بسمه تعبلی

چىیذُ ای اص هجبحث استبد ٍحذت پیشاهَى تبثیش ٍالؿی آصهَى تئَسی ٍ آصهَى اسىیس دس ستجِ ًْبیی داًطجَیبى
ثِ وَضص هحوذ سثیؿی

تبثیر واقعی آزمون تئوری و اسکیس در رتبه نهبیی
مقدمه:
اسبسب هبّیت هَفمیت دس وٌىَس وبسضٌبسی اسضذ طشاحی ضْشی یه هبّیت سلبثتی است وِ داٍطلجبًی وِ ضٌبخت ٍ آهبدگی
هٌبسجت تشی سا ًسجت ثِ ایي آصهَى داضتِ ثبضٌذ ضوبًت هَفمیت آًْب پشسًگ تش خَاّذ ثَد .اهب هَضَؾی وِ ضٌبخت ًسجت ثِ ایي
وٌىَس سا پیچیذُ تش ٍ گبّب ًبدسست سبختِ است ،هبّیت دٍ ثخطی آى هی ثبضذ .ضٌبخت ایي هبّیت ٍ تبثیش ٍالؿی آى ووه
ثسیبسی ثشای ثشًبهِ سیضی هَفمیت خَاّذ ًوَد.
ثشای هطخع وشدى هسیش هَفمیت الصم است اثتذا ثِ تحلیل تبثیش ّش وذام اص دٍ ثخص تثَسی ٍ اسىیس دس ستجِ ًْبیی داٍطلت
پشداختِ ضَد .ایي ًگبُ هَضىبفبًِ دس اثؿبد ٍسیؿی ،ثسیبسی اص هؿبدالت رٌّی داًطجَیبى سا ثش ّن هی صًذ .اص صهبى اؾالم ًتیجِ
ًْبیی لجَل ضذگبى سضتِ طشاحی ضْشی داًطجَیبى صیبدی اص طشق هتفبٍت ثب هي توبس گشفتِ اًذ وِ چشا ًتیجِ ًْبیی هي ،ؾلی
سغن تالش ّبی ضجبًِ سٍصی هشدٍد اؾالم ضذُ است .پبسخی سا وِ ثشای اوثش آًْب داضتن دس دٍ جولِ خالغِ هی ضذ :اٍل ،یب هسیش
دسستی ثشای توشیي آ هبدگی اسىیس خَد اًتخبة ًىشدُ اًذ ٍ دٍم ایٌىِ احتوبال ثشًبهِ سیضی ٍ اطالؾبت هٌبسجی تَسط هطبٍس خَد
دسیبفت ًٌوَدُ اًذ؛ دس حبالتی ّن ّش دٍ ایي هَضَؾبت غبدق ثَدُ است.
هَفمیت ًْبیی ثسیبسی اص داٍطلجبى ثِ دلیل دسن تبثیش ٍالؿی ّش وذام اص دٍ هشحلِ تئَسی ٍ اسىیس ٍ ًْبیتب ثشًبهِ ٍ آهَصش
دسست ثشای وست ستجِ ّبی ًْبیی ثشتش ثَدُ است.
ثشخی اص هَسسبت وِ خذهبت آصهَى تئَسی سا اسائِ هی دٌّذ ثِ ؾلت دسن ًبدسست اص تبثیش ٍالؿی ّش دٍ ثخص تئَسی ٍ اسىیس
اطالؾبت ٍ تحلیل ّبی غلطی سا ثِ داٍطلت اسائِ هی دٌّذ وِ ًِ تٌْب تَلؿبت ٍ تػَسات ًبدسستی سا ایجبد هی وٌٌذ وِ اص آى هْن
تش ثشًبهِ سیضی ثشای هَفمیت ًْبیی داًطجَ سا ًیض ثِ هسیش غلط ّذایت هی وٌٌذ .یىی اص افتخبسات آتلیِ طشاحی ضْشی ٍحذت ٍ
ّوىبساى ایي ّست وِ ّوِ سبلِ ًِ تٌْب دسغذ ّبی ثی ًػیشی اص ستجِ ّبی ثشتش اسىیس اسائِ دادُ است وِ ّش سبلِ ثسیبسی اص
ستجِ ّبی ثبالی  100دس آصهَى تثَسی سا ثِ داًطگبُ ّبی هطشح گسیل داضتِ است .تجشثِ ای وِ اص سبل  86تب وٌَى داضتِ این
ایي است وِ توبم وسبًی وِ ستجِ ثشتش اسىیس طشاحی ضْشی ثَدُ اًذ اوثشا ستجِ ّبی ثبالی  ٍ 50ثبالی  ٍ 100دسسبل گزضتِ

