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 ( در تعلیم و تربیتCDAکاربرد سنجش تشخیصی شناختی )

 1افشین افضلی

 چکیده 

هاي خاص گیري ساختارهاي دانش و فرآيندهاي مهارتسنجش تشخیص شناختی نوعی از سنجش تربیتی است كه به منظور اندازه

شده است. مدلهاي مختلفی براي ها، طراحی هاي آنآموزان با هدف فراهم كردن اطالعات در رابطه با ضعف و قوتدر دانش

CDA اند كه مدل طراحی شدهDINA  يکی از پركاربرترين آنهاست. اين مدل دو پارامتر حدس و لغزش را براي هر سوال به همراه

نمايد. همچنین احتمال و فراوانی مورد انتظار هر يک از الگوهاي صفات شاخص برازندگی سوال را برآورد می ضرايب تشخیص و

گردد. نرم نین احتمال كناري هر يک از صفات مکنون در اين مدل محاسبه شده و الگوي صفات هر آزمودنی مشخص میو همچ

به  Rاين روش با استفاده از نرم افزار  اند؛ در اين مقاله كاربرد و استفاده عملیپیشنهاد شده CDAهاي افزارهاي مختلفی براي مدل

 تفسیر نتايج ارائه شده استهمراه يک مثال پژوهشی، با توضیح و 

 R، نرم افزار DINAسنجش تشخیصی شناختی، مدل ها: کلیدواژه
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 مقدمه 

هاي خاص گیري ساختارهاي دانش و فرآيندهاي مهارتسنجش تشخیص شناختی نوعی از سنجش تربیتی است كه به منظور اندازه

( و 0112ها، طراحی شده است )التیون و گريل، هاي آنوتآموزان با هدف فراهم كردن اطالعات در رابطه با ضعف و قدر دانش

هاي بعدي و مکمل را طور مؤثر آموزشها معلم بتواند بههدف آن فراهم كردن اطالعات معتبر آموزشی است تا با استفاده از آن

 (.13آموز خاص طراحی كند )افضلی،گويی به نیازهاي يادگیري هر دانشبراي پاسخ

شوند و معموالً ها در طول يک پیوستار مرتب میهاي آزمودنیتوانايی 1پاسخ-هاي سنتی تئوري سؤالاساس شیوهسازي بر با مدل 

-گذاري بر اساس مدلشود، اما نتايج حاصل از نمرهيک نمرۀ مقیاسی و يا يک رتبۀ درصدي به عنوان نمرۀ گزارش شده، ارائه می

كنند كه بر هاي مهارت چند بعدي را دريافت میها پروفايلها آزمودنیمدل ( متفاوت است، در اينCDMsهاي تشخیصی شناختی)

 (.0112، 0اند )ديبلو، راسوز و استاتبندي شدههاي موجود در آزمون طبقهاساس چیرگی يا عدم چیرگی در همۀ مهارت

 IRTهاي كه اكثر مدله نخست اينها وجود ندارد، در درجدر سنجش مزايايی دارد كه در ساير روش CDMهاي استفاده از روش 

ها را فرض نموده و آن را به عنوان شرط قبلی براي مدرج نمودن سؤاالت و برآورد پارامترها بعدي بودن آماري مجموعه داده، تک

ها در طی ها، تک بعدي بودن به عنوان الزمه اصلی براي مشخص نمودن جايگاه آزمودنینیاز دارند، به عبارت ديگر ، در اكثر مدل

رسد تک بعدي عدم نیاز به تک بعدي بودن است. به نظر می CDMهاي مهم پیوستار فرضی، ضروري است. يکی از ويژگی يک

ساز باشد چرا كه تحقیقات نشان داده است كه ابزارهاي سنجش تحصیلی نوعاً هاي تحصیلی مشکلبودن تا حدودي در بخش

تواند يک بعد آماري جداگانه را ايجاد ها میدهند كه هر كدام از آنمورد توجه قرار می ها رااي از صفات يا خرده مهارتمجموعه

 (.0111نمايد )آريا دوست، 

هاي صفت هاي نسبتاً تازه طراحی شده در میان ارزشیابيکی از روش CDMچند بعدي،  IRTهاي چنین به عنوان يک از مدلهم 

