
مقاله 

 پژوهشی

 1700 (فروردين)بهار 31-19/ ص 34ۀ / شمارمبيستمجلۀ علوم روانشناختی/ دورۀ 
Journal of Psychological Science, Vol. 20, Issue 97, p 23-38, Spring(April) 2021 JPS 

 

23 
 

 
 *یوتريكامپ یانطباق یهاآزمون تميدر بهبود الگور یاشبكه یهاداده لياستفاده از تحل

 7، محمدحسين ضرغامی1منصور بيرامی، 3شهرام واحدی، 1ناديا سلطانی

Use of network data analysis to improve algorithm of computerized adaptive 
tests 
Nadiai Soltani1, Shahram Vahedi2, Mansour Bayrami3, Mohammad Hossein Zarghami4 

 چكيده

. گرددمی مناسب تحلیلی ابزارهای ارائة منجربه که دارد هاییسازد و قابلیتمی میسر را هدف چندین همزمان مطالعه امكان شبكه شناسیروش زمينه:

 آزمون ساخت به عملی بصورت که است پژوهشی کمتر اما دارد وجود تربیتی سنجش حوزه در شبكه هایادهد تحلیل از استفاده خصوص در هاییپژوهش

 مطالعه این هدف:باشد. آیا امكان استفاده از علم شبكه در ساخت آزمون های انطباقی وجود دارد؟  پرداخته آن الگوریتم ارائة یا و شبكه نظریة بر مبتنی انطباقی

 شهر تهران انجام شد.  زبان آموزش مؤسسات و بر روی زبان آموزان مراکز شبكه هایداده تحلیل بر مبتنی انطباقی هایآزمون ریتمالگو بهبود هدف با

کلیة زبان آموزان ده  آماری جامعه. بود شبكه هایداده تحلیل تكنیك با آزمون سؤاالت تحلیل آن بر اصلی تمرکزاین پژوهش از نوع توصیفی و روش: 

گیری به روش نمونه نفر 0000از میان آنان  .داشتند سطح حداقل در را انگلیسی زبان خواندن قابلیت که بود 0971در سال  ه برتر آموزش زبان شهر تهرانمؤسس

نظریة  طریق از نآزمو سؤاالت ( بود. تحلیل0779)نیشن و وارینگ،  (VST)سؤالی خزانه لغات انگلیسی  001شدند. ابزار سنجش آزمون  انتخاب در دسترس

پارامترهای سؤاالت آزمون بر اساس نظریات  ها:يافتهشد.  انجام رینگولد -فراچترمن  الگوریتم بر مبتنی شبكه پاسخ و تحلیل -کالسیك، نظریة سؤال 

 تعدیل با تفكیكی همبستگی آماری زمونآ رینگولد، بر اساس -فراچترمن  الگوریتم مبتنی بر سؤاالت بین ارتباط نقشه .پاسخ محاسبه گردید -کالسیك و سؤال 

های استفاده از مزایای تكنیك تحلیل دادهگيری: نتيجهاستخراج گردید.  آزمون انطباقی های مرکزیت شبكه و الگوریتمترسیم شد، شاخص (>P 10/1) آلفا

سؤاالت به ارتقاء  بین ارتباطی شبكه ساختار در سؤاالت همیتا گرفتن نظر در های ساده و جامع وسازی نتایج، ارائة گزارشای مانند قابلیت دیداریشبكه

 .پاسخ، انتخاب سؤال، الگوریتم -آزمون انطباقی کامپیوتری، نظریة شبكه، نظریة سؤال  واژه كليدها:سازی انطباقی منجر شده است. های آزمونروش
Background: Network methodology makes it possible to study several goals at the same time and has capabilities leads 

to providing appropriate analytical tools. There are studies on the use of network data analysis in the field of educational 

assessment but there is less research that has practically constructed an adaptive test based on network theory or 

presented its algorithm. Is it possible to use network science to build adaptive tests? Aims: This study was performed 

with the aim of improving the adaptive test algorithm based on network data analysis on language learners of language 

teaching centers and institutions in Tehran. Method: This research was descriptive and its main focus was on the 

analysis of test questions using network data analysis technique. The statistical population included all students of the 

top ten language teaching institutes in Tehran in 2019 who had the ability to read English at a minimum level. Among 

them, 1556 people were selected by convenience sampling method. The tool used was the 140-item English Vocabulary 

Size Test (VST) (Nation & Waring, 1997). The analysis of test questions was performed through classical test theory, 

item response theory and network analysis based on Fruchterman-Ringold algorithm. Results: The parameters of the 

test questions were calculated based on classical test theory and item respons theory. The relationship map between the 

questions was drawn based on Fruchterman-Ringold algorithm and statistical test of partial correlation with alpha 

modulation (p< 0/01), network centrality parameters and adaptive test algorithm were extracted. Conclusions: Utilizing 

the benefits of network data analysis techniques such as results visibility, providing simple and comprehensive reports 

and considering the importance of the questions in the structure of the communication network between the questions 

have led to the improvement of adaptive testing methodes. Key Words: Computerized adaptive testing, network theory, 

item response theory, question selection, algorithm. 
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 مقدمه

 که شودمی قلمداد علم از ایشاخه عنوان به تربیتی روانشناسی

 به تربیت و تعلیم حوزة در روانشناسی نظریات کاربست بر عالوه

 و( نظری سازیآزمون) نظری سطح در 0روانشناختی گیریاندازه

 گیری،اندازه سنجش، مانند هاییفعالیت تا پردازدمی تكنیك

 این به مربوط مسائل و دهد انجام را وابسته هایحوزه و ابیارزشی

 از وجه این .(2کاربردی سازیآزمون) نماید حل را حوزه

 ابعاد همه در اصلی و مهم نقش حاضر حال در تربیتی روانشناسی

 سازیآزمون(. 0717 گلومبوک، و راست)کند می بازی ما زندگی

 روز به علمی های رویكرد و دارد تربیتی روانشناسی در ریشه مدرن

 وسیعی مقیاس در سیاسی و اخالقی موضوعات گرفتن نظر در با را

 خصوصا گیرد،می بكار شده ایشبكه شدت جامعة به مطالعات در

است  9المللی شدندر حال بین و زیاد تنوع دارای کنونی جامعه که

 جهان در اطالعاتی نوین هایآوریفن کاربرد. (2100)کالبرتسون، 

چشم  تأثیر و است گسترش حال در ایفزآینده سرعت با معاصر

 اجتماعی، اقتصادی، ابعاد جمله از زندگی جوانب تمام بر گیری

 دالور، نژاد،فلسفی یگانه،شریفی)است  داشته آموزشی و صنعتی

 اطالعاتی، هایآوریفن آموزش، حوزة در(. 0970 جمالی، و فرخی

 بعنوان نیز سنجش اند،کرده تحولم را یادگیری و تدریس فرآیند

 هایپیشرفت و ظهور از تأثیربی آموزش فرآیند ناپذیرجدایی بخش

 با(. 2112 بنت،)است  نبوده کامپیوتر جمله از نوین هایآوریفن

 کاغذی -مداد  هایآزمون توانمی کامپیوتر آوریفن از استفاده

 از تردقیق ایزهاندا و کار برد به کارآمدتر ایگونه به را مرسوم

 انطباقی سازیآزمون (.2100کلندر، ) آورد بدست آزمودنی توانایی

 سؤال یا و) ترتیبی هایآزمون برای جایگزینی عنوان به کامپیوتری

 گیری،اندازه و سنجش حوزة در حاضر حال در .اندشده ارائه( ثابت

 نظریة دو به عنوان پاسخ -سؤال  نظریة و آزمون کالسیك نظریة

 قرن نیم از بیشتر آزمون کالسیك نظریة اینكه با. دارند وجود غالب

 مطالعات برخی اینكه از بعد ولی بوده حاکم سازیآزمون نهضت بر

 هاینظریه ارائة زمینة ساختند، آشكار را نظریه این هایمحدودیت

 و اولین(. 2100کائو،  و میادی تی،) شد فراهم گیریاندازه نوین

 و دشواری مقدار که است این کالسیك نظریة یتمحدود مهمترین

                                                           
1. psychological measurement 
2. applied psychometrics 
3. internationalism 

 روی از که هستند وابسته هاآزمودنی از اینمونه به کامال سؤال تمیز

 گروه به نمونه گروه یك از پارامترها این مقدار و اندشده کسب آنها

 پاسخ -سؤال  نظریة(. 2101 گولر، و ایلهان)هستند  متفاوت دیگر

 به شودمی خوانده هم نوین ظریةن یا و 0مكنون مدل متغیر که

 هایموقعیت بیشتر در .گرددبرمی( 0701) ناویك و لرد کارهای

 تواننمی که شودمی گرفته هاییکمیت اساس بر تصمیمات عملی

 متغیرهای به هاکمیت این. نمود مشاهده مستقیم طور به را آنها

 تارساخ یك به را پنهان ساختار یك که مدلی هر. مشهورند مكنون

 ضرغامی،)دارد  مكنون نام متغییر مدل کند، مربوط شده مشاهده

 نظریات از یكی عنوان به پاسخ - سؤال نظریة (.0972 قائمی، و قائمی

 آن مفروضات که است ریاضیاتی تئوری یك مكنون، متغیر بر مبتنی

 است آزمون قابل برازش نیكویی رویكرد بر مبتنی و هاداده طریق از

 جذابیت که( 0چرخشی وابستگی فقدان مانند) دارد هاییویژگی و

 ساخت ،0سؤال بانك تهیة مانند خاص کاربردهای برای باالیی

 آزمون (.2111 بورسبوم،)آورد می فراهم را. ..و انطباقی هایآزمون

 - مداد هایآزمون برای جدی کامپیوتری جایگزینی انطباقی های

 اجرا، شرایط تسهیل پذیری،انعطاف. شوندمی قلمداد کاغذی

 دهینمره امكان تر،گسترده و دقیق سنجش امكان کارآیی، افزایش

 آنی و فوری هایتخمین سریع، بازخورد امكان سازیفراهم ماشینی،

و کاهش  9آزمون امنیت افزایش دهندگان،پاسخ توانایی سطح از

 را آزمون سؤاالت از متفاوتی ترتیب دهندهآزمون هر) ریسك تقلب

 انطباقی هایآزمون کاربرد اصلی دالیل جمله از ،(کندمی فتدریا

 (.2109رسینجر، ایكمایر و هلم،  )اپل، .است کامپیوتری

 بانك یك انطباقی کامپیوتری، نیازمند هایهر فرآیند آزمون

 مدرج جهت پاسخ -سؤال  نظریة از معموال که مدرج است سؤال

 و یك انتخاب املش نخست مرحله. شودمی استفاده سؤاالت کردن

است، در مرحله  آزمون سؤاالت اولین عنوان به مناسب سؤال چند یا

 توانایی و شده انتخاب بانك از هم سر پشت صورت به دوم سؤاالت

 و است توقف مرحله سوم،. شودمی برآورد سؤال هر ارائة از بعد

 شود و در نهایتمی تعیین آزمون توقف قانون برای پارامترهایی

 واندرلیندن و گالس) شودبرآورد می دهنده آزمون اناییتو سطح

                                                           
4. latent variable model. 
5. statistical and mathematical models 
6. item bank 
7. test security 
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 مجموعه آزمودنی هر نظری طور به انطباقی سنجش در (.2111سیز، 

