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تاریخ پذیرش مقاله93/11/17 :

اگر چه تحلیل رگرسیون لوجستیک برای شناسایی سؤالهای سودار آزمونهای روانشناسی
و علوم تربیتی معرفی شده است ،اما تحقیقات اندکی به صورت تجربی توان آماری آن را
مورد ارزیابی قرار داده است .هدف از تحقیق حاضر ارزیابی توان آماری تحلیل رگرسیون
لوجستیک و بررسی عوامل مداخلهگر در آشکارسازی کنش افتراقی سؤالهای آزمون بود.
برای پاسخگویی به سؤالهای تحقیق از روش مطالعات شبیهسازی مونت کارلو استفاده شد.
دادههای مورد نیاز با استفاده از نرم افزار  WINGENو با توجه به عوامل مداخلهگر شامل
سه حجم نمونه متفاوت ،دو نوع  DIFهماهنگ یا ناهماهنگ  ،چهار مقدار با شدت متفاوت
 DIFو سه سطح درصد سؤالهای دارای  DIFدر  72شرایط مختلف آزمایشی با صد تکرار
شبیهسازی شد .نتایج تحقیق حاضر نشانگر توان آماری مطلوب تحلیل رگرسیون لوجستیک
در آشکارسازی کنش افتراقی سؤال است و پیشنهاد میشود این روش بیشتر برای تشخیص
 DIFهماهنگ و برای کارکرد دقیق در حجمهای نمونه بسیار بزرگ استفاده شود.

تاریخ دریافت مقاله93/03/18 :

مسعود گرامیپور *
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مقدمه

متخصصان روانشناسی و علوم تربیتی اهمیت تغییرناپذیری اندازهگیری 1را به عنوان
پیشنیازی برای مقایسههای گروهی گوشزد کردهاند (به طور مثال دراسگو1984 ،2؛
راجو ، 3لفیتی 4و برن2002 ،5؛ ریس ،6ویدامن7و پوق1993 ، 8؛ وندربرگ.)2002 ، 9
هر چقدر که آزمون کارکرد متفاوتی برای گروههای مختلف داشته باشد ،مقایسههای
گروهی نیز غیر قابل اعتماد خواهد بود .بنابراین فقدان تغییرناپذیری اندازهگیری و
کنش افتراقی سؤال ( )DIF10به عنوان تهدیدی جدی برای اعتبار 11آزمون تلقی
میشود .به طوری که استانداردهای انجمن روانشناسی آمریکا ( )12APAبه بررسی
کنش افتراقی سؤال ()DIF؛ سؤالهای آزمون برای ارزیابی منصفانه بودن آن تلکید
دارد (برن و استوارت.)2006 ،13
تعیین سؤالهای سودار ،گامی مهم در سنجش معتبر است .هر سؤال سودار دارای
خطای نظامدار است که باعث نامعتبر شدن نتایج آزمون میشود (کمیلی 14و شپارد،15
 .)1994اصطالح کنش افتراقی سؤال به عنوان گواهی تجربی برای وجود یا عدم
وجود سوگیری در سؤال مورد استفاده قرار میگیرد .هر سؤال موقعی دارای کنش
افتراقی ( )DIFاست که افرادی با توانایی یکسان اما با گروهی متفاوت ،احتمال یا
1. measurement invariance
2. Drasgow
3. Raju
4. Laffitte
5. Byrne
6. Reise
7. Widaman
8. Pugh
9. Vanderberg
10. Differential Item Functioning
11. Validity
12. American Psychological Association
13. Stewart
14. Camilli
15. Shepard
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بختی متفاوت در دادن پاسخ درست به سؤال داشته باشند .این گروهها در ادبیات
کنش افتراقی ( )DIFاصطالحاً گروههای مرجع و کانونی 1نامیده میشوند .معموالً
گروه مرجع ،گروه اکثریت و گروه کانونی ،گروه اقلیت یا محروم در نظر گرفته
میشود (سوامیناتان 2و راجرز .)1990 ،3با کنترل توانایی در دو گروه اگر آزمودنیها
احتمال یا بخت متفاوت در پاسخ درست به یک سؤال داشته باشند ،آن سؤال دارای
کنش افتراقی است .باید توجه داشت که تفاوت زمانی معنیدار است که توانایی مورد
نظر در دو گروه کنترل شده باشد .این بدین معنی است که تفاوت در عملکرد به
تنهایی نشانه سوگیری سؤال نیست .ممکن است در بعضی مواقع آزمودنیها در
گروههای مختلف به واقع در توانایی مورد نظر تفاوت داشته باشند.
روشهای مختلفی برای بررسی کنش افتراقی سؤالهای آزمون وجود دارد.
روشهای آماری برای آشکارسازی کنش افتراقی ( )DIFبه دو دسته کلی تقسیم
میشوند .مجموعه اول عموماً بر اساس نظریه کالسیک آزمون ( )4CTTاست ،زیرا
نمرات مشاهده شده آزمون به عنوان متغیر جفتی 5برای پیش بینی نمرات واقعی در
نظر گرفته میشوند (لرد 6و ناویک .)1968 ،7روشهایی که در این مجموعه قرار
میگیرند ،شامل روشهای منتل هنزل ( )8MHو منتل هنزل تعمیم داده شده
(( )9GMHپنفیلد 10و الجینا2003 ،11؛ سو 12و وانگ ،)2005 ،13روش اختالف

1. Reference and focal groups
2. Swaminathan
3. Rogers
4. Classical Test Theory
5. paired variable
6. Lord
7. Novick
8. Mantel-Haenszel
9. Generalized Mantel-Haenszel
10. Penfield
11. Algina
12. Su
13. Wang
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میانگین استاندارد شده ( 1زویک ،2تایر3و لویس )1999 ،4و روش رگرسیون لوجستیک
(سوامیناتان و راجرز1990 ،؛ زومبو )1999 ،5است.
مجموعه دوم شامل روشهای مبتنی بر نظریه متغیر پنهان است ،زیرا نمره متغیر پنهان
به عنوان متغیر جفتی برای برآورد نمرات متغیر پنهان مورد استفاده قرار میگیرد.
روشهای این مجموعه شامل مدلهای پارامتریک نظریه پاسخ سؤال )IRT( 6و تحلیل
عاملی تلییدی 7هستند ( امبرتسون 8و ریس2000 ،؛ وندر لیندن 9و همبلتون.)1997 ،10
در مطالعۀ حاضر از میان روشهای مختلف بررسی کنش افتراقی سؤالهای
آزمون ،توان آماری روش رگرسیون لوجستیک بررسی شد .منظور از توان آماری در
تحقیق حاضر ،توان آزمون رگرسیون لوجستیک در رد فرض صفر عدم وجود کنش
افتراقی ( )DIFاست .هدف از انتخاب روش رگرسیون لوجستیک نیز این بود که این
روش به لحاظ کارکرد از سایر روشهای کالسیک عملکرد بهتری دارد و به لحاظ
اجرایی و نرمافزاری نسبت به روشهای مبتنی بر متغیر پنهان سهل الوصولتر است.

