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 چکیده

های  یع در دادهشا  دهی های پاسخسبکشناسایی  در    pUدقت آماره پارامتریک    بررسی   پژوهش حاضر،  هدف
  . ندسازی شدشبیه   تکرار،  25با  ای  ی پنج گزینههاداده،  راش  ایامتیاز پارهبا استفاده از مدل  که    بود  ارزشی چند

پاسخ سبک  مثبتچهار  انتهایی  گزینه  انتخاب  در   ،دهی؛  میانی  گزینه  انتخاب  و  کردن  تصدیق  منفی، 
درصد افراد و   ها با الگوهای پاسخ ناهمساندرصد سؤال   ،حجم نمونه، طول پرسشنامه)  های مختلفموقعیت
  pUدقت آماره  متوسط    ی پژوهش نشان دادند که هایافته  مورد بررسی قرار گرفت.  (دهی های پاسخبا سبک

است؛ در باال    منفی   و   مثبتایی  هانتخاب گزینه انتدر  ها  دهی در تمامی موقعیتهای پاسخ در شناسایی سبک
ش توانایی  پاسخمقابل،  سبک  عملکردناسایی  همچنین  و  ندارد  را  میانی  گزینه  انتخاب  آماره  دهی  در    این 
 طورکلی نشان داد که به نیز  آماره برازش شخص    بررسی عوامل مؤثر بر دقتباشد.  پایین می شناسایی تصدیق  

؛  شودی تر مبیش  pUدقت آماره   ناهمسان،  هایسؤال درصد و    پرسشنامه  سؤاالت، تعداد  با افزایش حجم نمونه
با   ،بنابراین ؛یابدکاهش می  دقت این آماره ،دهی دهندگان دارای سبک پاسخبا افزایش درصد پاسخ مقابلدر

دهی انتخاب گزینه انتهایی مثبت یا منفی وجود پژوهش در شرایطی که احتمال سبک پاسختوجه به نتایج  
 استفاده کنند.  pU سشنامه از آمارهتوانند با توجه به حجم نمونه و طول پردارد، پژوهشگران می 

، سبک  ارزشیچندهای  داده، الگوهای پاسخ ناهمسان،  pU  آماره برازش شخص  :واژگان کلیدی
 دهی پاسخ

 
 باشد. اله مستخرج از رساله دکتری نویسنده اول می*این مق

 .گیری، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایراندانشجوی دکتری سنجش و اندازه . 1

 .ئی، تهران، ایرانگیری، دانشگاه عالمه طباطبا اندازه ، گروه سنجش و ممتاز .  استاد2

)نویسنده   گیری، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران. دانشیار، گروه سنجش و اندازه 3

   farrokhinoorali@yahoo.comمسئول(

 دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران، بالینی شناسی، گروه رواناستاد. 4

mailto:farrokhinoorali@yahoo.com


 1399بهار    ،39  هم، شمارةگیری تربیتی، سال دامة اندازهصلنف   /  42

 

 قدمهم

رایجگزارشخودهای  پرسشنامه از  استفاده در موقعیت ی  ابزارهای مورد  تشخیص  ترین  های 
مشاوره تحصیلی مشاوره شغلی،  اندازه  بالینی، گزینش کارکنان،  نگرش محسوب  و  گیری 

پاسخ پرسشنامه این  شوند.  می احتمال  ها همواره در معرض سوگیری در  قرار دارند و  دهی 
سطح واقعی خصوصیت یا صفت خود،    گرفتن بدون در نظرگویان  برخی از پاسخدارد که  

  ، اول: در حالت  هنددرخ می  به دو شکل  ،های ناهمسان بدهند. الگوهای پاسخ ناهمسانپاسخ
 1دهی که سبک پاسخکند  انتخاب می  سؤالپاسخ را بدون توجه به محتوای    دهنده گزینهپاسخ

می مثال،    .شودنامیده  بهپاسخبرای  توجه  بدون  آن    سؤالآنکه  دهنده  با  دارد  مفهومی  چه 
-و در حالت دوم پاسخ (  2011،  3تیپینز ؛  2015،  2نماید )اسکونز، ولدن و گروننموافقت می

مانند مطلوبیت اجتماعی  کند،  با توجه به یک هدف خاص انتخاب می پاسخ را    گزینه  هنده،د
که    سؤاالتیدر نتیجه با    ؛هست جلوه دهد  آنچهاز    کند خود را بهتردهنده سعی میکه پاسخ

و    ،جامعه   ازنظر می   قبولقابلمطلوب  موافقت  پاسخ   کنداست،  تنظیم  می  4که  شود  نامیده 
 (.2011تیپینز، )

پرسشنامهخپاس  وجود در  ناهمسان  اطالعات  های  روانی،  اختالالت  یا  شخصیت  های 
می  فراهم  را  افزایش کند  نامعتبری  باعث  و   که  آزمون    خطا  ویژگی  و  حساسیت  کاهش 

آمده اطمینان حاصل    دستبه  هایهنمر  5بنابراین باید پیش از تحلیل نتایج از اعتبار   ؛ شودمی
 (. 7،2004؛ کریتس2015، 6سجتسما کانیجن، ایمونس، دی جانگ و شود )

الگو  شناسایی  ناهمسانبرای  پاسخ  حاضر  های  حال  و    در  محتوایی  رویکرد  دو 
های  سال دارد از مقیاس  80ای نزدیک به  . در رویکرد اول که سابقهوجود داردگیری  اندازه

  مه پرسشنانمونه بارز آن،    کهشود  دهی استفاده میهای پاسخمحتوایی برای شناسایی سبک
  مقیاس بالینی و چهار  10از  پرسشنامهاین  باشد.می )(8MMPI سوتا مینه چندوجهی شخصّیت  

 
1. response style 

2. Schoonees, Velden   & Groenen 

3. Tippins 

4. response set 

5. validity 

6. Conijn, Emons, De Jong, & Sijtsma 

7. Curtis 
8. Minnesota Multiphasic Personality Inventory 
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پاسخ  محتوایی  اولیه  مقیاس شناسایی  نامتعارف  برای  مقیاساستشدهتشکیل  های  های  . 
شامل؛   دروغ(F)  1نابسامدیمحتوایی  تصحیح  )L(  گویی،   ،(k )  نمی )؟(و    باشند می  دانم 

