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Introducció

En el llenguatge quotidià el terme fiabilitat s’associa a allò que funciona de

manera correcta. Ens refiem del nostre despertador si sona a l’hora que s’ha

programat, de la bàscula si ens proporciona sense error el nostre pes, fins i

tot considerem que disposem d’un bon amic si sempre ens fa costat quan el

necessitem. Si el despertador, la bàscula i el nostre amic no es comporten de la

manera “correcta” considerem que no són fiables i en conseqüència decidim

que no hi podem confiar.

En psicometria ens referim a la fiabilitat com la propietat que valora la con-

sistència i precisió de la mesura. En conseqüència, si la mesura pren valors

consistents i precisos, això ens permet confiar en els resultats obtinguts quan

s’aplica un test. No obstant això, sabem que qualsevol procés de mesura (tant

si es mesura un objecte físic com un aspecte psicològic) s’associa a algun grau

d’error. La mesura perfecta no existeix. L’estudi de la fiabilitat d’un instrument

de mesura ha de permetre saber fins a quin punt els resultats que s’obtenen

a partir de la seva aplicació estan afectats per l’error que s’ha comès quan es

mesura. Si l’error és petit, podem confiar en el resultats del test, si l’error és

gran, el procés de mesurament deixa de tenir sentit. En aquest capítol s’aborda

el tema de la fiabilitat des de dos vessants: d’una banda, es presenta la fiabilitat

des de la perspectiva de la teoria clàssica dels tests (TCT) centrant-nos en els

test referits a la norma (TRN), per a seguidament abordar el tema de la fiabilitat

segons els tests referits al criteri (TRC).

Des de la perspectiva de la TCT es presenta el que s’entén per error de mesura i

els diferents tipus d’error de mesura que es poden cometre en aplicar un test.

Tot seguit, es descriu el model lineal proposat per Spearman i com a partir d’ell

es deriva el coeficient de fiabilitat. Ens aturarem en com interpretar un coefi-

cient de fiabilitat i també en les diferents estratègies que s’han anat desenvo-

lupant per a calcular-lo: test-retest, formes paral·leles i consistència interna.

A continuació, veiem tres dels factors que influeixen en la fiabilitat (variabi-

litat de les puntuacions obtingudes en el test, longitud del test i característi-

ques dels ítems que el componen). Per acabar amb la TCT, es presenten dos

procediments per a estimar la puntuació vertadera d’un subjecte: l’estimació

que assumeix la distribució normal de l’error aleatori i l’estimació a partir del

model de regressió lineal.

Veurem una manera diferent d’abordar la fiabilitat quan els tests que s’empren

són instruments que tenen com a objectiu valorar la competència de les per-

sones en algun domini concret del coneixement, els anomenats TRC. Per con-

textualitzar la fiabilitat en els TRC, en primer lloc, ens aturem en els conceptes

bàsics que caracteritzen aquest tipus de tests i seguidament passem a descriu-

re els tres procediments més clàssics per a abordar-ne la fiabilitat: els procedi-
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ments que requereixen dues aplicacions del test per a valorar la consistència

de la classificació, els que requereixen una única aplicació i aquells en què en-

tra en joc el paper dels avaluadors. En el darrer apartat del mòdul es descriuen

els mètodes que més freqüentment s’utilitzen per a determinar el punt de tall

que permet una millor classificació entre els individus que són competents en

el criteri d’interès i els que no ho són.
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1. Concepte de fiabilitat segons la teoria clàssica

Segons la teoria clàssica dels tests, la fiabilitat d’un test està relacionada amb

els errors de mesura aleatoris presents en les puntuacions obtingudes a partir

de la seva aplicació. Així, un test serà més fiable com menys errors de mesura

continguin les puntuacions obtingudes pels subjectes a qui s’aplica. Dit d’una

altra manera, la fiabilitat d’un test serà la seva capacitat per a dur a terme

mesures lliures d’errors.

1.1. L’error de mesura

Tot instrument de mesura ha de garantir, amb més o menys rigor, que les me-

sures que obtenim amb la seva aplicació es corresponen amb el vertader nivell

o valor de la característica avaluada. Així, si volem mesurar la temperatura de

l’aigua del mar un dia d’un calorós mes d’agost, necessitarem un termòmetre

que ens permeti obtenir aquesta dada. Si ho fem amb el termòmetre que vam

comprar a uns grans magatzems per mesurar la temperatura de l’aigua de la

banyera de casa, segurament obtindrem un valor que serà menys precís que

si hi ho fem amb el termòmetre que utilitza el servei de meteorologia per a

fer aquestes mesures. De totes maneres, segurament tant l’un com l’altre ter-

mòmetre mesuraran amb un cert grau d’imprecisió, possiblement més elevat

en el primer cas que en el segon, però no exempt en cap del dos casos d’una

certa desviació respecte a la vertadera temperatura de l’aigua. Si la mesura la

féssim utilitzant un sofisticat instrumental cedit per la NASA, segurament ja

tindríem força més garanties que la temperatura obtinguda es correspon amb

molta més precisió amb la vertadera.

Per tant, qualsevol procés de mesura d’una característica dels objectes o dels

subjectes té inherent un cert error en el seu mesurament. Podem trobar instru-

ments de mesura amb més o menys capacitat per a minimitzar aquests errors,

però difícilment podrem trobar-ne un que els elimini del tot.

En el nostre àmbit de la psicologia, en què les variables que mesurem habitu-

alment són característiques pròpies dels subjectes, relacionades amb els seus

trets de personalitat, les seves capacitats cognitives, els seus estats d’ànim, etc.,

i en què els instruments utilitzats per a aquest mesurament són generalment

els tests, encara resulta més evident que les mesures que fem d’aquests atributs

també estaran afectades per certs errors. Això farà que les puntuacions obtin-

gudes amb les administracions d’aquests tests no es corresponguin exactament

amb els vertaders nivells dels subjectes en la característica mesurada.

De totes maneres, alguns d’aquests errors propis de tot mesurament, poden

respondre a factors sistemàtics que tindran una possible causa en el mateix

procés de mesura, en l’instrument utilitzat o en certes característiques dels
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objectes o subjectes mesurats. Així, si el termòmetre amb què mesuràvem la

temperatura de l’aigua del mar té un error de construcció que fa que sempre

mesuri un grau més del real, aquest error afectarà de la mateixa manera totes

les mesures realitzades amb ell, i es podrà eliminar fent un bon calibratge de

l’aparell. Altres errors no tenen aquest component sistemàtic, sinó que són

aleatoris, indeterminats i no responen a cap factor que pugui ser conegut i,

per tant, eliminat. Aquests errors aleatoris són els que estan implicats en el

concepte de fiabilitat.

1.2. El coeficient de fiabilitat i la seva interpretació

Des de la teoria clàssica dels tests (TCT) de Spearman, es defineix el coeficient

de fiabilitat d’un test  com la correlació entre les puntuacions obtingudes

per un grup de subjectes en dues formes paral·leles del test.

Segons la definició de formes paral·leles d’un test de la TCT, si un test tingués

una fiabilitat perfecta, les puntuacions obtingudes per un subjecte en les dues

formes paral·leles del test haurien de ser idèntiques i, per tant, la correlació en-

tre les puntuacions d’un grup de subjectes en aquestes dues formes paral·leles

del test seria 1 ( ). Qualsevol valor inferior a 1 haurà de ser degut als

errors aleatoris propis de l’instrument de mesura.

A partir de la definició anterior del coeficient de fiabilitat, i tenint en compte

els supòsits de la TCT, també podem expressar el coeficient de fiabilitat com

el quocient entre la variància de les puntuacions veritables i la variància de

les puntuacions empíriques. En aquest sentit, el coeficient de fiabilitat es pot

interpretar com la proporció de variància de les puntuacions veritables ( )

que hi ha en la variància de les puntuacions empíriques ( ):

Podem deduir fàcilment, de l’expressió anterior i de les conseqüències deriva-

des de la TCT, que aquest coeficient de fiabilitat serà igual a 1 menys la pro-

porció de la variància dels errors ( ) que hi ha en la variància de les puntu-

acions empíriques.

Un índex directament relacionat amb el coeficient de fiabilitat és l’índex de

fiabilitat ( ), que es defineix com la correlació entre les puntuacions empí-

riques d’un test i les puntuacions veritables. Aquest índex de fiabilitat és igual

a l’arrel quadrada del coeficient de fiabilitat:
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A l’hora d’interpretar el valor del coeficient de fiabilitat no hi ha un criteri

únic i universalment acceptat com a adequat. Evidentment, valors propers a

0 denotaran una alta proporció de la variància dels errors en la variància de

les puntuacions empíriques i, per tant, posaran de manifest que l’instrument

utilitzat no és fiable, mentre que valors propers a 1 mostraran una baixa pro-

porció de la variància dels errors en la variància de les puntuacions empíriques

i, en conseqüència, ens permetran interpretar que el test utilitzat és fiable.

Ara bé, el significat d’aquesta variància d’error difereix amb relació al tipus

d’estratègia que s’ha utilitzat per a valorar la fiabilitat (aquestes estratègies es

descriuen en els propers apartats). Cohen i Swerlik (2009) proposen que si s’ha

utilitzat l’estratègia de test-retest la variància d’error serà deguda fonamental-

ment a les diferents administracions del test, si s’ha utilitzat l’estratègia de for-

mes paral·leles l’error es pot atribuir a la construcció del test o bé a les diferents

administracions i si s’ha valorat la fiabilitat a partir de la consistència del test

la variància d’error pot ser deguda a la construcció del test.

Tret dels casos extrems, la determinació del valor mínim acceptable del coe-

ficient de fiabilitat depèn de factors que poden influir en aquest valor, com

la longitud del test o el procediment empíric o l’estratègia utilitzada per a

calcular-lo, tal com s’ha comentat en el paràgraf anterior. De totes maneres,

s’han intentat establir certs criteris generals que ens poden servir de referèn-

cia. Així, en el seu text clàssic, Nunnally (1978) considera que el valor mínim

acceptable del coeficient de fiabilitat estaria en 0,70, sobretot en un context

de recerca bàsica. En canvi, en un context aplicat, com l’escolar o el clínic,

la fiabilitat cal que sigui més elevada, situant-la per sobre de 0,80 o 0,90. En

aquests àmbits és necessari tenir en compte que en aquests àmbits les conse-

qüències de la precisió dels instruments de mesura utilitzats poden ser decisi-

ves per als subjectes avaluats (pensem en els tests de diagnòstic clínic, o en els

d’intel·ligència en població infantil per a determinar la necessitat de classes

especials per als infants). Murphy i Davidshofer (2005) afirmen que en qual-

sevol context d’avaluació, una fiabilitat per sota de 0,6 es consideraria baixa i

inacceptable. Kapplan i Saccuzo (2009) van una mica més enllà i suggereixen

que coeficients de fiabilitat que oscil·len entre 0,7 i 0,8 són prou bons per a la

majoria de les vegades en què els test s’utilitzen per a fins de recerca.

Altres autors consideren que un coeficient de fiabilitat molt proper a 1 pot

significar que els ítems que componen el test són redundants en avaluar certs

elements o factors del constructe mesurat i, per tant, no aporten informació

rellevant respecte a altres elements o factors d’aquest constructe, la qual cosa

tampoc no es pot considerar adequada.
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Sense voler establir criteris estrictes i tenint en consideració tot el que s’ha

exposat fins ara, podríem concloure que de manera general podem interpretar

com una fiabilitat adequada valors del coeficient de fiabilitat dins l’interval

de 0,70 a 0,95.

1.3. Tipus d’errors de mesura

Fins ara només ens hem referit a un tipus d’error: l’error de mesura, però cal

mencionar que aquest no és l’únic error descrit en l’àmbit de la psicometria,

sinó que també podem fer referència a l’error d’estimació, a l’error de substi-

tució i a l’error de predicció.

Aquests errors estan relacionats amb les puntuacions dels subjectes considera-

des individualment. Així, l’error de mesura és, tal com el definirem tot seguit,

la diferència entre la puntuació obtinguda per un subjecte en el test i la seva

puntuació veritable en la característica mesurada per aquest test. Ara bé, si

considerem els errors no individualment sinó amb relació a un grup o mostra

de subjectes, podem obtenir els anomenats errors típics, que són les desviaci-

ons típiques d’aquests errors calculades a partir de les puntuacions de tots els

subjectes de la mostra.

Podem doncs definir més formalment aquests diferents tipus d’errors, els seus

errors típics associats i les fórmules que els expressen.

• Error�de�mesura. Definim l’error de mesura com la diferència entre la

puntuació empírica d’un subjecte (X) i la seva puntuació veritable (V).

L’error�típic�de�mesura és la desviació típica dels errors de mesura, i el

podem expressar com:

• Error�d’estimació�de� la�puntuació�veritable. L’error d’estimació de la

puntuació veritable es defineix com la diferència entre la puntuació veri-

table d’un subjecte i la seva puntuació veritable pronosticada mitjançant

el model de la regressió (V’).

La desviació típica d’aquests errors d’estimació s’anomena error� típic

d’estimació i es pot obtenir amb l’expressió següent:

• Error�de�substitució. Es defineix l’error de substitució com la diferència

entre les puntuacions d’un subjecte en dues formes paral·leles d’un test

o, dit d’una altra manera, l’error que es comet en substituir la puntuació
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d’un subjecte en un test (X1) per la puntuació obtinguda en una forma

paral·lela d’aquest mateix test (X2).