 هر به اینكه بجای کند ومی دریافت را سؤاالت از فردی به منحصر

 توانایی با متناسب هاسؤال شود، داده ثابت آزمون یك آزمودنی

 آزمون. شوندمی اجرا و تخابان آزمون جریان در هاآزمودنی

 حداقل با را هاآزمودنی توانایی از گیریاندازه تریندقیق انطباقی

 هر به که است آن آلایده تستی دهد. شرایطمی ارائه سؤاالت

 داشته سازگاری یا برازش او توانایی با که شود داده تستی آزمودنی

 که شود ابانتخ ایگونه به آزمون اگر(. 2110بورسبوم، )باشد 

 کاهشی بدون آورد، فراهم فرد توانایی مورد در را اطالعات بیشترین

 و )لرد .شوند ترکوتاه توانندمی هاآزمون گیری،اندازه دقت در

 انتخاب دارند. هاییمحدودیت هاروش این اما .(0701 ناویك،

 خوب سؤال بانك که پذیر استامكان زمانی تنها سؤاالت مطلوب

همچنین  .باشد دسترس در بزرگ و لزوم حد در و هشد پارامتری

 خصیصه نظریة نام به ترکلی اینظریه به وابسته پاسخ -سؤال  نظریة

 شبكه گسترش هایمدل اخیر قرن در(. 2119 فایرز،)است  مكنون

 را تجربی هایداده و نظری هایسازه بین احتمالی رابطه که یافت

 و شودمی متصور را فرضی ریساختا مدل، این. کردمی بندیفرمول

با سایر  آن ارتباط و ساختار این در را شیء یك جایگاه چگونگی

 همان منظور که شاخص متغیرهای از ایمجموعه را در اشیاء

 و پالجنر) سازدمی معلوم و مشخص است شده مشاهده متغیرهای

 گفته شبكه بزرگ، نسبتا یا بزرگ 0گراف یك . به(2100ولل، 

 V که است( V,E) مرتب زوج ،(G) ساده گراف از ظورمن. شودمی

 V از عضوی دو هایمجموعه زیر E اعضای و ناتهی ایمجموعه

 یال یك E عضو هر به و G گره یا راس یك V عضو هر به. هستند

G چند در ایشبكه مدل از استفاده(. 2101فورتونانو،)گوییم می 

 با درونی ارتباط که متغیرها از هاییمجموعه بررسی در اخیر سال

 کاربرد برای زیادی دالیل. است کرده پیدا گسترش دارند، یكدیگر

 انسانی و پزشكی ریاضی، فنی، مختلف هایحوزه در شبكه نظریة

 به رو گرایش( الف: از عبارتند آنها مهمترین که دارد وجود

 از فرار( ب است، علم حوزه در سیستمی رویكرد به که گسترشی

 قابلیت( ج و است گذشته قرن علم اصلی ویژگی که یگرایتقلیل

 باال حجم با هایداده سازیمجموعه و ذخیره مدیریت، سازی،ساده

 تحلیل (.2102اپسكمپ، کرامر، ولدراپ، اشمیتمن و بورسبوم، )

                                                           
1. graph 

 بین تالش تواندمی روانی گیریاندازه و روانشناسی حوزه در شبكه

 2شناسیروش با روانشناسی یاتنظر آن در که شود قلمداد ایرشته

 آن، کنار در و یابدمی گسترش و گرفتهشكل ریاضی و آماری کمی

 دو. دهدمی ارائه مناسب پاسخ حوزه این در تحلیلی هایچالش برای

 گیریاندازه حوزه در ایشبكه رویكرد به جدید نگاه موجب دلیل

 نظریات و هامدل اخیر هایسال در که این اول. است شده روانی

 خالف بر که این دوم و اندداشته سیطره پنهان متغیرهای به مربوط

 کمك پویا هایسیستم گسترش به ایشبكه دیدگاه پنهان، هایمدل

 زیاد بسیار محتوایی لحاظ از پویا هایسیستم گستردگی. است کرده

 بر در را هابیماری شناسی نشانه تا مكانیكی هایسیستم و است

 (.2111 ورسبوم،ب) گیردمی

 هایشاخص تعیین و سؤاالت سازی تحلیلهدف درآزمون

 نهایت در و آنها اصالح و نامناسب سؤاالت شناسایی سازی،آزمون

 تحلیل هایروش سایر در. است گیریاندازه ابزار یك گسترش

 بدست سؤاالت پارامتر کردن مشخص با هدف این به دستیابی سؤال

 شاخص و نقشه براساس سؤال تحلیل ای،شبكه روش در .آیدمی

 درونی ارتباط نتیجه که شودمی انجام آن، بر منطبق کامال های

 که مزایایی همه با .(2100 دورنوی،)است  آزمون مختلف سؤاالت

 خصیصه نظریة بر مبتنی اینكه به دلیل اما دارد پاسخ -نظریة سؤال 

 جدی فلسفی مشكالت با است 9بازتابی هایمدل و مكنون

های بر آن وارد است. مدل اساسی فلسفی روبروست و انتقادات

های روانی و توانند تبیین درستی از ارتباط بین سازهبازتابی نمی

(. همچنین 2100متغیرهای مشاهده شده ارائه نمایند )ادوارد، 

 تجریدی هایروش بر مبتنی پاسخ -سؤال  نظریة هایشاخص

 و سریع تحلیل قدرت و دارند یباالی که پیچیدگی هستند ریاضیاتی

 دارای ایشبكه هایداده تحلیل .سازندمی دشوار را دهیگزارش

 انطباقی سنجش هایالگوریتم بهبود امكان که است هاییتوانمندی

(. 2100 کالبرتسون،) آورندمی فراهم را پاسخ -سؤال بر نظریة مبتنی

 هاییوهش به نسبت انطباقی سنجش در تحلیل این مزیت مهمترین

 در سؤال هر اهمیت گرفتن نظر در پاسخ -سؤال  نظریة بر مبتنی

 ریاضیات از ایشبكه رویكرد است. اگرچه سؤاالت محتوایی شبكه

 شبكه، بصری نمایش با آن ریاضیات انطباق اما است برخوردار قوی

را  ریاضیات درست درک امكان که) نتایج سازیدیداری قابلیت

                                                           
2. methodological 
3. reflective interpret 
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 پیچیدگی میزان و جامع و ساده هایگزارش ةارائ ،(سازدمی میسر

پاسخ از جمله  -سؤال  نظریة به نسبت شبكه هایتحلیل کمتر

 لیتمن، و کاتر سرین،)شوند های این رویكرد محسوب میقابلیت

 یانگ و کیونگ پژوهش به توانمی پیشین مطالعات جمله از (.2121

 علم نظری بانیم بررسی به خود پژوهش در آنها کرد، اشاره( 2102)

 و پرداخته پاسخ -سؤال  و کالسیك نظریات با آن مقایسه و شبكه

 توانایی توانمی شبكه هایداده تحلیل از استفاده با که اندکرده بیان

 سرعت و دقت و کرد ارزیابی کارآمد و مؤثر بطور را هاآزمودنی

 پژوهش در( 2100) دورنوی. بخشید بهبود را توانایی برآورد در

 پرداخته شبكه هایشاخص معرفی و پویا هایشبكه بررسی به دخو

آموزان با مطالعه بر روی دانش ( 2100) پالجنر و ولل. است

دبیرستانی چندین مدل شبكه بیز را برای طراحی آزمون انطباقی 

های سنتی ریاضی پیشنهاد کردند و به مقایسة نتایج با روش

 تحلیل از استفاده رجحیتا نهایت به در سازی پرداختند وآزمون

آسان در  و هزینهکم روشی سازی بعنوانآزمون در شبكه هایداده

 در( 2100) کالبرتسون. تأکید کردند های سنتیمقایسه با روش

 در کارآمد روشی بعنوان شبكه علم نظری مبانی به خود بررسی

 قابلیت و اهمیت بر و پرداخته آموزشی و تشخیصی هایارزیابی

 نحوی به کرده تأکید بیز هایشبكه از استفاده با نتایج سازیدیداری

 توزیع برای بصری و ساده چارچوب یك بیز هایشبكه که

 پیشین مطالعات دیگر جمله از. کنندمی فراهم مشترک احتماالت

عراقی، طاهری، جزء رمضانی، عباسپور و  مطالعه به توانمی

ای در شبكه هایدهدا از تحلیل که نمود اشاره( 0970)ضرغامی 

و نتایج حاصل را با  فرآیند تحلیل سؤاالت پرسشنامه استفاده نموده

 سنجی مرسوم مقایسه کرده است.های روانشاخص

 مبانی خصوص در هاییپژوهش پیشین ادبیات بررسی در اگرچه

حوزه سنجش  در شبكه هایداده تحلیل از استفاده مزایای و نظری

 به عملی بصورت که است پژوهشی ترکم اما دارد وجود تربیتی

 آن الگوریتم ارائة یا و شبكه نظریة بر مبتنی انطباقی آزمون ساخت

 انطباقی آزمون الگوی ارائة هدف با پژوهش لذا این .باشد پرداخته

شد. بطور کلی این پژوهش در صدد  اجرا شبكه علم اساس بر

 تحلیل مزایای توان ازآیا می پاسخگویی به این سؤال است که

 انطباقی سنجش در سؤاالت انتخاب جهت در ایشبكه هایداده

 کرد؟ استفاده

 