مقایسه الگوی پاسخ  در مقابل، رویکرد آماری از طریق    ؛(2001،  2بوراث هام و بن  بوچر، گرا)
پاسخ ناهمسانی  انتظار،  مورد  الگوی  با  پاسخفرد  که  را  افرادی  تحریف  های  را  خود  های 

د  نرقرار دارویکرد  این  های برازش شخص در چارچوب  نماید. آمارهاند، شناسایی میکرده
 (. 2001، 3سجستیما ؛ میجر و2008، )ایمونس 

های پارامتریک  شوند: آمارهبه دو طبقه تقسیم می  یطورکلبه  های برازش شخصآماره
ناپارامتریک ) ناپارامتریک از  آماره . (2001؛ میجر و سجستیما،  2003کاراباتسوس،  و  های 

  آید دست میاند بهپاسخ داده  سؤال  Jآزمودنی که به   Nهای  دست آمده از پاسخبه  هایهنمر
  .(2001)میجر و سجستیما،    نیستند  برآوردپاسخ قابل    سؤالپارامترهای مدل نظریه    اساس  بر  که

از  هنگامی   ها،این آماره یا    هایسؤالکه تعداد زیادی  و  نادرست    ، دشوار   هایسؤالآسان، 
باشد،   به آماره  که می  گیردناهمسان در نظر میرا    هاآنصحیح پاسخ داده شده    U3توان 

و  1982،  4فلیرز)وندر  )TH    ،کرد1986)سجستیما اشاره  آماره  ؛(  آن،  مقابل  های در 
میزان منطقی بودن    هااین آماره  .باشندپاسخ می  سؤالپارامتریک قرار دارند که مبتنی بر نظریه  

را با توجه    های یک آزمون یا پرسشنامهای از سؤالیک آزمودنی به مجموعه  الگوی پاسخ 
  هایی سؤالرود فردی که با  انتظار می.  دن کنمی  ارزیابیاو    5ه مکنون واقعی خصیص   سطحبه  

باالتر پارامتر جایگاه  است که  با موافقت کرده  دارند،  مکنون  پیوستار خصیصه  بر روی  ی 
  نانچه چ را انتخاب نماید.    هاآنتر نیز موافقت نماید و  های دارای پارامتر جایگاه پایین سؤال

که  دهند  های برازش شخص نشان میآمارهرد مشاهده نشود،  این حالت در الگوی پاسخ ف
دهی برای ناهمسان هست و فرد از سبک پاسخ  او  الگوی پاسخ فرد با سطح خصیصه مکنون

به  پاسخ )  هاسؤالگویی  است  کرده  ایمونس،  2009،  6الاآیدیاستفاده  و ؛  2008؛  میجر 
 (.1384و همکاران، ، ترجمه شریفی 2000امبرتسون و رایس، ؛ 2001سجستیما، 

 
1. infrequency 

2. Butcher, Graham, Ben-Porath 

3. Meijer & Sijtsma 

4. Van der Flier ،s 

5. latent trait 

6. De Ayala 
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به  شناختی غیرهای از پرسشنامه حاصل  ارزشیچندهای  در داده الگوهای پاسخ ناهمسان 
چن و  مطلوبیت اجتماعی )   ، دهیهای پاسخاز میان تنظیم  که  دهدهای مختلفی رخ میشکل 

رضوی2004همکاران،   سبک  (2001  ،1،  میان  از  پاسخو  گزینههای  انتخاب  های  دهی، 
کابوتر2013،  3)راپ   2انتهایی  ایمونس 2010،  4؛  ویترز 2008،؛  ؛  2001رضوی،    ؛2006،  5؛ 

استین  و  تصدیق1991،  6پالهوس ؛  2001کامپ،  بامگارتنر  تصدیق   7(،  عدم    ها نهیگز  8و 
همکاران،   و  کابوتر،  2015)اسکونز  و  ؛  2001رضوی،    ؛2006ویترز،  ؛  2010؛  بامگارتنر 

؛ 2015)اسکونز و همکاران،    9میانی   نتخاب گزینه ( و ا1991پالهوس،  ؛  2001کامپ،  استین 
-می  تر( شایع2001رضوی،  ؛  2001کامپ،  بامگارتنر و استین   ؛2006؛ ویترز،  2010کابوتر،  

برای    مختلفی استفاده شده است.های برازش شخص  از آماره  ها آنبرای شناسایی  که    اشندب
 pU3،GN  هاینمونه، آماره

P    وpG  های انتهایی  دهی انتخاب گزینه پاسخ  برای شناسایی سبک
، 10یو سی)  lz  ،(2003های تصادفی )میجر،  برای شناسایی پاسخ   lzو    2x(،  2008،  )ایمونس 

دهی  شناسایی سبک پاسخ( برای  2013،  یوسی)  pU3و   PG(،  2001فراندو و چیکو،   ؛2013
 وانمود خوب )مطلوبیت اجتماعی( استفاده شده است. 

  آماره برازش شخص معرفی شده است   36، بیش از  نظریه سؤال پاسخهمراه با گسترش  
  G،U3،l، U ، W، Gz، pG، pU3، Pxv+، 2X، l ، PRF، lco ، lcz هایآماره  که 

( هستند  جمله  آن  آماره  .( 2003،  کاراباتسوساز  این  دقت  الگوهای  میزان  شناسایی  در  ها 
موقعیت پاسخ حسب  بر  ناهمسان  شاملمخ   هایهای  تعداد    ؛تلف  نمونه،    سؤاالت حجم 
شدهشبیه داده (2012)هانگ،    سازی  تولید  برای  شده  انتخاب  آماری  مدل  مقادیر  ،  و  ها 

و   پاسخبرآوردکنندهنوع    ،(2013)راپ،    سؤالپارامترهای شخص  نوع  پارامتر و  های  های 

 
1. Razavi 

2. extreme 

3. Rupp 

4. Cabooter 

5. Weijters 

6. Paulhus 

7. acquiescence 

8. disacquiescence 

9. mid-point 

10. Syu 
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( و درصد  2008  ،2؛ دالتوره و دنگ 2011،  1انگ، والوس، ابدوس و جرمین استی)اهمسان  ن
( با یکدیگر متفاوت 2009؛ ایمونس،  2009،  3الگوهای پاسخ ناهمسان )آرمسترانگ و شای

 باشد.می

پاسخ مورد بررسی    سؤالهای مختلف نظریه  در چارچوب مدل  های برازش شخصآماره
  های برازش شخص های آماری مورد استفاده برای بررسی آمارهبیشترین مدل  گیرند.قرار می