شناسی شناختی براي متمايز نمودن برآورد پارامترها و هم از اصول رواناضی براي هاي ريزمان هم از روشمکنون است كه هم

( مدلهاي تشخیصی شناختی از اين جهت ساخته شده اند تا از 0111نمايد. )گیرل، سیوي و ژو، افراد مسلط و غیر مسلط استفاده می

را برطرف نمايند )دي ال  IRTقص و محدوديت مدلهاي طريق اطالعات هدفمندتري كه به شکل پروفايلهاي نمره ارائه می دهند، ن

 (.0111، 3توره

 ها وجود دارد:دو روش براي استفاده از سنجش تشخیصی شناختی براي سنجش مهارت 

به امید استخراج اطالعات  تر مهارت محورهاي پیچیدههاي حاصل از يک سنجش موجود با استفاده از مدلالف( تحلیل داده 

 هاي موجود.هاي تک بعدي يا ساير روشسازيبه مقیاستر نسبت بیش

                                                           
1 Item Response Theory 

0 DiBello. Roussos &. Stout 

3De la Torre 
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ب( طراحی يک آزمون از ابتدا براي يک هدف تشخیص مهارت محور. در طراحی يک سنجش تشخیصی مؤثر برآورده كردن 

هاي تشخیصی انجام شده و در ادبیات پژوهش يافت ي مدلاهداف سنجشی، انگیزه اصلی است. در اغلب كارهايی كه در زمینه

 (.0112شود از سنجش تشخیصی به عنوان يک روش پس از وقوع )راه اول( استفاده شده است )ديبلیو و ديگران، می

در ادبیات اين روشهاست . اين مدل بدون توجه به تعداد صفتهاي بررسی شده  CDAيک از پركاربردترين مدلهاي  DINA. مدل 

تخمین دو پارامتر می باشد. بعالوه زمانی كه صفتهاي موردنیاز براي يک آيتم  در هر ارزيابی به تنهايی براي هر آيتم نیازمند به

را بررسی نموده اند. يک  DINAمناسب بنظرمی رسد. مطالعات مختلفی مدل  DINAداراي اهمیت برابر و مساوي هستند، مدل 

 1در كارهاي دالتوره و داگالس كه شامل كاربردها و مدلهاي طبقه بندي مرتبط و پنهانی آن است DINAبحث كلی از مدل 

( 0110(، و تاتسوكا )1122(، مک ريدي و دايتون )0111)0(، جانکر و سیجسما1121(، هرتل )1111(،داگنون و فالماگن )0112)

 قابل دستیابی می باشد.

ردار پاسخ پنهان ( فرايند تصادفی. فرايند قطعی با ب0( فرايند قطعی يا دورازخطا و )1شامل دو بخش می باشد: ) DINAمدل 
i

( ) 

 محاسبه می شود؛ بعبارت ديگر i αنشان داده می شود كه با استفاده از بردار برآورد شده 

iji
{ }               1فرمول 

 آنچنان كه

qjkK
k 1 ik  ij             0فرمول 

در حالیکه  می باشد jبه پاسخ پنهان نشاندهنده اين است كه آزمودنی داراي همه صفتهاي موردنیاز جهت حل آيتم  1ارزش عددي 

 kارزش عددي صفر به معناي آن است كه آزمودنی يکی از صفتهاي موردنیاز براي آيتم را دارا نیست، نه اينکه فاقد همه صفتهاي 

آموز اغلب داراي لغزش قسمت تصادفی موجود در اين مدل را نیز پوشش می دهد زيرا پاسخهاي دانش DINAباشد. مدل 

بدست می آورد )دي ال تور  ijاين مدل اسمش را از طبیعت ارتباطی« and»مت دروازه اي )خطاهاي( غیرمنظم می باشد. قس

پارامتر  DINA(. همچنین دو پارامتر جنبه ي سروصدا را مشخص می كند: پارامترهاي حدس و پارامترهاي لغزش . مدل 0111

jلغزش را با عنوان  ij ijs P(X 0 | l)     و پارامتر حدس را با عنوانj ij ijg P(X l | 0)     براي آيتمj 

می زنند )پارامتر  3آموزانی كه داراي همه صفتها نیستند و گاهی اوقات حدسبرخالف موقعیت غیرتصادفی دانشمشخص می كند. 