 روش

 از حاصل هایداده. است توصیفی نوع از پژوهش این روش

 پارامتر ابتدا. شدند تحلیل مجزا مرحله دو در پرسشنامه اجرای

 پاسخ مدل) پاسخ -سؤال  و کالسیك نظریات اساس بر سؤاالت

س به منظور رسیدن به الگوریتم انطباقی، آمد سپ بدست( مدرج

 رینگولد -فراچترمن  الگوریتم سؤاالت مبتنی بر بین ارتباط شبكه

های مربوط ای و شاخصشبكه هایاساس داده بر گردید و ترسیم

 گرفت. قرار تحلیل مورد پرسشنامه سؤاالت به آن،

 شرکت از گروهی روی آزمون بررسی سؤاالت، به منظور

 بر پژوهش این اصلی تمرکز است ذکر به الزم. شد جراا کنندگان

 اهمیت از نتایج تعمیم و است آزمون سؤاالت تحلیل و شناسیروش

کلیه زبان آموزان ده  آماری پژوهش جامعه. است برخوردار کمتری

 قابلیت که مؤسسه برتر آموزش زبان انگلیسی شهر تهران بود

 نمونه حجم و شتنددا سطح حداقل در را انگلیسی زبان خواندن

و داوطلبانه  دسترس در صورت به که است معتبر هایداده نفر 0000

 الگوی ارائة و آزمون سؤاالت این مؤسسات انتخاب شدند. تحلیل از

 نرم هایبسته و R افزارنرم از استفاده با انطباقی آزمون ساخت

 شد. انجام qgraph و mirt افزاری

 ابزار

 نیشن و توسط که است انگلیسی لغات خزانه سؤالی 001 آزمون

 مختلف سطوح از آزمون این. است شده تهیه( 0779) وارینگ

 زبان لغات کلیة که است کرده سعی و شده تشكیل لغات دشواری

 اساس بر آزمون این در لغات انتخاب. دهد پوشش را انگلیسی

 است شده گرفته 0پیكرة ملی بریتانیایی از که هستند لغاتی خانواده

 ملل مختلف های بخش در و است لغت میلیون 011 برگیرنده در هک

 شش بریتانیایی ملی لغات پیكرة مجموعه. دارد وجود زبان انگلیسی

. دارند وجود سطوح همگی آزمون این در که دارد مختلف سطح

. است لغتی خانواده 211 تا 011 نماینده لغت هر آزمون این در

 مختلف سطوح در آموزانزبان برای تواندمی آزمون این اجرای

نیشن و بگالر  توسط آزمون این مختلف اجرای. شود استفاده تسلط

 مقادیر به زبانی توانایی مختلف سطوح با مردان و زنان روی (2119)

 70/1 حدود در راش پایایی مقدار) است شده منجر باالیی پایایی

 االتسؤ. است آسان آزمون تفسیر و دهینمره(. است شده برآورد

                                                           
1. British National Corpus (BNC) 
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 تمام برای آزمون این اجرای. اندابهام بدون و روشن آزمون

 را سطح هر لغت 0111 تا لغت 0 تنها که کسانی از آموزانزبان

 .(2119 بگالر، و نیشن) است پذیرامكان دانند،می

 هايافته

 نظریة بر مبتنی مختلف سؤال 001 تمیز ضریب و دشواری

پاسخ  درصد. ه شده استارائ 0 جدول در گیریاندازه کالسیك

نقطه  ایرشته دو همبستگی و دشواری شاخص عنوان به صحیح های

 شوند.می تمیز محسوب شاخص عنوان به کل نمرة و سؤال بین ای

برای دستیابی به مقادیر پارامتر سؤاالت با هدف تشكیل بانك 

-سؤال آزمون خزانه لغات از طریق نظریة سؤال  001سؤال، تعداد 

ها، مدل تك لیل شد. مدل استفاده شده برای برازش با دادهپاسخ تح

بعد سه پارامتری است که پارامترهای دشواری، شیب و حدس در 

تحت  ltm بسته از استفاده با سؤاالت پارامتر آن متغیر است. مقدار

مشاهده  2 جدول نتایج حاصل در که است شده استخراج R افزارنرم

 شود.می

 

 سؤاالت آزمون مبتنی بر نظریة کالسیك. پارامتر 0جدول

 ایشاخص تمیز بر اساس همبستگی دو رشته ای نقطه شاخص دشواری

 سؤال در نمره کل موجود نیست سؤال در نمره کل موجود است Logit درصد پاسخ صحیح غلط درصد پاسخ شماره سؤال

 229/1 2907/1 0791/2 720/1 190/1 0سؤال 

 2021/1 2000/1 119/2 709/1 109/1 2سؤال 

 9090/1 9909/1 9229/2 7019/1 1179/1 9سؤال 

 9270/1 9019/1 -0209/0 2001/1 9002/1 0سؤال 

 2017/1 2902/1 0900/9 7012/1 1001/1 0سؤال 

 2000/1 2900/1 9112/9 7000/1 1900/1 0سؤال 

 0209/1 0000/1 0007/0 901/1 202/1 9سؤال 

 9902/1 9100/1 9290/2 7910/1 1000/1 1سؤال 

 9070/1 9000/1 0100/2 790/1 107/1 7سؤال 

 9790/1 0007/1 0929/2 170/1 010/1 01سؤال 

 0019/1 0907/1 07/1 000/1 990/1 00سؤال 

 9077/1 9900/1 1102/2 1100/1 0010/1 02سؤال 

 9020/1 9992/1 0107/2 1717/1 0100/1 09سؤال 

 9100/1 9209/1 9997/0 9700/1 2110/1 00سؤال 

 099/1 0019/1 0709/1 0000/1 9000/1 00سؤال 

 079/1 2210/1 -1170/0 2090/1 9927/1 00سؤال 

 9909/1 9010/1 0179/1 0077/1 9110/1 09سؤال 

 9121/1 977/1 1992/1 1020/1 0990/1 01سؤال 

 9002/1 9200/1 200/2 7109/1 1719/1 07سؤال 

 9190/1 9907/1 -0192/1 9770/1 0110/1 21سؤال 

 0079/1 0122/1 2110/2 7199/1 1729/1 20سؤال 

 0007/1 0079/1 9909/0 9710/1 2100/1 22سؤال 

 9799/1 0007/1 2207/1 0000/1 0090/1 29سؤال 

 9197/1 0192/1 2722/1 0920/1 0290/1 20سؤال 

 9029/1 9009/1 7009/1 90900/1 2107/1 20سؤال 

 2710/1 9000/1 009/1 9007/1 0910/1 20سؤال 

 9000/1 9900/1 1910/1 0070/1 0110/1 29سؤال 

 2900/1 9100/1 1297/1 019/1 079/1 21سؤال 

 1101/1 0190/1 -2722/0 2000/1 9100/1 27سؤال 

 0990/1 0092/1 1291/0 9909/1 2009/1 91سؤال 

 9010/1 9022/1 000/1 0909/1 9099/1 90سؤال 

 9909/1 0110/1 -1121/1 0779/1 0119/1 92سؤال 
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 سؤاالت آزمون مبتنی بر نظریة کالسیك. پارامتر 0جدول

 ایشاخص تمیز بر اساس همبستگی دو رشته ای نقطه شاخص دشواری

 سؤال در نمره کل موجود نیست سؤال در نمره کل موجود است Logit درصد پاسخ صحیح غلط درصد پاسخ شماره سؤال