های راش، سه پارامتری، دو پارامتری و  مدل  ؛، به ترتیبسازی شدههای شبیهفت دادهبا  در
داده  برای  پارامتری  ارزشیچهار  دو  مدرج    های  پاسخ  مدل  داده  4( GRM)و  های  در 

 (. 2013)راپ،  باشدمیچندارزشی 
مدل توانمندترین    از نامتغیر بودن  و  5راش به دلیل برقراری ویژگی عینیت خاص مدل  
ترجمه شریفی و همکاران،  ،  2000  ل پاسخ، شناخته شده است )امبرتسون و رایس،نظریه سؤا

کانیجن  )  کمتر مورد استفاده قرار گرفته است های چندارزشی  داده  سازیشبیهدرکه    (1384
  های برازش شخصآماره  ازجمله  .(2008ایمونس،  ؛  2013  سی یو؛  2014،  2015و همکاران،  

را مدل  بر  میمبتنی  آمارهش  به  دنگ،    ؛2013راپ،  )  Zlهای  توان  و  ؛ 2008دالتوره 
سجتسما،  2003،  کاراباتسوس و  میجر  نمود  Uو   W،(2001؛  ؛ 2013)راپ،    اشاره 
و 2003،  کاراباتسوس میجر  شایع  lzآماره  (.  2001سجتسما،   ؛  آمارهاز  برازش  ترین  های 

 (2008ایمونس،  ؛  2013  سی یو؛  1420کانیجن و همکاران،  )   ارزشی چندهای  در داده شخص  
)دوو   همکاران،ارزشی  و  انگ  و 2003،  کاراباتسوس؛  2009ایمونس،  ؛2011استی  میجر  ؛ 

آماره    ،رسدبه نظر می همچنین  .  باشدمیدهی  های پاسخدر شناسایی سبک(  2001سجتسما،  
plz   دقت این    .پارامتریک بیشتر مطالعه شده استهای برازش شخص  در مقایسه با سایر آماره

سبک  در  پاسخآماره  گزینه   ؛ دهیهای  همکاران،  انتخاب  و  )کانیجن  انتهایی  ؛ 2014های 
( و تصدیق )کانیجن  2009؛ ایمونس،  2013، سی یو(، وانمود کردن )2008؛  2009ایمونس، 

های برازش  سایر آمارهو از    های چندارزشی بررسی شده استدر داده   (2015و همکاران،  
و میجر،   گلس   ؛2013)راپ،    lو    U  ،Wهای مبتنی بر مدل راش  د آمارهشخص رایج مانن 

میجر و سجتسما،  2003؛ کاراباتسوس،  2003 قابل  (2001؛  های  قبولی در دادهکه عملکرد 
 

1. St-Onge, Valois, Abdous & Germain 

2. De la Torre  & Deng 

3. Armstrong & Shi 

4. graded response model 

5. specific objectivity 
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بدیهی استدوارزشی دارند در داده استفاده شده است.  به    های چندارزشی کمتر  با توجه 
های  ی در چارچوب این مدل برای دادهش اختصاص های برازاگر آماره  ،توانمندی مدل راش

 .تواند بسیار کاربردپذیر باشدشناختی و چندارزشی استفاده شود، می غیر
های  در داده   هاآنو بررسی کمتر  های برازش شخص  با توجه به زیاد بودن تعداد آماره

این   آمارهچندارزشی،  که  است  پژوهش  نیازمند  همچنان  شخص رویکرد  برازش    های 
های چندارزشی  داده   در   دهیهای پاسخشناسایی سبکبرای    Uمانند آماره رایج    پارامتریک

بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر این است که دقت آماره    چه عملکردی خواهد داشت؟
های  را در شرایط مختلف شامل حجم نمونه، طول پرسشنامه، درصد سؤال  U  برازش شخص

  دهی های پاسخدر شناسایی سبکالگوهای پاسخ ناهمسان  با    دهندگانناهمسان و درصد پاسخ
میانی و تصدیق( با یکدیگر    منفی، انتخاب گزینه   -های انتهایی مثبت  انتخاب گزینه )  شایع

برده  دهی نامهای پاسخودن این آماره در شناسایی سبکدر صورت مناسب ب  تامقایسه کند  
 اتخاذ کرد.تری را های دقیقتصمیم،  دهندگاندرباره پاسخ و بکارگیری آن بتوان

   روش 

(  2007،  1وینجن نسخه سه )هان   افزارنرمبا استفاده از  مورد استفاده در پژوهش حاضر  های  داده
-سازی شد. برای این منظور دو پیشنمره واقعی هر آزمودنی شبیهابتدا    اند.شده  سازیشبیه

با   ها. سپس داده بررسی شد برای مدل راش هاداده بودن و استقالل موضعی بعدیتکفرض 
سازی  شبیه  2تکرار   25  و براساس  راش   ایای تحت مدل امتیاز پاره گزینهدهی پنجفرمت پاسخ

های خانواده راش است که برای  ای یکی از مدلامتیاز پاره. الزم به ذکر است که مدل  ندشد
مقیاس  مناسب  تحلیل  بسیار  شخصیت  و  نگرش  رایس،  )  باشدمیهای  و  ، 2000امبرتسون 

 (. 1384ترجمه شریفی و همکاران، 
  میانگین صفر و انحراف استاندارد یک(   با  توزیع نرمال)  با توجه به آنکه توزیع توانایی

مختلف از ترکیب دو    موقعیت  16  در  pUدقت آماره  یک متغیر ثابت در نظر گرفته شد،  
نمونه متفاوت  × حجم  پرسشنامه  ناهمسان  از سوالمتفاوت    دو درصد  × دو طول  دو    × های 

 
1. Han 

2. replication 
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پاسخ از  متفاوت  پاسخدرصد  با سبک  ادامه    بررسی شد  تکرار  25با  دهی  دهندگان  که در 
 توضیح داده شده است:

بیشتر حجم  ،  (2013راپ )مرور سیستماتیک انجام شده توسط    براساس  حجم نمونه:
در مطالعه   تنها شناختیغیرهای هدر داد نفر بوده است و 1000اند سازی شدهها که شبیهنمونه

-پاسخ شبیه  سؤالنفر بر اساس مدل سه پارامتری نظریه  10000(، 2009ی )اآرمسترانگ وش
نفری   200نمونه  ( حداقل،  1979با توجه به نظر رایت و استون )  عالوه براین،  ازی شده بود.س

  ، با افزایش حجم نمونه  هچنین با توجه به آنکهم  .باشدهای تک پارامتری مناسب میبرای مدل
و   شدهمشاهدهها بین بردارهای پاسخ  و بنابراین دقت مقایسه   سؤالدقت برآورد پارامترهای  

آزمودنی در    2000و    500دو حجم نمونه    ،(2013یو،  یابد )سیافزایش می نیز  شدهین یبش ی پ
جن  افزار وین ا نرمنفر( ب  2000)ترین حجم نمونه  ابتدا بزرگ  کهبی ترت ن یابهنظر گرفته شد.  