S’anomena error� típic� de� substitució la desviació típica dels errors de

substitució, i el podem expressar de la manera següent:

• Error�de�predicció. L’error de predicció podem definir-lo com la diferèn-

cia entre la puntuació d’un subjecte en un test (X1) i la puntuació pronos-

ticada en aquest test (X’1) a partit d’una forma paral·lela X2. Seria l’error

que cometríem si substituíssim la puntuació d’un subjecte en un test per

la puntuació pronosticada a partir d’una forma paral·lela d’aquest test

En aquest sentit, X’1 serà la puntuació pronosticada mitjançant la recta

de regressió de X1 sobre X2, i la podem expressar a partir del model lineal

general adaptat a aquest context com:

Definim l’error�típic�de�predicció com la desviació típica dels errors de

predicció, i el podem expressar com:
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2. Equivalència de les mesures: mètode de les formes
paral·leles

De la definició i les fórmules del coeficient de fiabilitat no es pot extreure di-

rectament cap procediment que ens permeti calcular-ne el valor per a una de-

terminada mostra de subjectes. Així, l’estimació empírica del valor del coefici-

ent de fiabilitat cal obtenir-la mitjançant alguna estratègia que ens permeti o

bé comparar les puntuacions dels mateixos subjectes en dues administracions

del mateix test o en dues formes paral·leles del test, o bé analitzar les puntua-

cions d’un grup de subjectes en els diferents ítems del test.

Dels procediments empírics per a l’obtenció del coeficient de fiabilitat, el

que es deriva directament de la TCT és l’anomenat mètode�de� les� formes

paral·leles, que consisteix en el càlcul del coeficient de correlació de Pearson

entre les puntuacions d’una àmplia mostra de subjectes representativa de la

població diana del test, en dues formes paral·leles d’un test prèviament obtin-

gudes. Si, tal com es pot derivar de la definició de formes paral·leles d’un test,

aquestes mesuren exactament el mateix constructe, exactament amb la matei-

xa precisió, les diferències que podrem observar entre les puntuacions d’uns

mateixos subjectes en les dues formes han de ser conseqüència dels errors de

mesura del test i, per tant, aquest procediment ens proporcionarà un indica-

dor adequat de la magnitud d’aquests errors de mesura, o sigui de la precisió

o fiabilitat del test.

De fet, aquest indicador també serà representatiu del grau d’equivalència de

les dues formes paral·leles del test, i en aquest sentit també rep el nom de

coeficient�d’equivalència.

La seva fórmula serà la del coeficient de correlació de Pearson aplicat a aquest

cas:

Hem designat el coeficient de fiabilitat del test amb la notació de  i no la

de  perquè estem obtenint aquest coeficient de fiabilitat per a una mostra

concreta de subjectes, i per tant ens situem en un nivell empíric i no en un

nivell teòric com hem fet en els apartats anteriors en presentar les bases i de-

finicions de la fiabilitat i dels seus errors. Aquesta notació, que podem definir

Lectura de la fórmula

: coeficient de fiabilitat del
test.

: coeficient de correlació
de Pearson
x1 i x2: puntuacions obtingu-
des pels subjectes en cada una
de les dues formes paral·leles
del test.

(1)Aplicada a una mostra concreta
de subjectes.
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com a mostral1, és la que continuarem utilitzant en els apartats següents, ja

que en tots ells es presenten els procediments empírics per a l’obtenció del

coeficient de fiabilitat i altres indicadors relacionats amb aquest.

La dificultat principal per a l’aplicació del mètode de les formes paral·leles

recau en l’elaboració d’aquestes dues formes d’un test. Sovint resulta realment

molt difícil construir dos tests que estiguin formats per ítems que puguin ser

aparellats en funció de la seva total equivalència com requereix el concepte i

la definició de formes paral·leles.

Els altres procediments per a l’obtenció del coeficient de fiabilitat es deriven

dels dos vessants que podem considerar inherents al concepte de fiabilitat,

l’estabilitat temporal i la consistència interna.
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3. Estabilitat de les mesures: mètode test-retest

Un instrument de mesura fiable ha de proporcionar valors estables en diferents

mesures dels mateixos subjectes obtingudes seqüencialment. Així, si mesurem

un tret de personalitat suposadament estable d’uns mateixos subjectes en dos

moments diferents amb el mateix test, el coeficient de correlació entre les seves

puntuacions serà un bon indicador d’aquesta estabilitat del test i, per tant, de

la seva fiabilitat.

Aquest mètode d’obtenció del coeficient de fiabilitat d’un test s’anomena mè-

tode�test-retest i consisteix en l’aplicació del test a una mateixa mostra de

subjectes en dos moments diferents. Es calcula a partir del valor del coeficient

de correlació de Pearson entre les puntuacions dels subjectes en aquests dos

moments. La fórmula és exactament la mateixa que s’ha aplicat en l’apartat

anterior per al cas de les formes paral·leles, únicament amb la diferència que

en el test-retest x1 i x2 són les puntuacions obtingudes pels subjectes els dos

cops que se’ls ha administrat el test.

L’avantatge d’aquest mètode és que no requereix dues formes diferents del test

amb totes les dificultats que això comporta, i el seu inconvenient principal és

que cal administrar dues vegades el mateix test als mateixos subjectes. Aquest

fet pot comportar factors que distorsionin les puntuacions dels subjectes en

la segona administració. Així, si els subjectes encara recorden el contingut del

test, segurament el seu rendiment es veurà millorat respecte a la primera ad-

ministració. En aquest sentit, un factor crucial per a una aplicació correcta

d’aquest mètode és determinar l’interval temporal que cal deixar entre les dues

administracions del test. Aquest interval temporal no pot ser ni tan curt que

provoqui els efectes comentats anteriorment, ni tan ampli que es puguin do-

nar canvis naturals (maduratius, evolutius o circumstancials) del tret o cons-

tructe mesurat que modifiquin les puntuacions dels subjectes en aquesta se-

gona administració del test.
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4. Consistència interna

Tal com s’ha dit anteriorment, un instrument de mesura fiable es caracteritza

per una estabilitat temporal elevada i per una consistència interna adequada.

La consistència interna fa referència al grau en què cada una de les parts de

què es compon l’instrument és equivalent a la resta. Aquest principi aplicat al

cas dels tests estarà determinat pel grau en què cada ítem, com a part bàsica

constitutiva d’aquest, mostra una equivalència adequada a la resta d’ítems,

o sigui que mesura amb el mateix grau el constructe mesurat. Així, si hi ha

una equivalència elevada entre els ítems del test, se suposa que les respostes

dels subjectes a aquests diferents ítems estaran altament correlacionades, i les

diferents parts en què puguem dividir el test també mostraran aquesta elevada

covariació.

Per posar un exemple, tot i les evidents diferències que es poden establir amb el cas dels
tests, la consistència interna d’una cinta mètrica queda garantida si cada una de les seves
parts (suposem els diferents centímetres que la componen) és equivalent a la resta. Així,
podrem dividir la cinta en diferents parts iguals (dues, tres etc.), i cada una mesurarà
exactament el mateix. Evidentment, aquesta exactitud en la consistència interna de la
cinta mètrica és pràcticament impossible d’assolir en el cas dels tests, però l’exemple pot
servir per a situar adequadament el concepte de consistència interna referit al cas de la
construcció d’instruments de mesura en psicologia.

4.1. Mètode de les dues meitats

Pot derivar-se fàcilment a partir del que s’ha exposat en l’apartat anterior que,

si dividim un test en dues meitats, aquestes han de ser equivalents per a ga-

rantir una consistència interna adequada. El grau d’equivalència de les dues

meitats es pot avaluar calculant la correlació entre les puntuacions dels sub-

jectes en aquestes dues meitats. Així, la correlació entre les puntuacions d’un

grup de subjectes en les dues meitats en què podem dividir un test serà un in-

dicador del grau de la seva consistència interna, i per tant de la seva fiabilitat.

Aquest és el principi en què es basa el mètode�de�les�dues�meitats que presen-

ta l’avantatge respecte als mètodes anteriors que requereix una sola aplicació

del test en una mostra de subjectes.

A l’hora de decidir com fer aquesta partició del test en dues meitats, cal tenir en

compte que si ho fem, per exemple, deixant els primers ítems en una meitat i

els darrers en l’altra, poden posar-se en joc factors que alterin l’equivalència del

rendiment dels subjectes en les dues meitats. Així, és conegut que els subjectes

acostumen a prestar més atenció als primers ítems d’un test, amb la millora

consegüent del seu rendiment, o són més sincers en les respostes. Aquests

possibles factors incidirien en una manca de consistència interna del test, no

producte dels errors de mesura aleatoris propis de la fiabilitat del test, sinó
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d’errors de mesura sistemàtics independents d’aquesta fiabilitat, ja que una

de les dues meitats del test estaria afavorida per un rendiment millor o més

acurat dels subjectes.

Per a evitar factors com els comentats anteriorment, habitualment es divideix

el test en dues meitats, deixant els ítems parells en una meitat i els imparells

en l’altra. Amb aquest procediment s’eviten bona part d’aquests factors i es

garanteix de manera més probable l’equivalència entre les dues meitats.

4.1.1. Spearman-Brown

Com es comentarà més abastament en els propers apartats, el nombre d’ítems

que componen un test incideix en la seva fiabilitat. Així, essent constants al-

tres factors, com més ítems conté un test més elevada n’és la fiabilitat. Aquest

efecte de la longitud d’un test sobre el coeficient de fiabilitat cal tenir-lo pre-

sent en aplicar el mètode de les dues meitats. Per tant, si calculem el coeficient

de correlació entre el total de les puntuacions dels subjectes en els ítems parells

d’una banda i, d’una altra, el total de les seves puntuacions en els ítems impa-

rells, i a partir d’aquest coeficient de correlació quantifiquem la fiabilitat del

test, aquest valor estarà esbiaixat negativament, ja que el calcularem a partir

de la correlació entre la meitat del nombre total d’ítems del test. Aquest fet

significa que cal corregir aquest coeficient de correlació per a obtenir el coe-

ficient de fiabilitat de la totalitat del test. Aquesta correcció és denomina de

Spearman-Brown, i és un cas concret de la fórmula del mateix nom que s’aplica

per a obtenir la fiabilitat d’un test un cop aquest s’ha allargat o escurçat, afe-

gint o eliminant una determinada quantitat d’ítems:

La fórmula per a l’obtenció del coeficient de fiabilitat d’un test a partir del

mètode de les dues meitats amb la correcció de Spearman-Brown és:

Exemple

En la taula següent tenim les puntuacions de vuit subjectes en un test de sis ítems dico-
tòmics:

Taula 1

Subjectes Ítems

1 2 3 4 5 6

A 1 1 1 1 0 1

B 0 1 1 1 1 0

C 1 1 0 1 1 0

D 1 1 1 1 1 1

E 1 1 1 1 1 1

Lectura de la fórmula

: coeficient de fiabilitat del
test.

: coeficient de correlació de
Pearson entre el sumatori de
les puntuacions dels ítems pa-
rells i les dels ítems imparells.
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Subjectes Ítems

1 2 3 4 5 6

F 0 1 1 0 0 0

G 0 1 1 0 1 0

H 1 0 1 0 0 0

 
 
Per obtenir el coeficient de fiabilitat del test pel mètode de les dues meitats, en primer
lloc calculem el sumatori de les puntuacions en els ítems parells per cada subjecte d’una
banda, i de l’altra el sumatori dels seus ítems imparells, i obtenim el coeficient de corre-
lació entre aquestes dues distribucions de valors:

Taula 2

Subjectes Ítems parells Ítems imparells

A 3 2

B 2 2

C 2 2

D 3 3

E 3 3

F 1 1

G 1 2

H 0 2

 
 
Aplicant la fórmula del coeficient de correlació de Pearson entre els ítems parells i els
imparells, obtenim un coeficient igual a 0,62 ( ).

Un cop calculat aquest valor, apliquem la fórmula de Spearman-Brown per obtenir el
coeficient de fiabilitat del test:

El coeficient de fiabilitat del test és de 0,76.

4.1.2. Rulon

La fórmula de Rulon (1939) per a calcular la fiabilitat d’un test també parteix

de la seva divisió en dues meitats. Es basa en el supòsit que, si les dues mei-

tats són paral·leles, les puntuacions dels subjectes en cada una només poden

diferir com a conseqüència dels errors aleatoris. Per tant, la variància de les

diferències entre aquestes dues meitats serà una estimació de la variància dels

errors, i podrem substituir la variància dels errors de la fórmula del coeficient

de fiabilitat derivada de la TCT per la variància de les diferències.

Així, doncs, la fórmula de Rulon és la següent:
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Exemple

Si apliquem la fórmula de Rulon a l’exemple de l’apartat anterior necessitarem calcular:

Taula 3

Subjectes Ítems parells Ítems imparells Diferència P–I Total

A 3 2 1 5

B 2 2 0 4

C 2 2 0 4

D 3 3 0 6

E 3 3 0 6

F 1 1 0 2

G 1 2 –1 3

H 0 2 –2 2

 
 
Després de calcular la variància de les diferències , i la variància de les pun-

tuacions totals , podem aplicar la fórmula de Rulon:

El coeficient de fiabilitat del test, obtingut amb la fórmula de Rulon és de 0,69.

4.1.3. Gutman-Flanagan

Tant Flanagan (1937) com Gutman (1945) van obtenir una fórmula equivalent

a la de Rulon, a partir de les variàncies dels ítems parells i imparells. Es basa

en el mateix principi que l’anterior, però resulta més senzilla d’obtenir:

Lectura de la fórmula

: variància de les diferències
entre les puntuacions dels sub-
jectes en les dues meitats del
test.