می كنند )پارامترلغزش(  4آموزانی كه داراي همه صفتها هستند و گاهی لغزشحدس( و پاسخ صحیح به يک آيتم می دهند و دانش

                                                           
1 de la Torre & Douglas 

0 Junker & sijtsma 

3 guessing 

4 slipping 
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چگونه آيتم  iب اين دو پارامتر اين احتمال را محاسبه می كند كه آزمودنی با تركی DINAو غلط به يک آيتم پاسخ می دهند. مدل 

j  را حل می نمايد با توجه به اين مسئله كه مسیر مهارتهايi α شودبه صورت زير فرمولبندي می 

ij ijl
j ij ji i j

P ( ) P(X l | ) g (l s )
 

              3فرمول 

 jدنی همه صفتهاي الزم براي حل آيتم ( نیازمند آن است كه يک آزمو1ازاينرو براي ارائه پاسخ صحیح به يک آيتم معادله شماره )

با اجتناب از خطا آنرا تعريف می كند و براي يک آزمودنی كه فاقد صفت خاصی می باشد  Qرا داشته باشد آنگونه كه ماتريکس 

حدس صحیحی بزند. همچنین اگر هیچکدام از پارامترهاي حدس و لغزش وجود ندارند ، پاسخ آزمودنی كامالً قطعی می شود و 

(. تخمین تأثیرات هم پارامترهاي حدس و هم 0111براي آيتم متکی می باشد. )دي التور،  Qو و بردار  αتايج بر تعامل بین مسیر ن

آموز برصفت مورد نیاز و پاسخ دهی به يک پارامترهاي لغزش می تواند منجر به شناسايی يکسري روابط غیردقیق بین تسلط دانش

معلمان می توانند بفهمند كه آيا يک صفت يا مهارت ويژه جهت دستیابی به يک سطح رتبه بندي  آيتم گردد. درنتیجه مربیان و

( 0111توسط دي التوره ) DINAبراي مدل  EMآموزان تسلط دارد. جزئیات الگوريتم آموز يا گروهی از دانشمعین بر يک دانش

 ارائه شده اند.

 روش 

 منظور انجام محاسبات ومدلسازي تشخیصی شناختی معرفی شده اند از جمله : نرم افزارهاي مختلفی به:  نوع و طرح پژوهش

 Rنرم افزار

 Mplusنرم افزار 

 Apreggioنرم افزار 

 OXنرم افزار 

 FlexmIRTنرم افزار 

 Matematicaنرم افزار 

است و به راحتی قابل استفاده است و  دارد از جمله اينکه يک نرم افزار رايگان و متن باز Rبا توجه به ويژگیهاي مثبتی كه نرم افزار 

را پوشش می دهد ، اين مقاله به معرفی و آموزش مدلسازي تشخیصی شناختی با استفاده از اين نرم  CDMهمچنین مدلهاي بنیادي 

مدلسازي  افزار اختصاص يافته است. در ادامه پس از معرفی اجمالی اين نرم افزار مراحل و گامهاي اصلی به منظور انجام محاسبات

تشخیصی شناختی با استفاده از اين نرم افزار ارايه می گردد. سپس در بخش يافته ها نتايج يک مثال پژوهشی با استفاده از داده هاي 

 گردد. شبیه سازي شده به همراه تحلیل خرو جی ها ارائه می
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گیري از بسیاري از ده هستند، با اين حال به منظور بهرهشود كه آماده استفااي دانلود میبه همراه برخی عملکرهاي پايه Rافزار نرم

 كنند. افزار میهاي اختصاصی از اين نرماست كه كاربر را قادر به استفاده 1هايیعملکردهاي نیاز به نصب بسته

اي نیز به نام بستهباشد. البته می CDMافرازي ي نرمبراي ـ مدلسازي تشخیص شناختی نیاز به نصب بسته Rبه منظور استفاده از 

NPCD هاي ناپارامتري تشخیص شناختی وجود داردنیز براي مدل 

، جانکرو 0114)دالتوره و داگالس،  DINOو  DINAهاي يعنی مدل CDMفرآيند برآورد پارامترها براي دو مدل اصلی  CDMبسته   

( و صفات چند 0111، دالتوره GDINAدو ارزشی ) براي صفات DINAي يافته(، مدل تعمیم0112، تمپلین و هنسون 0111سیجسما، 