تکرار، تولید شد و سپس به روش تصادفی ساده از    25پنج ارزشی با    سؤال  60در پاسخ به  
گیری  مجموعه داده، نمونه  25تایی از هر    500های نمونه  ، حجم هاآنهای  میان ماتریس پاسخ

 شد.
تخاب  ان  که سؤاالتیبررسی پیشینه پژوهشی نشان داد که بیشترین تعداد  :پرسشنامهطول 

شانس    پرسشنامهافزایش طول  آنکه با    توجه بهبوده است و با    سؤال  60تا    20بین    اند،شده
  30متفاوت    پرسشنامهدو طول  (  2013یابد )راپ،  های ناهمسان نیز افزایش میشناسایی پاسخ

  تولید شد   سؤاالت تعداد  ترین  به این صورت که ابتدا بزرگ  .شددر نظر گرفته  سؤالی    60و  
 گیری شد.نمونه  سؤالی  30تایی، آزمون    60های  روش تصادفی ساده از میان سؤال  و سپس به

بررسی پیشینه پژوهشی نشان    دهندگانی که الگوهای پاسخ ناهمسان دارند:درصد پاسخ
درصد متغیر    100تا    20دهندگانی که الگوهای پاسخ ناهمسان دارند از  درصد پاسخ  داد که

 (2001، فراندو و چیکو،2003،  کاراباتسوس؛  2006،  1یترو واسمیت مد؛  2013،  )راپ   ندهست
 .در نظر گرفته شد % 30و  %15 دو نسبت متوسط طور بهکه در این پژوهش، 

پاسخ    هاآنکه به    سؤاالتی تعداد  ها:  دهی آزمودنیاز سبک پاسخ  متأثرهای  رصد سؤالد
)راپ،    سؤالتا دو    از تعداد کم، یکسازی متغیر است  شود در مطالعات شبیهناهمسان داده می

یا حتی    %75  ،%67( تا تعداد باال مانند  2006،  اسمیتو  ؛ دمیترو  2008؛ دالتوره و دنگ،  2013
می  سؤاالت  100% شامل  ایمونس،  2013)راپ،    شودرا  این  بنابراین  ؛  (2009،  2008؛  در 

 
1. Dimitrov& Smith 



 1399بهار    ،39  هم، شمارةگیری تربیتی، سال دامة اندازهصلنف   /  48

 

  نسبت دو    د متوسطها در حدهی آزمودنی از سبک پاسخ  متأثر های  پژوهش، درصد سؤال
 % در نظر گرفته شد. 30و  15%

 1ی ابه روش بیشینه درستنمایی حاشیه  و روش برآورد پارامترها: سؤاالتپارامتر جایگاه  
(MML پارامتر ،)ای  در مدل امتیاز پاره سؤالپارامتر جایگاه  و توانایی برآورد شدند.  سؤال

صورت توزیع یکنواخت  نایی واقعی بهدربرگرفتن دامنه وسیعی از سطوح توا  منظوربهراش  
 باشد.می استفاده قابل( در نظر گرفته شد که در عمل، -3، 3در بازه )

برای هر یک از    pUآماره برازش شخص  ها،  سازی دادهدر پژوهش حاضر پس از شبیه
منحنی راک    لهی وسبهشد و  برآورد    تکرار،  25های مختلف در  تمامی موقعیتدر   هاآزمودنی

شرایط  25نسخه    SPSS  زارافنرم ) تحت  که  شد  مشخص  طول  نمونه  حجم )   متفاوت(،   ،
یک از  کدام (دهیبا سبک پاسخ دهندگانو درصد پاسخناهمسان های ، درصد سؤالآزمون
تصدیق   ، انتخاب گزینه میانی و منفی  ، مثبت  های انتهاییانتخاب گزینه؛  دهیهای پاسخسبک
آمده از دقت این    به دستنتایج    که  شودتری شناسایی میبا حساسیت و دقت باال ها  گزینه
برای .  در نظر گرفته شد  آنبا یکدیگر ترکیب شد و مقدار متوسط در شرایط مختلف،  آماره  

های مختلف، از فضای زیر منحنی  تعیین حساسیت و دقت آماره برازش شخص در موقعیت 
 راک استفاده شد.

تحت    a ∈ [0,1]  یفضا   شخص در یک  مقدار حساسیت و ویژگی یک آماره برازش
و این مقدار نشانه دقت آماره برازش شخص در تمایز بین بردارهای    شودمنحنی راک ارائه می 

ناهمسان    69/0کمتر از    سطح زیر منحنی  مقدارتشخیصی    نظر از  .باشدمیپاسخ همسان و 
بسیار عالی   9/0باالتر از  و عالی 0/ 89تا  80/0بین  ،قبولقابل 79/0تا  70/0بین  ،قبولقابلغیر

نشان بود و  برازش موردنظر می  دهندهخواهد  آماره  افراد دو گروه  این است که  بین  تواند 
اندازه  .بگذارد  خوبی  بسیارتمایز   ( درصد 100گیری کامل )حساسیت و ویژگی هیچ ابزار 
ین  برابنا  ؛شود و معموالً با افزایش اختصاصی بودن آزمون از حساسیت آن کاسته می  نیست

برش آزمون انتخاب شود که در آن در عین داشتن  عنوان نمره  بایست یک نقطه بهینه بهمی
(. براین 2،6201گامست، گوارینو   )میرز،  ی نیز برخوردار باشدقبولقابلحساسیت از ویژگی  

مجموعه داده   25در هر  موقعیت 16 از در هر یک pU اساس، بهترین نقطه برش برای آماره

 
1. Marginal Maximum Likelihood 

2. Meyers, Gamst & Guarino 
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دهی انتخاب گزینه انتهایی  آماره در شناسایی سبک پاسخ   این  نقاط برش بهینه  .برآورد شد
 .باشد در پیوست قابل مالحظه می