 2011/1 2007/1 -2209/1 0007/1 0000/1 99سؤال 

 0110/1 0299/1 -0979/1 0000/1 0907/1 90سؤال 

 0010/1 0901/1 2117/2 7197/1 1720/1 90سؤال 

 9109/1 0197/1 9997/0 9700/1 2110/1 90سؤال 

 0990/1 0017/1 0102/1 0029/1 9099/1 99سؤال 

 0910/1 0712/1 0217/2 7010/1 1100/1 91سؤال 

 0000/1 0029/1 0790/1 0009/1 9999/1 97سؤال 

 0129/1 211/1 -0000/1 9091/1 0002/1 01سؤال 

 0000/1 0020/1 -9200/1 9290/1 0927/1 00سؤال 

 000/1 0001/1 -9922/1 0099/1 0129/1 02سؤال 

 0102/1 0209/1 1070/1 0107/1 0700/1 09سؤال 

 0009/1 0900/1 1909/1 0011/1 0102/1 00سؤال 

 2090/1 2010/1 -0107/1 9909/1 0009/1 00سؤال 

 0712/1 0177/1 0107/1 0009/1 9909/1 00سؤال 

 0021/1 009/1 1009/1 9111/1 2772/1 09سؤال 

 0019/1 0000/1 1012/1 0020/1 0190/1 01سؤال 

 9010/1 990/1 -1720/1 099/1 029/1 07سؤال 

 0010/1 0200/1 0121/0 101/1 012/1 01سؤال 

 2190/1 9119/1 -9070/1 0110/1 0700/1 00سؤال 

 9070/1 9190/1 -1117/1 0971/1 0212/1 02سؤال 

 9090/1 9999/1 -0100/1 010/1 077/1 09سؤال 

 0100/1 0100/1 0122/1 0000/1 9010/1 00سؤال 

 201/1 2199/1 -1179/1 0999/1 0229/1 00سؤال 

 0212/1 0000/1 0099/0 9010/1 2977/1 00سؤال 

 2071/1 2109/1 -0019/1 9010/1 0077/1 09سؤال 

 -170/1 -190/1 -1077/0 2099/1 9029/1 01سؤال 

 9000/1 9970/1 -2070/1 0997/1 0020/1 07سؤال 

 0001/1 00/1 -1110/1 9112/1 0701/1 01سؤال 

 0017/1 0909/1 9027/1 911/1 202/1 00سؤال 

 1079/1 110/1 -1917/0 2027/1 9990/1 02سؤال 

 2007/1 2109/1 -9009/1 0179/1 0719/1 09سؤال 

 0099/1 0922/1 7100/1 211/1 902/1 00سؤال 

 0070/1 0009/1 -9009/0 2100/1 9790/1 00سؤال 

 2020/1 2990/1 -0992/1 9007/1 0000/1 00سؤال 

 2912/1 2002/1 -0110/1 9009/1 0009/1 09سؤال 

 -1029/1 -1970/1 -2090/0 2079/1 9119/1 01سؤال 

 2970/1 9107/1 1117/1 0212/1 0971/1 07سؤال 

 0009/1 0929/1 0970/0 1000/1 0100/1 91سؤال 

 901/1 9029/1 -0010/1 9717/1 0100/1 90سؤال 

 9909/1 9072/1 -1229/1 0700/1 0100/1 92سؤال 

 9707/1 0070/1 0110/1 0097/1 9120/1 99سؤال 

 0097/1 0100/1 0790/0 1000/1 0190/1 90سؤال 

 0229/1 002/1 9097/1 0911/1 0202/1 90سؤال 



 نادیا سلطانی و همكاران                                                               انطباقی...                       هایآزمون الگوریتم بهبود در ایشبكه هایداده تحلیل از استفاده

 

29 

 

 سؤاالت آزمون مبتنی بر نظریة کالسیك. پارامتر 0جدول

 ایشاخص تمیز بر اساس همبستگی دو رشته ای نقطه شاخص دشواری

 سؤال در نمره کل موجود نیست سؤال در نمره کل موجود است Logit درصد پاسخ صحیح غلط درصد پاسخ شماره سؤال

 279/1 9202/1 -09/1 9002/1 0911/1 90سؤال 

 2000/1 2999/1 -2020/1 0992/1 0021/1 99سؤال 

 0172/1 0920/1 -109/1 0101/1 0092/1 91سؤال 

 9271/1 9000/1 1909/1 0170/1 0717/1 97سؤال 

 0070/1 0100/1 1990/1 0110/1 0700/1 11سؤال 

 0211/1 0090/1 -7110/1 2199/1 9029/1 10سؤال 

 2000/1 2902/1 -0019/1 9002/1 0001/1 12سؤال 

 0000/1 0909/1 0099/1 0910/1 0000/1 19سؤال 

 0199/1 2102/1 -0910/0 2029/1 9099/1 10سؤال 

 2000/1 2022/1 -2111/1 0919/1 0079/1 10سؤال 

 1071/1 1100/1 -1917/0 2027/1 9990/1 10سؤال 

 -1170/1 1009/1 -7009/1 2970/1 9210/1 19سؤال 

 0099/1 0902/1 1100/0 9090/1 2020/1 11سؤال 

 -1092/1 -1207/1 -9017/0 2109/1 9709/1 17سؤال 

 1120/1 0190/1 -7009/1 2107/1 9000/1 71سؤال 

 2990/1 2710/1 1070/1 0107/1 0700/1 70سؤال 

 9299/1 9001/1 -990/1 920/1 090/1 72سؤال 

 2012/1 2900/1 -7920/1 2120/1 9090/1 79سؤال 

 2772/1 9291/1 -0192/1 9770/1 0110/1 70سؤال 

 0090/1 0700/1 -1900/0 2022/1 9991/1 70سؤال 

 -1909/1 -1001/1 -0001/0 0190/1 1020/1 70سؤال 

 2720/1 9092/1 -9920/1 0197/1 0720/1 79سؤال 

 0091/1 0070/1 -0010/1 9917/1 0000/1 71سؤال 

 -101/1 -1099/1 -7090/1 2902/1 9291/1 77سؤال 

 -110/1 1200/1 -191/1 912/1 071/1 011سؤال 

 000/1 0907/1 -1110/1 2700/1 9110/1 010سؤال 

 0712/1 2209/1 -1170/0 2090/1 9927/1 012سؤال 

 0117/1 0799/1 0199/1 1199/1 0709/1 019سؤال 

 2107/1 9010/1 -2097/1 0979/1 0019/1 010سؤال 

 0109/1 0290/1 0790/1 0009/1 9999/1 010سؤال 

 2990/1 2700/1 -0110/0 2079/1 9019/1 010سؤال 

 09/1 0020/1 -2070/0 2200/1 9917/1 019ال سؤ

 0090/1 0990/1 -1020/0 2019/1 9009/1 011سؤال 

 2907/1 2022/1 -0102/1 9999/1 0229/1 017سؤال 

 -1910/1 -1009/1 -9010/0 2127/1 9790/1 001سؤال 

 020/1 0099/1 1097/1 0190/1 0100/1 000سؤال 

 0007/1 0101/1 -002/1 9000/1 0900/1 002سؤال 

 2199/1 9019/1 -7910/1 2901/1 9202/1 009سؤال 

 001/1 0019/1 0099/1 0910/1 0000/1 000سؤال 

 9090/1 9009/1 -0907/1 9017/1 0900/1 000سؤال 

 -1290/1 -1110/1 -2199/0 2911/1 9072/1 000سؤال 

 0109/1 0107/1 0017/1 0997/1 9000/1 009سؤال 
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 متر سؤاالت آزمون مبتنی بر نظریة کالسیك. پارا0جدول
 ایشاخص تمیز بر اساس همبستگی دو رشته ای نقطه شاخص دشواری

 سؤال در نمره کل موجود نیست سؤال در نمره کل موجود است Logit درصد پاسخ صحیح غلط درصد پاسخ شماره سؤال
 -1090/1 -192/1 -1101/1 2722/1 9191/1 001سؤال 

 0029/1 0007/1 -1107/0 2090/1 9007/1 007سؤال 

 1097/1 1129/1 -7021/1 2119/1 9079/1 021سؤال 

 0009/1 0979/1 -7110/1 2199/1 9029/1 020سؤال 

 1090/1 1919/1 -1000/1 2700/1 9190/1 022سؤال 

 2902/1 9119/1 -9909/1 0199/1 0729/1 029سؤال 

 0090/1 0929/1 -9012/1 9211/1 0972/1 020سؤال 

 2910/1 2790/1 -727/1 2190/1 9007/1 020سؤال 

 0000/1 0919/1 7090/1 9291/1 2902/1 020سؤال 

 2179/1 2990/1 -1210/1 910/1 070/1 029سؤال 

 2100/1 9107/1 -0010/1 9717/1 0100/1 021سؤال 

 1291/1 102/1 -1092/0 2007/1 9000/1 027سؤال 

 111/1 0007/1 -1179/0 2009/1 9019/1 091سؤال 

 0012/1 0190/1 -902/1 9270/1 0917/1 090سؤال 

 9710/1 0090/1 -1970/1 0712/1 0171/1 092سؤال 

 0910/1 0020/1 -9020/0 2190/1 9727/1 099سؤال 

 109/1 1990/1 -1900/0 2000/1 9000/1 090سؤال 

 2290/1 2070/1 -0779/0 2900/1 9010/1 090سؤال 

 0000/1 009/1 -9297/1 9209/1 0909/1 090سؤال 

 2001/1 21/1 -0979/1 9707/1 0110/1 099سؤال 

 1027/1 1010/1 -1107/1 9170/1 0710/1 091سؤال 

 1919/1 1007/1 -7109/1 292/1 921/1 097سؤال 

 1097/1 102/1 -1919/0 2091/1 9002/1 001سؤال 

 

 

 بر مدل تك بعد سؤال پاسخ یپارامتر سؤاالت آزمون مبتن. 2جدول
 ضریب تمیز ضریب دشواری ضریب حدس شماره سؤاالت

 720/1 -020/9 112/1 0سؤال 

 079/0 -109/9 119/1 2سؤال 

 200/0 -91/2 1 9سؤال 

 000/0 00/0 010/1 0سؤال 

 000/0 -799/2 110/1 0سؤال 

 119/0 -902/2 1 0سؤال 

 202/0 -121/0 190/1 9سؤال 

 919/2 -000/2 1 1سؤال 

 990/0 -290/2 1 7سؤال 

 000/0 -70/0 1 01سؤال 

 019/0 19/1 902/1 00سؤال 

 097/0 -099/2 1 02سؤال 

 090/0 -101/2 1 09سؤال 

 991/1 -799/0 110/1 00سؤال 

 090/0 -119/1 290/1 00سؤال 

 901/2 700/0 200/1 00سؤال 

 090/2 120/1 009/1 09سؤال 

 000/0 -090/0 070/1 01سؤال 

 090/0 -909/2 1 07سؤال 

 099/0 071/0 229/1 21سؤال 

 بر مدل تك بعد سؤال پاسخ یپارامتر سؤاالت آزمون مبتن. 2جدول
 ضریب تمیز ضریب دشواری ضریب حدس شماره سؤاالت

 902/2 -910/0 1 20سؤال 

 917/0 -271/0 1 22سؤال 

 009/0 000/1 292/1 29سؤال 

 100/0 000/1 212/1 20سؤال 

 707/1 -002/0 1 20سؤال 

 100/2 910/0 290/1 20سؤال 

 200/0 012/1 200/1 29سؤال 

 710/1 797/1 200/1 21سؤال 

 927/9 117/2 011/1 27سؤال 

 092/0 -000/1 219/1 91سؤال 

 190/1 -010/1 200/1 90سؤال 

 710/0 909/1 200/1 92سؤال 

 010/1 09/1 1 99سؤال 

 200/2 109/1 200/1 90سؤال 

 979/2 -010/0 200/1 90سؤال 

 119/0 -002/0 110/1 90سؤال 

 199/0 000/1 279/1 99سؤال 

 009/0 -909/0 219/1 91سؤال 

 002/0 -070/1 010/1 97سؤال 

 00/1 00/2 077/1 01سؤال 
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 بر مدل تك بعد سؤال پاسخ یپارامتر سؤاالت آزمون مبتن. 2جدول
 ضریب تمیز ضریب دشواری ضریب حدس شماره سؤاالت