: variància de les puntuaci-
ons totals dels subjectes en el
test.

Exemple

Aplicant la fórmula de Gutman-Flanagan a l’exemple anterior, tenim:

Taula 4

Subjectes Ítems parells Ítems imparells Total

A 3 2 5

B 2 2 4

C 2 2 4

Lectura de la fórmula

: variància de les puntuaci-
ons dels subjectes en els ítems
parells del test.

: variància de les puntuaci-
ons dels subjectes en els ítems
imparells del test.

: variància de les puntuaci-
ons totals dels subjectes en el
test.
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Subjectes Ítems parells Ítems imparells Total

D 3 3 6

E 3 3 6

F 1 1 2

G 1 2 3

H 0 2 2

 
 
Calculant les diferents variàncies obtenim:

Variància de les puntuacions en els ítems parells: .

Variància de les puntuacions en els ítems imparells: .

Variància de les puntuacions totals en el test: .

I per tant:

Com podem observar, el valor del coeficient de fiabilitat, calculat a partir de l’expressió
de Gutman-Flanagan, és exactament igual a l’obtingut amb la fórmula de Rulon, com
no podia ser d’altra manera, ja que com hem dit les dues fórmules són equivalents. Tant
l’una com l’altra proporcionen un coeficient de fiabilitat del test igual a 0,69.

4.2. Covariació entre els ítems

Si, tal com s’ha comentat anteriorment, la consistència interna d’un test fa re-

ferència al grau en què cada una de les parts o ítems de què es compon és equi-

valent a la resta, la covariació entre aquests ítems també ens proporcionarà

un indicador adequat d’aquesta consistència interna. De fet, aquest procedi-

ment és una extensió dels procediments anteriors de la divisió del test en dues

meitats, en el cas límit de dividir-lo en tantes parts com ítems el componen.

Així, cada ítem representarà una part equivalent del conjunt de tots, o sigui

del test o escala total. De la mateixa manera que les dues parts del test han

de mantenir una correlació elevada entre elles per a garantir la consistència

interna del conjunt, cada ítem també ha de mostrar una covariació adequada

a la resta dels ítems per a assolir la mateixa garantia de consistència interna.

4.2.1. Coeficient alfa de Cronbach

El coeficient alfa (α) de Cronbach (1951) expressa la consistència interna d’un

test, a partir de la covariació entre els seus ítems. Com més elevada sigui la

proporció de la covariació entre aquests ítems respecte a la variància total del

test, més elevat serà el valor del coeficient alfa (α) de Cronbach, i més elevada

la seva fiabilitat.
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Hi ha diferents fórmules per a obtenir el valor del coeficient alfa, essent la més

àmpliament utilitzada la que es deriva del càlcul de les variàncies de cada ítem

i de la variància de les puntuacions totals en el test.

Aquesta fórmula és la següent:

En el nostre exemple:

Taula 5

Subjectes Ítems

1 2 3 4 5 6 x

A 1 1 1 1 0 1 5

B 0 1 1 1 1 0 4

C 1 1 0 1 1 0 4

D 1 1 1 1 1 1 6

E 1 1 1 1 1 1 6

F 0 1 1 0 0 0 2

G 0 1 1 0 1 0 3

H 1 0 1 0 0 0 2

Variàncies 0,234 0,109 0,109 0,234 0,234 0,234 2,25

 
 

D’altra banda, la fórmula del coeficient alfa que es deriva directament de la

covariància entre els diferents ítems és expressada per:

Lectura de la fórmula

n: nombre d’ítems del test.

: sumatori de les variànci-

es dels n ítems.

: variància de les puntuaci-
ons totals en el test.

Així, en l’exemple exposat anteriorment, calcularem la variància de les puntuacions totals
en el test (x), i les covariàncies entre els diferents ítems:

Lectura de la fórmula

n: nombre d’ítems del test.

: sumatori de les
covariàncies dels n ítems.

: variància de les puntuaci-
ons en el test.
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Taula 6

Subjectes Ítems

1 2 3 4 5 6 x

A 1 1 1 1 0 1 5

B 0 1 1 1 1 0 4

C 1 1 0 1 1 0 4

D 1 1 1 1 1 1 6

E 1 1 1 1 1 1 6

F 0 1 1 0 0 0 2

G 0 1 1 0 1 0 3

H 1 0 1 0 0 0 2

 
 
Les covariàncies entre els sis ítems són:

Taula 7

Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6

Ítem�1 –0,047 –0,047 0,109 –0,016 0,141

Ítem�2 –0,047 –0,016 0,078 0,078 0,047

Ítem�3 –0,047 –0,016 –0,047 –0,047 0,047

Ítem�4 0,109 0,078 –0,047 0,109 0,141

Ítem�5 –0,016 0,078 –0,047 0,109 0,016

Ítem�6 0,141 0,047 0,047 0,141 0,016

 
 
i el seu sumatori:

mentre que la variància de les puntuacions totals:  2,25.

Per tant:

La fórmula del coeficient alfa també es pot expressar en funció del quocient

entre la mitjana de les covariàncies i la mitjana de les variàncies dels diferents

ítems del test. Aquest quocient, que designen com a r1, constitueix una esti-

mació de la fiabilitat de cada ítem. En aquest sentit, la fórmula del coeficient

alfa a partir de r1 és una aplicació de la correcció de Spearman-Brown, que hem
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comentat per al cas de les dues meitats, a partir de l’estimació de la fiabilitat de

cada ítem, tenint en compte que si tenim n ítems és com si haguéssim allargat

n cops l’ítem inicial.

Per al nostre exemple, la mitjana de les covariàncies és d’1,094/30, mentre que la mitjana
de les variàncies és d’1,154/6.

Per tant,  i el valor de α:

Com podem observar i com no podia ser d’altra manera, totes les diferents fórmules
de càlcul del coeficient alfa de Cronbach aplicades a les dades del nostre exemple ens
proporcionen el mateix valor.

4.2.2. Inferències sobre α

Un cop hem obtingut el valor del coeficient alfa de Cronbach per a una mos-

tra determinada de subjectes, podem estar interessats a comprovar-ne la sig-

nificació estadística o a determinar entre quins valors pot fluctuar aquest co-

eficient en la població. D’altra banda, també pot interessar-nos comparar dos

coeficients alfa obtinguts en dues mostres independents o bé obtinguts en la

mateixa mostra per a determinar si la diferència entre ells és estadísticament

significativa.

Contrast per un sol coeficient

Kristof (1963) i Feldt (1965) van proposar un estadístic de contrast per tal de

comprovar si un determinat valor del coeficient alfa pot ser compatible amb

un cert valor poblacional. Així, podem analitzar si aquest valor d’alfa és esta-

dísticament significatiu, o sigui si podem descartar la hipòtesi segons la qual

el seu valor en la població és 0, o bé podem analitzar si aquest valor difereix

significativament o no d’un determinat valor fixat prèviament en la població.

L’estadístic de contrast és:

I es distribueix segons una distribució F de Snedecor amb (N – 1) i (n – 1)(N

– 1) graus de llibertat.

Podem aplicar aquest estadístic de contrast al nostre exemple del test de sis ítems que ens
ha donat un valor d’alfa de 0,583, obtingut en una mostra de vuit subjectes.

La hipòtesi nul·la que plantejarem és la que aquest coeficient alfa és igual a 0 en la po-
blació, cas més habitual i que comporta la no significació estadística d’aquest coeficient,

Lectura de la fórmula

N: nombre de subjectes.
n: nombre d’ítems.

: valor d’alfa en la població.
: valor d’alfa calculat en la

mostra.
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mentre que l’alternativa representarà la desigualtat respecte al valor 0, i per tant la seva
significació estadística.

Els passos a seguir en aquest contrast seran:

Hipòtesi nul·la: α = 0

Hipòtesi alternativa: α ≠ 0

Càlcul de l’estadístic de contrast:

Valors crítics de la distribució F de Snedecor amb 7 (N – 1) i 35 ((n – 1)(N – 1)) graus de
llibertat, per a un nivell de confiança del 95% i contrast bilateral són:

F0,975(7,35) ≈ 2,62 i F0,025(7,35) ≈ 0,232

Com que el valor de l’estadístic de contrast obtingut (2,398) es troba dins de l’interval
comprès entre els valors crítics 2,62 i 0,23, acceptem la hipòtesis nul·la i podem concloure
que, a partir de les nostres dades i amb un nivell de confiança del 95%, no tenim prou
evidències per a descartar que el valor del coeficient alfa en la població és de 0, i per tant
aquest coeficient no és estadísticament significatiu.

Com a derivació senzilla del que s’ha exposat en aquest apartat, també podem determi-
nar l’interval de confiança pel valor del coeficient alfa obtingut. En aquest sentit, en la
fórmula de l’estadístic de contrast, només cal substituir els valors crítics de la distribució
F i aïllar els valors de α:

(2)Nota

La interpretació d’aquests valors anirà en el sentit de considerar que, amb un

nivell de confiança del 95%, els valors del coeficient alfa en la població esta-

ran compresos entre –0,09 i 0,90. Un cop establert aquest interval de confian-

ça, podríem resoldre l’acceptació o no de qualsevol valor del coeficient en la

hipòtesi nul·la del contrast corresponent. Així, si el valor del coeficient alfa

poblacional plantejat en la hipòtesi nul·la cau dins de l’interval de confiança,

no podem descartar la certesa d’aquesta hipòtesi nul·la, mentre que si no hi

cau, podrem descartar-la i acceptar la hipòtesi alternativa per al nivell de con-

fiança establert.

En el nostre exemple, com que el valor de 0 del coeficient està comprès en

l’interval (entre –0,09 i 0,90) no podem rebutjar la hipòtesi nul·la, tal com

ja hem vist anteriorment. Es deriva directament de l’anterior el fet que si un
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coeficient alfa empíricament obtingut no es troba comprès en l’interval de

confiança construït, queda determinada la seva significació estadística sense

necessitat de dur a terme el contrast per una hipòtesi nul·la igual a 0.

Contrast per a dos coeficients en mostres independents

També podem estar interessats a comprovar si dos coeficients alfa obtinguts en

mostres diferents de subjectes són iguals o no. Per respondre aquesta qüestió

aplicarem un contrast per a dos coeficients en mostres independents. Feldt

(1969) va proposar l’estadístic w, que permet determinar si la diferència entre

els dos coeficients és estadísticament significativa:

en què w es distribueix segons una F de Snedecor amb (N1 – 1) i (N2 – 1) graus

de llibertat.

Podem dur a terme aquest contrast per al nostre exemple amb un nivell de

confiança del 95%, suposant que s’ha administrat el mateix test a una mostra

de deu subjectes i que hem obtingut un coeficient alfa de 0,65. Farem el con-

trast seguint aquests passos:

Hipòtesi nul·la:  = 

Hipòtesi alternativa:  ≠ 

Càlcul de l’estadístic de contrast: 

Valors crítics de la distribució F de Snedecor amb 7 (N1) i 9 (N2) graus de lli-

bertat, per a un nivell de confiança del 95% i contrast bilateral són:

F0,975(7,9) = 4,20 i F0,025(7,9) = 0,21

Lectura de la fórmula

 i : coeficients obtinguts
en cada una de les dues mos-
tres.
N1 i N2: grandàries d’aquestes
mostres.

Com que el valor de l’estadístic de contrast obtingut (1,19) cau dins de

l’interval comprès entre els valors crítics (0,21 i 4,20), no tenim prou evidèn-

cies per a rebutjar la hipòtesi nul·la, i per tant hem de concloure que la dife-

rència entre els dos coeficients no és estadísticament significativa.

Contrast per a dos coeficients en mostres dependents

És habitual que els dos coeficients alfa obtinguts s’hagin calculat a partir de

la mateixa mostra de subjectes. Més poc freqüent és que s’hagin obtingut

a partir de dues mostres de subjectes relacionats entre ells per algun criteri

d’aparellament (per exemple, parelles de bessons, pare-mare). Tanmateix, tant

en un supòsit com en l’altre, anomenen el disseny demostres dependents. Seria

Lectures recomanades

Woodruff i Feldt (1986) van
fer extensiu el contrast an-
terior al cas de més de dos
coeficients comparats si-
multàniament. No ens este-
nem en aquesta qüestió, ja
que la seva aplicació no és
tan freqüent, però remetem
l’estudiant interessat als tex-
tos de Muñiz (2003), i Barbe-
ro, Vila i Suárez (2003), en
què pot trobar el seu desen-
volupament clarament expli-
cat.
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el cas, per exemple, si apliquéssim un disseny experimental de mesures repeti-

des, i administréssim el mateix test a un sol grup de subjectes en dos moments

diferents. En aquest sentit, podríem comparar els dos coeficients alfa obtinguts

per a determinar la possible diferència estadísticament significativa entre ells.

Feldt (1980) va proposar un estadístic de contrast per a comparar dos coefici-

ents alfa obtinguts en mostres dependents:

Per a il·lustrar l’aplicació d’aquest contrast podem considerar que el test utilitzat en els
apartats anteriors l’hem administrat de nou una segona vegada a la mateixa mostra de
vuit subjectes.

En la taula següent tenim les puntuacions d’aquests subjectes les dues vegades en què
se’ls ha administrat el test.