 نتایج

-از آمارهکه    pU، برای برآورد آماره برازش شخص  چند ارزشیهای  سازی داده پس از شبیه
)رایت و    باشدمی  استانداردشدههای  ماندهای برازش شخص مبتنی بر مجذور میانگین باقیه

 از فرمول زیر استفاده شد:( 1982، 1مسترز

UP = ∑ z2ni/N

N

n=1

 

N=  سؤاالت تعداد 
Zni=  بر واریانس نمره   ماندهباقینمره    قسمتخارج  که برابر است با  استانداردشدهمانده  باقی
 ماندهباقی

 
zni.= yni/W1/2

ni 
 

yni=  شدهمشاهدهتفاضل امید ریاضی از نمره 
yni = xni − Eni 

ni1/2W =ماندهباقینمره  یانس وار 

Wni = ∑ (𝑘 − 𝐸𝑛𝑖)
𝑚

𝑘=0
2πnik  

k=  گزینه پاسخ 
Eni=  شدهمشاهدهنمره  امید ریاضی 
nikπ=  های پاسخ احتمال شرطی پاسخ فرد به گزینه 

که  دهد هنگامینشان می  1جدول    انتهای منفی:  دهی انتخاب گزینهدقت شناسایی سبک پاسخ
دهی انتخاب گزینه  ، دقت شناسایی سبک پاسخاست  %15و    %30ناهمسان    تاال سؤدرصد  

شخص برازش  آماره  در   25هر  در    متوسط  طوربه  pU  منفی  داده  های  موقعیت  مجموعه 

 
1. Wright 
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( آزموننمونه  حجممختلف  طول  پاسخ  ،  درصد  ناهمسانو  پاسخ  الگوهای  با  ( دهندگان 
 . چقدراست

  25)دهی انتخاب گزینه انتهایی منفی سبک پاسخشناسایی  رد pUآماره برازش شخص  دقت  .1  جدول
 تکرار( 

 ( α= 05/0) %15با الگوی پاسخ ناهمسان=   سؤاالتدرصد 
 % 30درصد افراد با الگوی پاسخ ناهمسان= 

 
درصد افراد با الگوی پاسخ  

 %15ناهمسان= 
 

 طول
 آزمون

حجم  
 نمونه

1 99/0 30 500 

1 1 60 

99/. 95/0 30 2000 

99/. 92/0 60 

 ( α= 05/0) %30ناهمسان  با الگوی پاسخ  سؤاالتدرصد 
 % 30درصد افراد با الگوی پاسخ ناهمسان= 

 
درصد افراد با الگوی پاسخ  

 %15ناهمسان= 
 

 طول
 آزمون

حجم  
 نمونه

99/0 1 30 500 

1 1 60 

99/0 95/0 30 2000 

98/0 96/0 60 

دهندگان از یک نمونه  پاسخ  %30  که  در موقعیتی   pUد که آماره  دهنشان می  1جدول  
، گزینه انتهایی منفی را  سؤالی  60و یا    30یک آزمون    سؤاالت  %30و یا    %15نفری در    2000

با کاهش  در همین موقعیت،  .  باشدمی  98/0، باالتر از  pUانتخاب کرده باشند، دقت آماره  
در  نفر    500م نمونه  جح کاهش یافت. در    نیز  این آماره، دقت  %15دهندگان تا  درصد پاسخ

یک    سؤاالت  %30و یا    15% دهندگان در  پاسخ  %30و یا    %15  که هنگامی  هاتمامی موقعیت 
، باالتر pU، گزینه انتهایی منفی را انتخاب کرده باشند، دقت آماره  سؤالی  60و یا    30آزمون  

 برآورد شد.  99/0از 
سبک   شناسایی  گزینه پاسخدقت  انتخاب  مثبت:  دهی  می  2جدول    انتهای  دهد  نشان 

درصد  هنگامی پاسخ  %15و    %30ناهمسان    سؤاالت که  سبک  شناسایی  دقت  دهی  است، 
در    مجموعه داده   25در هر    به طور متوسط   pU  انتخاب گزینه مثبت آماره برازش شخص 
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دهندگان با الگوهای پاسخ  و درصد پاسخ  ، طول آزموننمونه  حجمهای مختلف ) موقعیت 
 ت. ناهمسان( چقدراس

  25)دهی انتخاب گزینه انتهایی مثبت سبک پاسخشناسایی  در pUدقت آماره برازش شخص   .2جدول  
 تکرار( 

 ( α= 05/0) %15با الگوی پاسخ ناهمسان=   سؤاالتدرصد 
درصد افراد با الگوی پاسخ  

 % 30ناهمسان= 

 

درصد افراد با الگوی پاسخ  
 %15ناهمسان= 

 

 طول
 آزمون

حجم  
 نمونه

94/0 97/0 30 500 

93/0 94/0 60 

92/0 92/0 30 2000 

93/0 97/0 60 

 ( α= 05/0) %30=با الگوی پاسخ ناهمسان سؤاالتدرصد 
درصد افراد با الگوی پاسخ  

 % 30ناهمسان= 

 

درصد افراد با الگوی پاسخ  
 %15ناهمسان= 

 

 طول
 آزمون

حجم  
 نمونه

95/0 97/0 30 500 

95/0 97/0 60 

94/0 96/0 30 2000 

94/0 97/0 60 

 

دهندگان از یک نمونه  پاسخ  %30در موقعیتی که    pUآماره    کهدهد  نشان می  2جدول  
  مثبت ، گزینه انتهایی  سؤالی  60و یا    30یک آزمون    سؤاالت   %30و یا    %15نفری، در    2000

در همین موقعیت،    برآورد شد.  0/ 95تا    92/0بین  ،  pUرا انتخاب کرده باشند، دقت آماره  
دهی تا نصف کاهش یافت، دقت این آماره  دهندگان با سبک پاسخکه درصد پاسخهنگامی

دهندگان در  پاسخ  %15  کهنفر نیز، هنگامی   500در حجم نمونه    تغییر یافت.  97/0تا    92/0بین  
را انتخاب کرده    مثبت ، گزینه انتهایی  سؤالی  60و یا    30یک آزمون    سؤاالت  %30و یا    15%

که درصد  در همین موقعیت، هنگامیبرآورد شد.   97/0تا    94/0بین  ،  pUباشند، دقت آماره  
با سبک پاسخپاسخ بین  دهندگان  برابر شدند، دقت این آماره  تغییر   95/0تا    93/0دهی دو 
 یافت.
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که  دهد هنگامی نشان می  3  جدول  میانی:  دهی انتخاب گزینهدقت شناسایی سبک پاسخ 
دهی انتخاب گزینه  است، دقت شناسایی سبک پاسخ  %15و  %    30ناهمسان    سؤاالتدرصد  

شخص  برازش  آماره  متوسط  pU  میانی  طور  هر    به  موقعیت   25در  در  داده  های  مجموعه 
( آزموننمونه  حجممختلف  طول  پاسخ  ،  درصد  ناهمسان( و  پاسخ  الگوهای  با  دهندگان 

 چقدراست. 

