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  آزمون رياضي با استفاده هاي سئوالارزيابي كاركرد افتراقي جنسيتي 

  پاسخ - سئوالنزل و نظريه ه –از دو روش مانتل 
  

* نگار شريفي يگانه  
  

  چكيده
سـن، موقعيـت اجتمـاعي و    جـنس، نـژاد،    بايست براي تمام افراد جامعه از هـر  ها مي آزمون

هاي  اين اساس ارزيابي وجود سوگيري و كاركرد افتراقي در سئوال بر. اقتصادي عادالنه باشد
در مطالعه حاضر كاركرد افتراقي جنسـيتي بـا اسـتفاده از    . بسيار حائز اهميـت است ها آزمون

در . فته اسـت پاسخ مورد بررسي قرار گر -هنزل و روش مبتني بر نظريه سئوال -روش مانتل 
است و در ادامه بـه منظـور    هاي ارزيابي كاركرد افتراقي معرفي شده  ابتدا مباني نظري و روش
آزمودني  2200نفري مشتمل بر  4000اي هاي يك نمونه تصافي طبقه ارائه نمونه عملي، پاسخ

. سئوال آزمون رياضي كنكور سراسري مورد تحليل قرار گرفتـه اسـت   55زن به  1800مرد و 
در بررسـي  . هاي آزمون داراي كـاركرد افتراقـي اسـت    نتايج تحليل بيانگر آن است كه سئوال

سئوال داراي شاخص مانتل هنـزل معنـادار    23كاركرد افتراقي با استفاده از روش مانتل هنزل 
بودند كـه  سئوال داراي كاركرد افتراقي جنسيتي  9پاسخ نيز  -بر اساس رويكرد سئوال . بودند

هاي داراي كاركرد افتراقي به نفع دختران بيشتر در حـوزه   سئوال. فع دختران بودندهمگي به ن
هاي داراي كاركرد افتراقي به نفع پسران بيشـتر در حـوزه    محتوايي توابع و معادالت و سئوال

   .محتوايي مثلثات، هندسه و احتمال هستند
  

 -پاسخ، سوگيري سئوال، كاركرد افتراقي سئوال، روش مانتل  -نظريه سئوال : واژگان كليدي
  هنزل
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  مقدمه
ها نقش مهمي در سرنوشت افراد ايفا  ه ويژه آزمونهاي مختلف سنجش ب روش
. بسياري داردهاي سنجش اهميت  و منصفانه بودن شيوه 1عادالنه ،از اين رو ،كنند مي

بايست براي تمام افراد جامعه از  ها مي هاي سنجش از جمله آزمون در واقع روش
هاي متعلق  دنيموقعيت اجتماعي و اقتصادي منصفانه باشد و آزمو، سن، نژاد، هرجنس
داشته  ي در آزمونكسانيق يامكان توف، هاي مشابه هاي مختلف با توانايي به گروه

منجر نبايستي  ها اما آزمون، تفكيك و تمايز افراد است، ها هدف از اجراي آزمون. دنباش
  . )2003، 2ناسستروم(ها شود  به تبعيض ميان آزمودني

نگراني ، هاي مختلف ها در موقعيت برد آزمونبا توجه به افزايش كار ،هاي اخير در سال
هاي آزمون و به عبارت ديگر سوگيري  سئوالعملكرد متفاوت امكان  بارهاي در  فزاينده
ايجاد شده ) به طور مثال زنان و مردان( يآزمودنهاي  آزمون در زيرگروه 3هاي سئوال
 هاي بع تصميمالتنتايج آزمون و بانحراف  ها در سئوالسوگيري  تأثيربه دليل . است

گذاران آموزشي هم  به سياستدامنه اين نگراني حتي ، ها اتخاذ شده بر مبناي اين آزمون
ممكن است  هاي آزمون سئوالسوگيري ، ها به اعتقاد منتقدان آزمون. منتقل شده است

  . )2003، 4كونولي(هاي آموزشي و شغلي شود  منجر به از دست رفتن فرصت
ها  از آزمودني يگويي درست گروه شود كه احتمال پاسخ زماني مطرح ميسوگيري 

تر يا  ها كم آزمودني ي ازاز گروه ديگر ،ها و شرايط آزمون سئوالمشخصات به دليل 
هاي  كه ويژگي داردسوگيري زماني  سئوالدر واقع . )1999، 5زومبو(بيشتر باشد 

به علت ابهام در  است ممكن سئوالسوگيري . غيرمرتبط با سازه مورد سنجش را بسنجد
كاركرد افتراقي . )1995، 7و راجرز 6همبلتون(ها و راهنماي آزمون باشد  گزينه، متن

اين  .هاي آزمون است سئوالروش آماري تعيين وجود سوگيري در ) DIF( 8ها سئوال
 .)2005، 12و هوي 11اينگ(ارائه شده است ) 1993( 10و واينر 9اصطالح توسط هالند
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متعلق به  ،ها با توانايي يكسان شود كه آزمودني زماني مطرح مي ،لسئواكاركرد افتراقي 
به عبارت ديگر . باشند متفاوتي داشته اما درست گويي  احتمال پاسخ ،هاي مختلف گروه
مختلف جامعه هاي  در صورتي داراي كاركرد افتراقي است كه در زير گروه سئوال

بيانگر آن است كه عوامل مربوط به  وجود كاركرد افتراقي. عملكرد متفاوت داشته باشد
در صورتي كه . دهد ميقرار  تأثيرگويي درست را تحت  احتمال پاسخ ،عضويت در گروه

كاركرد  با وجودولي ، ستهفاقد سوگيري نيز  ،كاركرد افتراقي نداشته باشد ،سئوال
چون تحليل محتوا و  يمختلفهاي  بايد به روش ،نيز سئوالوجود سوگيري  ،افتراقي

  . )2006، دانكن(بررسي قرار گيرد  ارزشيابي تجربي مورد
  

   سئوالتاريخچه و رويكردهاي ارزيابي كاركرد افتراقي 
هاي  سئوالنگراني در خصوص سوگيري ، چالش اساسي در خصوص آزمون عادالنه

در اواخر دهه  ،سازي آزمون و ضرورت بررسي آن به عنوان بخشي از فرايند آزمون
ها و  در راستاي انتظارات مبني بر يكساني نتايج آزمون 1970ه و اوايل ده 1960
 ،در چهل سال اخير. )2006، دانكن(زمان با آغاز عصر حقوق مدني مطرح شد  هم

هاي مختلفي براي  منجر به ايجاد روش، ها هاي مربوط به عادالنه بودن آزمون نگراني
روش را  چهلبيش از  1مثال هيلزبه عنوان . است  ها شده سئوالارزيابي كاركرد افتراقي 
، ها  هاي مختلف ارزيابي كاركرد افتراقي از لحاظ مفروضه روش. را مشخص كرده است

اي را براي  همين مسئله زمينه وتفاوت دارند با يكديگر  شرايط كاربرد و نتايج حاصل
با  ،ها سئوالهاي مختلف ارزيابي كاركرد افتراقي  به منظور مقايسه روش ،پژوهشگران

. )1999، زومبو( است  ترين روش براي هر موقعيـت ايجاد كرده هدف دستيابي به مناسب
هاي به كار  و آماره الگوهااساس  هاي ارزيابي كاركرد افتراقي را بر پژوهشگران روش

  . شود ميهاي مختلف  درك بهتري از روش موجباند كه اين  بندي كرده رفته طبقه
هاي تحليل كاركرد افتراقي را در چارچوب نظريه  توان روش بندي كلي مي طبقه در