پیشینه
رگرسیون لوجستیک به خانواده بزرگتری از تحلیلها تعلق دارد که مدلهای خطی
عمومی نامیده میشوند .رگرسیون لوجستیک به صورت گستردهای برای بررسی
احتمال داده های دو وجهی به عنوان یک تابع لوجستیک برای یک یا بیش از یک
متغیر پیش بین مورد استفاده قرار میگیرد .در رگرسیون لوجستیک پاسخ سؤال به
عنوان متغیر وابسته با توزیع برنولی دو وجهی در نظر گرفته میشود .متغیرهای
1. Standardized Mean Difference
2. Zwick
3. Thayer
4. Lewis
5. Zumbo
6. Item Response Theory
7. confirmatory factor analysis
8. Embretson
9. Van der Linden
10. Hambleton
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پیشبین میتوانند پیوسته یا گسسته باشند .همچنین متغیرهای گسسته میتوانند رتبهای
یا صرفاً اسمی باشند (اگرستی .)2007 ،1متغیرهای پیشبین در بستر کنش افتراقی
سؤال عبارتند از الف -متغیر عضویت گروهی  ، Vب -متغیر نمره کل آزمون  Zکه
متغیر جفتی 2نامیده میشود .این نمره معموالً از مجموع سؤالهای آزمون به دست
میآید .ج -متغیر تعامل3میان  Vو  . Zمتغیر گروهی معموالً دارای دو مقدار ( گروه
مرجع و کانونی) است ،که یکی از آنها به عنوان نشانگر 4در نظر گرفته میشود .در
مطالعات بیش از دو گروه ،بیش از یک نشانگر عضویت مورد نیاز است .متغیر جفتی
 Zمتغیری است که جایگزین متغیر پنهان  Wtمیشود .در عمل متغیر  ، Zنمره کل
مجموع سؤالهای آزمون است که شامل سؤال مورد مطالعه نیز میشود .معموالً در
مطالعات مختلف یک متغیر جفتی مورد استفاده قرار میگیرد ،درحالی که از لحاظ
نظری هیچ مانعی برای استفاده از متغیرهای جفتی چندگانه وجود ندارد .سرانجام،
متغیر پیش بین تعاملی بسته به جایگاه نشانگرهای متغیر عضویت گروهی  Vمیتواند
شامل بیش از یک متغیر باشد (میلسپ.)2011 ،5
به منظور تعریف مدل رگرسیون لوجستیک  ،فرض کنید ) P(Xj=1|Z,Vاحتمال
شرطی پاسخ درست به سؤال  jبه شرط متغیرهای  Zو  Vباشد .تحت مدل رگرسیون
لوجستیک ،این احتمال شرطی عبارت است از
= )P(Xj=1|Z,V

که در آن
 B0پارامتر عرض از مبدأ،
 B1ضریب رگرسیون برای متغیر جفتی،
 B2ضریب رگرسیون برای نشانگر عضویت گروهی،
و  B3ضریب رگرسیون برای تعامل است.

1. Agresti
2. Matching variable
3. Interaction
4. Indicator
5. Millsap
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معادله زیر بدین معنی است که لوجیت 1احتمال شرطی پاسخ درست به سؤال j

عبارت است از
)]= B0+B1Z+B2V+B3 (ZV

[Ln

معادله فوق نشان میدهد که لگاریتم بخت پاسخ به سؤال ،یک تابع خطی از متغیر
جفتی ،نشانگر عضویت گروهی و تعامل آنها است .تغییر ناپذیری شرطی مشاهده
شده ) (2OCIبرای  jامین سؤال بدین معنی است که بخت پاسخ به سؤال فقط به Z
بستگی دارد یا  .B2=B3=0این فرضیه توسط آزمون نسبت درستنمایی یا آزمون
والد 3همراه با برآورد پارامترها و خطاهای استاندارد آن ،قابل آزمون است .پارامترهای
این مدل با استفاده از روش بیشینه درستنمایی به شیوه نیوتن -رافسون 4محاسبه
میشوند .روش برآورد نیوتن -رافسون با استفاده از الگوریتمهای عددی در رگرسیون
لوجستیک به برآورد پارامترها می پردازد .این الگوریتم با یک حدس آغازین برای
مقدار پارامترها شروع به کار میکند ،تا جایی که تابع بخت را بیشینه نماید.
تقریبهای متوالی این الگوریتم ،برآوردهای بیشینه درستنمایی پارامترها را محاسبه
میکند .برای انجام این کار در رگرسیون لوجستیک ،الگوریتم نمرهگذاری فیشر 5به
کار میرود که به آن الگوریتم نیوتن-رافسون میگویند (اگرستی.)2007 ،
رویکرد نسبت درستنمایی برای ارزیابی  OCIبا برازش سه مدل آغاز میشود.
مدل اول فقط متغیر جفتی  Zرا به عنوان متغیر پیشبینی کننده استفاده میکند و
متغیرهای عضویت گروهی  Vو تعامل آنها  ZVرا از مدل حذف میکند .این مدل
محدود شده فرضیه  OCIرا بدین ترتیب ارائه میکند که احتمال پاسخ به سؤال فقط
به متغیر جفتی  Zبستگی دارد .مدل دوم و سوم تخلف از  OCIرا نشان میدهند .در
مدل دوم ،نشانگر عضویت گروهی به مدل اول اضافه میشود .در این مدل با کنترل
متغیر  ،Zگروه های مختلف به طور منظم احتمال متفاوتی برای پاسخ به سؤال دارند.
این مدل شبیه به سوگیری یک جهتی DIF( 6هماهنگ) در مدل متغیر پنهان است.
1. logit
2. Observed Conditional Invariance
3. Wald
4. Newton-Raphson
5. Fisher
6. unidirectional
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مدل سوم متغیر تعامل  Zو  Vرا به مدل دوم اضافه میکند .مدل سوم احتمال پاسخ
به سؤال را در گروههای مرجع و کانونی با وجود رابطه میان  Vو  Zمحاسبه میکند.
در این مدل ،سوگیری دو جهتی DIF( 1ناهماهنگ) مورد بررسی قرار میگیرد .مدل
سوم ،مدل کامل 2است .مدل دوم با قرار دادن  B3=0از مدل سوم به دست می آید و
در عوض مدل اول نیز با قرار دادن  B2=0از مدل دوم به دست میآید.
مدل کامل سوم ،مدلی اشباع شده 3است و نمیتواند به صورت مستقیم توسط
آزمون نسبت درستنمایی بررسی شود ،اما میتوان توسط آزمون نسبت درستنمایی،
مدل اول و دوم را با مدل سوم مقایسه کرد .درستنمایی نمونهای تحت مدل سوم
برای  jامین سؤال عبارت است از
L3= ΠMm=1 ΠK k=1 [P(Xj=1|Z,V)]fjmk [1- P(Xj=1|Z,V)]Fmk -fjmk

معادالت درستنمایی برای مدلهای اول و دوم به عنوان موارد ویژهای از
درستنمایی معادله فوق به دست میآید .به منظور بررسی سوگیری سؤال ،مدل اول
با مدل سوم توسط لگاریتم نسبت درستنمایی زیر مقایسه میشود
)G12= -2ln[ ]= 2ln(L3) – 2ln(L1