ي آن براي مدل ( و مدل گسترش يافته0112، ون داوير، GDMيافته )( مدل تشخیص تعمیم0113و دالتوره،  0، چنGDINAارزشی )

اي فوق را، فراهم هها تحت مدلچنین ابزارهاي الزم براي تحلیل داده( و هم0112، 3) بارتولوچی IRTطبقات متغیر مکنون چندبعدي 

 (0113سازد. )روبیتزش، می

در اين مقاله به اين مدل پرداخته شده است، اطالعات الزم براي  DINA همانگونه كه گفته شد با توجه به كاربرد فراوان مدل

 ی است.( تدوين شده، قابل دستیاب0113كه توسط روبیتزش و همکاران ) CDMي ها در راهنماي بستهاستفاده از ساير مدل

با استفاده  DINAنتايج مدلسازي تشخیصی شناختی بر اساس مدل اين مقاله در  گیری:ی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

سوالی شبیه سازي شده  31نفر در يک آزمون  1111از داده هاي شبیه سازي شده ارائه شده است . براي انجام محاسبات پاسخهاي 

  است

 load، گزينه  Packagesتوان از طريق منو اقدام نمود به اين منظور بايد از منوي می CDMگذاري بسته براي باری اجراء : شیوه

package ها نصب شده است، در اين لیست گزينه شود كه شامل لیستی از تمامی بستهاي كه باز میرا انتخاب نمود سپس در پنجره

CDM شود.انتخاب می 

 دو دسته داده مورد نیاز است: CDMهاي براي انجام تحلیل ها:روش تجزیه و تحلیل و داده

 Qب( ماتريس   هاالف( فايل داده

طور اند تغییر يا بههاي فوق در آن ذخیره شدهمطابق آدرس كه فايل 4ضروري است، مسیر كاري Rافزار در هر بار استفاده از نرم

 شده باشند با دستور زير مسیر تغییر خواهد يافت.ذخیره  workي و پوشه Eهاي فوق در داريو مثال اگر فايل

Setwd ("E:/work") 

 و در ادامه انتخاب مسیر مورد نظر انجام داد. …Change dirي و انتخاب گزينه Fileتوان از طريق منوي چنین اين عمل را میهم

                                                           
1 . Packages  

0 Chen 

3 . Robitzsch 

4 . Working directory 
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در اين نوبت در آدرس فوق ذخیره خواهد شد. اما در  افزارتا پايان استفاده از نرم Rافزار هاي نرمالزم به ذكر است كه كلیه خروجی

 ضروري است اقدامات فوق دوباره انجام شود. Rافزار هر بار استفاده از نرم

را دارد. اما براي  Excelو  SPSSافزارهاي معمول آماري از جمله هاي ذخیره شده در نرمبه راحتی قابلیت استفاده از داده Rافزار نرم

 ذخیره نمود. SPSSدر  CSV.و  Excelدر  txt.ها را با فرمت دادهكار بايد اين

هاي فايل است تصوير شماره بخشی از ها در سطر و سؤاالت در ستونها شامل پاسخ آزمونهمانگونه كه توضیح داده شد فايل داده

ی است كه به هر سوال اختصاص داده دهد ، در اين فايل سطر اول نامفايل داده هاي مورد استفاده در اين پژوهش را نمايش می

 براي پاسخ درست و صفر براي پاسخ نادرست(.1شده و سطرهاي بعدي پاسخ هر آزمودنی به هر سوال است )

 

 Excel در شده رهیذخ یها داده لیفا1شکل 

در صورت عدم  1فت مرتبط باشد به آن عدد بر اساس مدل شناختی كه از قبل طراحی شده چنانچه سوالی به يک ص Qدر ماتريس 

،  0گیرند. شکل شماره ها قرار میها در ستونسؤاالت در سطرها و صفت Qيابد. در فايل ماتريس ارنباط عدد صفر اختصاص می

 را كه در اين مقاله استفاده شده است، نشان میدهد. Qفايل ماتريس 
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 Excelل پنج صفت دخیره شده در شام Qماتریس 3شکل 

و هر دو با  Qmatrixبا نام  Qو فايل ماتريس  Data1ها با نام طور مثال اگر فايل داده، به Rافزار ها در نرمبراي فراخوانی اين فايل