تفاوت  ،در نظريه كالسيك. بندي كرد طبقه 2پاسخ - سئوالكالسيك و يا نظريه 
مشابه  هاي هبا نمرآزمودني هاي مختلف  در بين گروه ،سئوالهاي كالسيك  مشخصه

 ايه كوچك از مزيت هاي سادگي اجرا و كاربرد نمونه. گيرد مورد مقايسه قرار مي
ترجمه شريفي و ، 4و رايس 3امبرتسون(مبتني بر رويكرد كالسيك است هاي  روش

  :هاي بررسي كاركرد افتراقي عبارتند از ترين روش برخي از متداول. )1388، همكاران
                                                                                                                                      
1. Hills 
2. Item response theory 
3. Embreston  
4. Reise 



گيري و ارزشيابي آموزشي فصلنامه مطالعات اندازه  56
 

 3و فورد 2اين روش توسط انگاف: 1تبديل شده سئوالهاي دشواري  روش  - 1
در اين روش پارامتر دشواري . شود پيشنهاد شده است و به آن طرح دلتا نيز گفته مي

سپس مقادير ، شود طور جداگانه محاسبه مي هاي جامعه به  در هر يك از زير گروه سئوال
 4باقي(شوند  تبديل مي) 4و انحراف استاندارد  13ميانگين (به مقياس دلتا  سئوالدشواري 
به عالوه براي ، شود دو گروه محاسبه ميمربوط به همبستگي مقادير دلتا . )1989، 5و فرارا
خط مستقيمي ها  شود و با داده هر زوج رسم ميمربوط به ها نمودار مقادير دلتا  سئوالتمام 

با فاصله زيادي از اين خط قرار در آنها هايي كه مقادير دلتا  سئوال. شود برازش داده مي
توجه اين روش به علت سادگي مورد . )1991، اُنيل(اند داراي سوگيري هستند  گرفته

 . ها حساس است سئوالاما نسبت به عدم يكساني قدرت تشخيص ، بسيار واقع شده است
به عنوان روشي ) 1959(اين روش توسط مانتل و هنزل  :6هنزل -روش مانتل  -2

اين روش را  )1988(هالند و تاير . تهاي جور شده معرفي شده اس گروه براي مطالعه
. )1992، و هالند 7دورانس(ستفاده قرار دادند مورد ا سئوالدر بررسي كاركرد افتراقي 

به  ها سئوال. روشي ناپارامتريك براي ارزيابي كاركرد افتراقي است ،هنزل -مانتلروش 
ها با سطوح توانايي  تعيين آزمودني برايشوند و  دهي مي صورت دوارزشي نمره

گروه (رد گي مورد استفاده قرار مينمره كل  9و كانوني 8يكسان در دو گروه مرجع
به عنوان نقطه مرجع محسوب آنها  عملكردها است كه  مرجع گروهي از آزمودني

آزمون  هاي سئوالرود  ها است كه انتظار مي گروه كانوني گروهي از آزمودني. شود مي
برآورد اندازه اثر و كارآمدي ، اين روش به دليل ارائه آزمون آماري. )به نفع آنان نباشد

هاي ارزيابي كاركرد  ترين روش به عنوان يكي از رايج ،حجم كم با يها آن در نمونه
البته اين روش فقط در تشخيص كاركرد افتراقي . استها مطرح  سئوالافتراقي 
هاي روش مانتل هنزل  يكي از محدوديت همين موضوعمناسب است و  10يكنواخت

ركرد در كا. است 11كاركرد افتراقي به دو صورت يكنواخت و غيريكنواخت. است

                                                                                                                                      
1. Transformed Item Difficulty  
2. Angoff  
3. Ford 
4. Baghi  
5. ferrara 
6. Mantel- Haenszel 
7. Dorans 
8. Reference 
9. Focal 
10. Uniform 
11. Non -Uniform 



  
  
 

57  ... آزمون رياضيهايوالئارزيابي كاركرد افتراقي جنسيتي س 
 

گويي درست گروه كانوني و گروه مرجع در  افتراقي يكنواخت تفاوت احتمال پاسخ
تمام سطوح توانايي يكسان است يا به عبارت ديگر در كاركرد افتراقي يكنواخت 

در كاركرد . )2007، 1دريانا(تعامل بين سطح توانايي و عضويت در گروه وجود ندارد 
اما ، سطوح دشواري در دو گروه متفاوت هستندها از لحاظ  سئوالافتراقي يكنواخت 

در كاركرد افتراقي . )2005، 3و ويتني 2شولتز(از لحاظ قدرت تشخيص تفاوتي ندارند 
گويي درست گروه كانوني و گروه مرجع در تمام  افتراقي غيريكنواخت احتمال پاسخ

بين سطح توانايي و عضويت در گروه تعامل  و در واقع نيستسطوح توانايي يكسان 
ها از لحاظ سطح دشواري و قدرت تشخيص در  سئوالو ) 2007، دريانا(ود دارد وج

  . )2005، شولتز و ويتني( گيرند قرار ميدو گروه متفاوت 
معرفي  5و راجرز 4ناتان اين روش توسط سوامي: روش رگرسيون لجستيك  -3

وابسته در نظر گرفته  يبه عنوان متغير ،ها سئوالدر اين روش پاسخ . شده است
 ،سئوالح به يپاسخ صح سازي آماري احتمال مدلرگرسيون لجستيك مبتني بر . شود يم
. معموالً نمره كل آزمون استدر آن مالك كه  اساس عضويت در گروه و مالك است بر

پس از  ،بررسي بهبود ايجاد شده در برازش مدل رگرسيون باوجود كاركرد افتراقي 
نمره آزمون و عضويت در گروه در مدل  تعامل بين اضافه كردن عضويت در گروه و

روش رگرسيون لجستيك . )2004، 8تويبو  7برتراند، 6روسسو(شود  رگرسيون تعيين مي
از . كند آزمون معناداري آماري و اندازه اثر ارائه مي، لجستيك مانند روش مانتل هنزل
توان به توانايي بررسي كاركرد افتراقي يكنواخت و  جمله مزاياي اين روش مي

  . كنواخت اشاره كردغيري
شصت پاسخ به ابتداي دهه  - سئوالبررسي كاركرد افتراقي بر اساس نظريه 

 سئوالظرفيت باالي رويكرد  10و نوايك 9لرد. گردد مي راش بر  و كاربرد مدل ميالدي
از . )2006، دانكن(مورد تاكيد قرار دادند  سئوالپاسخ را در ارزيابي كاركرد افتراقي  -

ها  سئوالپاسخ روش مناسبي براي ارزيابي كاركرد افتراقي  - سئوالكرد لحاظ نظري روي
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تعريف و  براينظري  يچارچوب، بودن پارامترها در اين رويكرد ويژگي نامتغير. است
هاي  در زيرگروه ،سئوالاگر . سازد مي هاي آزمون فراهم سئوالتعيين كاركرد افتراقي 
سطح ها با  آزمودني گويي درست پاسخ در اين حالت احتمال، جامعه يكسان عمل كند

، پاسخ -  سئوالبه اين ترتيب بر اساس نظريه . بايست مشابه باشد توانايي يكسان مي
يا به عبارت ديگر  سئوالكاركرد افتراقي است كه منحني ويژگي  زماني داراي سئوال