Taula 8

Ocasió 1 Ocasió 2

Ítems Ítems

Subjectes 1 2 3 4 5 6 x1 1 2 3 4 5 6 x2

A 1 1 1 1 0 1 5 1 1 0 1 0 1 4

B 0 1 1 1 1 0 4 0 1 0 1 1 0 3

C 1 1 0 1 1 0 4 1 1 0 1 1 0 4

D 1 1 1 1 1 1 6 1 1 0 1 1 1 5

E 1 1 1 1 1 1 6 1 1 0 1 1 1 5

F 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1

G 0 1 1 0 1 0 3 0 1 0 0 1 0 2

H 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1

 
 
 
A partir d’aquestes dades, calculem el coeficient alfa per a la segona administració del
test (  0,718), i la correlació entre les puntuacions totals dels subjectes aquestes dues
vegades ( ).

El contrast, per a determinar la possible diferència estadísticament significativa entre els
dos coeficients alfa, amb un nivell de confiança del 95%, seguirà els passos següents:

Hipòtesi nul·la:  = 

Hipòtesi alternativa:  ≠ 

Càlcul de l’estadístic de contrast:

Lectura de la fórmula

t: es distribueix segons una dis-
tribució t de Student amb N –
2 graus de llibertat.

 i : valors dels dos coefi-
cients alfa.
N: nombre de subjectes de la
mostra.

: correlació entre les puntu-
acions dels subjectes en les du-
es administracions del test.
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Valors crítics de la distribució t de Student amb 6 (N – 2) graus de llibertat, per a un nivell
de confiança del 95% i contrast bilateral són:

t0,975(6) = 2,447 i t0,025(6) = –2,447

Com que l’estadístic de contrast obtingut (–3,41) queda fora de l’interval entre els valors
crítics (entre –2,447 i 2,447), podem rebutjar la hipòtesi nul·la i acceptar l’alternativa, i
concloure que amb un nivell de confiança del 95% la diferència entre els dos coeficients
alfa és estadísticament significativa.

Com en el cas de dues mostres independents, Woodruff i Feldt (1986) també

van fer extensiu el contrast anterior a més de dos coeficients comparats simul-

tàniament en mostres dependents. Es pot consultar el seu desenvolupament

en els mateixos textos citats per a mostres independents.

4.2.3. Kuder-Richardson

Uns quants anys abans que Cronbach proposés el coeficient alfa com a indi-

cador de la consistència interna d’un test, Kuder i Richardson (1937) van pre-

sentar dues fórmules de càlcul d’aquest indicador que de fet són casos particu-

lars d’α quan els ítems són dicotòmics. Aquestes dues fórmules són conegudes

com a KR20 i KR21.

Quan els ítems d’un test són dicotòmics i es codifiquen les dues alternatives

de resposta possibles com a 0 i 1, la variància d’un ítem és igual a la proporció

de zeros per la proporció d’uns. Si el test és de rendiment i les respostes als

diferents ítems són correctes o incorrectes, habitualment es codifiquen amb un

1 les respostes correctes i amb un 0 les incorrectes. En aquest cas, la variància

de l’ítem serà igual a la proporció de subjectes que encerten l’ítem (pj) per la

proporció de subjectes que no l’encerten (qj). De la mateixa manera, si el test és

de personalitat i no hi ha respostes correctes ni incorrectes, però es codifiquen

amb un 1 els subjectes que responen sí i amb un 0 els que responen no, la

variància de l’ítem serà la proporció de subjectes que responen sí (pj) per la

proporció de subjectes que responen no (qj). En tots dos casos .

Tenint en compte aquesta igualtat, la fórmula del KR20 simplement substitueix,

en la del coeficient alfa de Cronbach, el sumatori de les variàncies dels ítems

pel sumatori dels productes pj per qj:

En cas que tots els ítems tinguessin la mateixa dificultat, o que el nombre

de subjectes que responen sí es mantingués constant per a tots els ítems, el

producte pj per qj seria igual per a tots ells, i el seu sumatori seria igual a la

mitjana del test menys aquesta mitjana al quadrat dividida pel nombre d’ítems
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(n). Aquesta nova igualtat permet reformular el KR20 per al cas en què tots els

ítems tinguin la mateixa dificultat o el nombre de subjectes que responen sí

es mantingui constant per a tots els ítems. Aquesta reformulació és el KR21.

Si apliquem aquestes fórmules al nostre exemple, obtenim els resultats següents:

Taula 9

Subjectes Ítems

1 2 3 4 5 6 x

A 1 1 1 1 0 1 5

B 0 1 1 1 1 0 4

C 1 1 0 1 1 0 4

D 1 1 1 1 1 1 6

E 1 1 1 1 1 1 6

F 0 1 1 0 0 0 2

G 0 1 1 0 1 0 3

H 1 0 1 0 0 0 2

pjqj 0,234375 0,109375 0,109375 0,234375 0,234375 0,234375

 
 

 2,25

Com podem comprovar, el KR20 proporciona un resultat idèntic al del coeficient alfa,
mentre que el KR21 dóna un resultat inferior, ja que en el nostre exemple no tots els ítems
tenen la mateixa dificultat. En aquest sentit, el càlcul del KR21 no seria adequat per a
aquest cas.
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5. Factors que afecten la fiabilitat

La fiabilitat d’un test depèn de factors com ara la variabilitat de les puntuacions

del test, el nombre total d’ítems del test o bé les característiques dels ítems

que el componen, entre altres. A continuació, es veuran aquests tres aspectes:

variabilitat, longitud i característiques dels ítems.

a)�Variabilitat

En els apartats previs s’ha abordat la fiabilitat a partir del càlcul del coeficient

de correlació entre dos tests paral·lels, entre dues administracions del test en

dos moments temporals diferents o entre diferents parts del test. Cal tenir en

compte, però, que el coeficient de correlació és sensible al rang i variabilitat de

les dades. El que s’observa és que quan mantenim la resta de factors constants,

si s’augmenta la variabilitat de les dades, el coeficient de correlació augmenta.

Per la qual cosa, en els casos en què hi hagi una alta variabilitat en les puntu-

acions del test, el coeficient de fiabilitat serà més alt. D’això es desprèn que

un test no té un coeficient de fiabilitat únic i fix, sinó que depèn de les carac-

terístiques de la mostra sobre la qual es calcula. Així, per contra, si la mostra

és homogènia i les puntuacions empíriques que s’obtenen presenten una va-

riabilitat baixa, el coeficient de fiabilitat serà més baix.

En aquest punt, val la pena recordar les paraules de Crocker i Algina (1986)

quan diuen que no es pot afirmar que un test és fiable o no ho és, sinó que

la fiabilitat és una propietat de les puntuacions obtingudes en el test a partir

d’una mostra particular d’individus.

b)�Longitud

Un altre dels factors que afecten la fiabilitat és la longitud del test. Així, la fia-

bilitat depèn del nombre d’ítems que presenti el test. La lògica d’aquesta afir-

mació resideix en el fet que com més ítems s’utilitzin per a mesurar un cons-

tructe, millor podrà ser valorat aquest i més petit serà l’error de mesura que es

cometrà en estimar la puntuació vertadera del subjecte. Per la qual cosa, sem-

pre que s’augmenti el nombre d’ítems d’un test, (sempre que aquests siguin

ítems representatius del constructe) la fiabilitat augmentarà. Per a conèixer la

fiabilitat d’un test en cas que s’augmentin o disminueixin el nombre d’ítems,

s’utilitza la fórmula de Spearman Brown, també coneguda com a profecia de

Spearman Brown.
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D’aquesta manera, k estarà determinat pel quocient entre el nombre d’ítems

finals (nf) del test dividit pel nombre d’ítems inicials (ni) del test:

Si s’afegeixen ítems a un test, k sempre serà superior a 1, mentre que si s’escurça

el test (eliminem ítems) k serà inferior a 1.

Exemple

Si un test de 25 ítems presenta una fiabilitat de 0,65 i hi afegim 10 ítems paral·lels. Quina
serà la seva fiabilitat?

k indica que cal allargar 1,4 vegades la longitud del test. Si se substitueix aquest valor
en la fórmula:

S’obté que el nou coeficient de fiabilitat del test allargat serà de 0,72.

També la pregunta anterior es pot invertir i plantejar-se quants ítems hauria de tenir el
test per a assolir una determinada fiabilitat. En aquest cas, caldria aïllar k de la fórmula:

Efectivament, si ara la pregunta fos quants ítems cal afegir per a aconseguir una fiabilitat
de 0,72 a un test de 25 ítems que presenta una fiabilitat de 0,65, s’aplicaria la fórmula
anterior per a saber quantes vegades caldria augmentar el test:

La qual cosa permetrà saber el nombre d’ítems que cal afegir:

El test final tindria 35 ítems (1,4 × 25 = 35), per la qual cosa caldria afegir 10 ítems als
25 inicials per a aconseguir una fiabilitat de 0,72.

Cal tenir present dos aspectes, el primer és que malgrat que la fiabilitat d’un

test augmentarà sempre que augmentem el nombre d’ítems, aquest augment

no és directament proporcional. Per a veure l’efecte de l’augment que es pro-

dueix en la fiabilitat en diferents valors de k, cal fixar-se en la figura 1, en

Lectura de la fórmula

Rxx: nou coeficient de fiabilitat
del test allargat o escurçat.
rxx: coeficient de fiabilitat del
test original.
k: nombre de vegades que
s’allarga o s’escurça el test.
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què en les abscisses es representen els diferents valors de k (el nombre de ve-

gades que s’ha allargat el test) i en les ordenades el coeficient de fiabilitat que

s’obtindria.

Figura 1. Relació entre el coeficient de fiabilitat i l’augment d’ítems en un test

El segon aspecte que cal tenir en compte és que malgrat que sempre podem

aconseguir un augment de la fiabilitat augmentant el nombre d’ítems del test,

s’han de valorar els aspectes de fatiga que comporta respondre a un instrument

amb molts ítems. Per la qual cosa, es pot pensar a augmentar el nombre d’ítems

si el test original té relativament pocs ítems i una fiabilitat que no arriba a ser

del tot adequada. Però si el test ja presenta un nombre considerable d’ítems o

bé la seva fiabilitat dista molt de ser adequada, potser caldria seleccionar un

altre test per a mesurar el constructe o bé construir un nou test.

c)�Característiques�dels�ítems

Cada ítem del test contribueix de manera específica a la fiabilitat o consistència

interna del test. Una manera de comprovar-ho és calcular el coeficient alfa de

Cronbach eliminant del càlcul la puntuació de l’ítem. Si l’ítem contribueix de

manera positiva a la consistència interna del test, en eliminar-lo del test, el

valor del coeficient alfa de Cronbach s’alterarà a la baixa (si eliminem l’ítem, el

test perd consistència interna). Al contrari, si observem que en eliminar l’ítem

el coeficient alfa de Cronbach augmenta, indicarà que l’ítem no contribueix

de manera positiva a la consistència interna.

Per exemple, si un test amb 6 ítems presenta una consistència interna de 0,76 i es calcula
de nou la consistència interna eliminant la puntuació de l’ítem en cada cas, caldria va-
lorar que en tots els casos la consistència interna fos inferior a la del conjunt del test.

En la taula següent es mostra un exemple:
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Taula 10

Ítems Alfa de Cronbach sense l’ítem

Ítem 1 0,72

Ítem 2 0,74

Ítem 3 0,80

Ítem 4 0,71

Ítem 5 0,70

Ítem 6 0,75

En la taula anterior, s’observa que quan s’elimina un ítem el valor del coefici-

ent alfa de Cronbach disminueix (ítems 1, 2, 4, 5 i 6), la qual cosa indica que

l’ítem contribueix de manera favorable a la consistència interna del test. No

obstant això, quan s’elimina l’ítem 3, el valor del coeficient alfa de Cronbach

augmenta, la qual cosa indica que el test presentaria una consistència interna

millor sense aquest ítem.
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6. Estimació de la puntuació vertadera

Recordem que, segons la teoria clàssica, la puntuació empírica del subjecte és

igual a la puntuació vertadera més l’error aleatori de mesura. Conèixer la preci-

sió amb la qual es mesura el constructe permet calcular la quantitat d’error que

està afectant la puntuació empírica. D’aquesta manera, conèixer la fiabilitat de

l’instrument permet estimar la puntuació vertadera del subjecte. Tanmateix,

cal tenir en compte que no es pot calcular exactament la puntuació vertadera

del subjecte, però sí estimar-la a partir del càlcul d’un interval de confiança.

Fonamentalment, s’utilitzen dos procediments per a estimar aquesta puntua-

ció vertadera:

• L’estimació que assumeix la distribució normal de l’error aleatori.

• L’estimació a partir del model de regressió lineal.

6.1. Estimació de la puntuació vertadera a partir de la

distribució normal de l’error aleatori

Aquest procediment assumeix que l’error es distribueix segons la llei normal

amb mitjana 0 i variància . A partir del càlcul d’un interval de confiança

s’obtenen els límits inferior i superior entre els quals es trobarà la puntuació

vertadera (V) del subjecte amb un determinat nivell de confiança (o bé assu-

mint un determinat risc alfa). Els passos que caldria seguir són els següents:

1. Calcular l’error típic de mesura (Se) que està determinat per l’expressió se-

güent:

2. Cercar el valor Zα/2 per al nivell de confiança amb el qual es vulgui treballar.

Si s’ha fixat el nivell de confiança al 95% (o bé el risc d’error al 5%), el valor

Zα/2 que correspon segons les taules de la distribució normal és de 1,96.