ها به ترتیب از لاست ذخیره شده باشند براي خواندن اين فاي R( در آدرسی كه مسیر كاري Excelافزار . )از طريق نرمtxtپسوند 

 شود. دستورات زير استفاده می

Datafile <- read.table ("Data1.txt , header = TRUE) 
Qmtx<-read.table("Q matrix.txt , header = TRUE) 

د. شوذخیره می Rافزار در نرم Qmtxبه نام  Qو جدولی از ماتريس  Data fileها تحت عنوان با دستورات فوق جدولی از داده

ها فاقد ها، عنوان هر ستون است، در صورتی كه فايل دادهبه اين معناست كه سطر اول فايل داده headerدر مقابل  TRUEعبارت 

 شود.ذكر می FALSEي عنوان باشد واژه

 فوق فراخوانی شود.هاي فوق بايد جداول با دستورات براي كاربر روي داده Rافزار ذكر است كه در هر بار استفاده از نرم الزم به

را بخواند، دستور  SPSSافزاري هاي نرمداده foreignافزاري صورت غیرمستقیم و به كمک بسته نرمتواند بهمی Rافزار چنین نرمهم

 (1311است. )موسوي ندوشن،  read.SPSS( "مسیر و نام فايل "صورت )خواندن به

شود از اين مرحله به بعد دستورهايی براي مشاهده نتايج تحلیل بايد انجام می DINAزير محاسبات مربوط به مدل  با اجراي دستور

 اجرا شود.

dina<-dina(data=Datafile,qmatrix=Qmtx,rule="DINA") 

 

 شود.ها از دستور زير استفاده میبراي محاسبه پارامترهاي حدس و لغزش و خطاهاي استاندارد مربوط به آن

dina$coef 



 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 59اردیبهشت  32 ] 

8 

 

 ها در هر يک از طبقات متغیر مکنون استفاده نمود.توان به منظور محاسبه احتمال چیرگی آزمودنیزير می همچنین از دستور

dina$posterior 
 شود:دستور زير براي محاسبه احتمال وقوع هر يک از الگوهاي متغیر مکنون و فراوانی مورد انتظار طبقات صفات استفاده می

dina$attribure.patt 
 دستور 

Print(dina) 
هاي اصلی براي هر چنین از دستور زير براي محاسبه شاخصنمايد. و همترين احتمال را دارند مشخص میالگوهاي مهارتی كه بیش

 (.0113و همکاران، 1شود )راوندها استفاده میيک از آيتم

Summary(dina) 

 نتایج 

تفاده از داده هاي شبیه سازي شده ارائه شده است . براي انجام با اس DINAدر ادامه نتايج مدلسازي تشخیصی شناختی بر اساس مدل 

هر سوال به يک صفت مکنون  Qسوالی شبیه سازي شده است. بر اساس ماتريس  31نفر در يک آزمون  1111محاسبات پاسخهاي 

 Qبخشی از ماتريس صفت مکنون به عنوان صفات اصلی در اين پژوهش در نظر گرفته شده اند.  2مرتبط شده است . در مجموع 

 Rنشان داده شده است . در ادامه يافته هاي پژوهش بر اساس خروجی هاي نرم افزار  0استفاده شده در اين مثال پژوهشی در شکل 

 كه در بخش روش آموزش داده شد آورده شده است.

 پارامترهای حدس و لغزش سواالت 1جدول 

 لغزش حدس سوال لغزش حدس سوال

 111/1 10/1 12سوال 112/1 112/1 1سوال

 104/1 121/1 12سوال 111/1 124/1 3سوال

 141/1 114/1 12سوال 121/1 113/1 2سوال

 122/1 124/1 11سوال 112/1 112/1 4سوال

 100/1 1/1 01سوال 110/1 143/1 9سوال

 110/1 112/1 01سوال 110/1 110/1 6سوال

 142/1 112/1 00سوال 112/1 111/1 7سوال

 12/1 112/1 03سوال 112/1 112/1 8سوال

 112/1 112/1 04سوال 113/1 114/1 5سوال

                                                           
1 Ravand 
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 120/1 112/1 02سوال 112/1 113/1 11سوال

 123/1 122/1 02سوال 124/1 1/1 11سوال

 111/1 121/1 02سوال 124/1 113/1 13سوال

 130/1 111/1 02سوال 112/1 100/1 12سوال

 142/1 122/1 01سوال 12/1 111/1 14سوال

 12/1 112/1 31سوال 112/1 102/1 19سوال

ترين دهد، براساس اطالعات مندرج در اين جدول پايینرا نشان می DINAهاي حدس و لغزش براساس مدل جدول فوق پارامتر