در سطوح توانايي يكسان در گروه مرجع و سئوال احتمال شرطي پاسخ درست به 
رويكرد . )1388، همكاران ترجمه شريفي و، امبرتسون و رايس(وني متفاوت باشند كان

يكي از . است پاسخ قادر به تشخيص كاركرد افتراقي يكنواخت و غيريكنواخت -  سئوال
هاي  پاسخ ضرورت وجود گروه -  سئواليكرد هاي مبتني بر رو هاي روش محدوديت
كاربرد گروه نمونه با حجم باالي  2اتروسو و ستو، )1993( 1زيكي. است نمونه بزرگ

 درنفر را براي گروه مرجع  هزارتا  دويستبراي گروه كانوني و بين را نفر  صدباالي 
هاي بزرگ منجر به  از سويي كاربرد نمونه. ارزيابي كاركرد افتراقي توصيه كردند

  . )2006، دانكن(شود  افزايش موارد مثبت كاذب مي
چندين روش براي ارزيابي كاركرد افتراقي  پاسخ -  سئوالدر چارچوب رويكرد 

 3سئوالمساحت ميان منحني ويژگي  ها در دو گروه كلي مطرح شده است كه اين روش
بندي  طبقه سئوالهاي آماري يكساني پارامترهاي  گروه مرجع و كانوني و روش آزمون

يره و متغ شامل آزمون چند، هاي آماري روش آزمون. )2005، شولتز و ويتني(شوند  مي
در رويكرد مساحت ميان دو منحني . شود بر روي مقادير پارامتر دشواري مي tآزمون 
چند كه  هر. گيرد ها مورد توجه قرار مي سئوالمنحني ويژگي و نه پارامتر سئوال، ويژگي 

اما روش بررسي ، شوند ها ترسيم مي سئوالاساس پارامترهاي  ها بر سئوالمنحني ويژگي 
تري به تفاوت بين پارامتر  مستلزم نگاه دقيقسئوال، ني ويژگي مساحت بين دو منح

. گيرد مورد توجه قرار مي سئوالدر اين روش منطقه بين دو منحني ويژگي . ها است سئوال
در  سئوالمنحني ، ها روي مقياس مشترك ها و قرار دادن آن سئوالمتر اپس از برآورد پار

صفر باشد و  سئواله بين دو منحني ويژگي در صورتي كه فاصل. شود دو گروه ترسيم مي
برعكس هنگامي كه . كاركرد افتراقي وجود ندارد، در واقع دو منحني بر هم منطبق باشند

هر چه . صفر نيست كاركرد افتراقي با درجاتي وجود دارد سئوالمساحت بين دو منحني 
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هايي  فرمول 1اجوهمبلتون و ر. كاركرد افتراقي نيز بيشتر است، اين مساحت بيشتر باشد
، نژاد ترجمه فلسفي، سواميناتان و راجرز، همبلتون(اند  براي محاسبه مساحت ارائه كرده

را درك  سئوالراجو نارسايي رويكرد محاسبه مساحت بين دو منحني ويژگي . )1389
را براي  (DFIT) 2ها و آزمون سئوالهاي مبتني بر چارچوب كاركرد افتراقي  روشكرده و 
هايي دارد كه آن را توانمند و  ويژگي DFIT شاخص. كاركرد افتراقي ارائه كردارزيابي 

 هاي سئوالامكان كاربرد اين شاخص براي  - 1:ها عبارتند از  اين ويژگي. سازد منعطف مي
 بعدي و چند  هاي تك امكان كاربرد اين شاخص در مدل - 2ارزشي و چندارزشي  دو

  . )2008، اُشيما و موريس( و آزمون  سئوالراقي توانايي ارزيابي كاركرد افت - 3بعدي 
  

   ها سئوالهاي مختلف تعيين كاركرد افتراقي  مقايسه روش
مطالعات متعددي با استفاده  ،كاركرد افتراقي هاي مختلف ارزيابي به منظور مقايسه روش

نتايج  انجام شده است كه در برخي مواردسازي شده  هاي حقيقي و يا شبيه از داده
دو روش رگرسيون لجستيك و روش مانتل هنزل به . اند قضي به همراه داشتهمتنا

ارزيابي كاركرد افتراقي در بسياري از مطالعات مورد  هاي ترين روش عنوان رايج
اي به بررسي اين دو  در مطالعه 4و لوپز 3به عنوان مثال هيدالگو. اند مقايسه قرار گرفته

نتايج مطالعه آنان . هاي آزمون پرداختند ئوالسرويكرد در ارزيابي كاركرد افتراقي 
با كاركرد افتراقي را هاي بيشتري  سئوالبيانگر آن بود كه روش رگرسيون لجستيك 

سازي  از مطالعات شبيه نيز با استفاده) 1990(راجرز  ناتان و سوامي. سازد مشخص مي
در ) 1999(و همكاران  5گيرل. )2006، دانكن( به نتيجه مشابه دست يافتندشده 
هاي آزمون رياضي و علوم را با استفاده از دو  سئوالاي كاركرد افتراقي جنسيتي  مطالعه

نتايج در حالي كه . روش مانتل هنزل و رگرسيون لجستيك مورد بررسي قرار دادند
نتايج  ،اين دو روش در بررسي كاركرد افتراقي يكنواخت در آزمون رياضي مشابه بود

روش مانتل هنزل در مقايسه با روش رگرسيون  .داشتتري  آزمون علوم ثبات كم
اين  ها را داراي كاركرد افتراقي تشخيص داد و بنابر سئوالتري از  لجستيك تعداد كم

توان نتيجه گرفت  با توجه به مطالعات ارائه شده مي. باشد تر مي كارانه روشي محافظه
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كار رفته وابسته است و از اين  هبه روش ب ،هاي داراي كاركرد افتراقي سئوالكه تعداد 
هاي  هاي روش بايست تفاوت گذاران آموزشي مي ها و سياست سازندگان آزمونرو 

  . )1387، احمدي( بگيرندها را همواره در نظر  سئوالمختلف ارزيابي كاركرد افتراقي 
روش مانتل هنزل و رويكرد ، اي سه روش نمودار دلتا در مطالعه) 1989(باقي و فرارا 
هايي با حجم متفاوت مورد مقايسه  پاسخ را با استفاده از نمونه - سئوالمبتني بر نظريه 

هاي  ها با حجم مطابقت نتايج هر روش در نمونه(ها از لحاظ ثبات  روش. قرار دادند
هاي مختلف ارزيابي كاركرد افتراقي با نتايج  مطابقت نتايج روش(توافق ، )متفاوت

حجم ، افزارهاي مورد نياز نرم(و عملي بودن ) پاسخ - السئوروش مبتني بر رويكرد 
ثبات روش نمودار دلتا و رويكرد . مقايسه شدندبا يكديگر ) گروه نمونه مورد نياز

، پاسخ - سئوالهاي بزرگ ثبات روش  در نمونه. پاسخ كم تا متوسط بود - سئوال
با محاسبه همبستگي  ها توافق روش. نمودار دلتا و روش مانتل هنزل در حد متوسط بود

تعداد  ها و مشخص كردن هاي كاركرد افتراقي روش اي اسپيرمن ميان شاخص رتبه
. ها تعيين شد كاركرد افتراقي و فاقد كاركرد افتراقي در هر يك از روش ها داراي سئوال

توافق ميان روش راش و نمودار دلتا در ، اي اسپيرمن رتبه بر اساس ضرايب همبستگي
توافق روش راش با مدل سه پارامتري در حد ، باال بود در حد بسيارها  تمام نمونه