در معادله فوق  G12مقداری خی دو نسبت درستنمایی برای آزمون مدل اول در
مقابل مدل اشباع شده سوم است .با توجه به اینکه در مدل اول دو پارامتر از مدل سوم
حذف میشود ،آماره مدل اول دارای  df=2است .در نمونههای بزرگ G12 ،دارای
توزیع خی دو تحت فرض صفر =  B3 = 0 B2است .آماره آزمون تخلف از  OCIرا
ارزیابی میکند ،این آماره میتواند سوگیری یک جهتی ( DIFهماهنگ) و دو
جهتی( DIFناهماهنگ) را ارزیابی کند (سوامیناتان و راجرز.)1990 ،
بعضی از محققان ،آزمون دارای  df=2را به دو آزمون دارای  df=1تقسیم میکنند
که هر کدام روی شکل خاصی از سوگیری تمرکز میکند (کمیلی و کانگدون1999 ،4؛
زومبو .)1999 ،زومبو به رگرسیون لوجستیک به عنوان یک رگرسیون سلسله مراتبی
نگاه میکند که شامل سه گام است  -1متغیر پیش بین جفتی وارد معادله میشود-2 ،
سپس نشانگر عضویت گروهی وارد معادله میشود -3 ،و در آخر ،متغیر تعامل وارد
1. bidirectional
2. full model
3. Saturated
4. Congdon
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معادله رگرسیون لوجستیک میشود .در آزمونی با  ،df=2مدل مرحلۀ سه با مدل
مرحلۀ یک مقایسه میشود .این آزمون ،دو آزمون دارای  df=1را ترکیب میکند.
آزمون اول ،مدل مرحلۀ دو را با مدل مرحلۀ یک مقایسه میکند .این آزمون  OCIیک
جهتی ( DIFهماهنگ) را بررسی میکند .رد فرض صفر به معنی وجود سوگیری یک
جهتی ( DIFهماهنگ) است .آزمون دوم ،مدل مرحلۀ سه را با مدل مرحلۀ دو مقایسه
میکند .این مقایسه OCI ،یا سوگیری دو جهتی ( DIFناهماهنگ) را ارزیابی میکند.
در شیوه استاندارد ،مقایسه میان مدل مرحلۀ دو و سه در وهله اول انجام میشود .اگر
متغیر تعامل مورد نیاز بود ،آزمون مرحلۀ دو برای اثر اصلی متغیر عضویت گروهی
اختیاری است .اگر متغیر تعامل  Vو  Zمورد نیاز نبود ،مدل مرحلۀ دو و یک با
یکدیگر مقایسه میشود.
بسته به اینکه متغیر تعامل در معادله مورد نیاز باشد ،رویکرد رگرسیون لوجستیک
انتخاب های متفاوتی برای برآوردهای اندازه اثر 1فراهم میکند .اگر متغیر تعامل
موجود نباشد ولی نشانگر عضویت گروهی مورد نیاز باشد ،ضریب رگرسیون B2
برای متغیر عضویت گروهی به عنوان لگاریتم نسبت بخت برای پاسخ به سؤال مورد
مطالعه تلقی میشود .نسبت بخت برای تفاوتهای گروهی در توزیع متغیر جفتی Z
تطبیق داده میشود.
زمانی که مدل کامل مورد نیاز است ،تفسیر برآورد ضریب رگرسیون  B2به سادگی
نسبت بخت نیست .یک رویکرد متفاوت برای مستندسازی اندازه اثر سوگیری،
استفاده از چندین اندازه  R2است (کلوزر 2و میزر1998 ،3؛ زومبو .)1999 ،مقصود
کلی این مقادیر ،بررسی واریانس افزایشی تبیین شده توسط متغیرهای گروهی و
تعاملی در ارتباط با مدل یک است .اما مشکل این مقادیر ،عدم وجود نقطه برش
واضح برای قضاوت در مورد معنیداری وجود سوگیری در سؤال است .اگرستی
( )2007معتقد است که مقدار  R2در رگرسیون لوجستیک هنوز مانند همتای خود در
رگرسیون خطی مفید نیست.

1. Effect size
2. Clauser
3. Mazor
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توان آماری آزمون رگرسیون لوجستیک برای بررسی کنش افتراقی ( )DIFابتدا در
دنیا توسط سوامیناتان و راجرز ( )1990مطرح شده است .هیدالگو 1و لوپز -پینا
( )2004با استفاده از روش رگرسیون لوجستیک به طور متوسط توانستند 78/42
3
درصد سؤالهای کنش افتراقی ( )DIFرا به درستی تشخیص دهند .همچنین جودین
و گیرل )2001( 4در مطالعه خود توانستند کنش افتراقی ( )DIFهماهنگ را بهطور
متوسط در  75/30درصد تکرارها در شرایط شبیهسازی شده آشکار کنند.
یافتههای نارایانان 5و سوامیناتان ( )1996نشان میدهد که درصد سؤالهای کنش
افتراقی ( )DIFبا عملکرد رگرسیون لوجستیک رابطه معنیداری دارد .نتایج آنها نشان
میدهد که با افزایش درصد سؤالهای سودار در آزمون ،توان آماری آزمون کاهش
یافته و نرخ خطای نوع اول افزایش می یابد.
روش رگرسیون لوجستیک برای بررسی کنش افتراقی ( )DIFآزمون در چندین
مطالعه با روشهای دادههای طبقهای نظیر آزمون منتل – هنسل ( )MH6مورد مقایسه
قرار گرفته است (هیدالگو و لوپز -پینا .)2004 ،مطالعات آنها برتری نسبی روش
رگرسیون لوجستیک را بر سایر روشهای دادههای طبقهای نشان می دهد.
در ایران روش رگرسیون لوجستیک پیشتر برای بررسی سوگیریهای جنسیتی در
آزمونهای زبان انگلیسی به کار گرفته شده است (رضایی و شعبانی ،)1389 ،همچنین
گرامیپور و فلسفینژاد ( )1393تحلیل رگرسیون لوجستیک را برای شناسایی
سؤالهای سودار آزمونهای روانشناسی و علوم تربیتی معرفی کردهاند .اما اکثر
تحقیقاتی که انجام شده است توان آماری این روش را در تعامل با متغیرهای دیگر به
صورت جامع مطالعه نکردهاند.
در این راستا نکته قابل تلمل در مورد روشهای بررسی کنش افتراقی سؤال از
جمله رگرسیون لوجستیک این است که توان آماری این روشها در آشکارسازی
کنش افتراقی ( )DIFهمیشه کامل نیست .برخی از منابع ،توان آماری این روشها در
2