 007/0 010/2 279/1 00سؤال 

 097/9 100/1 209/1 02سؤال 

 109/9 912/1 90/1 09سؤال 

 199/0 990/1 000/1 00سؤال 

 111/0 911/0 002/1 00سؤال 

 070/2 -199/1 29/1 00سؤال 

 900/0 -00/1 01/1 09سؤال 

 990/2 090/1 200/1 01سؤال 

 99/1 1/1 002/1 07سؤال 

 071/2 -99/1 200/1 01سؤال 

 792/1 010/0 070/1 00سؤال 

 120/1 200/1 110/1 02سؤال 

 920/2 227/0 292/1 09سؤال 

 092/0 -200/1 020/1 00سؤال 

 901/0 211/0 907/1 00سؤال 

 107/2 -00/1 011/1 00سؤال 

 007/9 000/0 201/1 09سؤال 

 -209/1 -910/0 119/1 01سؤال 

 000/0 020/0 209/1 07سؤال 

 00/0 270/2 270/1 01سؤال 

 701/0 -107/1 090/1 00سؤال 

 170/0 110/2 209/1 02سؤال 

 197/1 910/0 299/1 09سؤال 

 717/9 19/0 209/1 00سؤال 

 110/9 110/2 090/1 00سؤال 

 701/1 122/0 012/1 00سؤال 

 900/1 070/0 092/1 09سؤال 

 -190/0 -10/0 2/1 01سؤال 

 009/1 -12/1 109/1 07سؤال 

 970/2 -909/1 20/1 91سؤال 

 702/1 720/1 197/1 90سؤال 

 092/0 001/1 002/1 92سؤال 

 001/0 002/1 299/1 99سؤال 

 000/2 -900/1 200/1 90سؤال 

 022/2 00/1 002/1 90سؤال 

 020/0 997/0 219/1 90سؤال 

 99/1 700/0 291/1 99سؤال 

 011/0 90/1 229/1 91سؤال 

 010/0 100/1 297/1 97سؤال 

 700/0 027/1 000/1 11سؤال 

 910/1 791/2 070/1 10سؤال 

 010/2 000/0 297/1 12سؤال 

 012/0 010/1 079/1 19سؤال 

 770/1 999/2 092/1 10سؤال 

 997/2 009/0 990/1 10سؤال 

 097/1 900/9 100/1 10سؤال 

 بر مدل تك بعد سؤال پاسخ یپارامتر سؤاالت آزمون مبتن. 2جدول
 ضریب تمیز ضریب دشواری ضریب حدس شماره سؤاالت

 -010/2 -990/9 290/1 19سؤال 

 19/9 -000/1 007/1 11سؤال 

 -011/1 -000/0 000/1 17سؤال 

 99/9 222/2 200/1 71سؤال 

 10/1 010/1 000/1 70سؤال 

 299/0 900/0 000/1 72سؤال 

 907/0 017/0 000/1 79سؤال 

 070/2 219/0 200/1 70سؤال 

 007/9 90/0 219/1 70سؤال 

 -020/1 -020/0 09/1 70سؤال 

 099/0 000/0 200/1 79سؤال 

 709/2 101/2 911/1 71سؤال 

 -10/0 -119/0 201/1 77سؤال 

 -109/1 -910/09 119/1 011سؤال 

 002/0 090/2 292/1 010سؤال 

 090/0 102/2 017/1 012سؤال 

 700/0 -790/1 002/1 019سؤال 

 207/2 010/0 999/1 010سؤال 

 100/2 -21/1 029/1 010سؤال 

 000/0 910/0 000/1 010سؤال 

 100/0 909/2 091/1 019سؤال 

 09/1 900/2 100/1 011سؤال 

 110/0 099/0 207/1 017سؤال 

 -099/0 -000/9 07/1 001سؤال 

 019/0 020/1 012/1 000سؤال 

 770/1 000/2 209/1 002سؤال 

 209/0 077/0 010/1 009ل سؤا

 007/0 001/1 222/1 000سؤال 

 100/0 170/0 179/1 000سؤال 

 -019/1 -009/0 000/1 000سؤال 

 029/0 -290/1 199/1 009سؤال 

 -901/1 -990/0 200/1 001سؤال 

 090/0 072/2 010/1 007سؤال 

 100/0 090/9 29/1 021سؤال 

 170/0 929/2 201/1 020سؤال 

 20/2 00/2 290/1 022ل سؤا

 90/0 297/0 22/1 029سؤال 

 007/0 170/2 200/1 020سؤال 

 999/0 092/0 090/1 020سؤال 

 709/0 -010/1 200/1 020سؤال 

 077/1 020/2 197/1 029سؤال 

 010/0 202/0 229/1 021سؤال 

 -197/1 -907/20 020/1 027سؤال 

 022/9 929/2 292/1 091سؤال 

 900/1 900/2 097/1 090سؤال 

 071/0 000/1 070/1 092سؤال 
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 بر مدل تك بعد سؤال پاسخ یپارامتر سؤاالت آزمون مبتن. 2جدول
 ضریب تمیز ضریب دشواری ضریب حدس شماره سؤاالت

 910/9 090/2 010/1 099سؤال 

 -070/1 -10/01 000/1 090سؤال 

 011/0 712/0 090/1 090سؤال 

 279/2 170/0 207/1 090سؤال 

 299/2 020/0 902/1 099سؤال 

 007/1 200/7 190/1 091سؤال 

 199/0 710/2 200/1 097سؤال 

 -009/1 -700/0 200/1 001سؤال 

 
 

 داده پاسخ تصادفی صورت به منفی تمیز ضریب دارای سؤاالت

 طور به. کنندگانشرکت زبانی توانایی سطح براساس نه و اندشده

 بیشتری حدس مقدار بودن دشوار دلیل به انتهایی سؤاالت کلی

 .دارند

های شبكه ماتریس مجاورت است. این ماتریس ورودی تحلیل

ای را در تعیین حدود شبكه دارد. کنندهن ورودی، نقش تعیینبه عنوا

از آنجا که هدف نهایی این پژوهش کشف رابطه خالص بین 

سؤاالت برای استخراج الگوی آزمون تطبیقی است، ماتریس 

مجاورت براساس همبستگی تفكیكی بین سؤاالت استخراج شده 

سؤاالت است. چون تمام سؤاالت دو ارزشی است، همبستگی بین 

براساس ضریب تتراکوریك است و ارتباط خالص بین آنها بر 

 اساس همبستگی تتراکوریك تفكیكی انجام شد.

 -نقشه ارتباط بین سؤاالت براساس الگوریتم فراچترمن 

ترسیم  Rافزار تحت نرم qgraphافزاری رینگولد و توسط بسته نرم

 ه شده است.شد. شبكه ارتباط خالص بین سؤاالت در زیر نشان داد

 
. شبكة ارتباط خالص )همبستگی تفكیكی تتراکوریك( معنادار بین 0 شكل

 سؤاالت آزمون حجم لغات

 0000یعنی  2تقسیم بر  x 009 000برای ترسیم شبكه باال، 

آزمون آماری همبستگی تفكیكی با تعدیل آلفا انجام شده است که 

اند که یم شدههایی بین دو گره در شكل ترساز این میان تنها یال

درصد  77های تفكیكی معنادار در سطح دهنده همبستگینشان

 سؤاالت ساختار مطالعة منظور به که گرافی باشند.اطمینان می

  :است مختلفی هایویژگی دارای شودمی ترسیم پرسشنامه

( گره دو بین شده ترسیم خطوط منظور) هایال ضخامت الف(

. است همبستگی اساس بر سؤال دو بین معنادار ارتباط دهندهنشان

 یك شودمی گفته گره آن به شبكه ادبیات در که متغیر دو بین اگر

 ارتباط دو این بین که دهدمی نشان باشد، شده رسم( یال) خط

 فقدان دهندهنشان متغیر دو بین رابط خط وجود عدم دارد، وجود

 یال باشد، تربیش ارتباط این چه هر( است. ب آنها بین معنادار ارتباط

 خط وجود شد، گفته که همانطور شود؛می قطورتر نشانه دو بین

 باشد، ترنازک یال قطر چه هر است که معنادار ارتباط معنای به رابط

 بین ارتباط جهت هایال رنگ است. ج( کمتر معنادار ارتباط شدت

 مثبت ارتباط دهندهنشان رنگ سبز هاییال. دهدمی نشان را متغیرها

 منفی ارتباط معنای به یال، قرمز رنگ و است هاگره بین نادارمع

 مرکز در که هستند هایینیز گره مرکزی هایگره( است. د معنادار

 در که باشندمی هاییگره پیرامونی هایگره اند وگرفته جای گراف

 شبكه ترسیم برای شده استفاده الگوریتم. گیرندمی قرار اطراف

 دهد. می قرار شبكه مرکز در را ؤثرترم هایگره نظر مورد

 آنها بین باال ارتباط دهندهنشان یكدیگر به هاگره همسایگی( و

 بیشتر ارتباط معنای به باال گراف در اقلیدسی فاصله عبارتی به. است

 بعدیابی هدف با گاهی گراف ویژگی این از. است آنها بین مفهومی

 (.0970عراقی و همكاران، ) شود می نیز استفاده

های مرکزیت شبكه بدست آمد که در بر اساس این شبكه، شاخص

،    20، 001،97سؤاالت درج شده است. بر این اساس  9جدول 

به ترتیب دارای بیشترین مقدار  02و  099، 092، 22، 07، 71،07

، 97، 009، 099، 07، 71و  99، 07، 001باشند. سؤاالت بینیت می

، 07، 001مقدار نزدیكی باال و سؤاالت ، جزء ده سؤال با 00و  09

به ترتیب ده سؤالی هستند که  00و  09، 99، 00، 22، 090، 71، 000

بیشترین مقدار استحكام را دارند. در شاخص تأثیر مورد انتظار نیز 

سؤاالتی  91و  09، 20، 01، 20، 00، 010، 71، 017، 70سؤاالت 

را بر شبكه مورد مطالعه هستند که بیشترین تأثیرگذاری مورد انتظار 

 دارند.
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 لغات حجم آزمون سؤاالت شبكه در سؤاالت مرکزیت های. شاخص9جدول
 تأثیر مورد انتظار استحكام نزدیكی بینیت شماره سؤاالت