 2و كولن 1هريس. ها با روش سه پارامتري كم بود متوسط بود و توافق ساير روش
اظهار داشتند كه ) 1986( 5و ليسيتز 4و اسكاگز) 1986( 3هريس و هوور، )1986(

باقي و (نيست  زيادقي خيلي هاي مختلف ارزيابي كاركرد افترا توافق بين روشميزان 
  . )1989، فرارار

ها را در آزمون رياضي با  سئوالكاركرد افتراقي جنسيتي ) 2010( 6عبدالعزيز
هاي آزمون و روش پارامتر  سئوالتفاوت پارامتر دشواري ، استفاده از روش مانتل هنزل

نتايج . ردبررسي و ميزان توافق اين سه روش را تعيين ك را) TID(دشواري تبديل شده
بيشترين . تحقيق وي بيانگر آن بود كه ميزان توافق بين اين سه روش پايين است

به دست ) TID( بين روش مانتل هنزل و روش پارامتر دشواري تبديل شده ،توافق
ها در چارچوب  له ممكن است به اين دليل باشد كه هر دو اين روشئآمد كه اين مس
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) TID( فق ميان روش پارامتر دشواري تبديل شدهترين توا كم. نظريه كالسيك هستند
  . ها است سئوالو تفاوت پارامتر دشواري 

هاي آزمون زبان با استفاده از سه  سئوالكاركرد افتراقي را در ) 2006( 2و پارك 1دوراند
نتايج نشان داد . پاسخ بررسي كردند -  سئوالمانتل هنزل و رويكرد ، SIBTESTروش 

داراي كاركرد افتراقي را  سئوالمانتل هنزل تعداد زيادي  و SIBTESTكه دو روش 
تري را به عنوان  كم يها سئوالتعداد  پاسخ -  سئوالكه روش  در حالي ،مشخص ساختند

بر اساس اين نتايج آنان مطالعات . هاي داراي كاركرد افتراقي مشخص كرده است سئوال
  . كاركرد افتراقي توصيه كردند هاي مختلف ارزيابي روش بارهتري را در  بيشتر و دقيق

يكي از مسايل مهم در مطالعات كاركرد افتراقي تعيين عوامل به وجود آورنده آن 
از آن جمله  كه ارزشي مطالعاتي صورت گرفته است هاي دو سئوال بارهدر . است
 شكلعواملي چون محتوا و  تأثيراشاره كرد كه  3توان به مطالعه اونيل و مكپيك مي

هاي ورودي تحصيالت  آزمون، )SAT( 4استعداد تحصيلي در آزمون را سئوال
نتايج مطالعه . هاي پذيرش مورد بررسي قرار دادند و ساير آزمون) GRE( 5تكميلي

هاي  هاي دختر در مقايسه با آزمودني آنان بيانگر آن بود كه در آزمون رياضي آزمودني
هاي پسر در حل  كه آزمودني يدر حال، هاي جبر عملكرد بهتري دارند سئوالپسر در 
چنين نشان دادند  پژوهشگران هم. )1994، وانگ و الن(عملكرد بهتري دارند  ،مسايل

هاي درسي نيز  هاي كتاب سئوالبا  سئوالكه كاركرد افتراقي جنسيتي به ميزان شباهت 
كه مشابه  يهاي سئوالهاي دختر در مقايسه با پسران در  آزمودني. بستگي دارد

. )1997، ويلينگهام و كول( عملكرد بهتري دارند، هستنددرسي هاي  كتاب يها سئوال
ارزشي مطالعات  چند يها سئوالدر مورد عوامل به وجود آورنده كاركرد افتراقي در 

نيز كاركرد ) 2003( 7و الدرابي 6دودين. )1994، وانگ و الن(اندكي انجام شده است 
استفاده از روش مانتل هنزل مورد بررسي قرار هاي آزمون رياضي را با  سئوالافتراقي 
نفري از  چهارصدنمونه  بااي بود كه  چندگزينه سئوال پنجاهآزمون متشكل از . دادند
 پنجاهاز اين . )آموزان پسر دانش 200آموزان دختر و  دانش 200(آموزان اجرا شد  دانش
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به نفع  لسئوا هشتكاركرد افتراقي داشتند كه ) درصد 34( سئوال 17 سئوال
نتايج مطالعه آنان بيانگر . آموزان دختر بود به نفع دانش سئوال نُهآموزان پسر و  دانش

چنين برتري  هاي حساب و حل مسئله و هم سئوالآموزان پسر در  برتري دانش
وجود كاركرد ) 1996( 1غلووبربرا. جبر و هندسه بود ها سئوالآموزان دختر در  دانش

هاي رياضي آزمون سراسري ورود به دانشگاه را با استفاده  لسئواافتراقي جنسيتي در 
 سئوال 32نتايج تحليل مبين آن بود كه از . از مدل دو پارامتري مورد بررسي قرار داد

به نفع زنان بوده  درصد 47به نفع مردان و  ها سئوال درصد 53، اي آزمون چندگزينه
  . )2007، دريانا(است 

با توجه به عامل  ها سئوالمنابع كاركرد افتراقي ) 2006( 4كانياركو  3بارنت، 2مندز
سطوح ، محتوا ،اساس فرضيه آنان بر. عامل جنسيت را مورد بررسي قرار دادند

آنان . شوند محسوب مي سئوالمنابع احتمالي كاركرد افتراقي  ،سئوالشناختي و متن 
هاي  سئوالهاي حل مسئله و مجموعه  سئوالمجموعه  ،دريافتند كه در حوزه محتوايي

هاي  سئوالآموزان پسر و مجموعه  هاي لگاريتم و توان به نفع دانش مربوط به حوزه
اساس سطوح  بر. آموزان دختر است ها و روابط درجه دوم به نفع دانش اي چندجمله
هاي سطوح باالي  سئوالآموزان پسر در مقايسه با دختران در  دانش، ها سئوالشناختي 

مربوط به سطوح پايين شناختي تفاوتي  هاي سئوالدر . اشتندشناختي عملكرد بهتري د
كه شامل شكل و  هايي سئوالنشان داد ها  در باره متن سئوالمطالعه آنان . مشاهده نشد

نتايج اين پژوهش موافق با نتايج ساير مطالعات . نمودار هستند به نفع پسران است
  . )2007، دريانا(انجام شده در اين زمينه است 

  
  اف مطالعه اهد

ها مستلزم كسب اطمينان از  اتخاذ تصميمات درست و منطقي برپايه نتايج آزمون
 ها هاي آزمون سئوالكاركرد افتراقي  بنابراين ارزيابي. ها است عادالنه بودن آزمون

بايست به عنوان بخشي از فرايند تحليل آزمون در نظر  اهميـت فراواني دارد و مي
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در سرنوشت آنها  ها و نقش هاي ورودي دانشگاه اهميت آزمونبا توجه به . گرفته شود
 هاي ورودي از نظر وجود آزمون هاي سئوالالزم است ، تحصيلي و شغلي داوطلبان

به  در اين راستا مطالعه حاضر. كاركرد مورد بررسي دقيق و موشكافانه قرار گيرد
وه آزمايشي رياضي و هاي آزمون رياضي گر سئوالارزيابي كاركرد افتراقي جنسيتي در 

پاسخ پرداخته  -سئوالهنزل و روش مبتني بر نظريه  -فني با استفاده از روش مانتل 
به عالوه ميزان توافق بين اين دو روش در تعيين كاركرد افتراقي نيز مورد . است