1. Hidalgo
2. López-Pina
3. Jodoin
4. Gierl
5. Narayanan
6. Mantel-Haenszel
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رد کردن فرض صفر عدم وجود کنش افتراقی ( )DIFرا عموماً تحت تلثیر حجم
نمونه ،نوع و شدت کنش افتراقی ( )DIFو درصد سؤالهای دارای کنش افتراقی
( )DIFدانستهاند .نتایج این مطالعات به صورت مجزا در مورد رگرسیون لوجستیک
غالباً به این نتیجه رسیدهاند که حجم نمونه و شدت کنش افتراقی ( )DIFرابطۀ
مستقیم با آشکارسازی کنش افتراقی ( )DIFدارند و درصد سؤالهای کنش افتراقی
( )DIFبا آشکارسازی کنش افتراقی ( )DIFرابطۀ معکوس دارد و آشکارسازی کنش
افتراقی ( )DIFناهماهنگ ،دشوارتر از کنش افتراقی ( )DIFهماهنگ است
(سوامیناتان و راجرز1993 ،1990 ،؛ زومبو1999 ،؛ هیررا 2005 ،1و ایلوسا 2و ولس،3
 .)2013برخی مطالعات نشان دادهاند که رگرسیون لوجستیک در آشکارسازی کنش
افتراقی ( )DIFتحت تلثیر حجم نمونه و نوع کنش افتراقی ( )DIFهماهنگ یا
ناهماهنگ (ضرایب دشواری و تمیز سؤال) مورد بررسی است .به طور مثال هیررا
( )2005نشان داد که اندازه گروه مرجع به صورت معنیداری بر میزان خطای نوع اول
تلثیر ندارد ،اما نسبت اندازه نمونه میان گروه مرجع و کانونی بر سؤالهایی با ضریب
تمیز پایین تلثیر معنیداری دارد .همچنین تعامل معنیداری میان این دو عامل (اندازه و
نسبت حجم نمونه) برای سؤالهایی با ضریب دشواری باال وجود دارد .نتایج هیررا
نشان داد که با افزایش حجم نمونه ،توان آماری آزمون رگرسیون لوجستیک در
آشکارسازی کنش افتراقی ( )DIFافزایش مییابد .اما با افزایش تفاوت نسبت حجم
نمونه در گروههای مرجع و کانونی  ،میزان آشکارسازی به نسبت کاهش مییابد.
همچنین هیررا ( )2005دریافت که در حجم نمونههای مختلف توان آماری آزمون
4
رگرسیون لوجستیک در آشکارسازی کنش افتراقی ( )DIFپایین است .سانتانا
( )2009دریافت که حجم نمونه و درصد سؤالهای کنش افتراقی ( )DIFآزمون بر
توان آماری آزمون رگرسیون لوجستیک تلثیر دارند .نتایج او نشان داد که با افزایش
حجم کل نمونه ،توان آماری آزمون رگرسیون لوجستیک افزایش مییابد و افزایش
درصد سؤالهای کنش افتراقی ( )DIFبا آشکارسازی کنش افتراقی ( )DIFرابطۀ
معکوس دارد .ایلوسا و ولس ( )2013در مطالعهای نشان دادند که توان آماری آزمون
1. Herrera
2. Elosua
3. Wells
4. Santana
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رگرسیون لوجستیک به صورت خطی و مستقیم با افزایش شدت کنش افتراقی ()DIF
افزایش مییابد ،در حالی که نرخ خطای نوع اول نیز به همان اندازه افزایش می یابد.
در عین حال با وجود این مطالعات در خصوص توان آماری آزمون رگرسیون
لوجستیک در آشکارسازی کنش افتراقی ( ،)DIFچگونگی تلثیر این عوامل با وجود
یکدیگر در یک مطالعه واحد و نحوه تعامل آنها در تلثیرگذاری بر آشکارسازی کنش
افتراقی ( )DIFتاکنون مورد بررسی قرار نگرفته و هنوز نامشخص است .زیرا برخی
نتایج با یکدیگر ناهمخوان هستند و هیچ کدام از مطالعات قبلی همه عوامل مذکور را
در یک مطالعه با هم مورد بررسی قرار ندادهاند و به طور قطع نمیتوان گفت که در
شرایط مختلف همچنان رگرسیون لوجستیک در آشکارسازی کنش افتراقی ()DIF
توان آماری قابل قبولی دارد .بنابراین سؤالهای اصلی تحقیق حاضر عبارتند از
 توان آماری آزمون رگرسیون لوجستیک در آشکارسازی کنش افتراقی سؤالهایآزمون چگونه است؟
 نحوة مداخلۀ عواملی شامل حجم نمونه ،نوع و شدت کنش افتراقی ( )DIFودرصد سؤالهای دارای کنش افتراقی ( )DIFدر آشکارسازی آن چگونهاند؟

روش
به منظور تعیین توان آماری رگرسیون لوجستیک در شناسایی کنش افتراقی سؤالهای
آزمون از مطالعات شبیهسازی شده موسوم به مطالعات مونت کارلو 1استفاده شد.
چنین روشی به محقق اجازه می دهد که پارامترهای برآورد شده آزمودنی و سؤال را
با مقادیر واقعی آن که در دادههای واقعی غیرقابل مشاهده هستند ،مقایسه کند.
همچنین مطالعات شبیهسازی شده به محقق اجازه میدهد که نتایج نظری را در عمل
تلیید کند .سرانجام این روش سریعتر ،ارزانتر و آسانتر از جمعآوری اطالعات از
آزمودنیهای واقعی است و به محقق اجازه میدهد مدلها و روشهای جدید
روانسنجی را به سرعت و با هزینه بسیار کمی مورد بررسی قرار دهند (هارول 2و
همکاران1996 ،؛ اسپنس.)1993 ،3
در شبیهسازی دادههای مدل پرسش -پاسخ سه مرحله اساسی طی شد
1. Monte Carlo
2. Harwell
3. Spence
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 -1تعیین شکل مدل پاسخ سؤال -پاسخهای سؤال غالباً به صورت تک بعدی ،به
لحاظ شرطی مستقل و به صورت مدلهای لوجستیک تولید شد .انتخابهای پیش رو
غالباً مدلهای لوجستیک یک ،دو و سه پارامتری هستند که در آنها احتمال پاسخ
صحیح تابعی از توانایی آزمودنی و ویژگیهای عملیاتی سؤال هستند .در تحقیق
حاضر مدل دو پارامتری انتخاب شد.
 -2تعیین پارامترهای مدل پاسخ سؤال -مدلهای پاسخ سؤال با وجود ویژگیهای
عملیاتی متغیر برای تعیین مدل سؤالهای آزمون بسیار انعطاف پذیر هستند .بنابراین
ویژگیهای اندازهگیری آزمونی شبیهسازی شده تا قبل از اینکه پارامترهای سؤال
مشخص نشده است ،ثابت نیست .در تحقیق حاضر پارامترها از تحقیقات قبلی که
توسط پارشال 1و میلر )1995( 2روی آزمودنیهای واقعی انجام شده است ،انتخاب
شدند .آنها ا بتدا پارامترهای سؤال را بر اساس مطالعات قبلی اجرای آزمون بر
آزمودنیهای واقعی برآورد کردند ،سپس از آنها برای شبیهسازی دادهها استفاده کردند.
 -3تعیین شکل توزیع توانایی آزمودنیها -توانایی آزمودنیها معموالً از توزیع
جامعهای مشخص به صورت تصادفی انتخاب میشود که اکثر اوقات توزیع نرمال در
آن استاندارد است (هان 3و همبلتون.)2007 ،
به منظور تعیین توان آماری رگرسیون لوجستیک در شناسایی کنش افتراقی ()DIF
آزمونی سی سؤالی با مدل دو پارامتری نظریه پاسخ سؤال )IRT( 4در مقیاس بزرگ
یعنی با تعداد زیادی از آزمودنیها شبیهسازی شد .معیار شناسایی کنش افتراقی
( )DIFبر اساس سطح معنی داری آماری یعنی ت وان آماری آزمون در رد فرض صفر
(با نرخ خطای نوع اول  )0/05بود .در این تحقیق تنها کنش افتراقی ( )DIFمثبت
درست 5مورد بررسی قرار گرفت .این نوع کنش افتراقی ( )DIFزمانی بررسی میشود
که وجود کنش افتراقی ( )DIFشبیهسازی شده و با فرض وجود کنش افتراقی
( ،)DIFتوان آماری روشهای شناسایی کنش افتراقی ( )DIFمورد بررسی قرار