و  143/1با مقادير  12و  2لهاي و باالترين ضريب حدس مربوط به سوا 24/1هاي با اندازه 11و  0هاي ضريب حدس مربوط به سؤال

هاي موردنیاز براي است كه به مهارتآموزانی درست به سؤال براي دانشگويی اين ضرايب احتمال پاسخ باشد.می 102/1

 ندارند.گويی به سؤال تسلط پاسخ

ين ضريب لغزش مربوط به است و باالتر 120/1و  12/1با مقادير  02و  03ترين مقدار لغزش مربوط به سؤاالت همچنین پايین

آموزانی گويی غلط به سؤال براي دانشدهنده احتمال پاسخ. اين ضريب نشانباشدمی 130/1و  142/1با مقادير  01و  02سوالهاي 

 گويی به سؤال تسلط دارند.هاي موردنیاز براي پاسخاست كه به مهارت

هاي تجربی برازش بهتر میان طرح سنجش تشخیصی، داده دهندهتر باشد، نشانهرچه پارامترهاي حدس و لغزشی در سؤال كوچک

 (0113شناختی است )راوند و همکاران و مدل

 سواالت RMSEAضرایب تشخیص و  3جدول 

 IDI RMSEA سوال IDI RMSEA سوال

 12220/1 221/1 12سوال 12112/1 211/1 1سوال

 12221/1 212/1 12سوال 12032/1 212/1 3سوال

 12422/1 222/1 12سوال 12343/1 212/1 2سوال

 14213/1 242/1 11سوال 12212/1 212/1 4سوال

 12412/1 222/1 01سوال 12302/1 224/1 9سوال

 12022/1 211/1 01سوال 12242/1 212/1 6سوال

 12422/1 204/1 00سوال 12212/1 223/1 7سوال

 12211/1 230/1 03سوال 12112/1 222/1 8سوال

 12120/1 222/1 04سوال 12422/1 213/1 5سوال
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 12402/1 240/1 02سوال 12422/1 222/1 11سوال

 12422/1 220/1 02سوال 12012/1 212/1 11سوال

 14110/1 210/1 02سوال 12222/1 203/1 13سوال

 12214/1 222/1 02سوال 12111/1 223/1 12سوال

 12121/1 221/1 01سوال 12140/1 201/1 14سوال

 12023/1 232/1 31سوال 12120/1 221/1 19سوال

 

رابطه  IDIنمايد. شاخص ( را ارائه میRMSEA( و شاخص برازندگی سؤال )IDI) 1هاي تشخیص سؤالشاخص 0جدول شماره 

تر باشند، شاخص بهتري تشخیص سؤال باالتر است. هاي حدس و لغزش دارد و هرچه اين شاخص كوچکمعکوسی با شاخص

 اند.( نحوه محاسبه اين شاخص براي هر سؤال را با استفاده از فرمول زير بیان نموده0110التوره و پارک )د

j j jIDI S g  1                4فرمول 

دهد، اين شاخص براساس توزيع حتی دولت هرچه نیز میزان برازندگی سؤال با مدل شناختی را نشان می RMSEAشاخص 

را  12/1تر از كوچک RMSEAصورت معمول سؤاالت با شاخص االتر سؤال با مدل است بهدهنده برارزش بتر باشد، نشانكوچک

 نمايند.فاقد بر ارزش با مدل معرفی می را 1/1تر از بزرگ RMSEAسؤال داراي بهترين برازندگی با مدل و سؤاالت با 

 02بهترين شاخص تشخیص و سؤاالت  220/1 و222/1برابر با  IDIهاي با شاخص 02و  12براساس نتايج مندرج در جدول سؤاالت 

 میزان برازش با مدل را دارا هستندترين بیش 14213/1و  14110/1برابر با  RMSEAو با شاخص  11و 

 

 پارامترهای حدس و لغزش و ضرایب تشخیص سواالت2شکل 

                                                           
1 Item Discrimination Index 
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ل را به صورت نمودار نمايش می دهد. همانگونه كه در سوا 31پارامترهاي حدس و لغزش و ضرايب تشخیص هر يک از  3شکل 

 نمودار مشخص است هر چه حدس و لغزش كمتر باشند ، ضريب تشخیص سوال باالتر است.