 تکرار(  25) تخاب گزینه میانیاندهی سبک پاسخشناسایی  در pUدقت آماره برازش شخص   .3جدول  
 ( α=05/0) %15 =با الگوی پاسخ ناهمسان سؤاالتدرصد  

درصد افراد با الگوی پاسخ  
 %30 =ناهمسان

 

درصد افراد با الگوی پاسخ  
 % 15= ناهمسان

 

  طول 
 آزمون

حجم  
 نمونه 

19/0 28/0 30 500 

19/0 27/0 60 

33/0 40/0 30 2000 

34/0 41/0 60 

 ( α=05/0) %30=با الگوی پاسخ ناهمسان سؤاالتدرصد  

درصد افراد با الگوی پاسخ  
 %30 =ناهمسان

 

درصد افراد با الگوی پاسخ  
 % 15 =ناهمسان

 

  طول 
 آزمون

حجم  
 نمونه 

18/0 29/0 30 500 

19/0 28/0 60 

32/0 39/0 30 2000 

30/0 42/0 60 

برآورد شد   70/0کمتر از ها،  در تمامی موقعیت pUدقت آماره ، دهدنشان می 3جدول 
)طبقه  ازنظرکه   همکاران  و  میرز  غیر2016بندی  آماره    ؛باشدمی  قبول قابل(،  این  بنابراین 

 . ردرا ندا  دهیتوانایی شناسایی این سبک پاسخ 
که درصد  دهد هنگامینشان می   4جدول  دهی تصدیق کردن:  دقت شناسایی سبک پاسخ

دهی تصدیق آماره برازش  شناسایی سبک پاسخ  است، دقت  %15  و %30ناهمسان    سؤاالت
،  نمونه  حجمهای مختلف )مجموعه داده، در موقعیت   25در هر    متوسط  طوربه   pUشخص 

 دهندگان با الگوهای پاسخ ناهمسان( چقدراست. و درصد پاسخ طول آزمون
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  25) دهی تصدیق کردن سبک پاسخشناسایی  در pUدقت آماره برازش شخص   .4  جدول
 تکرار( 

 ( α= 05/0) %15با الگوی پاسخ ناهمسان=   سؤاالتدرصد 
درصد افراد با الگوی پاسخ  

 % 30ناهمسان= 

 

درصد افراد با الگوی پاسخ  
 %15ناهمسان= 

 

 طول
 آزمون

حجم  
 نمونه

58/0 72/0 30 500 

59/0 71/0 60 

67/0 78/0 30 2000 

68/0 79/0 60 

 ( α= 05/0) % 30=با الگوی پاسخ ناهمسان سؤاالتدرصد 
درصد افراد با الگوی پاسخ  

 % 30ناهمسان= 

 

درصد افراد با الگوی پاسخ  
 %15ناهمسان= 

 

 طول
 آزمون

حجم  
 نمونه

58/0 72/0 30 500 

57/0 74/0 60 

67/0 78/0 30 2000 

68/0 79/0 60 

دهندگان از یک نمونه  پاسخ  %15  در موقعیتی که  pUدهد که آماره  نشان می  4جدول  
کرده باشند،    تصدیق،  را  سؤالی  60و یا    30یک آزمون    سؤاالت  %30و یا   %15ی،  نفر 2000

 %15 که نفر نیز، هنگامی  500برآورد شد. در حجم نمونه  79/0تا  78/0بین ، pUدقت آماره 
یا    %15دهندگان،  پاسخ یا    30یک آزمون    سؤاالت   %30و  کرده    تصدیق ،  را  سؤالی   60و 

-هنگامی، دقت این آماره،  طورکلیبهبرآورد شد.    74/0تا    71/0بین  ،  pUباشند، دقت آماره  
را    تصدیق  دهی ، توانایی شناسایی سبک پاسخکاهش یافت  %15دهندگان تا  ه درصد پاسخک

 نداشت.

 گیری بحث و نتیجه
های  در موقعیت   دهیهای پاسخسبک   شناسایی  منظوربه در پژوهش حاضر  pU  دقت آماره 

طنمونه   حجم  ؛مختلف آزمون،  سؤالول  درصد  پاسخ  متأثرهای  ،  سبک  درصد    دهیاز  و 
نتایج تأثیر حجم نمونه بر .  ا یکدیگر مقایسه شد دهندگان با الگوهای پاسخ ناهمسان، بپاسخ
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آماره داد که  pU  دقت شناسایی  آماره در شناسایی سبک  طورکلیبه   نشان  این  های  دقت 
بیش   تقریباً   دهیپاسخ بر آمارهبا افزایش حجم نمونه،  اثر حجم نمونه    Z4ECLهای  تر شد. 

همکاران،  )استی و  و  2009انگ   )PG  از  2013یو،  )سی یافته(  می این  حمایت  کند،  ، 
انگ  در شناسایی حدس زدن )استی  ZECL4که با افزایش حجم نمونه، دقت آماره  طوریبه

 یش یافت. ( افزا2013یو، )سی در شناسایی وانمود کردن PG( و2009و همکاران، 
افزایش میآماری در حجم نمونه بزرگ  نظر  از  پارامترهای سؤال  یابد و  تر، دقت برآورد 

شود،  شده نیز بیشتر میبینیشده و پیش ن بردارهای پاسخ مشاهدههای بیهمچنین دقت مقایسه 
انتظار می با افزایش حجم نمونه، دقت شناسایی آمارهبنابراین  بیشتر شود )راپ،  رود  نیز  ها 

در پژوهش هانگ    ( BW)  ( و آماره 2013یو )در پژوهش سی  plzوجود، آماره  (. بااین 2013
رسد این  تر، دقت شناسایی باالتری داشتند، به نظر میکوچکهای  ( در حجم نمونه2012)