3. Calcular l’error màxim de mesura (Emàx) que s’està disposat a assumir:

4. Calcular l’interval de confiança en què es trobarà la puntuació vertadera del

subjecte a partir de l’expressió següent:

Lectura de la fórmula

Sx: desviació típica de les pun-
tuacions del test.
rxx: coeficient de fiabilitat ob-
tingut.
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Exemple

S’ha administrat un test a una mostra de 300 subjectes. La puntuació total del test pre-
senta una mitjana de 15,6 punts, una desviació típica de 5,4 i un coeficient de fiabilitat de
0,77. Si es vol treballar amb un nivell de confiança del 95%, entre quins valors se situaria
la puntuació vertadera d’un subjecte que ha obtingut una puntuació empírica de 18?

Error típic de mesura: 

Un nivell de confiança del 95% correspon a una 

Error màxim:

La puntuació vertadera del subjecte oscil·larà entre els valors 12,92 i 23,08 amb un nivell
de confiança del 95%.

Cal tenir en compte que la precisió de la mesura, és a dir, la fiabilitat de

l’instrument que utilitzem per a mesurar el constructe, té un efecte directe en

l’amplitud de l’interval construït. Quan utilitzem un instrument amb una fia-

bilitat alta, l’estimació de la puntuació vertadera del subjecte serà més precisa,

cosa que implica que l’amplitud de l’interval serà menor. Al contrari, quan

s’utilitzen instruments menys fiables, la precisió amb la qual podem calcular

la puntuació vertadera del subjecte és més baixa i l’interval construït és més

ampli.

6.2. Estimació de la puntuació vertadera a partir del model de

regressió lineal

La puntuació empírica és una puntuació esbiaixada (des d’un punt de vista

teòric s’observa una correlació positiva entre la puntuació empírica i l’error de

mesura), per la qual cosa l’estimació que es pugui fer a partir d’aquesta també

presentarà un biaix. És per això que una altra possibilitat és estimar primer la

puntuació vertadera i posteriorment calcular l’interval de confiança a partir

de la puntuació vertadera obtinguda.

Si ens basem en el supòsit que la puntuació vertadera és igual a la mitjana de

la puntuació empírica podem fer una estimació de la puntuació vertadera a

partir de l’equació de regressió següent:
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Una vegada estimada la puntuació vertadera es passaria a calcular l’interval

de confiança per a establir amb un determinat nivell de confiança entre quins

valors se situaria la puntuació vertadera del subjecte. En aquest cas s’utilitzarà

l’error típic d’estimació, desviació típica de la diferència entre la puntuació

vertadera i la puntuació vertadera pronosticada (V –V’):

Continuant amb l’exemple anterior, a continuació es mostra com es calcula la puntuació
vertadera pronosticada i posteriorment l’interval de confiança que indicarà entre quins
valors se situarà la puntuació vertadera del subjecte amb un nivell de confiança del 95%.

En primer lloc es calcula la puntuació vertadera:

S’obté l’error típic d’estimació a partir de l’error típic de mesura calculat en l’exemple
anterior i el coeficient de fiabilitat:

A continuació es calcula l’error màxim:

L’interval de confiança quedarà construït a partir de l’estimació de la puntuació vertadera
i l’error màxim obtingut.

El resultat de l’interval, tant a partir de l’estimació basada en la distribució normal dels
errors com a partir del model de regressió lineal, s’interpreta de la mateixa manera. En
tots dos casos es pot afirmar que hi ha una probabilitat del 95% que un subjecte que
hagi tingut una puntuació empírica de 18 punts en el test tingui una puntuació vertadera
situada entre 13 i 23 (o entre 13 i 22 si l’estimació s’ha fet a partir del model de regressió
lineal).

Lectura de la fórmula

V’: puntuació vertadera pro-
nosticada.
rxx: coeficient de fiabilitat del
test.
X: puntuació empírica obtin-
guda pel subjecte.

: mitjana de les puntuacions
del test.

Lectura de la fórmula

Sx: desviació típica de les pun-
tuacions del test.
rxx: coeficient de fiabilitat del
test.
Se: error típic de mesura.
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7. Fiabilitat dels tests referits al criteri

7.1. Conceptes bàsics

Els tests als quals s’ha fet referència fins ara són els anomenats tests referits a

la norma (TRN). Tal com s’ha exposat en el mòdul “Aproximació històrica i

conceptes bàsics de la psicometria”, aquests tests tenen com a objectiu escalar

els subjectes en funció de les puntuacions obtingudes en un test que mesura

un determinat tret o variable psicològica. En aquest apartat ens centrarem en

un altre tipus de tests, els tests referits al criteri (TRC).

Aquests tipus de tests comencen a fer-se populars cap a la dècada dels setanta

del segle XX i a partir d’aquest moment aconsegueixen fer-se un lloc dins de

la teoria dels tests per a avaluar els estàndards de rendiment. El seu sorgiment

s’explica, d’una banda, pel context contrari que s’havia desenvolupat, fona-

mentalment als Estats Units, sobre l’ús dels tests i, d’una altra, per la necessi-

tat de valorar l’eficàcia dels programes educatius que durant els darrers anys

havien sorgit. En aquest darrer punt, calia avaluar el nivell d’habilitat i conei-

xement que els individus havien assolit dins del programa educatiu per a de-

mostrar-ne l’eficàcia. Actualment, el seu ús està molt estès en el camp educatiu

i laboral, en què el que es persegueix és avaluar la competència que presenten

els individus en un determinat conjunt de coneixements o criteri.

Un TRC cerca avaluar en termes absoluts l’estatus d’un subjecte respecte a un

criteri. Entenent com a criteri un domini de conductes, continguts o conjunt

de processos ben definits. Per a assolir aquest punt, en primer lloc és neces-

sari definir el conjunt de tasques que l’individu ha de ser capaç de fer per a

demostrar la seva competència sobre el criteri. El test es construeix a partir

d’una sèrie d’ítems que representen el domini que vol ser avaluat. L’estimació

del criteri es fa a partir de la puntuació que l’individu obté en el test. La inter-

pretació d’aquesta puntuació és bastant intuïtiva, ja que la proporció d’ítems

correctament encertats indicarà la competència que el subjecte té del criteri.

Per exemple, si es vol valorar la capacitat en matemàtiques dels alumnes de

tercer de primària, caldrà definir el domini de conductes (de continguts o de

processos) que els alumnes haurien de poder posar en pràctica. Una vegada

decidits els ítems (preguntes, problemes, exercicis, etc.) que formaran part del

test i que representen el criteri que es vol valorar, s’administren als subjectes i

la puntuació que s’obtingui serà l’estimació del criteri.

En aquest punt val la pena aturar-se a valorar les diferències entre els TRN i els

TRC, ja que, com es mostrarà en els apartats següents, en la pràctica la distinció

no està sempre clara. Mentre que els TRN tenen com a finalitat respondre a la
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pregunta: la puntuació del subjecte A és superior a la del subjecte B quan es

valora X?. Els TRC es plantegen la pregunta en termes diferents: els subjectes

A i B són capaços de resoldre X?

En la taula següent es resumeixen les característiques bàsiques d’aquests dos

tipus de test respecte a l’objecte que s’avalua, l’anàlisi de la fiabilitat que duen

a terme, l’objectiu de l’avaluació i l’àmbit d’aplicació.

Taula 11. Característiques bàsiques dels tests referits a la norma i dels tests referits al criteri

TRN TRC

Objecte�que�s’avalua Mesura una variable psicològi-
ca o tret.

Mesura un conjunt de conei-
xements o competències (cri-
teri).

Anàlisi�de�la�fiabilitat A partir de les diferències en-
tre els subjectes.

A partir del domini que pre-
senta l’individu sobre el tema.

Objectiu�d’avaluació Posició relativa d’un individu
respecte a la resta del grup.

Grau de coneixement que
presenten els individus en el
domini.

Àmbit�d’aplicació Personalitat, actituds, etc. Educació, àmbit laboral, avalu-
ació de programes, etc.

En essència, el concepte de fiabilitat en el cas dels TRC i els TRN és idèntic:

en tots dos casos es vol valorar el grau d’error que es comet a l’hora de fer un

mesurament. No obstant això, els procediments que se segueixen per a estimar

la fiabilitat en la teoria clàssica per als TRN no són, en general, apropiats per a

estimar la fiabilitat dels TRC. La raó és que, mentre que els TRN basen la me-

sura de fiabilitat en la variabilitat de les puntuacions del test (recordem que el

coeficient de fiabilitat s’ha definit com la proporció de variància de les puntu-

acions veritables que hi ha en la variància de les puntuacions empíriques), en

els TRC aquesta variabilitat deixa de tenir importància. La finalitat que perse-

gueixen els TRC és avaluar el nivell de coneixement que els individus tenen

sobre un criteri, i majoritàriament basen la mesura de fiabilitat en la classifica-

ció dels subjectes en dues grans categories: els que dominen el criteri i els que

no el dominen. Si la classificació que es fa dels individus a partir d’una o més

administracions del test és consistent, es pot parlar de consistència o precisió en

el procés de mesura i consegüentment de fiabilitat. No obstant això, a diferència

dels TRN, els TRC se centren en la idea que la puntuació del test permet fer

una interpretació en termes absoluts de la capacitat del subjecte sense haver

de comparar els resultats amb un grup de referència. Les diferències entre els

individus (la variabilitat de la mesura) deixen de tenir importància per a ava-

luar la fiabilitat del test (les diferències en la puntuació del test entre uns i

altres poden ser petites sense que això afecti la fiabilitat).

Com s’ha vist abans, un dels factors que afecten els valors de la fiabilitat és

la variabilitat de les puntuacions del test. Per això els procediments que fins

ara s’han presentat per a valorar la fiabilitat no són adequats per a ser aplicats

en els TRC. Seguint Shrock i Coscarelli (2007) hi ha tres maneres d’abordar la
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fiabilitat en aquest tipus de test: els procediments que requereixen dues apli-

cacions del test per a valorar la consistència de la classificació, els que només

requereixen una única aplicació i aquells en què entra en joc el paper dels

avaluadors. En aquest darrer cas, són els mateixos avaluadors els que jutgen

la competència dels subjectes. En els apartats següents es veuran aquests dife-

rents procediments per a abordar la fiabilitat en els TRC.

7.2. Índexs d’acord que requereixen dues aplicacions del test

Es considera que un test és fiable quan s’administra el mateix test dues vega-

des a la mateixa mostra o bé s’apliquen dues formes paral·leles del test i els

resultats de les dues administracions permeten classificar els subjectes dins de

la mateixa categoria. A continuació es presenten dos dels índexs d’acord més

utilitzats: el coeficient de Hambleton i Novick (pH-N) i el coeficient kappa (k).

7.2.1. Coeficient de Hambleton i Novick

El coeficient de Hambleton i Novick (1973) valora la fiabilitat o consistència

de les classificacions a partir de dues administracions del test o de dues formes

paral·leles del test. Per a calcular-lo es té en compte, d’una banda, la propor-

ció de subjectes que són classificats de manera consistent en una mateixa ca-

tegoria (pc) tant si aquesta és la de competents com si és la de no competents

(aptes o no aptes, etc.) i, de l’altra, la proporció de classificacions consistents

que s’esperaria per atzar (pa). La diferència entre la proporció de valoracions

consistents i les que s’esperarien per atzar dóna el coeficient de Hambleton i

Novick (pH-N):

El càlcul de la proporció de subjectes classificats de manera consistent

s’expressa de la manera següent:

Malgrat que l’expressió que es proporciona contempla classificar els individus

només en dues categories (competents i no competents), la fórmula es pot

aplicar independentment del nombre de categories. En aquest cas caldrà sumar

les proporcions de cada una de les categories establertes.

Quan tots els subjectes són classificats de manera consistent en les dues ad-

ministracions del test, pc pren el valor màxim d’1. El seu valor mínim està

determinat per la proporció de classificacions consistents que s’esperaria per

Lectura de la fórmula

pc: proporció de subjectes clas-
sificats consistentment en les
dues administracions del test.
N: nombre total de subjectes
avaluats.
n11: nombre de subjectes clas-
sificats com a competents en
les dues administracions del
test.
n00: nombre de subjectes clas-
sificats com a no competents
en les dues administracions del
test.



GNUFDL • PID_00216188 38 Fiabilitat

atzar (pa). Per a calcular aquesta proporció de classificacions consistents que

s’esperarien per atzar s’utilitzen les freqüències marginals d’una taula de con-

tingència aplicant la fórmula següent:

Exemple

Suposem que s’administren dos tests paral·lels de 20 ítems a un grup de 16 individus.
Perquè l’individu sigui classificat en el grup de subjectes competents cal que contesti
correctament 14 ítems.

En la taula següent es mostren les dades d’aquest exemple. En aquesta taula es representen
les puntuacions obtingudes pels 16 individus en els dos tests (A i B) i la classificació
que a partir del punt de tall estableix cada un d’aquests tests (classificació del test A i
classificació del test B).

Taula 12. Dades d’exemple. Coeficient de Hambleton i Novick

Subjecte Test A Test B Classificació test A Classificació test B

1 10 12 No competent No competent

2 16 18 Competent Competent

3 19 20 Competent Competent

4 8 10 No competent No competent

5 10 12 No competent No competent

6 15 16 Competent Competent

7 14 12 Competent No competent

8 17 18 Competent Competent

9 18 19 Competent Competent

10 13 14 No competent Competent

11 16 17 Competent Competent

12 19 17 Competent Competent

13 12 15 No competent Competent

14 10 12 No competent No competent

15 16 14 Competent Competent

16 18 15 Competent Competent

 
 
A partir de la taula anterior, es construeix la taula de contingència, que veurem a conti-
nuació.