هاي دختر به عنوان گروه كانوني و  در مطالعه حاضر آزمودني. بررسي قرار گرفته است
  . اند ي پسر به عنوان گروه مرجع در نظر گرفته شدهها آزمودني

 
  تحقيق سئوال

هاي دختر و پسر با سطوح توانايي مشابه در آزمون رياضي كنكور  آيا عملكرد آزمودني
  سراسري گروه آزمايشي رياضي و فني متفاوت است؟

  
   هاي تحليل داده

 - وضعيت اقتصادي نظير  ها هاي رياضي با توجه به ويژگي نتفاوت عملكرد در آزمو
فراوان قرار   جنسيت و نژاد از جمله مسايلي است كه مورد توجه و پژوهش، اجتماعي

در . اساسي است اي كاركرد افتراقي دغدغههاي رياضي،  در مورد آزمون. گرفته است
مورد بررسي قرار هاي آزمون رياضي  سئوالمطالعه حاضر كاركرد افتراقي جنسيتي 

هاي شركت كننده در كنكور  هاي آزمودني حاضر از پاسخ در تحليل. گرفته است
 399199. استفاده شده است 1382سراسري گروه آزمايشي علوم رياضي و فني سال 

آزمون  هاي سئوالبه تمام   آزمودني 7875اند كه  در اين آزمون شركت كرده  آزمودني
به اين ترتيب . ه شدنداند و در نتيجه از روند تحليل كنار گذاشت رياضي پاسخ غلط داده
آزمودني پسر و  213625. آزمودني انجام شده است 391324هاي  تحليل براساس پاسخ

گروه نمونه  اي گيري تصادفي طبقه با استفاده از روش نمونه. بودندنفر دختر  177699
 1800آزمودني مرد و  2200ها انتخاب شد كه شامل  نفري از آزمودني چهارهزار
هاي نادرست  كه براي پاسخ بوداي  چهارگزينه سئوال 55شامل زمون آ. بودآزمودني 

  . نمره منفي لحاظ شده است
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  روش تحليل
پاسخ و  - سئوالها براساس دو روش  سئوالدر مطالعه حاضر بررسي كاركرد افتراقي 

 پاسخ - سئوالاولين گام در تحليل مبتني بر نظريه . هنزل صورت گرفته است -مانتل 
چون كاربرد اين نظريه و كسب نتايج دقيق ، هاي مدل است ري مفروضهبررسي برقرا

هر چند برخي شواهد بيانگر مقاوم . از آن مستلزم برقراري مفروضه بنيادي آن است
، همبلتون(اش است  هاي بنيادي پاسخ به تخطي از مفروضه - سئوالبودن نظريه 

ه اين معنا كه يك خصيصه ب،  است 1بعدي بودن تك ،هاي مدل يكي از مفروضه. )1989
برقراري مطلق اين مفروضه به . گيري شود هاي آزمون اندازه سئوالمجموعه  بامكنون 

هاي شناختي و  ها و فرايند مهارت، انگيزش، اضطراب(دليل دخالت عوامل گوناگون 
اما آن ، ها غيرممكن است بر عملكرد آزمودني) ها وضعيت جسماني و رواني آزمودني

ها در  وجود عاملي بارز در آزمون است كه معرف عملكرد آزمودني داردچه اهميت  
كه  هستبعدي  تك  مفروضه هاي مختلفي براي بررسي برقراري روش. آزمون باشد

ها  سئوالدر مطالعه حاضر تحليل عاملي . است 2تحليل عامليآنها  ترين يكي از مناسب
ارزش . ها انجام شده است ادهو بر اساس كل د TESTFACT افزار با استفاده از نرم

 36/28است و  63/15ويژه نخستين عامل استخراج شده در تحليل عاملي برابر با 
 05/3است كه  01/2برابر با  دومين ارزش ويژه. كند درصد واريانس را تبيين مي
هنگامي كه عامل نخست حداقل  3طبق اظهار ريكازي. كند درصد واريانس را تبيين مي

بعدي است  توان نتيجه گرفت آزمون تك مي، انس كل را تبيين كنددرصد واري 20
بعدي است و تحليل  بر اين اساس در مطالعه حاضر آزمون تك. )2008، احمدي(

  . بعدي امكان پذير است پاسخ تك - سئوال آزمون بر اساس نظريه
  

  هاي استخراج شده آزمون رياضي  عامل )1( جدول
  اريانس تبيين شدهدرصد و ارزش ويژه عامل

163/15 36/28 
201/2 05/3 
335/1 44/2 
417/1 11/2 
509/198/1  

                                                                                                                                      
1. Unidimensionality 
2. Factor analysis 
3. Reakase 
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صورت  BILOG- MGافزار با استفاده از نرم ها سئوالبررسي وجود كاركرد افتراقي 
 .دارد پاسخ را -  سئوالسازي چندگروهي نظريه  افزار توانايي مدل اين نرم. گرفته است

. استفاده كرد سئوالبراي ارزيابي كاركرد افتراقي  از آن توان بنابراين مي
 سئوالرا از نظر پارامترهاي دشواري  سئوالكاركرد افتراقي  ،BILOG- MGافزار نرم

هاي گروهي در پارامتر تشخيص نيست  بررسي تفاوت ند و قادر بهك بررسي مي
ل در كاربرد روش نكته قابل تأم. )1388، ترجمه شريفي و همكاران، و رايس امبرتسون(

پاسخ تنها  -سئوال هاي رويكرد برتري ،در واقع .ها است با داده  برازش مدل، پاسخ - سئوال
برازش مدل انتخابي با استفاده از  .ها با مدل برقرار است در صورت برازش داده

هاي  تفاوت مقدار اين شاخص در مدل. شاخص لگاريتم درستنمايي صورت گرفت
مجذور كاي با درجه آزادي برابر با تعداد پارامترهاي افزوده مختلف داراي توزيع 

. )1388، ترجمه شريفي و همكاران، و رايس امبرتسون(تر است  براي مدل پيچيده
مدل دو ، با توجه به جدول. ه شده استئارا )2(مقادير اين شاخص در جدول 

  . ها برازش دارد پارامتري با داده
  

  هاي مختلف  گاريتم درستنمايي مدلمقاديرشاخص برازش ل )2(جدول 
 لگاريتم درستنماييپاسخ-سئوالمدل

 489/47525تك پارامتري
 8779/46806دو پارامتري
  1439/46811سه پارامتري

  
در  ،ها هاي مدل و برازش مدل با داده پس از كسب اطمينان از برقراري مفروضه

ها دوبار تحليل  داده، ها سئوال گام اول به منظور تعيين وجود كاركرد افتراقي در
اي كه از جامعه  شوند به گونه ها به طور كلي تحليل مي در نوبت اول داده .شوند مي

ها با استفاده از تحليل  ها در زيرگروه در نوبت دوم داده. اند يكساني انتخاب شده
  تفاوت. شوند تحليل مي ،عدم وجود كاركرد افتراقي با فرض صفركاركرد افتراقي 

 (m-1)(n-1)لگاريتم درستنمايي دو مرحله داراي توزيع مجذور كاي با درجه آزادي 
هنگامي كه مجذور . ها است معرف تعداد گروه mها و  سئوالمعرف تعداد  nاست كه 

بر اين اساس در مطالعه . شواهدي از كاركرد افتراقي وجود دارد، كاي معنادار است
بار در دو گروه داوطلبان دختر و پسر با  يك بار به طور كلي و ها يك حاضر داده

