,/Lambdas'Wilk  

00000000090 درصد 15 /p,/Lambdas'Wilk 

 
000000000030 /p,/Lambdas'Wilk 

 
0000000050 درصد 25 /p,/Lambdas'Wilk 

 
0000000020 /p,/Lambdas'Wilk 

 

 گیریو نتیجه بحث
پاسخی دارای پیشینه طوالنی در یوز  ومار است به نحوی اه چندین اتاب مسئ ه بی

( 2014و هرکاران،  2ز؛ مولنبرگ2016، 1تخصصی در این زمینه ن،ارش یافته است )رافاناتان
ای است اه ون را از یوز  ومار ای ویژ سنجی دارای پیامدهولی این مسئ ه در یوز  روان

پاس  به سازد. به لحاظ وماری، اُفت نرونه یاص  از یذ  افراد دارای بیمترایز می
شود و در صورت های وماری منجر میافزایش خطای برووردها و ااهش توان وزمون

های وماری و پاس  و پاسخ،و با سوگیری نرونه و استنباطت عرد  بین افراد بیوجود تفاو
 سنجی یاص  از ون نیز رو به رو خواهیآ بود.روان

دهد هآ با شناختی رخ میمقیاس روانهن،امی اه این مسئ ه در مطالعات بزرگ
سنجی وانپیامدهای وماری ون درگیر خواهیآ شد و هآ با پیامدهای خاصی اه به لحاظ ر

ز، گذاری و هنجاریابی نررات )اِندرای برخوردارند مانند مشک  نرر از اهریت ویژ 
گیری متشک  از تعدادی پرسش هستند اه با هآ صفتی را های انداز (. اغ ا وسی ه2010

گیری های وسی ه انداز ای است اه از ا  پرسشگیرند؛ وننه اهریت دارد نرر انداز  می
ویند. این بدان برای ون صفت به شرار می 3ها تنها نشان،رهاییید و پرسشوبه دست می

ها به صورت انفرادی دارای اهریت نیستند به نحوی اه تک پرسشمعنا است اه تک
توانست طرایی شود اه هران نقش ها، پرسش دی،ری نیز میجای هر یک از این پرسشبه

 نشان،ری را دارا باشد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Raghunathan 

2. Molenberghs 

3. indicator 
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هایی ها را مترایز از پرسشنامهشناختی، ونگیری روانی انداز هااین ویژگی وسی ه
شوند. در این ای با اهدا  مخت ف را شام  میهای جداگانهسازد اه پرسشمی

گیرند ب که هر پرسش یک ق آ ها صفتی را انداز  نریها، مجروعه پرسشپرسشنامه
پاس  ین، بیبنابرا؛ ورد توجه استتنهایی مدهد اه بهاط عاتی را از فرد نرونه به دست می

ها هرننان اند و ونهای دی،ر وارد نریماندن یک پرسش از پرسشنامه خ  ی به پرسش
گیری های انداز توانند اارارد خود را در پرسشنامه دارا باشند. در مقاب ، وسی همی
یتی یک  پاس  ماندنای هستند اه بیهای به هآ پیوستهشناختی متشک  از پرسشروان

شود تا پاسخی باعث میسازد. در واق ، بیگذاری را مخت  میپرسش نیز فرایند نرر 
ز نرونه پاسخی نامرکن شود و در عر ، چنین فردی امحاسبه نرر  ا  برای فرد دارای بی

 پاسخی است.شود و این وغاز بروز مشک ت وماری یاص  از بیانار گذاشته می
مقیاس گیری در مطالعات بزرگلشی در مقاب  انداز پاسخی چارو، بیاز این

شود، در پاس  نادید  گرفته میشناختی است و معروالً با یذ  افراد دارای پرسش بیروان
 ؛گیری یا سوگیری نتایج منجر شودتواند به افزایش خطای نرونهیالی اه این یذ  می

گیری و هآ به اارگیری ون با انداز پاسخی هآ ساخت وسی ه بنابراین، در صورت بروز بی
های (. به این ترتیا، روش2010، 1مشک  جدی رو به رو خواهد بود )اش ومر، بومن، اارد

جای یذ  افراد از نرونه و تحری  خطای ناشی از ُافت و اند تا بهجای،زینی ابداع شد 
ا بروورد و جای،زین پاسخی رهای محتر  فرد دارای بیها، پاس سوگیری نرونه بر استنباط

های خالی نیست. ای ایجاد شود اه دارای خانهپاس  او انند تا مجروعه داد های بیپرسش
از طریق جای،زینی را هرانند یک « شد اام »با وجود این، نباید یک مجروعه داد  

این رو، پاسخی نیست. از اینق رداد ارد اه از ابتدا دارای موارد بی« اام »مجروعه داد  
دقت سه مدل در  پاس ،های پرسشضرن معرفی ااربردی تاز  از خانواد  مدلمقاله 

ها را ها از پاس اعتراد بودن برووردهای ونپاس  و میزان قاب های بیجای،زینی پرسش
 مورد ارزیابی قرار داد.