1. Parshall
2. Miller
3. Han
4. Item Response Theory
5. True Positive
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میگیرد .سرانجام عوامل مداخلهگر که تلثیر آن بر عملکرد رگرسیون لوجستیک در
تشخیص کنش افتراقی ( )DIFمورد بررسی قرار گرفت عبارتند از
 حجم نمونه -سه نمونه با حجمهای  500 ،150و  1000آزمودنی که مختصآزمونهای سرنوشت ساز است ،شبیهسازی شد.
 کنش افتراقی ( )DIFهماهنگ و ناهماهنگ بسته به اینکه گروه مرجع نسبتبه گروه کانونی در کدامیک از پارامترهای دشواری و تمیز سؤال با یکدیگر متفاوت
باشند ،روشهای مختلف تشخیص کنش افتراقی ( )DIFممکن است در آشکار
ساختن کنش افتراقی ( )DIFاین گونه سؤالها متفاوت عمل کنند .برای بررسی تلثیر
این عوامل به صورت شبیهسازی شده مقادیر ثابت  0/75 ، 0/50 ، 0/25و  1به عنوان
شدت کنش افتراقی ( )DIFبه پارامتر دشواری یا تمیز در گروه مرجع اضافه شد .اگر
تفاوت گروه مرجع با گروه کانونی در مقدار پارامتر دشواری سؤال باشد ،سؤال دارای
کنش افتراقی هماهنگ است و در صورتی که اختالف در پارامتر قدرت تمیز باشد،
کنش افتراقی ناهماهنگ را به وجود می آورد (فالورز ،1اوشیما 2و راجو.)1999 ،
 درصد سؤالهای دارای کنش افتراقی ( -)DIFسه سطح کنش افتراقی ()DIFسؤال  10درصد ( 3سؤال) 20 ،درصد ( 6سؤال) و  30درصد ( 9سؤال) در تحقیق
حاضر شبیهسازی شدند .این سطوح در مطالعات قبلی مونت کارلو برای تشخیص
کنش افتراقی ( )DIFنیز به کار گرفته شده است ( پارشال و میلر.)1995 ،
به منظور شبیه سازی پارامترهای دشواری و قدرت تمیز برای یک آزمون سی
سؤالی با مدل دو پارامتری  IRTاز نرم افزار  WINGEN 2استفاده شد (هان و
همبلتون .)2007 ،توزیعهای مورد استفاده در تحقیق حاضر شبیه به مطالعه پارشال و
میلر ( )1995بود .آنها ابتدا بر اساس مطالعات قبلی اجرای آزمون واقعی روی
آزمودنیهای زنده برآوردی از پارامترهای سؤالهای آزمون به دست آورده و سپس آن
را برای شبیهسازی دادهها مورد استفاده قرار دادند.
شیوه تولید دادهها در نرم افزار  WINGEN 2به این صورت بود که برای یک
تکرار ابتدا تعداد آزمودنیها مشخص شد .با توجه به فرضیههای تحقیق حاضر ،تعداد
نمونه در یکی از حجمهای  500 ،150و یا  1000آزمودنی می توانست تعیین شود.
1. Flowers
2. Oshima
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سپس توزیع توانایی آزمودنیها مشخص شد .این توزیع میتوانست در یکی از اشکال
توزیع نرمال ،هماهنگ 1یا بتا 2باشد .در تحقیق حاضر توزیع توانایی آزمودنیها نرمال
فرض شد .همچنین توزیع مقادیر توانایی نرمال با میانگین صفر و انحراف استاندارد
یک مشخص شد .همچنین بر اساس هدف مطالعه میتوان در این نرم افزار دادهها را
تک بعدی 3یا چند بعدی 4تولید کرد .در تحقیق حاضر دادههای آزمون قبل از اعمال
کنش افتراقی ( )DIFبه صورت تک بعدی تولید شد .سپس ویژگیهای سؤال شامل
تعداد سؤالهای آزمون ،تعداد گزینههای سؤال و مدل  IRTمورد نظر باید تعیین شد.
تعداد سؤالهای آزمون در تحقیق حاضر شامل سی سؤال بود .دادههای تولید شده
برای سؤالهای دو گزینهای قبل از اعمال کنش افتراقی ( )DIFبا مدل دو پارامتری
 IRTبرازش داشت .سپس توزیع ،میانگین و انحراف استاندارد پارامترهای دشواری و
تمیز سؤالهای آزمون مشخص شد .توزیع پارامتر قدرت تمیز سؤالهای آزمون
میتوانست در یکی از اشکال توزیع هماهنگ ،نرمال یا لگاریتم نرمال 5و توزیع پارامتر
دشواری سؤالهای آزمون می توانست در یکی از اشکال توزیع هماهنگ ،نرمال یا بتا
تعیین شود .در تحقیق حاضر توزیع پارامتر قدرت تمیز دارای توزیع نرمال با میانگین
صفر و انحراف استاندارد  0/5و توزیع پارامتر دشواری دارای توزیع نرمال با میانگین
صفر و انحراف استاندارد  0/75تعیین شد .برای تعیین توان آماری رگرسیون
لوجستیک با توجه به عوامل مداخله گر مختلف ،سه حجم نمونه متفاوت ،دو نوع
کنش افتراقی ( )DIFهماهنگ یا ناهماهنگ  ،چهار مقدار با شدت متفاوت کنش
افتراقی ( )DIFو سه سطح درصد سؤالهای دارای کنش افتراقی ( 72 ،)DIFشرایط
مختلف آزمایشی با صد تکرار شبیهسازی شد .بنابراین در تحقیق حاضر 7200
مجموعه داده پاسخ سؤال شبیهسازی شد.

نتایج

1. uniform
2. Beta
3. unidimesional
4. multidimesional
5. lognormal
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برای آشکارسازی کنش افتراقی ( ،)DIFتحلیل رگرسیون لوجستیک با استفاده از نرم
افزار  SPSSانجام شد .نتایج مطالعۀ کنش افتراقی ( )DIFبرای یک سؤال آزمون سی
سؤالی در یک تکرار تحلیل رگرسیون لوجستیک برای یک مجموعه داده با کنش
افتراقی ( )DIFهماهنگ  ،شدت کنش افتراقی ( )DIFیک درصد سؤالهای کنش
افتراقی ( )DIFده درصد (سه سؤال) و تعداد دو گزینه برای هر سؤال ،در جدول
شمارة ( )1مالحظه میشود.
جدول ( )1نتایج تحلیل رگرسیون لوجستیک برای دادههایی با کنش افتراقی ()DIF
هماهنگ  ،شدت کنش افتراقی ( )DIFیک درصد سؤالهای ده درصد (سه سؤال) و
تعداد دو گزینه برای هر سؤال
آماره
منبع
گروه
نمره کل آزمون
مقدارثابت