 احتمال و فراوانی موردانتظار طبقات الگوی صفات 2جدول 

اوانی مورد فر احتمال الگوی صفات فراوانی مورد انتظار احتمال الگوی صفات

 انتظار

00000 10222/1 22/02 11100 10031/1 31/00 

10000 13222/1 22/32 11010 10211/1 11/02 

01000 10012/1 12/00 11001 10414/1 14/04 

00100 13222/1 22/32 10110 10011/1 11/00 

00010 13142/1 42/31 10101 13131/1 31/31 

00001 10122/1 22/01 10011 11122/1 22/11 

11000 10222/1 22/02 01110 13202/1 02/32 

10100 10221/1 21/02 01101 13323/1 23/33 

10010 13111/1 11/31 01011 13422/1 22/34 

10001 10213/1 13/02 00111 14404/1 04/44 

01100 13342/1 42/33 11110 10241/1 41/02 

01010 10221/1 21/02 11101 13121/1 21/31 

01001 13122/1 22/31 11011 14022/1 22/40 

00110 13241/1 41/32 10111 13212/1 12/32 

00101 13201/1 31/32 01111 13340/1 40/33 

00011 13202/1 02/32 11111 13211/1 11/32 

را  Qر ماتريس جدول شماره احتمال وقوع هريک از طبقات مهارت براساس ارتباط تعريف شده میان سؤاالت و صفات مکنون د

دهد همچنین در اين جدول فراوانی مورد انتظار براي هر طبقه از الگوي مهارت نیز ارائه شده است، براساس اطالعات نشان می

و فراوانی مورد  14404/1( با احتمال وقوع 00111ترين الگوهاي صفات در نمونه مورد پژوهش الگوي )مندرج در جدول شايع

 اند.ترين شیوع را در نمونه داشته/ كم22و فراوانی موردانتظار  11122/1( با احتمال وقوع 10011لگوي )نفر و ا 04/44انتظار 
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 1ها )درصد احتمال عدم تسلط در همه مهارت 10222/1( و 1 1 1 1 1ها )درصد احتمال تسلط به همه مهارت 13211/1در مجموع 

 ( وجود دارد.1 1 1 1

 

 احتمال کناری طبقات الگوی صفات 4شکل 

 احتمال هر يک از طبقات الگوي صفات را نمايش می دهد. 4شکل 
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 در نمونه مورد مطالعه احتمال کناری تسلط به صفات پنج گانه 4جدول 

 احتمال صفت

 423/1 1صفت 

 414/1 3صفت 

 200/1 2صفت 

 200/1 4صفت 

 231/1 9صفت 

ترين بیش 2صفت دهد با توجه به نتايج جدول گانه را نمايش میهاي پنجاحتمال كناري تسلط به هر يک از مهارت 4ل شماره جدو

كنندگان در درصد شركت 23دارا هستند، به عبارت ديگر  43/1ترين احتمال با احتمال كم 1صفت و  23/1احتمال با احتمال 

 اند.سلط رسیدهدرصد در مهارت يک به ت 42و  2مهارت 

 

 

 احتمال کناری مهارتهای پنج گانه 9شکل 

 دهداحتمال هر يک از صفات را به صورت نمودار نمايش می 2شکل شماره 

 همبستگی تتراکوریک صفات پنج گانه 5 جدول

 9صفت  4صفت  2صفت  3صفت  1صفت  
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 1102/1 -1121/1 -1211/1 144/1 1 1صفت 

 143/1 122/1 -131/1 1 144/1 3صفت 

 142/1 -112/1 1 -131/1 -121/1 2صفت 

 122/1 1 -112/1 122/1 -112/1 4صفت 

 1 122/1 142/1 143/1 113/1 9صفت 

 

 3 و 1هاي صفت گونه كه در جدول مشخص است دهد همانها را نشان میهمبستگی تتراكوريک میان صفت 2جدول شماره 

 هستند. 110/1همبستگی با مقدار ترين داراي كم 2و  1هاي و صفت  12/1همبستگی )منفی( با مقدار داراي باالترين 