در این مقاله از سه مدل مبتنی بر توزی  لجستیک برای بروورد ایترال انتخاب 
هایی در ها و محدودیتها دارای ظرفیتهای پاس  استفاد  شد. هر یک از این مدلهمقول

بین های ترااری به مت یرهای پیشپاس  هستند. موفقیت مدل لُجیتجای،زینی موارد بی
مورد استفاد  بست،ی دارد؛ مت یرهایی اه ارتباطی نسبتاً قوی با پرسش تحت جای،زینی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Schlomer, Bauman and Card 
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ی را به دست دهند در یالی اه ترقیو دقتر بینی محتر یشداشته باشند تا بتوانند پ
گیری های انداز پژوهش،ر در دسترسی به چنین مت یرهایی محدودیت دارد زیرا وسی ه

ها و شوند و پرسشمقیاس با هد  خاصی ساخته میمورد استفاد  در مطالعات بزرگ
 گیرند.مت یرهای مرتبط با ون هد  را انداز  می

بینی استفاد  شد اه صفتی مرتبط با پرسش برای پیش 10قاله از نرر  یاص  از در این م
های گرفتند، در یالی اه فرصت افزودن پرسشصفت اص ی مورد مطالعه را انداز  می

مقیاسی در اختیار نیست. اغ ا، بیشتر به دلی  افزایش طول پرسشنامه در هر مطالعه بزرگ
بینی در مدل یی نظیر سن، تحصی ت و مانند ون برای پیشتوانند از مت یرهاپژوهش،ران می

جیرا تنها بر اساس پاس  مدرج سامی های ترااری استفاد  انند. در مقاب ، مدللُجیت
بین دو مزیت عنوان پیشزند؛ استفاد  از توانایی بهبینی میمقدار توانایی فرد دست به پیش

بین دی،ر نیازی نیست و دی،ر ونکه پیشعرد  دارد: نخست اینکه به وجود مت یرهای 
وید زیرا های پاس  به شرار میبینی ایترال انتخاب مقولهاعتراد برای پیشمت یری قاب 

تر از مدل دقیق ایترال پاس  به پرسش، تابعی از توانایی فرد است. از هرین رو، این مدل
بین دی،ر را در یرهای پیشارد. با وجود این، نباید ظرفیت مت های ترااری عر  لُجیت

پاس  تبیینی امکان استفاد  از این ظرفیت را فراهآ انار توانایی نادید  گرفت. مدل پرسش
 ارد و برتری خود را نسبت به مدل پاس  مدرج نشان داد.

پاس  تبیینی و پس از ویژ  مدل پرسشگانه بههای سهها یاای از ون بودند اه مدلیافته
قبولی برای پاسخی تصادفی از دقت قاب جیرا تحت بیرج سامیون، مدل پاس  مد

پاسخی پاس  تبیینی تحت بیجای،زینی برخوردار هستند. با وجود این، تنها مدل پرسش
یافت. به درصد دست  5پاسخی درصد ون هآ در نرخ بی 80غیرتصادفی، به دقتی بیشتر از 

عیت باشد اه وجود سوگیری در نرونه باعث تواند ناشی از این واقرسد. این امر مینظر می
، تحت ،ریدعبارتبهشود. ها در مقایسه با وضعیت تصادفی میتر مدلبرازش ضعیف

پاس  نیز در میان پاسخ،ویان وجود دارند اه به پاسخی تصادفی، افرادی مشابه افراد بیبی
؛ سازندتر می  را دقیقپاسبینی موارد بیانند و پیشها ارک میبرازش بهتر مدل بر داد 

های پاسخی در دست باشد، برازش مدلبنابراین، اگر شواهدی دال بر غیرتصادفی بودن بی
ها، بتواند به افزایش جای برازش یک مدل بر ا  داد های نرونه بهجداگانه در زیرگرو 
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ها ارک اند. به این ترتیا، مرکن است تا یدی از تأثیرات جدی بینی وندقت پیش
 شود.های جای،زینی ااسته پاسخی غیرتصادفی بر برازش مدلبی

این مقاله نشان داد اه رویکرد خُرد بر رویکرد جای،زینی مستقیآ نرر  ا  افراد برتری 
مقیاسی اه به دنبال شناسایی پارامترهای توزی  نررات بنابراین، در مطالعات بزرگ؛ دارد

پاسخی از طریق یک مدل مناسا و سپس، محاسبه بیهای دارای هستند، جای،زینی پرسش
خطاتری های واقعی فرد به نتایج اآشد  و پاس های جای،زیننرر  ا  از ترایا پاس 

های انجامد. با وجود این، باید با ایتیاط از روشجای،زینی مستقیآ نرر  ا  او مینسبت به
صد استفاد  ارد تا منجر به در 5پاسخی غیرتصادفی باالی های بیجای،زینی در نرخ

های نرونه انند  نشود. راهکار برازش مدل در زیرگرو سازی غیرواقعی و نتایج گررا داد 
 تواند در مصون ماندن از این خطا نیز راه،شا باشد.می
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