ی مانند  مؤثرتوان به اثر عوامل  ( را می2012؛ هانگ،  2013یو،  )سی  تناقض در یافته مطالعات
زمان با اثر حجم نمونه بر ها و طول پرسشنامه همسازی داده دهی، روش شبیه خنوع سبک پاس

(، دقت شناسایی وانمود  2013یو )زیرا در پژوهش سی  ؛ها مرتبط دانستدقت شناسایی آماره
در چارچوب مدل پاسخ مدرج مورد بررسی    plzو    PG  ،pU3کردن با استفاده از سه آماره  

 مه نیز در نظر گرفته نشد. قرار گرفت و اثر طول پرسشنا
  برازش شخص   عنوان یک عامل مؤثر بر دقت آمارهنیز به  تعداد سؤاالت یک پرسشنامه

pU    ،مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش طول پرسشنامه نیز مانند حجم نمونه
بیشتر    ر در موافق با نتایج مطالعه حاض  .شده استاین آماره  باعث افزایش میانگین شناسایی  

؛ ایمونس،  2011انگ و همکاران،  ؛ استی2014شده )کانیجن و همکاران،  های انجامپژوهش 
اسمیت،  ؛  2008،  2009 و  کاراباتسوس،  2006دمیترو  چیکو،  2003؛  و  فراندو  ( 2001؛ 

های  طورکلی، افزایش تعداد سؤاالت، باعث کاهش خطای نوع یک و افزایش دقت آمارهبه
دهی شده است. برای نمونه آماره برازش شخص  های پاسخاسایی سبکشخص در شن برازش  

lz های چندارزشی )کانیجن  هایی با گزینهسؤال( در داده 60از  شتری بهای بلند )در پرسشنامه
ایمونس،  2014و همکاران،   )استی2008،  2009؛  ارزشی  دو  و  همکاران،  (  و  ؛ 2011انگ 

( دقت شناسایی باالتری داشت زیرا در پرسشنامه  2001؛ فراندو و چیکو،  2003کاراباتسوس،  
یابد، بنابراین شانس  االت نیز افزایش میجایگاه سؤدشواری و یا  با تعداد سؤاالت بیشتر، دامنه  
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( بیشتر خواهد شد  نیز  ناهمسان  پاسخ  الگوهای  ، ترجمه 2000امبرتسون و رایس،  شناسایی 
 . (1384شریفی و همکاران، 

های برازش  ای پاسخ ناهمسان از عوامل مؤثر دیگر بر دقت آمارهدرصد سؤاالت با الگوه
پژوهش موردمطال  باشد کهشخص می این  با  در  افزایش درصد سؤاالت  با  قرار گرفت.  عه 

پژوهش   .افزایش یافت PUبرازش شخص   الگوهای پاسخ ناهمسان، میانگین شناسایی آماره
انگ و همکاران  (، استی2013یو )ی سیهاهای دوارزشی و پژوهش ( در داده 2009ایمونس )

داده2011) در  چندارزشی  (  میهای  حاضر  پژوهش  با  پژوهش  باشند.همسو  این  با در  ها 
سؤال درصد  آماره  افزایش  دقت  ناهمسان،  پاسخ  الگوهای  با  یافت  lzها  زیرا    ؛ افزایش 

نند پژوهش  پایین باشد ما  ،یبعدتکهای ناهمسان در یک پرسشنامه  درصد سؤال  کهیهنگام
ها  آمارهحاضر، تشخیص الگوهای مورد انتظار دشوارتر خواهد شد، بنابراین میانگین شناسایی  

 (.2013یابد )راپ، نیز کاهش می
آماره  شناسایی  میجر،    گلس )W،    l،     UBهای  میانگین  و  )استی  lz  ،(2003و  انگ 

آماره    ( در شناسایی حدس زدن2009همکاران،   mو 
plz  تصدیقشناسا  در و    یی  )کانیجن 

کنونی    که برخالف یافتهبا افزایش درصد سؤاالت ناهمسان کاهش یافت    (2015همکاران،  
استی  دباشمی پژوهش  در  یا  )و  همکاران  و  درصد 2011انگ  بین  غیرخطی  رابطه  یک   ،)

، با  گریدانی ببههای برازش شخص به دست آمد.  های ناهمسان و میزان شناسایی آمارهسؤال
یابد تا جایی  ها نیز افزایش می، میزان شناسایی آمارهناهمسانایش میزان الگوهای پاسخ  افز

شود و با افزایش الگوهای پاسخ ناهمسان میزان شناسایی کاهش  که این روند برعکس می
برای  باشد،    دهی عامل مهمیرسد نوع سبک پاسخبه نظر میدر تبیین این تناقض  یابد.  می

پژوهش  نمونه   )در  همکاران  و  پاسخ   (2015کانیجن  با  سؤاالت  درصد  افزایش  های  با 
آماره   شناسایی  دقت  mتصادفی، 

plz  پاسخ سبک  با  سؤاالت  افزایش  با  اما  شد  دهی  بیشتر 
 تصدیق، دقت این آماره کاهش یافت.

آمارهع  دقت  بر  دیگر  مؤثر  پاسخ  امل  الگوهای  با  افراد  درصد  شخص،  برازش  های 
می کهناهمسان  پژوهش    باشد  این  درصد در  افزایش  با  گرفت.  قرار  موردمطالعه 

ناهمسان، دقت شناسایی  پاسخ الگوهای پاسخ  با  این    .کاهش یافت  PUآماره  دهندگان  در 
( کاراباتسوس  پژوهش  در  ناهمسان،  2003راستا  پاسخ  الگوهای  با  افراد  درصد  افزایش   ،)

های  دقت آماره  کهیطورهب های برازش شخص شد،  باعث کاهش میانگین شناسایی آماره
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و    %10،  %5دهی در مقایسه با سه درصد متفاوت  افراد با سبک پاسخ  %50برازش شخص با  
-زیرا هرچقدر درصد افراد با سبک پاسخ  ؛کمتر به دست آمد  ،دهیافراد با سبک پاسخ  25%

(. 2003؛ کاراباتسوس،  2013)راپ،    نیز دشوارتر خواهد شد  هاآنهی بیشتر شود، شناسایی  د
)ین باا هانگ  پژوهش  در  بر2012وجود،  ناهمسان  پاسخ  الگوهای  با  افراد  درصد  دقت    (، 