 بحث و نتیجه گیری

هاي ها، پارامترها و ويژگیهاي كاربردي براي آزمودنی( عالوه بر پروفايلCDAبا استفاده از سنجش تشخیص شناختی )

استفاده شده است پارامترها و  DINAجا كه در پژوهش حاضر مدل گردد. از آننیز برآورد میسنجی آزمون و سؤاالت روان

اند دو پارامتر اصلی اين مدل يعنی پارامترها حدس و ها آورده شدهگردند در بخش يافتهضرايب نیز كه توسط اين مدل برآورد می

گويی به آن سؤال تسلط ندارند ه صفات مورد نیاز براي پاسخهايی كه بپذيري سؤاالت آزمون توسط آزمودنیلغزش میزان حدس

گويی به آن سؤال هايی كه به صفات مورد نیاز براي پاسخگويی غلط به سؤال توسط آزمونچنین احتمال پاسخ)پارامتر حدس( هم

امکان حدس و لغزش پائینی هاي اين پژوهش كلیه سؤاالت از نمايند براساس يافتهتسلط ندارند )پارامتر لغزش( را مشخص می

 ها طبیعی است.سازي بودن پاسخاند كه با توجه به شبیهبرخوردار بوده

دهنده توانايی سؤال در تشخیص تسلط شود كه نشان( براي هر سؤال ارائه میIDIچنین در اين مدل يک ضريب تشخیص سؤال )هم

 2/1ثال حاضر كلیه سؤاالت از ضريب تشخیص باالتر از است در م Qها در صفات مکنون معرفی شده در ماتريس آزمودنی

 اند.برخوردار بوده

دهنده میزان برازندگی سؤال با مدل شناختی است كه نشان RMSEAيکی ديگر از ضرايب ارائه شده توسط اين مدل ضريب 

ضر همه سؤاالت داراي تر است در مثال حاتر باشد برازندگی سؤال با مدل بیشتعريف شده است. هرچه اين ضريب كوچک

 اند.بوده 12/1تر از كوچک RMSEAضريب 

بندي نموده و ضمن محاسبه احتمال هر كدام از طبقه Qها را در الگوهاي صافت معرفی شده براساس ماتريس آزمودنی DINAمدل 

از احتمال نسبتاً مشابهی برخوردار  نمايد. در اين مثال كلیه طبقاتالگوهاي صفات فراوانی مورد انتظار هر الگو را نیز محاسبه می

 هاي تجربی حتماً نتايج طبقات با توجه به صفات مرتبط با هر الگو متفاوت خواهد بود.هستند. اما در پژوهش



 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 59اردیبهشت  32 ] 

15 

 

هاي هاي( مکنون براساس نتايج حاصل از دادهاحتمال تسلط به هر يک از صفات )مهارت DINAهاي مدل يکی ديگر از خروجی

ريزي اين استفاده شود. در پژوهش حاضر هاي آموزشی مکمل توسط برنامهتواند در طراحی دورهتفاده از آن میتجربی است كه اس

( است. با توجه به كاربردهاي فراوان 42/1) 1ترين احتمال مربوط به صفت ( و كم23/1) 2ترين احتمال مربوط به صفت بیش

هاي شناختی و هاي براساس مدلهاي قبلی، ساخت آزمونآزمونسنجی هاي رواندر زمینه بررسی ويژگی CDMهاي مدل

آموز و ارائه بازخوردهاي كاربردي غیرشناختی، تشخیص مشکالت يادگیري عمومی و اختصاصی در سطح مدرسه، كالس و دانش

 شود.ها در علوم مختلف توصیه میگذاران استفاده از اين مدلآموزان، مديران و سیاستبه دانش

ها در جوامع يکسان و متفاوت و همچنین مقايسه با نتايج تئوري و مقايسه نتايج اين مدل CDMهاي مختلف كاربرد مدل چنینهم

 هاي آتی باشد.تواند زمینه مناسبی براي پژوهشكالسیک و تئوري سوال پاسخ می

 منابع 

، پايان نامه دكترا، دانشگاه عالمه بر اساس روش سلسله مراتبی صفات مدلسازي تشخیصی شناختی رياضیات پايه اول دبیرستان(. 1313افضلی، افشین . )

 طباطبايی، تهران
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