استفاده از تحليل كاركرد افتراقي تحت فرضيه صفر مبني بر عدم وجود كاركرد افتراقي 
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و در  86/188034مقدار لگاريتم درستنمايي در مرحله اول برابر با . تحليل شدند
درجه آزادي  با 05/0است و در سطح  84/250است كه تفاوت آن  02/187784دوم مرحله 

كه اين نتيجه بيانگر وجود اثرات كاركرد افتراقي در آزمون رياضي  معنادار است 54
  . است

در گام بعدي تحليل كاركرد افتراقي ، ييد وجود كاركرد افتراقي در آزمونأپس از ت
اساس پارامتر دشواري بررسي  كاركرد افتراقي را فقط بر افزار نرم. ها انجام شد سئوال

در مرحله نخست . گيرد مي كاركرد افتراقي در سه مرحله مورد بررسي قرار .كند مي
. شود به طور جداگانه برآورد مي براي هر يك از دو گروه آزمودني ها سئوالپارامتر 

 برنامه. شود ها براي دو گروه يكسان در نظر گرفته مي سئوالالبته پارامتر تشخيص 
BILOG- MG كند ها را يكسان فرض نمي گروه ميانگين و انحراف استاندارد .

ميانگين و ، انحراف استاندارد گروه مرجع به ترتيب صفر و يك است ميانگين و
در مرحله دوم . شوند انحراف استاندارد گروه كانوني پارامترهايي هستند كه برآورد مي

شود و تفاوت  براي گروه مرجع و كانوني محاسبه مي ها سئوالميانگين دشواري 
پارامتر . شود هاي دو گروه كانوني و مرجع محاسبه مي سئوالن دشواري ميانگي

هاي گروه كانوني با كم كردن تفاوت ميانگين دشواري دو گروه از  سئوالدشواري 
در مرحله سوم تفاوت ميان . شوند  تعديل مي، هاي گروه كانوني سئوالپارامتر دشواري 

ي و خطاي استاندارد مرجع و كانونمربوط به گروه  هاي سئوالپارامترهاي دشواري 
در واقع . دباش مي  سئوالدهنده كاركرد افتراقي  تفاوت زياد نشان، دشو محاسبه مي

در دو گروه تقريباً بيش از دو برابر آنها  هايي كه تفاوت ميان پارامتر دشواري سئوال
در نظر با كاركرد افتراقي  ييها سئوالاست به عنوان ) S. E×96/1(خطاي استاندارد 

كه داوطلبان دختر گروه كانوني و  در تحليل حاضر با توجه به اين. شوند گرفته مي
مقادير منفي تفاوت ميان پارامترهاي  ،دهند گروه مرجع را تشكيل مي ،داوطلبان پسر

به نفع داوطلبان  سئوالگروه مرجع و كانوني بيانگر آن است كه در ها  سئوالدشواري 
. ارائه شده است )3(آزمون در جدول  ها سئواليج تحليل نتا. دختر است و برعكس

) ها سئوالدرصد  4/16(آزمون  سئوال نُههمان گونه كه در جدول مشخص شده است 
هاي دختر سوگيري دارند  به نفع آزمودني ها سئوالكاركرد افتراقي دارند كه تمام اين 

  . )49و  41، 36، 32، 27، 18، 9، 7، 5 هاي شماره سئوال(
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   پاسخ - سئوالنتايج تحليل مبتني بر رويكرد  )3(دول ج

 سئوال
 ها تفاوت دشواري گروه

DIF سئوال 
 ها تفاوت دشواري گروه

DIF  داوطلبان-داوطلبان پسر
 دختر

داوطلبان  - داوطلبان پسر 
  دختر

1 
03/0- 
054/0*   29 

054/0  
159/0* 

  

2  054/0 
208/0* 

  30 
071/0  
297/0* 

  

3  042/0- 
065/0*   31 

024/0-  
194/0* 

  

4 
012/0 
367/0* 

  32 
346/0-  
064/0* + 

5 
213/0- 
06/0* 

+ 33 
31/0  
421/0* 

  

6 
032/0- 
069/0* 

  34 
251/0  
258/0* 

  

7 
285/0- 
111/0* + 35 

159/0  
098/0* 

  

8 
152/0 
091/0* 

  36 
188/0-  
094/0* + 

9 
18/0- 
052/0* + 37 

201/0-  
116/0* 

  

10 
622/0 
42/0* 

  38 
01/0  
205/0* 

  

11 
145/0- 
107/0* 

  39 
018/0-  
272/0* 

  

12 
208/0 
588/0* 

  40 
8/0-  

184/0* 
  

13 
284/0 
333/0* 

  41 
202/0-  
077/0* + 

14 
311/0 
348/0* 

  42 
029/0-  
099/0* 

  

15 
244/0- 
289/0* 

  43 
281/0  
322/0* 

  

16 
374/0 
52/0* 

  44 
394/0  
306/0* 
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 سئوال
 ها تفاوت دشواري گروه

DIF سئوال 
 ها تفاوت دشواري گروه

DIF  داوطلبان-داوطلبان پسر
 دختر

داوطلبان  - داوطلبان پسر 
  دختر

17 
038/0 
124/0* 

  45 
309/0-  
165/0* 

  

18 
38/0- 
076/0* + 46 

063/0  
159/0* 

  

19 
116/0 
248/0* 

  47 
05/0  
105/0* 

  

20 
127/0 
453/0* 

  48 
225/0-  
146/0* 

  

21 
007/0 
112/0* 

  49 
126/2-  
684/0* +  

22 
004/0- 
11/0* 

  50 
085/0  
339/0* 

  

23 187/0- 
197/0* 

  51 023/0  
108/1* 

  

24 
138/0- 
072/0* 

  52 
206/0  
318/0* 

  

25 
052/0 
16/0* 

  53 
254/0  
171/0* 

  

26 
117/0- 
082/0* 

  54 
029/0-  
171/0* 

  

27 
197/0- 
075/0* +  55 

306/1  
039/1* 

  

28 
188/0 
131/0*     

  وجود كاركرد افتراقي (+) ، خطاي استاندارد)* (
  

بي با استفاده از روش مانتل هنزل مورد ارزيا ها سئوالدر ادامه تحليل كاركرد افتراقي 
انجام شده  Leartapافزار  در مطالعه حاضر تحليل مانتل هنزل با استفاده از نرم. قرار گرفت

هاي  تعداد و نسبت افراد هريك از گروه، در هر سطح نمره سئوالبراي هر . است 
، شاخص مجذور كاي مانتل هنزل، اند پاسخ درست داده ،سئوالمرجع و كانوني كه به 
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معناداري و اندازه اثر محاسبه ، ها نسبت بخت، 2اي مانتل هنزلدلت، 1آلفاي مانتل هنزل
كه فردي از گروه مرجع در  نسبي است كه احتمال اين اي اندازه  ،نسبت بخت. شود مي

تر  مقادير بزرگ .دهد پاسخ درست بدهد را نشان مي سئوالمقايسه با گروه كانوني به 
درست بيشتر به نفع گروه مرجع گويي  دهنده اين است كه احتمال پاسخ از يك نشان

گويي درست بيشتر به نفع  تر از يك بيانگر آن است كه احتمال پاسخ است و مقادير كم
ها در تمام  آلفاي مانتل هنزل عبارت است از ميانگين نسبت بخت. گروه كانوني است