مقدار
برآورد
0/450
0/175
-3/422

خطای استاندارد
برآورد
0/131
0/25
0/427

مقدار والد
11/768
47/478
64/308

درجه
آزادی
1
1
1

سطح
معنیداری
0/001
0/000
0/000

توان نمایی
1
برآورد
1/568
1/191
0/033

برای تحلیل فوق ،نتایج تحلیل رگرسیون لوجستیک نشان میدهد که در سطح
معنیداری  0/001گروه مرجع احتمال بیشتری برای دادن پاسخ درست به سؤال یک
آزمون دارد ( .)b=0/45 ،P>0/01همچنین مقدار ثابت معادله رگرسیون لوجستیک
( )α= -3/42 ،P>0/01و نمره کل آزمون ( )b= 0/175 ،P>0/01در سطح 0/001
معنیدار است .مقدار توان نمایی برآورد برای متغیر گروه که شامل گروه مرجع و
گروه کانونی است ،نشان می دهد که بخت گروه مرجع برای دادن پاسخ درست به
سؤال یک آزمون بیش از یک و نیم برابر بخت گروه کانونی است که این شواهد
گواهی بر وجود کنش افتراقی ( )DIFدر سؤال یک آزمون است .نمره کل آزمون از
جمع نمرات سی سؤال آزمون تشکیل شده است و در معادله رگرسیون لوجستیک
تلثیر آن بر احتمال پاسخ به سؤال کنترل میشود .مقدار ثابت نیز در معادله رگرسیون
لوجستیک نشاندهنده برآورد خام احتمال پاسخ به سؤال است ،در صورتی که هیچ
یک از متغیرهای گروهی و نمره کل آزمون قدرت پیشبینی احتمال پاسخ به سؤال را
نداشته باشند .این مدل برای بررسی کنش افتراقی ( )DIFهماهنگ مدل کامل فرض
میشود .بنابراین معادله رگرسیون لوجستیک به شرح زیر خواهد بود
)1. Exp(B
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+ 0/175گروه )]= -3/422 +0/450پاسخ درست= سؤال 1آزمون( [Pلوجیت :مدل کامل
نمره کل آزمون

معادله فوق بدین معنی است که لوجیت احتمال پاسخ درست به سؤال یک آزمون
عبارت است از تلثیر گروه بر لگاریتم بخت پاسخ درست به سؤال یک آزمون در
حالی که تلثیر نمره کل آزمون بر احتمال پاسخ درست به سؤال کنترل شده است.
جدول شمارة ( )2نشان دهنده درصد پیشبینی پاسخها توسط مدل رگرسیون
لوجستیک است .هر چقدر درصد پیش بینی پاسخها برای سؤال یک آزمون بیشتر
باشد ،مدل رگرسیون لوجستیک توان آماری بیشتری دارد .جدول شمارة ( )2نشان
میدهد که مدل رگرسیون لوجستیک توانسته است حدود  62درصد پاسخها برای
سؤال یک آزمون را پیشبینی کند.
جدول ( )2طبقهبندی پیشبینیهای درست رگرسیون لوجستیک
مشاهده شده
سؤال 1

پاسخ غلط
پاسخ درست

درصد کل پیشبینی درست

پیش بینی شده
سؤال 1
پاسخ درست
پاسخ غلط
170
364
253
213
61/7

درصد درست
68/2
54/3

همچنین جدول خالصه مدل شمارة ( )3مقدار واریانس پیشبینی شده مدل توسط
متغیر گروهی و نمره کل آزمون را نشان میدهد.
جدول ( )3خالصه مدل رگرسیون لوجستیک برای پیشبینی پاسخ سؤال  1آزمون
مقدار  -2برابر لگاریتم بخت
1314/632

ضریب تبیین کاکس و اسنل
0/065

1

ضریب تبیین ناگلکرک
0/087

2

نتایج جدول شمارة ( )3نشان میدهد که حدود هفت تا نُه درصد احتمال پاسخ
برای سؤال یک آزمون توسط متغیر گروهی و نمره کل آزمون پیشبینی میشود.
تفاوت ضرایب تبیین مالحظه شده در جدول شمارة ( )3در این است که ضریب تبیین
1. Cox & Snell R Square
2. Nagelkerke R Square
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کاکس و اسنل ضریب تبیین نمونه و ضریب ناگلکرک مقدار تبیینشده آن برای جامعه
است .البته این مقادیر ضریب تبیین نباید مانند مقادیر مجذور همبستگی چندگانه برای
رگرسیون چندگانه تفسیر شوند ،زیرا این مقادیر معموالً بسیار کوچک هستند .مقدار
( )-2برابر لگاریتم بخت نشاندهنده میزان برازش مدل است .هر چقدر این مقدار به
صورت نسبی کمتر باشد ،مدل رگرسیون لوجستیک برای پیشبینی احتمال پاسخ
سؤال یک آزمون برازش بهتری دارد .مقدار (  ) -2برابر لگاریتم بخت نقش کلیدی در
مورد قضاوت در مورد وجود کنش افتراقی ( )DIFسؤال مورد بررسی دارد .این مقدار
1
که در مورد مدل کامل است باید از مقدار (  ) -2برابر لگاریتم بخت مدل کاهشیافته
کم شود .مقدار تفاوت بین مدل کامل و مدل کاهشیافته با یک درجه آزادی از توزیع
خی دو تبعیت میکند و مقدار معنیدار آن نشان دهنده کنش افتراقی ( )DIFهماهنگ
است .معادله محاسبه شده برای مدل کاهشیافته در مدل حاضر عبارت است از
 + 0/179 -2/18نمره کل آزمون=])پاسخ درست= سؤال 1آزمون( [Pلوجیت :مدل کاهش یافته

همانطور که مالحظه می شود در مدل کاهش یافته متغیر گروهی از معادله
رگرسیون لوجستیک حذف شده و محاسبه دوباره انجام شده است .مقدار (  ) -2برابر
لگاریتم بخت برای معادله کاهش یافته معادل با  1326/457است ،که اگر مقدار ()-2
برابر لگاریتم بخت مدل کامل از آن کم شود مقدار  11/825به دست میآید ،این
مقدار با یک درجۀ آزادی نشاندهندة کنش افتراقی ( )DIFهماهنگ سؤال مورد
بررسی در سطح معنیداری  0/001است .بنابراین مقایسۀکنش افتراقی ()DIF
هماهنگ شبیه سازی شده در این تکرار با موفقیت توسط رگرسیون لوجستیک آشکار
شد .نتایج آشکارسازی کنش افتراقی ( )DIFمثبت درست در هر صد مجموعه داده
پاسخ سؤال شبیهسازی شده در جدول شمارة ( )4مالحظه میشود.
جدول ( )4درصد آشکارسازی کنش افتراقی (( )DIFاز هر صد تکرار) در شرایط
مختلف شبیهسازی شده
نوع کنش
افتراقی
()DIF

شدت کنش
افتراقی
()DIF

هماهنگ

0/25

حجم نمونه

درصد سؤالهای کنش
افتراقی ()DIF

150

500

1000

سه سؤال()%10

77

88

97
1. reduced model
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نوع کنش
افتراقی
()DIF

شدت کنش
افتراقی
()DIF

0/5

0/75

1

0/25

0/5
ناهماهنگ
0/75

1

حجم نمونه

درصد سؤالهای کنش
افتراقی ()DIF

150

500

1000

شش سؤال()%20
نه سؤال()%30
سه سؤال()%10
شش سؤال()%20
نه سؤال()%30
سه سؤال()%10
شش سؤال()%20
نه سؤال()%30
سه سؤال()%10
شش سؤال()%20
نه سؤال()%30
سه سؤال()%10
شش سؤال()%20
نه سؤال()%30
سه سؤال()%10
شش سؤال()%20
نه سؤال()%30
سه سؤال()%10
شش سؤال()%20
نه سؤال()%30
سه سؤال()%10
شش سؤال()%20
نه سؤال()%30

83
75
84
82
87
85
87
78
91
89
90
75
79
73
80
77
85
81
83
69
89
86
77

86
89
93
94
90
94
92
91
100
100
98
84
71
87
86
92
90
91
88
89
96
95
88

95
97
100
100
98
100
100
100
100
100
100
91
93
94
97
99
98
100
100
100
100
100
100

