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 چکیده
 راقیافت شود امکان وجود سوگیری یا کارکردها مطرح میترین نگرانی که در ناعادالنه بودن آزمونعمده
 رددر این پژوهش کارک. شود که روایی آزمون مورد شک و تردید قرار گیردزیرا سوگیری باعث می، است

)گروه و پسر )گروه هدف(آموزان دختردانشبین دو گروه در  2211تیمز  های ریاض پایه هشتم الؤسافتراقی 
بودن  بعدیمفروضه تکابتدا  برای این منظور مورد بررسی قرار گرفت. IRTایرانی بر اساس رویکرد  مرجع(

ها نشان داد تحلیلگام در بررسی گردید.  NOHARMنرم افزار با استفاده از ها بلوک هر کدام از یهاالؤس
 های هر بلوک برخوردارالؤمدل یک، دو و سه پارامتری، مدل دو پارامتری از بهترین برازش با س 9که از بین 

)تیسن،  IRTLRDIFافزار نرمسپس با استفاده از است و لذا این مدل به عنوان مدل پایه انتخاب گردید. 
ال آزمون ریاضی پایه ؤس 213که از  دهدمینشان  هایافتهشناسایی گردیدند.  DIFهای دارای الؤس( 2221

ال ؤس 75ال، ؤس 57. از بین این است DIFدارای  السؤ 57( و DIF)فاقد ال لنگرؤس 144، 2211هشتم تیمز 
ال ؤس 75دهد که ها نشان میغیر یکنواخت است. در واقع یافته DIFال دارای سؤ 13یکنواخت و  DIFدارای 

  کنند.آموزان دختر عمل میبه ضرر دانش

 سخپا-الؤنظریه سال، کارکرد افتراقی سؤسوگیری، ، ، تک بعدیتیمز :کلیدیواژگان 
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 مقدمه
ه خود علمی بجه زیادی را در محافل علمی و غیرهای جنسیتی در ریاضیات توتفاوتمساله 

ای از این توجهات ناشی از این است که ریاضیات دروازه بخش عمده .است جلب کرده
پردرآمد و با پرستیژ مانند علوم، تکنولوژی، مهندسی و استادی های ورود به مشاغل و حرفه

ای یک ایده کلیشه(. 2212، 1یری، نقل از استوت و گی2225)سسی و ویلیامز،  دانشگاه است
های جنسیتی در زمینه ریاضیات این است که زنان در مقایسه بسیار معروف در زمینه تفاوت

(. نتایج 1333، 2و کوئین ، استیل)اسپنسر وردارندبا مردان از توانایی ریاضی کمتری برخ
ثال )برای م کنندرسد که از این دیدگاه حمایت میهای مختلف به نظر میسنجشاز حاصل 

ها نشان برخی از پژوهش، مراجعه کنید(. 1393؛ ویلدر و پاول، 1339، 9به هریس و کارلتون
 اردگذهای ریاضی تاثیر میآزمونال بر عملکرد دختران و پسران در ؤدهد که قالب سمی

( دریافتند 1332) (. برای مثال، بولگر و کالهان2222، 7ر و گافنیل؛ ب1332، 4)بولگر و کالهان
ای از عملکرد بهتری های چند گزینهالؤهای باز پاسخ و مردان در سکه زنان در پرسش

عامل دیگری است که بر ها دهد که محتوای سوالها همچنین نشان میبرخوردارند. پژوهش
( دریافت 1335) 5فلدگبرای مثال، الن گذارد.عملکرد دختران و پسران در ریاضیات تاثیر می

که در هندسه و حل مساله، کنند در حالیهای جبر، زنان بهتر از مردان عمل میالؤکه در س
( 1393) 5دولیتل مردان در مقایسه با زنان از عملکرد بهتر برخوردارند. در یک مطالعه دیگر،

های عملیات محور، الؤکه عملکرد زنان در موضوعات الگوریتمی و سنشان داد در حالی
 تری برخوردارند. همسطح مردان است، لکن در استدالل و هندسه از عملکرد پایین

نیز مطالعات متعددی صورت  ریاضی تیمز هایزموندر آ های جنسیتیدرباره تفاوت
مولیس، مارتین،  (،1333) 3(، فیروس1337) 9توان به ماگرفته است که از آن جمله می
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( با 1333( اشاره نمود. فیروس)2229) 2( و دیندیال2222) 1فیروس، گولدبرگ و استملر
داری کشور تفاوت معنا 12های تیمز دریافت که بین عملکرد دختران و پسران در تحلیل داده

آموزان عملکرد دانش 1337های تیمز ( بر اساس داده2222وجود دارد. مولیس و همکاران)
ها دریافتند که ای را با عملکرد همتایان دختر، مقایسه کردند. آنپسر ژاپنی و کره

آموزان پسر در هر دو پایه چهارم و هشتم در مقایسه با همتایان دختر از عملکرد بسیار دانش
کنگ و سنگاپور عملکرد دختران و پرسان حال در دو کشور هنگوردارند. با اینبهتری برخ

وایی در های محتها به این نتیجه رسیدند که در حوزهنداشتند. بطور کلی آن تفاوت معنادار
آموزان پسر در هر دو پایه چهارم کنگ عملکرد دانشسه کشور ژاپن، کره جنوبی و هنگ

  آموزان دختر است. و هشتم باالتر از دانش
للی المبین هایسنجشآموزان دختر و پسر ایران در در تعدادی ازمطالعات عملکرد دانش

ارتین، هایی که توسط مولیس، متیمز مورد مقایسه قرار گرفته است. به عنوان مثال در تحلیل
صورت گرفت  2229ی تیمز اه( بر روی داده94، ص 2224) 9س و کروتوسکیالگونز