دهي  ها در هر سطح نمره وزن يك از گروه سطوح نمره كه براساس تعداد افراد هر
با اين محدوديت همراه  ،به عنوان شاخصي از احتمال وقوع يك حادثه ،بخت. اند شده

. است 3به عبارتي ناقرينه يا نهايت است صفر تا مثبت بي است كه دامنه آن همواره بين
لگاريتم آلفاي مانتل هنزل به دست  به همين علت از آن لگاريتم گرفته و به اين ترتيب

ها با مقادير  سئوال. نهايت است نهايت تا مثبت بي منفي بيآيد كه دامنه آن در بازه  مي
با مقادير منفي به نفع گروه كانوني سوگيري  ها سئوالمثبت به سود گروه مرجع و 

هالند و تاير براي نشان دادن مقدار كاركرد افتراقي شاخص ديگري را پيشنهاد . دارند
ديگر است كه دلتاي مانتل هنزل  مقياسي كردند كه در واقع تبديل آلفاي مانتل هنزل به

   :آيد شود و از رابطه زير به دست مي ناميده مي
   

MH D-DIF = -2.35* Ln MH alpha  
  

با مقادير  ها سئوالها با مقادير دلتاي مانتل هنزل مثبت به نفع گروه كانوني و  سئوال
بندي سـه سـطحي را    طبقه 4خدمات سنجش آموزشي. منفي به نفع گروه مرجع هستند

  :كه عبارتند از) 2012، 5زويك( ارائه كرده است سئوالبراي كاركرد افتراقي 
. اسـت  1تـر از   هاي اين طبقه كم سئوالقدر مطلق دلتاي مانتل هنزل :  Aسطح  -1
  . دارندي فاقد كاركرد افتراقي يا كاركرد افتراقي ناچيز طبقه نهاي اي سئوال
در اين طبقـه قـرار   5/1تا  1ل هنزل بين قدر مطلق دلتاي مانت ها با سئوال:  Bسطح  -2
  . دارند يتوسطمكاركرد افتراقي  ها سئوالاين . گيرند مي

                                                                                                                                      
1. MH alpha 
2. MH D-DIF 
3. Asymmetry 
4. Educational Testing Service (ETS) 
5. Zwick 
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هاي اين طبقه با شاخص مجذور كاي مانتل هنزل معنادار و  سئوال : Cسطح  -3
ها  سئوالكاركرد افتراقي . شوند مشخص مي 5/1قدر مطلق دلتاي مانتل هنزل بيش از 

  . )2012، زويك(شوند  ايي از آزمون حذف ميه سئوالزياد است و چنين 
  . ارائه شده است )5(هاي آزمون در جدول  سئوالنتايج تحليل مانتل هنزل 

  
  نتايج تحليل مانتل هنزل )5(جدول 

 ETSبندي  طبقه دلتاي مانتل هنزل آلفاي مانتل هنزل معناداريمانتل هنزلشاخص سئوال
1 61/044/006/113/0 - A 
2 65/042/010/122/0 - A 
3 2/0 66/003/108/0 -  A 
4 14/0 71/004/110/0 -  A 
5 81/7 01/0*80/052/0  A 
6 29/0 59/004/110/0 -  A 
7 72/7 01/0*81/050/0  A 
8 24/9 00/0*31/163/0 -  A 
9 22/4 04/0*86/036/0  A 
10 36/14 00/0*59/109/1 -  B 
11 77/0 38/094/015/0  A 
12 16/2 14/013/128/0 -  A 
13 59/4 03/0*24/150/0 -  A 
14 26/5 02/0*36/172/0 -  A 
15 49/1 22/091/021/0  A 
16 57/4 03/0*32/165/0 -  A 
17 01/0 93/099/002/0  A 
18 55/23 00/0*70/085/0  A 
19 04/1 31/013/129/0 -  A 
20 07/1 30/011/125/0 -  A 
21 44/0 51/006/114/0 -  A 
22 23/0 63/004/109/0 -  A 
23 56/1 21/088/031/0  A 
24 37/1 24/091/023/0  A 
25 49/1 22/014/130/0 -  A 
26 14/1 29/090/025/0  A 
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 ETSبندي  طبقه دلتاي مانتل هنزل آلفاي مانتل هنزل معناداريمانتل هنزلشاخص سئوال
27 12/6 01/0*75/067/0  A 
28 62/5 02/0*20/143/0 -  A 
29 56/0 45/008/118/0 -  A 
30 39/0 53/008/117/0 -  A 
31 02/0 90/001/103/0 -  A 
32 09/23 00/0*69/086/0  A 
33 32/4 04/0*37/174/0 -  A 
34  06/4 04/0*30/162/0 -  A 
35  28/6 01/0*19/142/0 -  A 
36  41/3 06/086/034/0  A 
37  53/2 11/088/030/0  A 
38  06/0 81/003/108/0 -  A 
39  02/0 90/098/005/0  A 
40  0/0 95/099/002/0  A 
41  06/5 02/0*81/051/0  A 
42  11/0 74/003/107/0  A 
43  0/5 03/0*38/175/0 -  A 
44  06/9 00/0*36/173/0 -  A 
45  79/4 03/0*86/036/0  A 
46  27/1 23/010/123/0 -  A 
47  09/2 15/014/130/0 -  A 
48  42/4 04/0*84/040/0  A 
49  64/21 00/0*74/071/0  A 
50  30/0 58/005/113/0 -  A 
51  05/0 82/003/108/0 -  A 
52  47/2 12/027/157/0 -  A 
53  84/6 01/0*32/166/0 -  A 
54  04/0 84/002/104/0 -  A 
55  88/18 00/0*40/178/0 -  A  

  
 8/41( سئوال 23شاخص مانتل هنزل ، است شده گونه كه در جدول مشخص  همان

توجه به مقادير دلتاي با سئوال  23از اين . معنادار است 05/0در سطح ) ها سئوالدرصد 
آنها  به اين معنا كه مقدار دلتاي مانتل هنزل، هستند Aدر سطح  سئوال 22مانتل هنزل 
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كاركرد ، تر از يك است و در واقع با وجود معنادار بودن شاخص مانتل هنزل كم
 10شماره  سئوال. آزمون حفظ كردرا در  ها سئوالتوان اين  و مي افتراقي ناچيزي دارند

هاي آزمون  سئوالهيچ يك از . است و داراي كاركرد افتراقي متوسط است Bدر سطح 
كه شاخص  سئوال 23از اين . )cسطح (اند  كاركرد افتراقي زياد از خود نشان نداده

، 9، 7، 5 شماره يها سئوال(به نفع داوطلبان دختر  سئوال10، مانتل هنزل معنادار دارند
، 16، 14، 13، 10، 8هاي شماره  سئوال( سئوال 13و )  49و  48، 45، 41، 32، 27، 18
  . استبه نفع داوطلبان پسر  )55و 53، 44، 42، 35، 34، 33، 28

پاسخ تعداد  - سئوالشود روش مبتني بر نظريه  گونه كه مشاهده مي همان
است  كردهفتراقي مشخص داراي كاركرد ا هاي سئوالتري را به عنوان  هاي كم سئوال

همسو كه اين يافته با نتايج مطالعه دوراند و پارك ) سئوال 23در مقابل  سئوال 9(
هاي مختلف تعيين كاركرد افتراقي ممكن  يك دليل تفاوت حساسيت روش. است

اي به گونه  برنامه باشد كه در هر است مربوط به تعديالت رياضي خطاي نوع اول
هايي كه داراي كاركرد افتراقي هستند بيانگر آن  سئوالبررسي . شود متفاوتي اجرا مي