همانطور که در جدول شمارة ( )4مالحظه میشود ،در همه شرایط آزمایشی،
حجم نمونه به صورت خطی باعث افزایش نرخ آشکارسازی کنش افتراقی ()DIF
میشود .در حجمهای نمونه مختلف نتایج به شرح زیر است.
حجم نمونه هزار آزمودنی :با این حجم نمونه ،رگرسیون لوجستیک در مقادیر
 DIFبا شدت  0/75و  1میتواند صد درصد انواع کنش افتراقی ( )DIFهماهنگ و
ناهماهنگ را مشخص کند .هنگامی که کنش افتراقی ( )DIFهماهنگ و شدت کنش
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افتراقی ( 0/5 )DIFاست ،به غیر از یک مورد (سی درصد سؤالها کنش افتراقی
( )DIFهستند) رگرسیون لوجستیک میتواند صد درصد شرایط کنش افتراقی ()DIF
سؤال را تشخیص دهد .در چنین شرایطی با در نظر گرفتن نوع کنش افتراقی ()DIF
ناهماهنگ  ،رگرسیون لوجستیک در هیچ یک از شرایط نمیتواند صد درصد موارد
کنش افتراقی ( )DIFرا آشکار کند ،اما در عین حال هنوز نرخ آشکارسازی بیشتر از
 96درصد است .این نتیجه نشان میدهد که رگرسیون لوجستیک در حجم نمونه هزار
آزمودنی کنش افتراقی ( )DIFهماهنگ را بهتر از کنش افتراقی ( )DIFناهماهنگ
تشخیص میدهد .در شرایطی که شدت کنش افتراقی ( 0/25 )DIFاست ،رگرسیون
لوجستیک برای هر دو حالت کنش افتراقی ( )DIFهماهنگ و ناهماهنگ بیش از نود
درصد موارد کنش افتراقی ( )DIFرا تشخیص میدهد .این در حالی است که در
چنین شرایطی همچنان رگرسیون لوجستیک کنش افتراقی ( )DIFهماهنگ را بیشتر از
کنش افتراقی ( )DIFناهماهنگ آشکار می کند .همچنین درصد سؤالهای کنش
افتراقی ( )DIFتلثیر قابل مشاهدهای نداشت.
حجم نمونه پانصد آزمودنی :با این حجم نمونه همچنان رگرسیون لوجستیک
کنش افتراقی ( )DIFهماهنگ را بیشتر از کنش افتراقی ( )DIFناهماهنگ تشخیص
میدهد .با افزایش شدت کنش افتراقی ( )DIFنرخ تشخیص کنش افتراقی ( )DIFنیز
توسط رگرسیون لوجستیک افزایش مییابد .همچنین درصد سؤالهای کنش افتراقی
( )DIFتلثیر قابل مشاهدهای نداشت.
حجم نمونه  150آزمودنی :با این حجم نمونه نیز رگرسیون لوجستیک تا حدودی
کنش افتراقی ( )DIFهماهنگ را بیشتر از کنش افتراقی ( )DIFناهماهنگ تشخیص
میدهد .همچنین در شدت کنش افتراقی ( 0/25 )DIFو  0/50نمیتوان در هیچ یک
از شرایط آزمایشی صد درصد موارد کنش افتراقی ( )DIFرا تشخیص داد ،بنابراین در
چنین شرایطی محقق باید با احتیاط نتایج را تفسیر کند .همچنان درصد سؤالهای
کنش افتراقی ( )DIFتلثیر قابل مشاهدهای در نرخ آشکارسازی کنش افتراقی ()DIF
نداشت.
بنابراین نتایج می توان اذعان داشت که وقتی همه عوامل مداخلهگر کنترل شوند،
به غیر از درصد سؤالهای کنش افتراقی ( ،)DIFهمچنان سایر عوامل (حجم نمونه،
نوع کنش افتراقی ( ،)DIFشدت کنش افتراقی ( )DIFبر نرخ آشکارسازی کنش
افتراقی ( )DIFتلثیر دارند.
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بحث و نتیجهگیری
تغییرناپذیری اندازهگیری اهمیت زیادی دارد زیرا یکی از شرایط تعمیمپذیری علمی
است ،اما اثبات وجود آن نیازمند شواهد محکمی است (انگلهارد ،1هنسچه2و راتلج،3
 .)1990در اینباره روشهای متعددی برای آشکارسازی تغییرناپذیری اندازهگیری
معرفی شده است که هر کدام دارای شرایطی هستند .برخی از پارامترهای انتخاب
روش بررسی کنش افتراقی ( )DIFعبارتند از الف -قابلیت آشکارسازی کنش افتراقی
( )DIFهماهنگ یا ناهماهنگ ،ب -قابلیت کار با دادههای دو وجهی  ،چند وجهی یا
ترکیبی ،و ج -قابلیت کار با حجمهای متفاوت نمونه است .هر یک از روشهای
بررسی کنش افتراقی ( )DIFدارای مزایا و محدودیتهایی هستند ،مثالً روشهای
پیچیدهتر بررسی کنش افتراقی ( )DIFنیازمند حجمهای نمونه بزرگتر هستند .به
طور مثال الدر ،4مک نامارا 5و کانگدون ( )2003با نمونهای  139نفری از آزمودنیها
دریافتند که تحلیل کنش افتراقی ( )DIFمبتنی بر نظریۀ سؤال پاسخ ( )IRTبا یک
مدل سه پارامتری دارای توان آماری کمی است .کانولی )2003( 6در مطالعه خود از
روش نظریۀ سؤال پاسخ ( )IRTبرای تحلیل کنش افتراقی ( )DIFاستفاده نکرد ،زیرا
نمیخواست محدودیتهای غیرضروری به مدل نظریۀ سؤال پاسخ ( )IRTاعمال کند.
به جای آن از رگرسیون لوجستیک استفاده کرد که برای برآورد دقیق به حجمهای
نمونه کوچک تر نیاز دارد .اما هنوز مانند سایر روشهای نمره مشاهده شده بررسی
کنش افتراقی ( )DIFیک محدودیت وجود دارد .این محدودیت همان استفاده از نمره
1. Englehard
2. Hansche
3. Rutledge
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5. Mc Namara
6. Conoley

ارزیابی توان آماری تحلیل رگرسیون لوجستیک در آشکارسازی کنش ...