0 27 110997107/1 11010/29 1700099/1- 

2 21 110990009 01009/20 70710010/0 

9 00 110111010/1 91799/29 0199700/1- 

0 97 11099020/1 0900/20 72790790/1 

0 22 110092700/1 01291/22 99790120/2 

0 0 11001291/1 01720/20 9979000/1- 

9 00 110127090/1 00900/21 0170002/1- 

1 1 110002000/1 11010/20 19719001/2 

7 90 110900770/1 92019/29 07090110/2 

01 91 110970910/1 01190/20 29001200/9 

00 09 110101990/1 10999/91 02092100/0 

02 92 110101199/1 19017/29 0097099/1- 

09 09 110109019/1 07709/20 9709011/1- 

00 00 110100990/1 00707/20 9790979/1- 

00 09 110101217/1 01707/27 0011900/1- 

00 00 110999000/1 01091/20 1099079/0- 

09 20 110907710/1 0100/21 00900720/2 

01 00 110190077/1 71129/21 0009109/1- 

07 09 110919000/1 07071/29 7900100/1- 

21 00 110100190/1 99119/21 29019099/0 

20 0 110079011/1 9109/20 00707211/0 

22 90 110190900/1 17097/91 7090200/1- 

29 00 110970109/1 70090/20 09791291/1 

20 10 110109990/1 00921/29 19100271/9 

20 91 110900200/1 0990/20 0101970/2- 

20 00 110100102/1 000/27 00901020/0 

29 20 110991019/1 22092/29 0010770/0- 

21 07 110979099/1 01009/29 00009910/1 

27 00 110100270/1 00009/21 7021221/0 

91 00 110102100/1 79790/21 7009002/0- 

90 91 110999909/1 70220/20 0100000/1- 

92 21 11092010/1 01227/20 00009710/2 

99 90 110071909/1 00270/20 911990/2- 

90 09 11011000/1 00227/29 09900000/1 

90 21 110900009/1 29010/20 17111022/1 

90 92 110929990/1 91990/20 9011090/2- 

99 01 110710079/1 79027/27 0009900/1- 

91 9 110010770/1 00999/20 00100202/9 

97 10 110197197/1 07000/21 00020720/0 

01 00 110901291/1 0902/20 0001022/2- 

00 07 110199110/1 00001/27 9901029/1- 

02 00 110120000/1 07701/20 91021920/1 

09 00 110110010/1 99001/27 72102901/2 

00 01 110192007/1 90709/21 9972997/0- 

00 29 110970017/1 70007/21 90202270/1 

 لغات حجم آزمون سؤاالت شبكه در سؤاالت مرکزیت های. شاخص9جدول
 تأثیر مورد انتظار استحكام نزدیكی بینیت شماره سؤاالت

00 00 110101927/1 09102/29 0901777/1- 

09 07 11011000/1 22019/29 02100920/1 

01 00 110910200/1 2009/29 0291209/0- 

07 91 110170090/1 00009/91 90000900/1 

01 20 110997079/1 92002/29 71091100/9 

00 92 110901900/1 0100/29 0911110/0- 

02 99 110901010/1 90190/20 0191070/0- 

09 92 110100109/1 09110/20 1190091/1- 

00 09 110100990/1 91019/29 09710107/1 

00 00 110100199/1 00999/21 00229000/1 

00 00 110999220/1 11907/20 20100902/0 

09 00 110107709/1 20021/21 9090901/9 

01 01 110101997/1 11100/21 00070002/2 

07 00 110109111/1 00900/20 10701919/1 

01 91 11099910/1 29000/20 1919722/0- 

00 02 110119090/1 99171/29 00109001/1 

02 91 110109000/1 90010/27 02019170/0 

09 09 110121000/0 02000/29 10091070/0 

00 27 11099090/1 7097/20 19092010/0 

00 00 110122199/1 217/21 21920990/9 

00 01 110109900/1 09299/29 10170002/0 

09 00 110191020/1 0190/27 19009199/0 

01 00 110102907/1 70910/29 9170290/1- 

07 12 110791001/1 00100/27 0079119/1- 

91 91 110920092/1 91012/20 11100111/1 

90 09 110192710/1 99009/21 01210090/1 

92 00 110100097/1 11090/29 1090909/1- 

99 90 110119901/1 19107/20 07792071/0 

90 97 110992202/1 09110/29 71702099/2 

90 01 110199207/1 02910/27 27102919/2 

90 00 110110100/1 02090/21 01010991/2 

99 02 11019019/1 09910/29 00910791/1 

91 91 110101029/1 01007/27 20121212/1 

97 01 110129101/1 99207/27 9110091/0- 

11 02 11010902/1 79110/29 20092092/2 

10 00 110990070/1 11290/29 09101900/0 

12 00 110970217/1 09910/29 2070700/2 

19 00 110997220/1 00170/29 10901190/1 

10 00 110190712/1 90910/21 99910090/1 

10 21 110122090/1 20000/21 1212007/1- 

10 00 110970090/1 12100/29 9970711/1- 

19 97 110119921/1 00000/29 09010009/0 

11 90 110970010/1 19017/20 01210097/0 

17 00 110109110/1 11001/29 9000919/2- 

71 92 110100100/1 90200/91 01019971/2 
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 لغات حجم آزمون سؤاالت شبكه در سؤاالت مرکزیت های. شاخص9جدول
 تأثیر مورد انتظار استحكام نزدیكی بینیت شماره سؤاالت

70 20 110900907/1 10122/20 0901012/0- 

72 90 110991120/1 71102/20 90901000/1 

79 90 110127029/1 00209/21 9919000/1- 

70 00 110992219/1 09000/20 9009010/2- 

70 99 110100102/1 19109/21 12907202/0 

70 97 110100070/1 00177/29 17990007/2 

79 00 110111029/1 10120/20 10007909/2 

71 19 110712070/1 21007/21 00779100/0 

77 91 110970907/1 91119/21 0201902/0- 

011 00 110101190/1 92010/27 9100120/0- 

010 99 11097097/1 00290/21 00797270/1 

012 00 1101200/1 17919/21 00099109/0 

019 97 110910012/1 01707/29 2100099/1- 

010 01 110100090/1 70100/21 99171002/2 

010 09 110100079/1 91009/27 01007900/1 

010 20 11090997/1 11107/29 92000019/0 

019 91 110112902/1 20100/21 02220000/2 

011 01 110992117/1 09170/20 0709902/0- 

017 09 110970200/1 07701/29 01217290/0 

001 01 110120919/1 07000/20 1009190/1- 

000 91 110100072/1 10010/20 99007090/1 

002 09 110919000/1 09112/20 9979029/0- 

009 00 110111000/1 27000/27 0910222/1- 

000 00 110191902/1 22007/21 11090220/1 

000 01 110101711/1 01990/91 7720020/0- 

000 90 11097290/1 09100/29 10270972/0 

009 91 110971092/1 09902/29 1100090/0- 

001 019 110790007/1 92090/91 0900071/0- 

007 00 110911097/1 00000/21 90919199/9 

021 90 110909002/1 20000/20 0002077/1- 

020 97 110100010/1 20009/21 90099000/0 

022 99 11090000/1 00900/29 9111070/1- 

029 02 11010910/1 07102/21 9092000/2 

020 20 110900929/1 20207/20 00192099/2 

020 97 110971020/1 07910/27 1920199/2- 

020 01 110100270/1 19272/29 17222011/0 

029 00 110190000/1 10007/29 2007070/1- 

021 27 110992921/1 00990/20 99102000/2 

027 99 110971000/1 90092/29 7009007/1- 

091 27 110102119/1 22100/27 09191197/1 

090 07 110100709/1 92010/91 109290/1- 

092 90 110100900/1 09990/21 0900001/2- 

099 90 110112000/1 00009/27 90091012/0 

090 92 110902100/1 00919/29 90011010/1 

090 02 1109970/1 07011/29 10090107/0 

 لغات حجم آزمون سؤاالت شبكه در سؤاالت مرکزیت های. شاخص9جدول
 تأثیر مورد انتظار استحكام نزدیكی بینیت شماره سؤاالت

090 02 110119010/1 91190/29 9197979/0 

099 00 110101109/1 00110/27 07100112/2 

091 00 110117911/1 07199/29 0009272/1- 

097 02 110102219/1 09210/21 9022299/0- 

001 01 110110909/1 01909/29 0109999/1- 

 
 