هايي كه به نفع دختران كاركرد افتراقي دارند در حوزه محتوايي توابع  سئوالاست كه 
هايي كه به نفع پسران كاركرد افتراقي دارند بيشتر در حوزه  سئوالو معادالت هستند و 

هاي آزمون  سئوالتر  البته بررسي دقيق. باشند هندسه و احتمال مي، اتثمحتوايي مثل
ساختن منبع و دليل كاركرد افتراقي ن توسط كارشناسان موضوعي به منظور روش

 . باشد ضروري مي
روش مانتل هنـزل و روش مبتنـي بـر     خواني ميان دو به منظور بررسي توافق و هم

و بـه   محاسـبه شـد   1ضريب كاپا، در تشخيص كاركرد افتراقي پاسخ - سئوالرويكرد 
هـاي داراي كـاركرد افتراقـي     سـئوال هـا در تعيـين    خـواني روش  ميزان هم اين ترتيب

داراي كاركرد افتراقي و فاقـد كـاركرد    هاي سئوالفراواني  )6(در جدول . مشخص شد
گونه كه در جـدول مشـخص شـده      همان. افتراقي براساس دو رويكرد ارائه شده است

فاقـد   سـئوال  31در  و راي كـاركرد افتراقـي  دا سئوال هشتدو روش در تعيين ، است
 346/0مقادير ضريب كاپا در مطالعه حاضـر برابـر بـا    . مطابقت داشتند كاركرد افتراقي

)002/0=p ( درصد 95و فاصله اطمينان )و  2پيشـنهاد النـديس  . است) 126/0، 565/0
راز كاپـاي كمتـ  ، حاكي از توافـق عـالي   75/0اين است كه كاپاي بيش از ) 1997( 3كخ

                                                                                                                                      
1. Kappa coefficient 
2. Landis 
3. Kokh 
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 نسـبي  از توافـق  نشان 75/0تا  4/0نشاندهنده توافق ضعيف و باالخره كاپاي بين  4/0
  . است ضعيف ،در مطالعه حاضر ميزان توافق ميان دو روش. خوب دارد

هاي مختلف ارزيابي كـاركرد   بيشتر مطالعات انجام شده در خصوص توافق روش 
هـاي بررسـي    همگرايـي روش  .هاي مختلف است ميان روش كمافتراقي بيانگر توافق 

هاي ارزيابي كاركرد افتراقي است  ناپايايي شاخص تأثيركاركرد افتراقي به شدت تحت 
 . )2010، عبدالعزيز(

  
  كاركرد افتراقي داراي كاركرد افتراقي و فاقد يها سئوالفراواني  )6(جدول 

  افتراقي فاقد كاركرد داراي كاركرد افتراقي  تعداد كل   پاسخ - سئوالرويكرد  

  23  15 8 داراي كاركرد افتراقي  مانتل هنزل
  32  31 1 فاقد كاركرد افتراقي

  55  46 9 تعداد كل
  

  گيري نتيجه
هاي آزمـون رياضـي بـا اسـتفاده از دو      سئوالكاركرد افتراقي  مطالعه حاضر به ارزيابي

مبتني بـر   تحليل. پرداخته است پاسخ -  سئوالبر نظريه روش مانتل هنزل و روش مبتني 
اين برنامه . انجام شده است BILOG- MG با استفاده از نرم افزار پاسخ -  سئوالرويكرد 

 پاسـخ  - سـئوال نظريـه  . كنـد  براساس پارامتر دشواري بررسي مي كاركرد افتراقي را صرفاً
شود كه اين به واسـطه   ها محسوب مي سئوالروش مناسبي براي ارزيابي كاركرد افتراقي 

بيـانگر وجـود كـاركرد     ،نتايج تحليل. رويكرد استاين  بودن پارامترها در يرويژگي نامتغ
 سـئوال  نُـه ، پاسـخ  - سـئوال براساس رويكرد . هاي آزمون رياضي است سئوالافتراقي در 

در تحليـل  . هاي دختـر هسـتند   نيز به نفع آزمودنيآنها  كاركرد افتراقي دارند كه تمامي
آزمـون در سـطح    سـئوال  23 مانتل هنـزل  شاخص، آزمون براساس روش مانتل هنزل

بـه نفـع    سـئوال 13هـاي دختـر و    بـه نفـع آزمـودني    سـئوال ده معنادار بود كـه   05/0
 سـئوال  22بندي خـدمات سـنجش آموزشـي     با توجه به طبقه. هاي پسر است آزمودني

كاركرد افتراقي متوسـط   سئوال يكو ) Aسطح (باشند  داراي كاركرد افتراقي ناچيز مي
پاسخ  - سئوال ي كه بر اساس رويكردسئوال نُهشايان ذكر است كه از . )Bطح س(دارد 

مورد آن نيز در روش مانتل هنـزل داراي كـاركرد    هشت، داراي كاركرد افتراقي هستند
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است كـه براسـاس روش مبتنـي بـر رويكـرد       36شماره  سئوالتنها . باشند افتراقي مي
ما در روش مانتل هنزل فاقد كاركرد افتراقـي  ا، پاسخ داراي كاركرد افتراقي است -  سئوال
روش مانتل هنزل و روش مبتنـي بـر رويكـرد     خواني ميان دو ميزان توافق و هم. است
ضـعيف   346/0پاسخ در تشخيص كاركرد افتراقي با توجه بـه ضـريب كاپـا     - سئوال
ها  سئوالتري از ايسه با روش مانتل هنزل تعداد كمپاسخ در مق - سئوالرويكرد . است

دورانـد و  اين يافته مشابه نتـايج مطالعـه   ، را داراي كاركرد افتراقي تشخيص داده است
هـاي   بايست همواره بـه تفـاوت   ها مي بر اين اساس سازندگان آزمون. است) 2006(پارك 
كه  هايي را سئوالو باشند   ها توجه داشته سئوالهاي مختلف ارزيابي كاركرد افتراقي  روش

هاي معتبـر نيـز مـورد     داراي كاركرد افتراقي هستند با ساير روشبر اساس يك روش 
  . بررسي قرار دهند

هاي داراي كاركرد افتراقي در آزمـون رياضـي بيـانگر آن اسـت كـه       سئوالبررسي 
محتـوايي توابـع و     هاي داراي كاركرد افتراقي به نفع دختـران بيشـتر در حـوزه    سئوال

، اتثـ تراقي به نفع پسران در حوزه محتوايي مثلهاي داراي كاركرد اف سئوالمعادالت و 
كارشناســان موضــوعي ، پــس از تعيــين كــاركرد افتراقــي. هندســه و احتمــال هســتند

سـاختن منبـع و دليـل كـاركرد افتراقـي       ها را به منظور روش سئوالبايست محتواي  مي
ي هـا  سـئوال الزم اسـت در مطالعـات بعـدي     از اين رو. مورد بازبيني كامل قرار دهند

آزمون كه داراي كاركرد افتراقي بودند از لحاظ محتوايي توسط كارشناسان موضـوعي  
ضـرورت  ، هاي داراي كاركرد افتراقي در آزمون سئوالوجود . مورد بررسي قرار گيرند

هاي آزمـون و آمـوزش جـامع طراحـان      سئوالبررسي و توجه بيشتر به فرايند طراحي 
  . سازد ادالنه و منصفانه مطرح ميهاي ع را به منظور تهيه آزمون سئوال
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