207
1

کل به عنوان مالک همتای درونی است ،که به عنوان پیشبینی کننده بدون سوگیری
از توانایی آزمودنی در نظر گرفته میشود.
با توجه به محدودیتهای سایر روشهای بررسی کنش افتراقی ( ،)DIFروش
رگرسیون لوجستیک در تحقیق حاضر مورد مطالعه قرار گرفت و کارکرد این روش
با استفاده از روششناسی مطالعات شبیهسازی دادهها مطالعه شد .یافتههای تحقیق
نشان میدهد که تحلیل رگرسیون لوجستیک میتواند بهطور متوسط  90/18درصد
کنش افتراقی ( )DIFشبیهسازی شده را آشکار کند .هیدالگو و لوپز -پینا ( )2004با
استفاده از روش رگرسیون لوجستیک بهطور متوسط توانستند  78/42درصد سؤالهای
کنش افتراقی ( )DIFرا به درستی تشخیص دهند .نتایج این مطالعات با نتایج تحقیق
حاضر از نظر نرخ متوسط آشکارسازی کنش افتراقی ( )DIFدر شرایط شبیهسازی
شده تقریباً همخوانی دارد .همچنین جودین و گیرل ( )2001در مطالعه خود توانستند
کنش افتراقی ( )DIFهماهنگ را بهطور متوسط در  75/30درصد تکرارها در شرایط
شبیهسازی شده آشکار کنند .نتیجه تحقیق حاضر در همخوانی با پژوهش جودین و
گیرل ( )2001نشان میدهد که با وجود کنترل عواملی شامل حجم نمونه ،نوع کنش
افتراقی ( ،)DIFو شدت آن و درصد سؤالهای دارای کنش افتراقی ( )DIFهماهنگ
همچنان تقریباً به یک اندازه آشکار میشود.
همچنین نتایج کاربرد تحلیل رگرسیون لوجستیک در تشخیص کنش افتراقی
( )DIFنشان داد که حجم نمونه ،نوع کنش افتراقی ( )DIFو شدت کنش افتراقی
( )DIFبر نرخ آشکارسازی کنش افتراقی ( )DIFمؤثر هستند ،اما درصد سؤالهای
کنش افتراقی ( )DIFآزمون بر نرخ آشکارسازی کنش افتراقی ( )DIFتلثیری ندارد.
یافتههای میزور و همکاران ( )1992و سانتانا ( )2009در مورد تلثیر حجم نمونه با
نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارند .اما نتایج سانتانا ( )2009در مورد درصد
سؤالهای کنش افتراقی ( )DIFآزمون با نتایج تحقیق حاضر همخوانی ندارد .این
تفاوت ممکن است به دلیل کنترل سایر متغیرها (حجم نمونه ،نوع کنش افتراقی
( ،)DIFشدت کنش افتراقی ( ))DIFو مطالعه همزمان این متغیرها در یک مطالعه
واحد در تحقیق حاضر باشد .میزور و همکاران ( )1992معتقدند که عواملی نظیر
مقدار کنش افتراقی ( )DIFو دشواری سؤال بر کارکرد روش رگرسیون لوجستیک در
1. unbiased
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تشخیص کنش افتراقی ( )DIFسؤال مؤثر است .همچنین مطالعات قبلی نشان
می دهند که روش رگرسیون لوجستیک به حجم نمونه حساس است و در نمونههای
کوچک برآورد دقیق پارامترها میسر نیست (اگرستی .)2007 ،نتایج تحقیق حاضر
چنین گزارهای را کامالً مورد حمایت قرار می دهد.
یافتههای نارایانان و سوامیناتان ( )1996نشان می دهد که درصد سؤالهای کنش
افتراقی ( )DIFبا عملکرد رگرسیون لوجستیک رابطه معنیداری دارد .نتایج آنها نشان
میدهد که با افزایش درصد سؤالهای دارای سوگیری در آزمون ،توان آماری آزمون
کاهش و میزان خطای نوع اول افزایش مییابد .اما یافتههای تحقیق حاضر رابطه خطی
معنی داری میان درصد سؤالهای کنش افتراقی ( )DIFبا افزایش توان آماری تحلیل
رگرسیون لوجستیک نشان نمیدهد .این تفاوت می تواند احتماالً ناشی از این باشد که
در تحقیق حاضر عالوه بر درصد سؤالهای دارای سوگیری در آزمون ،حجم نمونه و
نوع کنش افتراقی ( )DIFنیز کنترل شده است .همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان
می دهد که توان آماری آزمون رگرسیون لوجستیک در آشکارسازی کنش افتراقی
( )DIFناهماهنگ کمتر است .این یافته با نتایج هیررا ( )2005همخوانی دارد ،اما
برخالف این یافته آنان است که رگرسیون لوجستیک به طور کلی در حجمهای نمونه
مختلف توان آماری کمی دارد .راجرز و سوامیناتان ( )1993معتقدند که این امر به این
دلیل است که آزمون رگرسیون لوجستیک برای آشکارسازی کنش افتراقی ()DIF
ناهماهنگ یک پارامتر اضافه به مدل میافزاید که باعث از دست رفتن یک درجه
آزادی شده و توان آماری آزمون کاهش می یابد.
به طور کلی بر اساس یافتههای تحقیق حاضر میتوان گفت که با کنترل عواملی
نظیر حجم نمونه ،نوع کنش افتراقی ( ،)DIFتعداد سؤالهای کنش افتراقی ( )DIFو
شدت کنش افتراقی ( ،)DIFبرخی از گمانه زنیهای قبلی در مورد توان آماری آزمون
رگرسیون لوجستیک در آشکارسازی کنش افتراقی سؤالهای آزمون ناهمخوان است،
اما هنوز این روش به طور متوسط دارای کارکردی بسیار مطلوب (بیش از نود درصد)
در آشکارسازی کنش افتراقی ( )DIFاست.
بر اساس نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می شود که از روش رگرسیون لوجستیک
بیشتر برای تشخیص کنش افتراقی ( )DIFهماهنگ و تا حد امکان در حجمهای
نمونه بسیار بزرگ استفاده شود .در ضمن این قضیه باید مورد تلکید قرار گیرد که
آشکارسازی کنش افتراقی ( )DIFفرایندی آماری است که در آن سؤالهایی که
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سوگیری دارند با روششناسی خاصی مشخص شده است و برای آن اندازه اثر
محاسبه میشود .البته فرایند قضاوت در مورد سوگیری سؤال در این نقطه به پایان
نمیرسد ،بلکه مطالعات کیفی و اکتشافی بعد از مرحله تحلیل آماری کنش افتراقی
( )DIFشروع می شود .الدر 2و همکاران ( )2003در مطالعهای بعد از حذف
سؤالهای مظنون به سوگیری دریافتند که پاکسازی آزمون از این گونه سؤالها به سود
آزمون است ،اما این نکته نیز قابل توجه است که حذف سؤالهای دارای سوگیری بر
پایایی آزمون تلثیر نمیگذارد ،ولی بر اعتبار محتوایی و ساختاری آزمون تلثیر می
گذارد .بهویژه اگر سؤالهای زیادی از آزمون حذف شوند باعث کمرنگ شدن 3سازه
مورد بررسی و ویران شدن جدول مشخصات آزمون میشود.
قضاوت نهایی در مورد سوگیری سؤال بر اساس نظر گروهی از متخصصان
سازه نظری مورد بررسی یا موضوع درسی و طراحی سؤال صورت میگیرد .کنش
افتراقی ( )DIFمعموالً به خاطر اثر چند بعدی بودن 4بهوجود می آید که به آن
مؤلفه مزاحم ثانوی گفته میشود .بنابراین اگر تدوین آزمونی یک بعدی 5مد نظر
است ،باید استفاده از سؤالهای دارای سوگیری پرهیز میشود( .شیلی 6و استات،7
 .)1993سرانجام باید متذکر شد که مهمترین نگرانی بعد از آشکارسازی سؤالهای
کنش افتراقی ( ،)DIFتصمیمگیری در مورد سؤالهای دارای سوگیری است .در
این شرایط ممکن است سؤال های دارای سوگیری از آزمون حذف نشوند ،اصالح
شوند یا شکلهای متفاوتی از آزمون برای گروههای مرجع و کانونی اجرا شود.
بنابراین تصمیمگیری و قضاوت کیفی صحیح در مورد سؤالهای آزمون بعد از
آشکارسازی کمی کنش افتراقی ( )DIFمیتواند عاقبت درستی برای سؤالهای
آزمون رقم بزند.
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