 الگوریتم در اول لسؤا انتخاب بهبود هدف با هاشاخص این

 نزدیكی ها، شاخصشاخص این بین از. اندآمده بدست انطباقی

 سؤال انتخاب بهبود جهت پژوهش این هدف با را انطباق بیشترین

 به چگونه گره یك که است این بیانگر نزدیكی شاخص. دارد اول

 نزدیكی شاخص. است ارتباط در هاگره سایر با غیرمستقیم صورت

 به بیشتری نزدیكی سؤاالت کدام متوسط طور به که دهدمی نشان

 همه از سؤاالت کدام فاصله مجموع یعنی. دارند سؤاالت کل

 مسیر ترینکوتاه میانگین ریاضیاتی، لحاظ به است و کمتر سؤاالت

 مرکزیت هایشاخص از بنابراین. است سؤاالت سایر از سؤال هر

 .شودمی برگزیده اول سؤال انتخاب هدف با نزدیكی شاخص شبكه،

:باشدمی زیر هایگام دارای پیشنهادی الگوریتم اساس این بر  

 هایالگوریتم بهبود در بخش مهمترین: نخست سؤال انتخاب .0

 اهتمام آن بر پژوهش این در که پاسخ -سؤال  نظریة بر مبتنی انطباقی

 که آنجایی از. است اول سؤال انتخاب بهبود است، شده ورزیده

 اختیار در شوندگانآزمون از پیشین اطالعات که است ینا بر فرض

 است سؤالی شبكه، هایشاخص اساس بر شروع نقطه نیست، بهترین

 نزدیكی به طور که ذکر شدهمان. دارد بیشتری نزدیكی مقدار که

 سؤاالت سایر از سؤال هر مسیر ترینکوتاه میانگین ریاضیاتی، لحاظ

 تمام معرف عنوان به توانندمی باال ینزدیك با سؤاالت بنابراین. است

 از اطالع عدم دلیل به اول گام در بنابراین. شوند لحاظ سؤاالت

 به سؤال یك متفاوت، دشواری و کنندهشرکت افراد توانایی

 شاخص مقدار بیشترین دارای سؤال ده بین از تصادفی صورت

 ،099 ،07 ،71 و 99 ،07 ،001 سؤاالت. شودمی انتخاب نزدیكی

 .باشندمی باال نزدیكی مقدار با سؤال ده جزء ،00 و 09 ،97 ،009

 باشد، داده پاسخ غلط سؤال به فرد اگر بعد، سؤال ارائة برای .2

 شبكه قبلی در با سؤال وهلة نخست در که شودمی انتخاب سؤالی

 انتخاب سؤال با که سؤاالتی تمام بین از. باشد ارتباط در سؤاالت

 همزمان طور به که است نظر مورد سؤالی است طارتبا در شده قبلی
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 هایال قدرت یا شدت. باشد کمتر آن دشواری درجه و یال شدت

 درجه. است سؤاالت دو به دو بین تفكیكی همبستگی مقدار

 به. اندشده برآورد پاسخ -سؤال  نظریة تحت قبال سؤاالت دشواری

 رابطة که 090 و 10 سؤاالت باشد، 09 سؤال اولین اگر مثال عنوان

 دشواری درجه. شوندمی انتخاب دارند، سؤال این با بیشتری خالص

برابر  090 سؤال و 009/0برابر  10 سؤال ،070/0برابر  09 سؤال

 از کمتر دشواری درجه سؤال دو هر که آنجایی از. باشدمی -10/01

 مقدار دارای که شودمی انتخاب ارائه برای سؤالی دارند، 09 سؤال

 سؤال زدن غلط از بعد مثال این در. باشد یال بیشتر شدت یا قدرت

 .شودمی انتخاب 0/1با شدت یال  090 سؤال 09

 انتخاب سؤالی دهد، پاسخ صحیح سؤال اولین به آزمودنی اگر

 دشواری درجه ثانیا و باشد بیشتر آن یال قدرت شود که اوالمی

 پاسخ صحیح 09 لسؤا به اگر باال مثال در. باشد نیز داشته بیشتری

 در سؤال این با بیشتر دشواری درجه با سؤالی چون شود، داده

فقط  که شودمی انتخاب دوم سؤال عنوان به سؤالی نیست، ارتباط

 یا قدرت اولویت عبارتی به است بیشتر آن دشواری درجه مقدار

 .دهدمی بیشتر دشواری درجه اولویت جای خود را به یال شدت

 که یابدمی ادامه جایی تا دوم گام در دهش مطرح فرآیند. 9

 پاسخ الگوی به عبارتی به. شود ظاهر واریانس دارای الگوی اولین

 سؤال یك یا درست سؤال یك حداقل برگیرنده در هاآزمودنی

 پاسخ -سؤال  نظریة تحت توانایی برآورد امكان تا است، نیاز غلط

 .برسیم 1110 یا 0000001 پاسخ الگوی به مثال عنوان به. شود میسر

 یك واریانس، حداقل با پاسخ الگوی به دستیابی از بعد .0

 است الزم فرد برای اولیه( پاسخ -سؤال  نظریة بر مبتنی) تتای مقدار

 گرفته نظر در 1100/1برابر  مقدار این و شود گرفته نظر در که

 این در کنندهشرکت افراد توانایی میانگین مقدار این. شودمی

 بدست پاسخ -سؤال  پارامتری سه مدل تحت که است پژوهش

 .است آمده

 و 1100/1 یعنی فرد اولیه توانایی پارامتر مقدار براساس .0

 برآورد توانایی مقدار کننده،شرکت پاسخ واریانس دارای الگوی

 اصالح رافسون -نیوتن  روش و پاسخ-سؤال نظریة تحت وی شده

 که است یك و صفر مقادیر ترتیب پاسخ الگوی از منظور. شودمی

 مثال. شودمی داده درست هایپاسخ به یك و غلط هایپاسخ به صفر

 از بعد فرد پاسخ اول، الگوی در که( 00001) یا( 1111110)الگوی 

 الگوی دوم در و داده پاسخ درست سؤال به یك غلط سؤال شش

. دهدمی پاسخ غلط سؤال را یك درست، سؤال چهار از بعد فرد

 حداقل با پاسخ الگوی و اولیه تتای مقدار، دو حاضر حال در اینبنابر

 رافسون -نیوتن  روش. داریم( همسان غیر پاسخ اولین با) واریانس

 مقدار روش این در. شودمی استفاده اولیه توانایی اصالح منظور به

 مشتق منهی t ی مرحله در تابع مقدار با است برابر +0tمرحلة  در تابع

 :تابع دوم مشتق بر قسیمت تابع اول

 

، الزم شده بعد از بدست آوردن مقدار تتای اصالح .0

شود. و مجددا  است این مقدار در معادله یك جایگزین 

مقدار معادله محاسبه شود. این قدر این کار انجام شود که 

 110/1مانند از یك مقدار مشخصی  از  اختالف بین 

نهایی به  نقطه برش، شود. بعد از دستیابی به این  کمتر

 عنوان توانایی فرد در نظر گرفته می شود.

. انتخاب سؤال بعد: انتخاب سؤال بعد بر اساس روشی که در 9

 پذیرد.گام دوم ذکر شده است، صورت می

. بعد از مشخص شدن سؤال بعدی، سؤال برای فرد ارائه 1

، دهد یا پاسخ غلط. در هر صورتشود، فرد یا پاسخ صحیح میمی

الزم است مجددا الگوی پاسخ فرد مشخص شود. به عنوان مثال 

( را قبل از مرحله هفتم داشته است، 00001فردی که الگوی پاسخ )

( 000010در صورتی که سؤال بعدی را درست پاسخ دهد، الگوی )

را خواهد داشت و در صورتی که غلط پاسخ دهد، الگوی 

وی پاسخی و بر اساس ( را دارا است. بر اساس چنین الگ000011)

 شود.، مجددا توانایی فرد محاسبه می0معادالت مرحله 

 بین اختالف که است فرد، نیاز توانایی مجدد محاسبه از . بعد7

 110/1از  کمتر اختالف این که صورتی در .شود محاسبه هاتوانایی

 در نهایی تتای عنوان به +0t مرحله تتای و شده متوقف باشد، فرآیند

 هشت مرحله وارد الگوریتم صورت این غیر شود درمی فتهگر نظر

 .شودمی

 گيریبحث و نتيجه

 بر انطباقی آزمون الگوی ارائة پژوهش این اجرای از هدف

 ،(2102) یانگ و کیونگ تحقیقات با همسو. بود شبكه علم اساس



 0011فروردین( )بهار، 79، شماره21دوره                                                                                                                  وانشناختی                      مجله علوم ر

 

36 

 ،(2100) کالبرستون ،(2100) پالجنر و ولل ،(2100) دورنوی

 نتایج( 2107) پنمان و مارکات و( 2102) همكاران و اپسكمپ

 به ایشبكه هایداده تحلیل که است آن از حاکی حاضر پژوهش

 قابلیت روش در روانشناختی، گیریاندازه در نوین حوزة یك عنوان

 به شود استفاده آزمون سازیشخصی در تواند می که دارد هایی

 توانایی انتومی شبكه، هایداده تحلیل از استفاده با که نحوی

 سرعت و دقت و کرد ارزیابی کارآمد و مؤثر بطور را هاآزمودنی

 عراقی پژوهش با مطابق همچنین .بخشید بهبود را توانایی برآورد در

نتایج مطالعه حاضر نیز حاکی از آن است که ( 0970) همكاران و

 حوزه در خوبی به ایشبكه هایداده تحلیل تكنیك از توانمی

 مرسوم هایشیوه کنار در چه و مستقل بصورت چه سؤاالت تحلیل

 بر عالوه تكنیكی چنین کاربرد مزایای. نمود استفاده سؤال تحلیل

 نقشه نامناسب، و مناسب سؤاالت شناسایی و تفسیر فهم، سادگی

 زیربنایی ابعاد تحلیل در تواندمی که است سؤاالت بین ارتباطی

 و یكپارچه بصورت را یتحلیل نتایج تمام و شود استفاده سؤاالت

 حوزه در شبكه هایداده تحلیل از توانمی بنابراین. دهد ارائه یكجا

 ساخت در آسان و هزینهکم دقیق، روشی بعنوان آموزش و سنجش

 در شده پیشنهاد انطباقی الگوریتم. نمود استفاده انطباقی هایآزمون

 می کمك( سؤالی 001) آزمون شدن کوتاه به تنها نه پژوهش این

 به نسبت بلكه شود، می نتایج به خطاها بیشتر ورود مانع و کند

 دارد، بهتری برآوردهای دقت سؤالی 001 آزمون یعنی ثابت آزمون

 اندازه مدرن نظریة از مرحله هر در افراد توانایی سنجش در که چرا

 وارد مانع کمتر زمان در بتواند آزمونی اگر. گیردمی بهره گیری

 غیره... و یكنواختی تداخل، خستگی، مانند تربیش خطاهای شدن

. است ارجح روش این علم در جویی صرفه اصل اساس بر شود،

 چندسطحی الگوی یك مطالعه این در پیشنهادی الگوی یا الگوریتم

 بعد سؤال بهینه انتخاب برای ممتحنین پیشین اطالعات از که است

 مانند انطباقی یسنت هایشیوه در. کندمی استفاده( شدنانطباقی)