ثبالی ً 400یض ثَدُ است .هَفمیت آًْب ثِ دلیل دسن تبثیش ٍالؿی ّش وذام اص دٍ هشحلِ تئَسی ٍ اسىیس ٍ ًْبیتب ثشًبهِ ٍ آهَصش
دسست ثشای وست ستجِ ّبی ًْبیی ثشتش ثَدُ است.
ثِ فشاخَس اّویت هَضَؼ روش ضذُ دس ثبال ثِ تطشیح تبثیش ٍالؿی ّش دٍ هشحلِ آصهَى تئَسی ٍ اسىیس هی پشداصین:
تبثیر عددی ضرایب آزمون تئوری و اسکیس:
آصهَى تئَسی ضبهل  5دسس هی ثبضذ وِ هجوَؼ ضشایت آًْب ثِ  11هی سسذ .ضشیت دس ًػش گشفتِ ضذُ ثشای آصهَى اسىیس 4
هی ثبضذ .هجوَؼ ًوشُ ایي دٍ ثخص ستجِ ًْبیی داٍطلت سا سلن هی صًذ .ثِ فشاخَس ضشایت هطخع ضذُ ،آصهَى تئَسی ثبیذ هؿبدل
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ً 15وشُ یؿٌی ثیص اص ً 3وشُ ًْبیی سا ٍ آصهَى اسىیس ثبیذ  15یؿٌی ووتش اص ً 3وشُ ًْبیی سا ثِ خَد اختػبظ دّذ .اهب ٍالؿیت
هَضَؼ چیض دیگشی است .تبثیش ٍالؿی ثب اختػبظ ٍصى ًوشُ ثب ّن ثسیبس هتفبٍت هی ثبضذ .ایي هَضَؾی است وِ رّي ثسیبسی اص
داًطجَیبى اص آى غفلت داضتِ است؛ ٍ ثبؾث ضذُ است ًتَاًٌذ تَاصًی ثیي دٍ هشحلِ ثشلشاس وٌٌذ .تبثیشات ایي دسن ًبدسست ًِ تٌْب
دس ستجِ ًْبیی ثلىِ اص لحبظ سٍاًی ًیض ثش ثسیبسی اص دٍاطلجبى تبثیشات سَیی داضتِ است.
تبثیر واقعی عددی ضرایب:
2

تبثیش آصهَى تثَسی ثِ فشآخَس ٍصى  3آى ًوی ثبضذ .ایي هَضَؼ ثِ غَست صیش اثجبت هی گشدد:
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ّوبًطَس وِ گفتِ ضذ ًوشُ تئَسی ً 15وشُ ول هی ثبضذ اهب دس ٍالؿیت ایي هَضَؼ اهىبى پزیش ًیست .تبثیش  15تبثیش حذاوثشی غیش
هوىي است .اگش هیبًگیي دسغذ ّبی ستجِ یه دس آصهَى تئَسی دس سبل ّبی اخیش هیبًگیي گشفتِ ضَد هطخع هی گشدد هیبًگیي
دسغذّبی ستجِ ّبی یه دس سبل ّبی اخیش ثیي  60تب  65دسغذ ثَدُ است .ایي ثِ ایي هؿٌی است وِ چیضی حذٍد  35تب 40
1

دسغذ ًوشُ ثشای ّوِ اص ثیي هی سٍد .یؿٌی تمشیجب حذٍد ً 3وشُ آصهَى تئَسی ثشای ّوِ داٍطلجبى اص ثیي هی سٍد پس تبثیش ٍالؿی
ضشیت ثِ

1
3

*

11
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یؿٌی حذٍد

1
2

تملیل پیذا هی وٌذ.
1

ایي دس حبلی است وِ دس آصهَى اسىیس ثِ افشاد ّ % 98ن تؿلك هی گیشد ثِ ایي هؿٌی وِ اسىیس اص لحبظ ؾذدی ّوبى  3تبثیش
خَد سا تب ایي لسوت اص تحلیل داسا هی ثبضذ.
ایي تملیل پیذا وشدى ضشیت ؾذدی تثَسی ثِ

1
2

 ،ثسیبسی اص وسبًی وِ تبثیش غبّشی آى سا هی ثیٌٌذ دس تیش سس ؾذم هَفمیت

ًْبیی لشاس هی دّذ.
تبثیر نهبیی واقعی دو مرحله تثوری اسکیس:
ٍالؿیت هَضَؼ اص ایي ّن جزاة تش ٍ تبثیش گزاس تش هی ثبضذ .ثبص ثشهی گشدین ثِ آهبس ٍ اسلبم استخشاجی اص سبل ّبی گزضتِ .دس
آصهَى تئَسی جذا اص ستجِ داٍطلت ،هیبًگیي دسغذ ول دسٍس ٍ تشاص داٍطلت ًیض لبثل هطبّذُ ٍ هحبسجِ هی ثبضذً .ىتِ حبئض
اّویت ایٌىِ هیبًگیي دسٍس تبثیش صیبدی دس ستجِ ًْبیی داسد ًِ ستجِ ای وِ داٍطلت تحت ؾٌَاى ستجِ هشحلِ اٍل دسیبفت هی ًوبیذ.