Taula 13. Taula de contingència. Coeficient de Hambleton i Novick

Test B

Test A Competents No competents

Lectura de la fórmula

n.j: nombre de subjectes classi-
ficats com a competents (o no
competents) pel test A.
ni.: nombre de subjectes classi-
ficats com a competents (o no
competents) pel test B.
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Competents 9 (n11) 1 10 (ni1)

No competents 2 4 (n00) 6 (ni2)

11(n1j) 5 (n2j) 16 (N)

 
 
A partir de la taula de contingència podem calcular el coeficient de Hambleton i Novic:

Aquest resultat indica que l’ús dels tests permet millorar en un 26% la classificació dels
subjectes de la que es faria per atzar.

7.2.2. Coeficient kappa de Cohen

El coeficient kappa (Cohen, 1960) permet estudiar el nivell de concordança

en les classificacions a partir de dues administracions del test. Possiblement

aquest sigui el coeficient de consistència més extensament utilitzat en la lite-

ratura. La seva fórmula és la següent:

En què pc i pa són respectivament la proporció de subjectes classificats de ma-

nera consistent i la que s’esperaria per atzar tal com s’ha definit abans. Valors

propers a 1 indiquen que la consistència en la classificació dels subjectes a

partir del test és perfecta, mentre que valors propers a 0 indiquen que la con-

sistència en la classificació és deguda a l’atzar (en aquest cas, l’aplicació dels

tests no ha millorat la consistència que es podria obtenir per atzar). En gene-

ral, els valors del coeficient kappa que oscil·len entre 0,6 i 0,8 es consideren

acceptables, i els que se situen per sobre de 0,8 s’interpreten com a molt bons

(Landis i Koch, 1977).

A partir de l’ús de l’error típic de mesura (Se), proposat també per Cohen (1960)

pot obtenir-se l’interval de confiança i valorar-ne la significació estadística.

L’error típic de mesura i l’interval de confiança es defineixen a partir de les

expressions següents:
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A partir de les dades exposades en l’exemple anterior, el resultat del coeficient

kappa seria:

Aquest valor indica la consistència en la classificació dels subjectes indepen-

dentment de la proporció esperada per l’atzar. A partir de l’error típic de me-

sura s’obté l’interval de confiança amb un nivell de confiança del 95%:

Cal assenyalar que, a causa de la reduïda grandària de mostra, l’interval cons-

truït és excessivament ampli. Si en comptes de tenir 16 subjectes fossin 200

els que s’haguessin avaluat s’aconseguiria un interval bastant més precís:

7.2.3. Coeficient de Livingston

Els dos procediments anteriors consideren que un error en la classificació dels

individus és igual de greu independentment que la puntuació del subjecte

se situï a prop o lluny del punt de tall. No obstant això, la lògica ens diu

que si un individu ha obtingut una puntuació molt distanciada del punt de

tall (és a dir, mostra una competència sobradament alta o bé molt inferior a

la del punt de tall) és difícil que en la segona aplicació del test o d’un test

paral·lel, el resultat de la classificació sigui contrari a l’obtingut en la primera

administració. En aquest sentit, Livingston (1972) proposa un nou coeficient

per a avaluar la fiabilitat de les classificacions en el qual té en compte aquest

aspecte. Aquest nou coeficient es basa en els mètodes de pèrdua quadràtica, els

quals tenen en compte la distància que hi ha entre el punt de tall i la mitjana

de les puntuacions del test. El coeficient de Livingston s’expressa a partir de

la fórmula següent:
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A continuació es mostra l’aplicació de la fórmula en una situació pràctica.

Suposem que s’han dissenyat dues formes paral·leles d’un examen de psicometria. En
aplicar-les a una mostra d’estudiants es va obtenir que la mitjana i la desviació típica del
test A va ser de 5,2 i 2,6 respectivament. Mentre que en el test B es va obtenir una mitjana
de 5,4 i una desviació típica de 2,3. La correlació entre els dos test va ser de 0,83. El punt
de tall per a determinar l’aprovat en la prova es va situar en el 5,5. A partir d’aquestes

dades podem calcular :

Aquest resultat mostra com la concordança de classificació a partir dels dos tests és bona.

7.3. Índexs d’acord que requereixen una única aplicació del test

El desavantatge principal dels indicadors presentats en l’apartat anterior és

que cal aplicar el test dues vegades o bé generar una forma paral·lela del test.

Arran d’aquest fet va sorgir la necessitat de trobar algun procediment en què

només calgués una única administració del test.

La primera proposta per a avaluar la fiabilitat dels TRC que només requeria

una administració del test va venir amb Livingston (1972), que va proposar

una lleu modificació a la formulació que s’ha presentat en l’apartat anterior.

A partir d’aquesta primera proposta en van seguir moltes altres3. La majoria

d’aquests procediments basen el càlcul de la consistència de la classificació

utilitzant models estadístics que estimen la puntuació que s’hauria obtingut en

una segona administració del test a partir de la puntuació empírica obtinguda

pels subjectes. No obstant això, cal dir que la majoria d’aquests procediments

són complexos i poc utilitzats en la pràctica professional. Per això en aquest

apartat només s’abordarà la proposta inicial de Livingston (1972) per ser una

de les més senzilles de càlcul i possiblement la més utilitzada en la pràctica

(Shrock i Coscarelli, 2007).

7.3.1. Coeficient de Livingston (una única aplicació)

La proposta que s’ha presentat del coeficient de Livingston en l’apartat anteri-

or es pot modificar fàcilment perquè sigui vàlida quan només s’ha administrat

el test una vegada. En aquest cas, cal que es tingui en compte com a coeficient

de fiabilitat el coeficient de consistència interna del test. La fórmula proposa-

da per Livingston (1972) és la següent:

Lectura de la fórmula

rxx: coeficient de fiabilitat a
partir del procediment de for-
mes paral·leles o tests-retests.
Sx i Sx’: corresponen respectiva-
ment a la desviació típica del
test en la primera i segona ad-
ministració o en cada una de
les formes paral·leles del test.

 i : corresponen respecti-
vament a la mitjana del test en
la primera i segona administra-
ció o en cada una de les for-
mes paral·leles del test.
C: punt de tall.

 i : corresponen respecti-
vament a la variància del test
en la primera i segona admi-
nistració o en cada una de les
formes paral·leles del test.

(3)Subkoviak (1976), Huynh
(1976), Brennan i Kanne (1977),
Breyer i Lewis (1994), Livingston
i Lewis (1995), Brennan i Wan
(2004), Lee (2005), Lee, Brennan,
Wan (2009), entre d’altres.
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Si només tinguéssim els resultats del primer examen de psicometria de

l’exemple anterior i el coeficient alfa de Cronbach fos de 0,78, K2 seria:

Cal tenir present que quan la mitjana coincideix amb el punt de tall, K2 és igual

al coeficient de fiabilitat. Per exemple, en el cas anterior, es pot observar que la

distància entre la mitjana i el punt de tall no és gaire gran, per la qual cosa el

valor de K2 és molt similar al valor del coeficient alfa de Cronbach. En canvi,

s’observa que quan el punt de tall es distancia de la mitjana, K2 augmenta. Si

ara consideréssim que el punt de tall és de 6,5 el resultat seria:

També s’observa que quan augmenta el coeficient de fiabilitat del test també

augmenta K2. Ara, si augmentéssim el coeficient d’alfa de Cronbach a 0,85,

veuríem que el resultat de K2 també augmentaria:

Per la qual cosa es demostra que K2 sempre serà igual o més gran que el co-

eficient de fiabilitat del test, i que quan el coeficient de fiabilitat sigui 1, K2

també prendrà el valor màxim d’1.

7.4. Fiabilitat interobservadors

Lectura de la fórmula

rxx: coeficient de fiabilitat a
partir del procediment de les
dues meitats, KR20 o alfa de
Cronbach.

: variància de les puntuaci-
ons del test.
: mitjana de les puntuacions

del test.
C: punt de tall.

Els procediments presentats en els apartats previs feien referència a la capaci-

tat del test per a poder classificar de manera consistent els subjectes. En aquest

apartat es presentaran alguns dels indicadors més freqüents per a poder avalu-

ar la consistència de les avaluacions fetes per diferents jutges. En alguns con-

textos educatius i d’empresa, és freqüent que la competència d’un individu

pugui ser avaluada per diferents observadors. En aquests casos la qualitat de

la mesura depèn de la consistència que s’observa entre l’avaluació dels obser-

vadors. El coeficient kappa per a dades nominals o ordinals i el coeficient de

concordança per a variables contínues són els dos coeficients de correlació més

àmpliament utilitzats que es presentaran en aquest apartat.

Vegeu també

Recordeu que hem vist el coe-
ficient kappa en l’apartat “Co-
eficient kappa de Cohen” en
aquest mateix mòdul.
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7.4.1. Coeficient kappa

En aquest cas el coeficient kappa s’aplica quan es vol estudiar la concordança

que hi ha entre les valoracions fetes per dos avaluadors. La fórmula, tal com

s’ha presentat abans, és la següent:

En què pc correspon a la proporció de subjectes classificats de manera consis-

tent pels dos (o més) avaluadors, i pa correspon a la proporció de concordances

que s’esperaria trobar entre els dos avaluadors per atzar.

Suposem que dos avaluadors han classificat en dues categories vuitanta treba-

lladors que han seguit un curs de formació: els que han assolit les competèn-

cies bàsiques per a poder dur a terme les noves tasques (competents), i els que

es considera que no (no competents). En la taula de contingència següent es

presenten els resultats de les seves valoracions:

Taula 14

Observador 1

Competents No competents

Competents 49 (n11) 11 60 (ni1)

Observador 2

No competents 1 19 (n00) 20 (ni2)

50 (n1j) 30 (n2j) 80 (N)

Aquest valor s’interpretaria com una consistència acceptable entre els dos ava-

luadors.

7.4.2. Coeficient de concordança

Lin (1989) va proposar un coeficient de fiabilitat per a calcular el grau d’acord

en les valoracions fetes per dos avaluadors quan aquestes fossin de caràcter

continu. Malgrat que en apartats previs s’ha vist que quan les variables són

contínues s’aplica el coeficient de correlació de Pearson (rxy), en aquest cas no

seria adequat aplicar-lo. La raó és que el coeficient de correlació de Pearson tan

sols valora si l’ordre de les valoracions de tots dos avaluadors coincideixen,
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però no si els valors assignats a aquestes valoracions són realment els matei-

xos. Per això es podrien obtenir coeficients de correlació de Pearson alts (si

l’ordenació entre els dos avaluadors és similar) malgrat que cap valoració no

fos coincident. El coeficient de concordança proposat per Lin (1989) permet

valorar el grau en què els valors absoluts assignats per cada avaluador són con-

cordants. El coeficient queda definit per l’expressió següent:

El coeficient pot prendre valors entre 1 i –1, però per a la qüestió que interessa

valorar (coincidència de les puntuacions entre els avaluadors) només tindrà

sentit quan aquest prengui valors positius. Cal tenir en compte, però, que a

l’hora de valorar el resultat, aquest coeficient interpreta el grau d’acord de ma-

nera molt més exigent: Valors superiors a 0,99 s’interpreten com una concor-

dança gairebé perfecta, entre 0,95 i 0,99 es parla d’una concordança substan-

cial, entre 0,90 i 0,95 moderada, i per sota de 0,90 es considera que la concor-

dança és pobre.

Exemple

Dos avaluadors corregeixen de manera independent els treballs de 40 alumnes. La corre-
lació de Pearson entre els dos avaluadors és de 0,96. La mitjana de les qualificacions de
l’avaluador A és de 7,23 amb una desviació típica de 3,44, mentre que per a l’avaluador B
la mitjana és de 6,33 amb desviació típica de 2,88. Quin és el coeficient de concordança
entre els dos avaluadors?

El coeficient de concordança indica que el grau d’acord entre els dos avaluadors és mo-
derat.

Lectura de la fórmula

rxy: valor del coeficient de cor-
relació de Pearson entre les du-
es valoracions.
Sx i Sy: corresponen respecti-
vament a la desviació típica de
l’avaluador 1 i de l’avaluador
2.

 i : corresponen respec-
tivament a la variància de
l’avaluador 1 i de l’avaluador
2.
 i : corresponen respectiva-

ment a la mitjana de les avalu-
acions fetes per l’avaluador 1 i
2.
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8. Estimació dels punts de tall

Els procediments que s’han presentat fins ara requereixen establir prèviament

un punt de tall per a calcular la fiabilitat. Tal com apunta Berk (1986), el punt

de tall és el punt que permet prendre decisions i classificar els subjectes com a

competents (els que dominen el criteri) i no competents (els que no el domi-

nen). Atès que el punt de tall és una puntuació empírica del test, té associat un

error com a puntuació del test, i un error com a puntuació a partir de la qual

es prenen decisions. El primer error és l’error de mesura que s’ha presentat en

els apartats previs i que s’expressa a partir de l’error típic de mesura. El segon

error és un error de classificació i pot prendre dos formats:

• Un individu que és competent i que erròniament és classificat com a no

competent (fals no competent).

• Un individu que no és competent i que erròniament és classificat com a

competent (fals competent).

Malgrat que és important evitar aquests dos tipus d’errors, hi ha situacions en

què cometre un tipus d’error o un altre té repercussions diferents i és més o

menys greu.