 انتخاب بخشی، دو یا ایمرحله دو الگوی شده، بندیقطعه الگوی

 سنجش و هرمی سنجش تناوبی، سنجش خودگزینی، یا شخصی

 سؤال انتخاب یا برآورد برای پیشین اطالعات از دار،طبقه انطباقی

داشت  وجود شروع برای فرضی حداقل یا شدمی استفاده اولیه

 آزمون شروع نقطه(. 0970 رجمه هومن،؛ ت0709ثورندایك، )

 به دارد، وجود شوندهآزمون از که است اطالعاتی به وابسته انطباقی

 تصمیم نیست، موجود یا و است موجود اطالعات این یا کلی طور

 اطالعات این فقدان. دارد ضرورت انطباقی آزمون برای بارهاین در

 انطباقی سنجش تا دشومی سبب سنتی انطباقی هایآزمون ادبیات در

 دیگر بیان به(. 2102هان، ) پذیرد صورت سؤال ترینساده اساس بر

 آزمون فرآیند از منفك پیشین اطالعات انطباقی، سنتی الگوهای در

 دیگر هایوگام هابخش از جدا کامال بخش یك باشند،می انطباقی

 پیشرفت هایآزمون حوزه در پیشین اطالعات. انطباقی آزمون

 آخرین معدل قبلی، درسی نمرات اساس بر تواندمی مثال یتحصیل

 بعدی مسئله. آید بدست... و اساتید یا معلمان نظرات تحصیلی، ترم

 در سؤاالت انتخاب و پیشین اطالعات بین برقرارکردن ارتباط

 سابقه پیشین اطالعات که زمانی مثال عنوان به. است انطباقی آزمون

 است الزم است، معدل نمره قالب رد آموزدانش تحصیلی پیشرفت

 اول سؤال عنوان به سؤال این و بخورد پیوند سؤال یك به نمره این

. شود انتخاب است، آن از سمبلی معدل که توانایی از سطح آن برای

 توجه بدون شد، ذکر آنها از بعضی که سنتی انطباقی هایسنجش در

 در نهایتا ستا الزم هستند کیفی یا کمی اطالعات این اینكه به

 در گیریتصمیم نیازمند که باشند؛ دخیل سؤال اولین انتخاب

 اکثر در که است سؤاالت هایویژگی با پیشین اطالعات همتاسازی

 هایشیوه در. نیست برخوردار باالیی اعتبار از همتاسازی این مواقع

 وجود عملی راهكار ترپیچیده هایموقعیت برای شده، ذکر سنتی

 که هرمی سنجش در مثال عنوان به. دارند نظری جنبه شتربی و ندارد

 هایروش عنوان به و دارند شهرت متوالی انطباقی هایسنجش به

 شود،می شناخته پاسخ -سؤال  نظریة ظهور از قبل انطباقی کامل

 دست از را خود کارکرد اند،منتظره غیر پاسخ الگوهای که زمانی

 عنوان به هرمی الگوی در این بر عالوه(. 2102 گوماخ،)دهند می

 تنها مرحله هر در سؤال انتخاب انطباقی، سنتی الگوی ترینکامل

 آزمودنی اگر است؛ آزمودنی غلط یا صحیح انتخاب به وابسته

 دهد پاسخ غلط که صورتی در و دشوارتر سؤال دهد پاسخ صحیح

 انتخاب مالک برای تنها یعنی شودمی داده فرد به ترساده سؤال

 سنتی هایمدل در پارامتر این. است سؤال دشواری پارامتر ال،سؤ

. شودمی تعریف گیریاندازه کالسیك هایروش اساس بر انطباقی

-سؤال  نظریة با پژوهش این انطباقی الگوی در توجه قابل نكته

 توانایی آزمون براساس سؤال اولین انتخاب بر تكیه فقدان پاسخ،

 از اطالعات که زمانی سؤال اولین نتخابا در عبارتی به. است شونده

 خود قوت بر تكیه استراتژی بهترین نیست، دست در شوندهآزمون

 که( 2101 هووانگ، و یینگ) است( سؤاالت اینجا در) هاگره
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 الگوهای در. باشدمی مطالعه این در اول سؤال انتخاب اصلی محور

 سبب آزمودنی مفروض توانایی تخمین یا حدس یك تنها سنتی

پاسخ  سؤال، اولین اجرای از بعد شود ومی سؤال اولین انتخاب

 که آنجایی اما از. شودمی قلمداد پیشین اطالعات عنوان به آزمودنی

 سؤاالت بین و دارند قرار پیوسته هم به شبكه یك در سؤاالت

 یعنی) فرد پاسخ است، برقرار( خالص ارتباط مطالعه این در) ارتباط

 سؤال، اولین به سؤال تریننزدیك انتخاب رایب( غلط یا صحیح

 به تنها نه که است سؤالی سؤال، تریننزدیك. است کننده تعیین

 بلكه است، سؤال اولین با همخوان مطالعه مورد محتوای لحاظ

 نظر در صورت بهترین به را انطباقی سنتی هایروش استراتژی

 با سؤال دشواری بر صرف تمرکز جای به عبارتی به. گیردمی

 دشواری پارامتر سنتی، هایروش در نظریة کالسیك تعریف

 که دهدمی قرار مبنا را پاسخ -سؤال  نظریة اساس بر شده محاسبه

 و دارد انطباقی سازیآزمون در کمتری عملی و نظری مشكالت

 شده مطرح شبكه الگوی رفتار. است بیشتر آن سازیانطباقی قابلیت

 ادبیات در موجود انطباقی هایروش با مقایسه در پژوهش این در

 زیربنایی، ابعاد براساس سؤاالت که است ایگونه به پژوهش،

 به بیشتری شباهت که نامعلوم یا معلوم فاکتور هر یا وجوه ها،رویه

 و مارکات) گیرندمی قرار ترینزدیك رابطه در دارند یكدیگر

 لغات حجم نجاای در) آزمون اهداف با که سؤاالتی و( 2107 پنمان،

 محوری نقش شبكه در نیستند همخوان( شوندگانآزمون انگلیسی

 پارامتر اساس بر تنها پیشنهادی، الگوی در سؤاالت انتخاب. ندارند

 تعریف سؤاالت بین خالص ارتباط بلكه نیست سؤاالت دشواری

 وابستگی و استقالل دهندهنشان که شرطی احتماالت براساس شده

 شوندمی انتخاب اول سؤال عنوان به سؤاالتی. اردد اهمیت نیز است،

 سؤاالت عنوان به و دارند تریبرجسته نقش توانایی سنجش در که

 که هستند سؤاالتی مرکزی سؤاالت این. شوندمی شمرده مرکزی

 هایشاخص و کشندمی دوش بر را سؤاالت شبكه کل محتوایی بار

 سنجدمی کلی طور به آزمون که هستند محتوایی از مناسبی نسبتا

 بین ارتباطی شبكه اهمیت حاضر الگوریتم عبارتی به(. 2110 ولل،)

 این. مدنظر قرار داده است سازیانطباقی موضوع در را سؤاالت

 انتخاب فرآیند کل در بلكه اول سؤال انتخاب در نه تنها موضوع

 .گذاردمی تأثیر سؤال

 عنوان به تواندمی که پژوهش این هایمحدودیت از یكی

 سازیعملی فقدان باشد، آینده هایپژوهش برای پیشنهادی

 محدودیت به دلیل( کامپیوتری برنامه یك تهیه) حاضر الگوریتم

 هاییمحدودیت چنین وجود با خوشبختانه. است مالی هزینه و زمانی

 0011 حدود) باال حجم در داده آوریجمع به موفق پژوهشگران

 اجرای برای وجود این با. اندشده باال حسط هایتحلیل انجام و( نفر

 در تواندمی که است حاکم هامحدودیت افزارینرم ساخت و عملی

 در شده ارائه مدل. برسد انجام به بعدی تحقیقات در پیشنهاد قالب

 از استفاده با بتواند و درآمده وب تحت تا دارد قابلیت پژوهش این

 لغات حجم توانمندی شسنج حوزه در کاربران به اینترنت شبكه

 آزمون یك نیشن و وارینگ آزمون که آنجایی از. نماید کمك

 مؤسسات است، لغات حجم گیریاندازه حوزه در جهانی معتبر

 الگوریتم این از توانندمی هامدارس و دانشگاه آموزی،زبان مختلف

 لغات حجم میزان شناسایی آموزان وزبان سطح تعیین جهت در

 استفاده تشخیصی آزمون یك عنوان به دانشجویان و آموزاندانش

 است و شناسیروش بر تأکید پژوهش این در همچنین. نمایند

روانشناختی  هایپدیده ( مطرح نموده2111طور که بورسبوم )همان

 تحلیل از تكنیك توانمی ای هستند. بنابرایندارای ماهیت شبكه

 در چه روانشناختی هایپدیده سایر بررسی در ایشبكه هایداده

 .نمود استفاده کاربردی، مطالعات در چه و بنیادی مطالعات

 منابع
 حیدرعلی ترجمه: .کاربردی روانسنجی (.0709ال ) رابرت ثورندایك،

 .تهران دانشگاه انتشارات: (. چاپ پنجم. تهران0970هومن )

 برآورد(. 0972) فاطمه فرحناز و قائمی، قائمی، محمدحسین؛ ضرغامی،

 سوم، هزاره در فصلنامه ژنتیكها. ژن سازیفعال در افراد عداداست

00(0 ,)2797-2790. 

علی  نور فرخی، علی؛ دالور، محمدرضا؛ نژاد،فلسفی نگار؛ یگانه،شریفی

 پارامتر برآورد پذیریمقایسه تعیین(. 0970) احسان جمالی، و

 هفصلنام .کاغذی -مداد  و کامپیوتری انطباقی سنجش در توانایی
 .219-290 ،(00)0 آموزشی، ارزشیابی و گیریاندازه مطالعات

 افروز و عباسپور، زهرا؛ رمضانی، جزء آزاده؛ طاهری، الدن؛ عراقی،

 هایداده تحلیل کاربرد آزمون(. 0970) محمدحسین ضرغامی،
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