اضتجبُ هؿوَل داٍطلجبى ایي است وِ آًْب ستجِ هشحلِ تثَسی خَد سا هالن ٍ هؿیبس هٌبسجی ثشای هَفمیت ًْبیی للوذاد هی وٌٌذ.
اهب چِ چیضی ثبؾث ضذُ است ثسیبسی اص ستجِ ّبی دٍ سلوی ٍ حتی ثشخی ستجِ ّبی ته سلوی دس سبل ً 94تَاًٌذ دس هجوَؼ ستجِ
صیش  100سا ثِ خَد اختػبظ دٌّذ ٍ حتی ثیص اص ً 40فش ستجِ ّبی دٍ سلوی ّیچ جب پزیشفتِ ًطًَذ ٍ دس سٍص ًْبیی ثب ٍاطُ "
هشدٍد " سٍثشٍ ضًَذ.
پبسخ سَال صیبد ّن پیچیذُ ًیست .دس اثتذا ّوبًطَس وِ ثیبى ضذ ،ثبیذ پزیشفت وِ آصهَى تئَسی حذٍد
2

1
3

تبثیش خَد سا اص دست

دادُ است .ایي دس حبلی است وِ داٍطلجبى تػَس هی وٌٌذ وِ تبثیش آى ّوبى تبثیش ؾذدی ثیص اص  3هی ثبضذ .هَضَؼ ثؿذی ثسیبس
جزاة تش ٍ تؿوك ثشاًگیضتش است .ایي هَضَؼ ثِ فبغلِ هیبًگیي دسغذ ّب دس آصهَى تئَسی ٍ اسىیس ثش هی گشدد وِ ثسیبس هتفبٍت
هی ثبضذ ٍ ثِ فشآخَس ایي فبغلِ هتفبٍت دسغذّب ،تبثیشات هتفبٍتی دس ًتیجِ ًْبیی داٍطلت خَاّذ داضت.
فبغلِ دسغذ ّب سا ثِ غَست صیش ثیبى هی وٌین .دس آصهَى تثَسی هیبًگیي دسغذ دسٍس سا حسبة هی وٌین ٍ دس آصهَى اسىیس
دسغذ اسىیس سا .ایي فبغلِ سا ّوبى تلَساًس هی ًبهین.
ثب تَجِ ثِ دسغذ سبل ّبی گزضتِ اگش هیبًگیي دسغذ ّبی ستجِ یه تئَسی سا  %65ثبضذ تمشیجب هیبًگیي دسغذّبی ستجِ  50دس
تئَسی حذٍد  ،%58هیبًگیي دسغذّبی ستجِ  100تمشیجب  ،%58هیبًگیي دسغذ ّبی ستجِ  200تمشیجب  ٍ %48هیبًگیي دسغذّبی
ستجِ  400تمشیجب  %35هی ثبضذ.
حبل اگش پشاوٌذگی اختالف ّب غشف ًػش وٌین هی ثیٌین وِ ثیي ستجِ یه تئَسی ٍ ستجِ  400تثَسی چیضی هؿبدل  %30اختالف
هی ثبضذ .یؿٌی ثِ غَست هتَسط ،تلَساًس یب ّوبى جبثجبیی تغییشات  30ثِ  400یؿٌی حذٍد  0/07هی ثبضذ .تفسیش ایي یبفتِ ثِ
ایي غَست است وِ اگش ستجِ  400آصهَى تئَسی ثِ هیضاى  0/07ثِ هیبًگیي دسغذ ّبیص اضبفِ هی وشد هی تَاًست ثِ ستجِ 399
ثشسذ.
اهب اگش ثخَاّین تفسیش سا ثِ لحبظ ٍالؿی تشی ثجٌین ،هثبل صیش هَضَؼ سا هطخع تش هی وٌذ .اگش داٍطلجی ثخَاّذ ثِ هیضاى ً Xفش
دس آصهَى تئَسی جبثجب ضَد ثبیذ ایي تبثیش سا هیبًگیي دسغذ ّبیص داضتِ ثبضذ:
ضشیت آصهَى تئَسی ( * )11تلَساًس آصهَى تئَسی (X * )0/07
یؿٌی اگش ضخػی یه ًفش سا دس آصهَى تئَسی جبثجب وٌذ تبثیش آى ثب تَجِ ثِ ضشیت آصهَى تئَسی ثبیذ ثِ هیضاى ; 1 *0/07* 11
 0/77دس هیبًگیي دسغذّبیص جبثجبیی ایجبد ًوبیذ.