Exemple

Suposem que després d’un curs de formació en una empresa s’avalua la competència dels
treballadors per a poder portar a terme una nova tasca. Una vegada finalitzat el curs, els
participants fan un examen per valorar si han assolit les competències bàsiques per a dur
a terme la nova tasca. L’empresa decideix que els que no han superat la prova participin
en unes noves xerrades per intentar adquirir la competència. En una situació d’aquest
tipus es considera que les conseqüències de classificar un subjecte com a competent sense
ser-ho és més greu que classificar un subjecte com a incompetent quan en realitat no
ho és. En el primer cas, el treballador no sabrà dur a terme la nova tasca, s’equivocarà
en fer-la amb la possibilitat que la seva mala praxi provoqui conseqüències més greus.
En el segon cas, s’envia un subjecte competent a rebre unes xerrades addicionals que
segurament li permetran consolidar els coneixements que ja tenia adquirits.

En aquest apartat abordarem alguns dels mètodes més freqüents per a establir

aquest punt de tall. Tal com suggereixen Cizek i Bunch (2007) cada un dels

mètodes barreja una part d’art i una part de ciència. Cal tenir en compte, però,

que cada un dels mètodes pot portar a un resultat diferent (diferent punt de tall

i diferent percentatge de subjectes classificats en cada grup) i que, en definitiva,

malgrat que alguns mètodes són més adequats en funció del tipus de tests o

circumstància, cap no ha demostrat ser superior als altres. Tots tenen en comú

que uns jutges experts determinaran el punt de tall de manera sistemàtica

a partir de l’evidència que tenen sobre allò que volen valorar. Segons Jaeger

(1989), els diferents mètodes es poden classificar en dos grans grups: d’una

banda, els mètodes que se centren en la valoració del test (test centered) i, de
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l’altra, els que se centren en l’execució dels examinands (examinee centered).

No obstant això, per motius didàctics, l’exposició que se seguirà dels diferents

mètodes es farà sobre la base de tres criteris:

• Mètodes que es basen en la valoració que un grup d’experts o jutges fan

sobre els ítems d’un test (test centered). Es presentaran els mètodes de Ne-

delsky (1954), Angoff (1971, 1984), i Sireci, Hambleton i Pitoniak (2004).

• Mètodes que es basen en la valoració d’un grup d’experts sobre la compe-

tència dels subjectes (examinee centered). Aquí s’exposaran els mètodes del

grup de contrast (Berk, 1976) i del grup límit (Zieky i Livingston, 1977).

• Mètodes que es basen en la posició del subjecte respecte al grup normatiu,

o també anomenats mètodes de compromís, que intenten lligar aspectes re-

ferents als TRC i als TRN. En aquest apartat es presentaran els mètodes de

Hofstee (1983) i Beuk (1984).

8.1. Mètodes basats en l’avaluació d’experts sobre els ítems

Els mètodes que es presenten a continuació tenen en comú que els participants

seran jutges experts sobre el contingut de la matèria que avaluen. En tots els ca-

sos se’ls requerirà que valorin si els ítems del test poden ser contestats correcta-

ment per determinats individus, sense que per això sigui necessari tenir infor-

mació real sobre la competència dels individus als quals s’administrarà la pro-

va. D’aquest últim aspecte es desprèn un dels avantatges principals d’aquests

mètodes, i és que es poden aplicar abans que els subjectes contestin el test, ja

que no es necessiten dades sobre la seva execució.

8.1.1. Mètode de Nedelsky

El mètode que va proposar Nedelsky (1954) s’aplica sobre ítems de resposta

múltiple. S’utilitza encara avui dia de manera àmplia en l’àmbit acadèmic per

a determinar el punt de tall i poder determinar si els individus tenen els co-

neixements mínims sobre una matèria concreta. Un concepte clau d’aquest

procediment i d’altres que es veuran en aquest apartat és que els experts o

jutges han de tenir en ment un hipotètic grup de subjectes que es trobarien

en el límit per a considerar-los competents (o incompetents).

El mètode es basa en el fet que un grup d’experts, sobre el contingut que es vol

valorar, determina, per a cada ítem, les alternatives de resposta que un subjec-

te amb els coneixements mínims requerits sobre la matèria per a superar la

prova (amb la competència mínima requerida) rebutjaria com a incorrectes.

El recíproc de les alternatives restants (1 / nombre d’alternatives restants) és
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el que s’anomena valor�Nedelsky. Aquest valor s’interpreta com la probabi-

litat que un individu amb una capacitat mínima sobre la matèria seleccioni

l’alternativa correcta.

Exemple

Per il·lustrar el procediment imaginem un ítem amb cinc alternatives de resposta. El jutge
determina que dues de les alternatives de resposta poden ser descartades fàcilment per
un subjecte que presenti els coneixements mínims requerits sobre la matèria. El subjecte,
doncs, té tres alternatives restants. El valor Nedelsky en aquest cas serà 1/3 = 0,33. Aquest
procediment caldria repetir-lo per cada ítem del test i posteriorment caldria sumar tots
els valors obtinguts per cada un dels ítems. La suma de tots els valors s’utilitza com a
punt de tall del test, el qual servirà per a classificar els individus en les categories de
competents i no competents. No obstant això, cal tenir en compte que és habitual que
en el procés participin més d’un jutge o avaluador, per la qual cosa caldrà fer la mitjana
de les valoracions de cada un dels jutges i posteriorment fer el sumatori de les valoracions
mitjanes. En la taula següent es mostra un exemple de càlcul del punt de tall a partir de la
valoració de quatre jutges d’un examen de dotze ítems amb cinc alternatives de resposta.

Taula 15. Exemple de càlcul del mètode Nedelsky

Avaluadors

A B C D

Ítems Valors�Nedelsky Mitjanes

1 0,5 0,33 0,5 0,5 0,4575

2 1 0,5 1 1 0,875

3 0,2 0,25 0,2 0,25 0,225

4 0,33 0,5 0,25 0,25 0,3325

5 0,33 0,33 0,33 0,25 0,31

6 0,2 0,33 0,5 0,5 0,3825

7 1 0,33 0,5 0,33 0,54

8 0,5 0,25 0,33 0,5 0,395

9 0,25 0,2 0,2 0,2 0,2125

10 0,33 0,33 0,5 0,5 0,415

11 1 1 0,5 0,5 0,75

12 0,33 0,5 0,5 0,5 0,4575

Sumatori 5,3525

 
 
En aquest exemple el sumatori de totes les mitjanes és de 5,35, la qual cosa indica que
un subjecte amb la competència mínima requerida sobre la matèria per a superar la pro-
va hauria de contestar 5 ítems correctament. Així doncs, es recomanaria que els subjec-
tes amb 5 ítems correctes fossin classificats com a competents, és a dir, que aprovessin
l’examen.

La limitació principal del mètode és que els valors que poden prendre les pro-

babilitats assignades als ítems són molt limitats i no presenten intervals iguals

entre ells. Per exemple, en el cas anterior els valors de Nedelsky poden ser 0,2,

0,25, 0,33, 0,5 i 1, i com es pot veure les distàncies entre ells no són iguals.
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Això fa que, en els casos en què s’observa una distància més gran entre els

valors de la probabilitat (per exemple entre els valors 0,5 i 1), molts avalua-

dors tendeixin a puntuar preferiblement els ítems amb una probabilitat de

0,5 abans que amb una probabilitat d’1 (probabilitat que un subjecte amb la

capacitat mínima requerida sobre el contingut sigui capaç de descartar totes

les alternatives incorrectes). Aquesta actuació (atribuir una probabilitat de 0,5

en comptes d’1) implica un biaix a la baixa en la puntuació de tall de la prova,

la qual cosa fa que aquest mètode proporcioni punts de tall més baixos en

comparació a altres mètodes.

8.1.2. Mètode d’Angoff

El mètode d’Angoff (1971) és el més utilitzat en la pràctica i el que presenta

més variants respecte al seu plantejament inicial (Cizek i Bunch, 2007). Com

en el mètode de Nedelsky, un grup d’avaluadors ha de basar els seus judicis

tenint en ment un hipotètic grup d’individus que presenta una competència

mínima sobre la matèria per a poder superar una prova. Cal destacar que, a

diferència del mètode plantejat per Nedelsky, Angoff (1971) va proposar que

els jutges es fixessin en l’ítem globalment i no en cada una de les alternatives

de resposta.

La proposta inicial d’Angoff (1971) era que l’avaluador havia de determinar si

un individu hipotètic, amb la competència mínima requerida, seria capaç de

contestar l’ítem correctament. A l’ítem s’hi assignava un 1, si es considerava

que el subjecte era capaç de contestar correctament l’ítem, i es puntuava amb

un 0 si es considerava que aquesta persona fallaria l’ítem. El sumatori de les

puntuacions assignades a cada ítem seria igual al punt de tall de la prova, el

qual permetria distingir els subjectes competents dels que no presentessin una

competència mínima requerida sobre la matèria. No obstant això, la versió

més estesa d’aquest mètode és el que el mateix Angoff va plantejar en un peu

de pàgina en la seva descripció inicial del mètode. En aquest cas proposava

una variació del mètode en què, en comptes de pensar en un individu concret,

els jutges fessin les seves valoracions tenint en ment un grup d’individus amb

una competència mínima per a superar la prova i valoressin la proporció de

subjectes que contestarien l’ítem correctament. El sumatori de les probabili-

tats assignades a cada un dels ítems representaria el punt de tall de la prova.

L’exemple següent mostra un cas hipotètic d’aquesta última opció.

Exemple

Se sol·licita a quatre avaluadors que indiquin el percentatge de subjectes que seria capaç
de resoldre correctament cada un dels 12 ítems d’un examen de psicometria. S’indica als
avaluadors que cal centrar les seves valoracions pensant en un possible grup d’individus
que suposadament presenta la competència mínima requerida sobre la matèria. En la
taula següent es mostren els resultats d’aquest cas hipotètic.
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Taula 16. Exemple de càlcul del mètode d’Angoff

Avaluadors

A B C D

Ítems Percentatge�de�subjectes�que�resolen�correctament�l’ítem

1 30 40 45 38

2 80 90 75 85

3 85 70 65 70

4 50 45 50 60

5 60 50 45 55

6 80 90 70 75

7 40 45 50 35

8 20 25 30 10

9 90 80 85 90

10 30 40 35 40

11 40 45 50 50

12 60 65 70 75

Mitjana 55,42 57,08 55,83 56,92

 
 
En aquest cas, el punt de tall s’obtindrà a partir del càlcul de la mitjana de les puntuacions
atorgades pels quatre jutges:

Aquest resultat indica que el punt de tall recomanat per a aquest test seria que els subjectes
contestessin correctament un 56,31% dels ítems, és a dir, 6,76 ítems (7 ítems) del conjunt
de 12 ítems del test.

Un avantatge important d’aquest mètode és que el fet d’avaluar globalment

l’ítem permet utilitzar ítems d’altres formats, a més dels ítems d’elecció múl-

tiple utilitzats en el mètode de Nedelsky. Això comporta que el mètode pot

ser utilitzat quan els ítems de la prova són en format obert (Hambleton i

Plake, 1995). Com s’ha comentat abans, les variants del mètode són moltes,

per exemple una molt usada per a evitar opinions divergents entre els jutges

és demanar als avaluadors que valorin els ítems en diferents rondes emprant

un procediment similar al que s’utilitza en un mètode Delphi.

8.1.3. Mètode del consens directe

El mètode del consens directe és un mètode relativament recent proposat per

Sireci, Hambleton i Pitoniak (2004). Alguns dels avantatges destacables respec-

te als mètodes anteriors són que, d’una banda, cada jutge expert que participa
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en el procés pot expressar directament la seva opinió sobre quina hauria de

ser la localització concreta del punt de tall i, d’una altra, que permet als jutges

modificar les seves valoracions a partir de les opinions d’altres participants.

El procediment que se segueix en aquest mètode requereix que els ítems del

test s’agrupen en seccions. Aquestes seccions es formen a partir de subàrees de

contingut homogènies. La funció dels jutges consisteix a dir quants ítems de

cada secció podrien ser contestats correctament per subjectes que tenen una

competència mínima per a poder ser considerats competents. El sumatori dels

ítems en cada subàrea que es considera que es contestaran correctament serà

igual a la puntuació de tall.

Immediatament després que els jutges han fet les valoracions, es presenten a

tot el panel d’experts els resultats de cada un dels membres i es procedeix a

discutir les raons de les possibles diferències. En aquesta fase es promou una

discussió oberta entre els jutges perquè defensin i raonin el perquè de les seves

valoracions. L’objectiu és que la discussió faciliti el consens entre els avalua-

dors que permeti una convergència en el punt de tall. Una vegada finalitzada

la discussió, se’ls ofereix l’oportunitat de tornar a valorar cada una de les secci-

ons del test. Per acabar, una vegada recollides les dades de la segona valoració,

en una segona ronda es comenten les diferents puntuacions per a intentar una

major convergència en el punt de tall del test.

Exemple

Es va sol·licitar a quatre jutges que valoressin una prova de psicometria de 60 ítems. La
prova es va dividir en 4 seccions (anàlisi dels ítems, fiabilitat, validesa i transformació de
puntuacions) i cada secció presentava un nombre diferent d’ítems. En la taula següent
es presenten per columnes el nombre d’ítems que cada jutge considera que contestarà
correctament un subjecte amb coneixements mínims per a superar la prova. En l’última
filera es recull el sumatori d’ítems de cada expert, el qual representa el seu punt de tall
recomanat per a la prova. En les dues darreres columnes es mostren les mitjanes i desvi-
acions típiques (DT) d’aquestes valoracions i el percentatge d’ítems que serien contestats
correctament en cada secció.