آماره   ( BW)  آماره   شناسایی گروه  و  بر  مبتنی  می  ری تأث یبهای  نظر  به  این  بود.  در  رسد 
زمان با اثر عامل درصد افراد با سبک پژوهش، اگر اثر عامل دیگری مانند طول پرسشنامه هم

 یافت. نتایج تغییر میگرفت، بررسی قرار می ورد دهی مپاسخ
در    PUعامل مؤثر دیگری بود که مورد بررسی قرار گرفت. آماره  دهینوع سبک پاسخ 

بندی میرز و  طبقه  ازنظردهی انتخاب گزینه انتهایی منفی و مثبت  های پاسخشناسایی سبک 
شناسایی    ، توانایی در مقابل  شت؛( دا90/0)باالتر از    عالی (، دقت و حساسیت  2016همکاران )

دهی تصدیق نیز  در شناسایی سبک پاسخ  و  دهی انتخاب گزینه میانی را نداشتسبک پاسخ
 (. 80/0)کمتر از عملکرد ضعیفی داشت 

دهی انتخاب گزینه  های پاسخدر شناسایی سبک   های برازش شخص مختلفآمارهدقت  
با سایر سبک  (2015،  ( و تصدیق )کانیجن 2008؛  2009انتهایی )ایمونس،   های  در مقایسه 

استآمد  به دست متفاوت    دهیپاسخ سبک    همچنین،  .ه  پنج  این  که  نشد  یافت  پژوهشی 
را در شناسایی    PUدهی را به طور همزمان مورد بررسی قرار داده باشد و یا دقت آماره  پاسخ

دهی انتخاب  اسخدر شناسایی سبک پبرای نمونه  دهی مطالعه کرده باشد.  های پاسخاین سبک 
انتهایی،   بی  lzآماره  گزینه  با  مقایسه  پاسخ در  و  محتوای  دقتی  به  مربوط  ناهمسان  های 
دقت   )ایمونس،  سؤاالت،  داشت  )2009باالتری  ایمونس  پژوهش  در  مقابل  در   )2008 ،)

Nو    plz  ،PU3  ،PG عملکرد چهار آماره برازش شخص
PG  دهی  در شناسایی سبک پاسخ

در   lzدقتی کمتر به دست آمد یا آماره  تهایی در مقایسه با حدس زدن و بیانتخاب گزینه ان
 . (2015ادفی داشت )کانیجن، های تصشناسایی تصدیق، دقت کمتری از پاسخ

رسد، عوامل مؤثر مختلفی مانند حجم نمونه، طول پرسشنامه در تبیین این نتایج به نظر می 
(، آماره 2008برای نمونه در پژوهش ایمونس )  دخالت داشته باشند.  سؤال  مقدار پارامترهایو  
plz    ها با یکدیگر  سؤالی بود و پارامتر تمیز سؤال  24و    12تحت شرایطی که طول پرسشنامه

 .شناسایی کرد با دقت باالتری دهی انتخاب گزینه انتهایی رامتفاوت بود، سبک پاسخ
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سبک  شناسایی یک  های مختلف برای  بنابراین یک آماره برازش شخص، تحت موقعیت 
در شناسایی الگوهای    pU  وجود آماره این با    متفاوتی خواهد داشت.های  حساسیت   دهیپاسخ

مختلف    در شرایطمنفی    و  دهی انتخاب گزینه انتهایی مثبتسبک پاسخ   دو پاسخ ناهمسان در  
  متأثر   هایسؤالو درصد    درصد افراد با الگوهای پاسخ ناهمسان  ، )حجم نمونه، طول آزمون

پاسخ پیشنهاد می؛  باالیی داشت  حساسیت   ( دهیاز سبک  این  بنابراین  برای شناسایی  شود، 
پاسخسبک داده های  در  برازش شخص   ارزشی چندهای  دهی  آماره    استفاده شود.   ،pU  از 

  شناختی غیرهای  در داده  در چارچوب مدل راش  pU  در مطالعه حاضر، دقت آمارههمچنین  
-این آماره را در سایر مدل  گیری بهتر،برای نتیجه  توانمی  است که ی قرار گرفته سمورد برر

های  برای شناسایی سایر سبک همچنین    ورد بررسی قرار داد.م  پاسخ  سؤالهای آماری نظریه  
مانند دیگری    مؤثربا در نظر گرفتن عوامل  های تصادفی  پاسختصدیق و  عدم  دهی مانند  پاسخ
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 پیوست
 تکرار( 25مثبت )دهی انتخاب گزینه انتهایی در شناسایی سبک پاسخ pUبهترین نقطه برش آماره 

 ( α= 05/0) %15  =درصد سؤاالت با الگوی پاسخ ناهمسان
صد افراد با الگوی پاسخ  در

 % 30 =ناهمسان

 

درصد افراد با الگوی پاسخ  
 %15 =ناهمسان
 

 طول
 آزمون

حجم  
 نمونه

63/3 73/3 30 500 

27/3 30/3 60 

58/3 62/3 30 2000 

27/3 28/3 60 

 ( α= 05/0) %30ناهمسان  درصد سؤاالت با الگوی پاسخ 
درصد افراد با الگوی پاسخ  

 % 30 =ناهمسان

 

افراد با الگوی پاسخ  درصد 
 %15 =ناهمسان
 

 طول
 آزمون

حجم  
 نمونه

63/3 71/3 30 500 

22/3 30/3 60 

58/3 64/3 30 2000 
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27/3 27/3 60 

 
 
 

 تکرار(  25) ی منفدهی انتخاب گزینه انتهایی در شناسایی سبک پاسخ pUبهترین نقطه برش آماره 
 ( α= 05/0) %15  =درصد سؤاالت با الگوی پاسخ ناهمسان

درصد افراد با الگوی پاسخ  
 % 30=ناهمسان

 

درصد افراد با الگوی پاسخ  
 %15 =ناهمسان
 

 طول
 آزمون

حجم  
 نمونه

68/3 75/3 30 500 

52/4 68/4 60 

65/3 66/3 30 2000 

39/4 48/4 60 

 ( α=05/0)%30ناهمسان  درصد سؤاالت با الگوی پاسخ 
درصد افراد با الگوی پاسخ  

 % 30 =ناهمسان

 

رصد افراد با الگوی پاسخ  د
 %15 =ناهمسان
 

 طول
 آزمون

حجم  
 نمونه

8/7 04/8 30 500 

52/6 66/6 60 

8 01/8 30 2000 

65/6 78/6 60 

 
 
 
 