اهب دس آصهَى اسىیس تلَساًس ًوشات ثِ ایٌگًَِ ًضدیه ثِ ّن ًوی ثبضذ .ثِ فشآخَس اختػبظ ًوشات ً %96 ٍ %97 ، %98تیجِ
ایٌىِ تلَساًس آصهَى اسىیس هؿبدل  1هی ثبضذ.

یؿٌی اگش ضخػی یه ًفش سا دس آصهَى اسىیس جبثجب وٌذ ثِ هیضاى صیش دس هیبًگیي دسغذ اسىیس ثب ضشیجص تغییش ایجبد هی
ًوبیذ:
ضشیت آصهَى اسىیس ( * )4تلَساًس آصهَى اسىیس (4 ; 1 * )1
ً تیجِ ایٌىِ هیضاى جبثجبیی یه ًفش دس آصهَى تئَسی  0/77ثِ هیبًگیي ًوشُ تئَسی ٍ هیضاى جبثجبیی یه ًفش دس آصهَى اسىیس 4
ٍاحذ ثِ هیبًگیي ًوشُ ضوب دس اسىیس اضبفِ هی وٌذ .ایي تبثیش ضگفت اًگیض تلَساًس ًوشُ اسىیس است وِ ثبؾث جبثجبیی ّبی
صیبدی دس ٍالؿیت ًتیجِ ٍ ستجِ ًْبیی داًطجَ ثِ ّوشاُ خَاّذ داضت.
ثِ ایي دلیل است وِ وسبًی وِ ستجِ ثیي  100تب  400دس آصهَى تئَسی داضتِ اًذ ،ثِ فشاخَس تبثیش تلَساًس ًوشُ اسىیس تَاًستِ
اًذ ستجِ ًْبیی خَد سا ثِ صیش  50استمب دٌّذ .اهشی وِ ثشای ثسیبسی اص داًطجَیبى ثب تفىش ًبدسستً ،بپزیشفتٌی جلَُ هی ًوبیذ اهب
تجشثِ استمب ستجِ  400ثِ صیش ً ٍ 60یض ؾذم لشاس گیشی ستجِ تئَسی  8دس ثیي ً 80فش ًْبیی ثش ایي ٍالؿیت هْن غحِ هی گزاسد.
جمع بندی:
ایي هجبل فشغتی ثَد تب تبثیش ٍالؿی ًوشُ تئَسی ٍ اسىیس هَسد ٍاوبٍی لشاس ثگیشد .دٍ ًتیجِ اسبسی اص ثحث ثِ لشاس صیش هی ثبضذ:
اٍال ،ؾلی سغن ایٌىِ دس غبّش ضشیت ًوشُ تثَسی
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هی ثبضذ اهب دس ٍالؽ ثِ
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تملیل هی یبثذ.

دٍهب ٍ ثسیبس هْن تش ایٌىِ ،جبثجبیی ًوشات دس آصهَى تئَسی ٍ اسىیس ثب تلَساًس وبهال هتفبٍت غَست هی پزیشد .ایي تلَساًس
هتفبٍت ثبؾث هی گشدد ًْبیتب ثسیبسی اص ستجِ ّبی دٍ سلوی ًتَاًٌذ ستجِ صیش  100خَد سا حفع وٌٌذ ٍ دس طشف همبثل ثسیبسی ثب
ستجِ ثبالی  100ستجِ ًْبیی صیش  20سا وست هی ًوبیٌذ.
اهیذ است ثب دسن اّویت هَثش ّش وذام اص دٍ ثخص آصهَى تئَسی ٍ اسىیس داٍطلجبى ثتَاًٌذ تػویوبت هٌبسجی سا ثشای تؿبدل
ثخطی ثیي دٍ هشحلِ آصهَى اتخبر ًوبیٌذ ٍ ثِ هَفمیت ضبیستِ خَد ًبیل آیٌذ.

ثب آسصٍی هَفمیت ضوب دس وٌىَس 95
وشین حسیٌی ٍحذت