Taula 17. Exemple hipotètic del mètode del consens directe

Avaluadors

A B C D

Seccions Nombre�d’ítems�con-
testats�correctament

Mitjana
i�DT

%

Anàlisi dels ítems (14
ítems)

8 7 8 8 7,75
(0,5)

64,58

Fiabilitat (20 ítems) 14 12 13 10 12,25
(1,71)

68,06

Validesa (16 ítems) 10 11 10 11 10,50
(0,58)

65,63

Transformació de pun-
tuacions (10 ítems)

6 7 8 7 7,00
(0,82)

70

Sumatori 38 37 39 36 37,5 62,50
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Les desviacions típiques indiquen la variabilitat d’opinió entre els jutges per cada secció.
En l’exemple, els jutges tenen judicis bastant homogenis en valorar els ítems referents a
la validesa (malgrat que els ítems que hagi pogut assenyalar cada un dels jutges puguin
ser en cada cas diferents), ja que la desviació típica respecte a la seva mitjana és més
petita. En canvi, la secció de fiabilitat presenta més desacord entre els jutges, ja que la
seva desviació típica respecte a la mitjana és la més alta amb relació a la resta de seccions.
L’objectiu de la discussió d’aquests resultats amb el panel de jutges és que es promogui
una major convergència en les dades, que ajudi a assolir un consens en el punt de tall
que caldria prendre per a aquesta prova.

8.2. Mètodes basats en l’avaluació d’experts sobre la competència

dels subjectes

Els mètodes que es presentaran en aquest apartat es caracteritzen perquè els

jutges, a més de ser experts en la matèria que avaluen, han de conèixer la

competència dels subjectes. Aquest fet comporta que les valoracions que faran

no seran sobre subjectes hipotètics, sinó sobre individus reals. Bàsicament és

en aquest aspecte en què radica la crítica més ferotge sobre aquests mètodes,

ja que a l’hora de fer les valoracions els avaluadors poden estar influenciats,

no únicament pels coneixements o habilitats dels subjectes, sinó per altres

variables intrínseques a l’individu que poc tenen a veure amb la competència,

com ara el sexe, la personalitat, la raça, el comportament, etc. Altres tipus de

biaix que s’ha observat a l’hora de fer avaluacions per part de jutges es poden

consultar en la revisió de Martínez-Arias (2010).

8.2.1. Mètode del grup de contrast

El mètode del grup de contrast va ser proposat inicialment per Berk (1976).

En aquest mètode cal que els jutges classifiquin els subjectes en dos grups en

funció del nivell de competència que se suposa que mostraran en la matèria

avaluada. És necessari, doncs, que els jutges coneguin sobradament el rendi-

ment que exhibiran els subjectes que han de classificar. En un grup classifi-

quen els individus que consideren que seran competents i, en l’altre, els que

consideren que seran no competents. Una vegada feta aquesta classificació cal

administrar la prova als subjectes i puntuar-la. Per a determinar el punt de tall,

se solen utilitzar diferents procediments: representar gràficament les puntu-

acions de la prova de cada un dels grups, utilitzar com a punt de tall algun

indicador de tendència central (mitjana o mediana) o bé utilitzar l’anàlisi de

regressió logística. No obstant això, l’ús d’aquest últim procediment només es

recomana si les mostres són prou grans (Cizek i Bunch, 2007).

Possiblement, determinar el punt de tall a partir de la representació gràfica

és el mètode més senzill. Consisteix a representar en una mateixa gràfica les

distribucions dels grups: els que han estat classificats com a competents pels

jutges i els que han estat valorats com a no competents (vegeu la figura 2).

La intersecció entre totes dues distribucions seria el punt de tall de la prova.

Idealment se cerca el punt de tall en què tots els subjectes valorats com a com-

petents se situïn per sobre del punt de tall, mentre que els no competents es

trobin per sota. En la pràctica, tal com es veu en la figura 2, hi ha una super-



GNUFDL • PID_00216188 52 Fiabilitat

posició de les dues distribucions, amb la qual cosa en funció d’on se situï el

punt de tall hi haurà més subjectes competents classificats com a no compe-

tents o a l’inrevés.

Per exemple, si observem la figura 2, si es mogués la línia vertical (que indica-

ria el punt de tall) cap a l’esquerra, el nombre de falsos negatius es reduiria,

és a dir, es disminuiria la possibilitat de considerar un competent com a no

competent (malgrat que s’augmentaria el nombre de subjectes no competents

que es consideren competents). Mentre que si la línia es mogués cap a la dreta

disminuirien els falsos positius, és a dir, els que tot i ser no competents, se’ls

considera competents. Així doncs, per a fixar el punt de tall, caldrà valorar en

cada cas quin tipus d’error es vol evitar.

Cercar el punt de tall a partir de la figura 2 pot resultar una tasca bastant

subjectiva, és per això que alguns autors prefereixen basar la posició del punt

de tall en la mitjana o la mediana dels dos grups.

En l’exemple, a partir de les dades que hem representat en la figura 2 suposem que un grup
de professors va classificar els seus alumnes de l’assignatura de psicometria en competents
i no competents (n = 258). Els professors van classificar 90 alumnes com a no competents
i 168 com a competents. Els estudiants van fer la prova i la mediana del grup de no
competents va ser de 22 punts i la mediana del grup de competents de 44. El punt mitjà
entre les dues medianes (en aquest cas 33) pot funcionar com a punt de tall de la prova.

Figura 2. Mètode del grup de contrast. Distribucions del grup de competents i no competents en les puntuacions d’un test

8.2.2. Mètode del grup límit

Sovint pot resultar difícil als jutges classificar els subjectes clarament en dos

grups, com a competents o no competents. En aquest sentit, el mètode del

grup límit (Zieky i Livingston, 1977) pal·lia aquest aspecte i es pot utilitzar

com a alternativa al mètode dels grups de contrast. En aquest mètode, gene-

ralment es demana als jutges que classifiquin els subjectes en tres grups: un

grup de subjectes que clarament són competents, un altre grup que clarament
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es percep com a no competent i, finalment, un altre que se situaria entre els

dos grups anteriors. És a dir, un grup límit, en el qual els subjectes tindrien un

comportament que els situaria entremig del grup de competents i no compe-

tents. Una vegada s’han classificat els subjectes s’administra la prova. Habitu-

alment, el valor de la mediana del grup límit en la prova és el que s’utilitza com

a punt de tall. Atesa la senzillesa del mètode, altres autors (Plake i Hambleton,

2001) van proposar una versió alternativa per valorar grups de subjectes amb

competència bàsica, notable i avançada.

8.3. Mètodes de compromís

El terme mètode de compromís va ser proposat per Hofstee (1983) per a recollir

la idea que calien nous procediments que combinessin els coneixements que

un subjecte presentava sobre la matèria (valoració de la competència en ter-

mes absoluts) però també el nivell d’execució que presentava respecte al seu

grup normatiu (valoració de la competència en termes relatius). Els mètodes

que s’han presentat fins ara per a fixar el punt de tall són mètodes que es ba-

sen exclusivament en la competència del subjecte sobre la matèria que s’ha

d’avaluar (valoració en termes absoluts). No obstant això, en la pràctica, els

judicis que emeten els avaluadors no es poden basar estrictament en un criteri

absolut, sinó que en qualsevol procés d’avaluació es té en compte informació

referent al grup normatiu de referència.

Un exemple molt clarificador que il·lustra l’ús combinat d’informació sobre el criteri i
sobre el grup normatiu en qualsevol procés d’avaluació el proporcionen Cizek i Bunch
(2007). Els autors proposen una situació en què es valora la competència de control
d’esfínters d’un nen. Els pares segueixen les rutines habituals perquè el seu infant adqui-
reixi un control adequat, fins que arriba el gran dia en què poden afirmar que el seu fill
ha adquirit la competència. Fins aquí tot sembla bastant corrent, però la percepció de la
situació canviaria si diguéssim que el nen d’aquest exemple té nou anys? Evidentment, sí.

Aquest exemple demostra que les persones utilitzen múltiples fonts per a valorar les dife-
rents situacions que es troben i que qualsevol intent d’anular o reduir alguna d’aquestes
fonts ocasionaria una valoració artificial i poc ajustada a la realitat.

Els mètodes que es presenten a continuació accepten que els tests referits a la

norma i al criteri estan, en realitat, bastant units a l’hora de valorar els indivi-

dus, ja que utilitzen les normes per a poder fixar el criteri. En aquest apartat es

presentaran dos dels procediments més habituals: el mètode de Hofstee (1983)

i el mètode de Beuk (1984).

8.3.1. Mètode de Hofstee

Hofstee va proposar aquest mètode el 1983 quan després d’impartir la mateixa

assignatura durant alguns anys es va trobar que en aquell curs els alumnes

presentaven un rendiment molt baix respecte a anys anteriors (sense que cap

aspecte significatiu respecte al material, professors, etc. variessin d’un any a

l’altre). Després de rebaixar la nota de tall a un 4,5, només el 55% dels estu-

diants aprovava l’assignatura. Quan en anys anteriors la nota de tall s’havia
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situat en un 6 i tot i així aprovava el 90% dels alumnes. El mètode que Hofstee

proposa requereix que els avaluadors responguin a quatre preguntes sobre els

subjectes que seran avaluats:

1) Quin és el punt de tall més alt que es considera acceptable, malgrat que

tothom arribi a aquesta puntuació? Se simbolitza per kmàx.

2) Quin és el punt de tall més baix que es considera acceptable, malgrat que

ningú arribi a aquesta puntuació? Se simbolitza per kmín.

3) Quin és el percentatge màxim de subjectes que es toleraria que no superessin

la prova? Se simbolitza per fmàx.

4) Quin és el percentatge mínim de subjectes que es toleraria que no superessin

la prova? Se simbolitza per fmín.

Com es veu, dues de les preguntes es basen en el nivell de coneixement que

els avaluats han de presentar (kmàx i kmín). Aquestes dues qüestions es mesuren

a partir del percentatge d’ítems que cal contestar correctament. Les altres dues

preguntes en basen en el percentatge de no competents que es toleraria donada

una determinada prova d’avaluació (fmàx i fmín). A partir d’aquests quatre punts

i la distribució empírica de la prova es troba el punt de tall (x) òptim per a

aquest mètode de compromís.

En la figura 3 es representa gràficament com es pot trobar aquest punt de tall.

D’una banda, en l’eix d’abscisses es representa el percentatge d’ítems correctes

de la prova, i en l’eix d’ordenades el percentatge de persones que no superen

la prova. En aquesta gràfica també es representa la distribució empírica de la

prova, la qual mostra com, a mesura que augmenta el nombre d’ítems que cal

contestar correctament (eix d’abscisses), augmenta el percentatge de persones

que no superen la prova. Els valors k i f es representen amb dos punts en

l’eix de coordenades i s’uneixen amb una línia recta que creua la distribució

empírica de la prova (en realitat s’espera que en la majoria dels casos travessarà

la distribució empírica). El punt on es creua la distribució empírica i la recta k-

f indicarà el percentatge d’ítems correctes que caldrà exigir a la prova (el punt

de tall) i el percentatge corresponent de subjectes que no superen la prova si

s’utilitza aquest punt de tall. Aquest punt de tall se simbolitza en la figura per x.
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Figura 3. Representació gràfica del mètode de Hofstee

8.3.2. Mètode de Beuk

El mètode proposat per Beuk (1984) va sorgir com una simplificació del mè-

tode de Hofstee (1983). Com l’anterior, pressuposa que els avaluadors tenen

una idea més o menys clara sobre quin és el punt de tall que seria necessari

aplicar a la prova i quin hauria de ser el percentatge de persones que haurien

de superar-la. En aquest cas, es demana als avaluadors que responguin a les

dues preguntes següents:

1) Quin hauria de ser el percentatge mínim d’ítems que caldria contestar cor-

rectament per a superar la prova? Aquest valor se simbolitza amb x.

2) Quin és el percentatge de persones que s’espera que superin la prova? Aquest

valor se simbolitza amb y.

A partir del càlcul de la mitjana de les valoracions dels avaluadors d’aquestes

dues preguntes (  i ) i, d’altra banda, la distribució empírica obtinguda de

l’aplicació de la prova, s’obté el punt de tall. L’exemple que es presenta a conti-

nuació i la figura 4 mostren com es pot obtenir el punt de tall a partir d’aquest

mètode.

Suposem que com a mitjana els avaluadors han determinat que caldria que un 60% dels
ítems de la prova es contestessin correctament ( ) i que un 70% de les persones que fessin
la prova caldria que la superessin ( ).

En la figura 4 es representen aquests dos punts, i la seva intersecció se simbolitza amb la
lletra A. Es representa la distribució empírica de la prova (línia de punts), que en aquest
cas serà decreixent, ja que el nombre de persones que superaran la prova (eix d’ordenades)
disminuirà a mesura que el percentatge d’ítems que cal contestar de manera correcta (eix
d’abscisses) augmenti.

El pas següent és calcular les desviacions típiques en les dues preguntes formulades als
avaluadors. El quocient entre les dues desviacions típiques ( ) serà el pendent de la
recta que travessarà la distribució empírica de la prova. El punt en què la recta travessa la
distribució empírica se simbolitza amb el punt B. Finalment, com es pot veure en la figura
4, la projecció d’aquest punt a l’eix d’abscisses proporcionarà el punt de tall de la prova
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(percentatge d’ítems correctes), i la seva projecció sobre l’eix d’ordenades proporcionarà
el percentatge de subjectes que superaran la prova.

Figura 4. Representació gràfica del mètode de Beuk
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