آموزان پسر و دختر ایرانی در آزمون ریاضیات تفاوت شد که بین عملکرد دانشمشخص 
های اعداد، جبر و هندسه عملکرد دختران ایرانی باالتر از پسران وجود دارد. در واقع در حیطه

ی که اها عملکرد پسران باالتر از دختران بود. در مطالعهگیری و دادهایرانی و در حیطه اندازه
صورت گرفت تفاوتی بین  2229ی تیمز اه( بر اساس داده1995) ی و نقشتوسط حجاز

 عملکرد دختران و پسران پایه هشتم در درس ریاضی مشاهده نگردید. 
یتی دست های جنسپژوهشگران زیادی به پژوهش در زمینه عوامل تبیین کننده این تفاوت

(. برخی 1339؛ هریس و کارلتون، 1395؛ دولیتل و کلیری، 1399، 4باو)برای مثال، بن اندزده
های جنسیتی بر ( در تبیین این تفاوت1335، 7هام و کولینگاز پژوهشگران )برای مثال، ویل

کنند. برخی دیگر از های آموزش تاکید میهای درسی و شیوهعوامل بیرونی مانند برنامه
ری مانند امکان سوگی ،های درونی، نگران عاملگیریپژوهشگران، بویژه متخصصان اندازه

گیری معتبر و روا برای انجام پژوهش، بویژه اندازه(. 1335)النگفلد،  هستند آزمونهای الؤس
های جنسیتی از اهمیت اساسی برخوردار است، زیرا ابزاری که پژوهش در حوزه تفاوت
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ر زمینه های بیشتر دانجام پژوهشنیاز آورد، پیشهای فاقد سوگیری جنسیتی فراهم مینمره
لی در بطورکشده در بین دو جنس است. های مشاهده های بیرونی تاثیرگذار بر تفاوتعامل

های متناقض در خصوص عملکرد ریاضی دختران و های جنسیتی و یافتهتبیین این تفاوت
بط با امل مرتتوان به عوپسران، عالوه بر دالیل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی می

  ها اشاره نمود.الؤها و از جمله امکان کارکرد افتراقی سآزمون
رت ت متعددی صوالعاالمللی تیمز مطسوالهای سنجش بین در خصوص کارکرد افتراقی

 9یان (،2227) 2کاه (، ارسی کان و1339) 1توان به  ارسی کانگرفته است. به عنوان مثال می
اشاره کرد.  (1932( و صادقی)1931، مینایی)(2229، فابر)( 2225) 4وو، لی و زامبو(، 2227)

دارای  37سال  TIMSSدرس علوم  سؤال 52( از %25)  سؤال 19( دریافت که 1339ارسی کان )
DIF  سؤال 9انگلیسی زبان هستند و  آموزاندانشبه نفع گروه مرجع که  سؤال 12است که تعداد 

های الؤ( کارکرد افتراقی س2229) 7فابرد. نکنبه نفع گروه هدف که فرانسوی زبان بودند عمل می
گیری چند وجهی راش در بین دختران و را با استفاده از رویکرد اندازه 2229پایه هشتم تیمز 

و  25/2گیری به ترتیب های کسر و اندازهالؤپسران مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد که س
 11/2های هندسه و جبر به ترتیب الؤواحد لوجیت برای دختران دشوارتر از پسران بود. س 19/2
ها، الؤدر ارتباط با کارکرد افتراقی سلوجیت برای پسرها دشوارتر از دخترها بودند.  واحد 15/2و 

بر از گیری و جهای دو حوزه اندازهالؤنتایج پژوهش فابر نشان داد که از پنج حوزه محتوایی، س
DIF .های حوزه جبر علیه پسرانالؤگیری برعلیه دختران و سهای حوزه اندازهالؤس برخوردارند 

نشان داد ر ی مطالعه فابهایافته ،الؤدر ارتباط با تعامل بین جنسیت و قالب س هستند. DIFدارای 
ای بین دو گروه دختر و پسر وجود ندارد. ای، تفاوت قابل مالحظههای چندگزینهالؤکه در س

تر از پسرها بودند که حاکی از واحد لوجیت برای دخترها آسان 2/2های باز پاسخ به اندازه الؤس
های هحال، یافتها از عملکرد بهتری برخوردارند. با اینالؤگونه ساین است که دختران در این

های باز پاسخ در بین دو گروه الؤمعناداری در س DIFمربوط به کارکرد افتراقی نشان داد که 
  دختر و پسر مشاهده نشد.
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دفترچه شماره پنج درس ریاضی مربوط به هر های الؤکارکرد افتراقی س (1932) صادقی
او مورد مطالعه قرار داد. ایران در بین پسران و دختران را  2211مز پایه چهارم و هشتم تیدو 

مطالعه صادقی نشان استفاده نمود. نتایج  IRTهای کالسیک و روشها از برای انجام تحلیل
  .است DIF ال دارایؤ، یک سIRT رویکرد درو ال ؤس 5روش کالسیک داد که بر اساس 
ان دهندگهای جنسیتی در ریاضیات برای پژوهشگران، معلمان و پرورشفهم تفاوت

پرورش از اهمیت اساسی برخودار های آموزش و ها جهت دستیابی به اهداف و غایتآزمون
دهندگان های ریاضی به پرورشالؤجنسیتی س DIFرو شناسایی سوگیری یا است. از این

های های معتبر و روا از نمرههای عادالنه و همچنین در استنتاجها در پرورش سنجشآزمون
تراقی د افکند. با توجه به مطالبی که در خصوص اهمیت مطالعه کارکرها کمک میآزمون

د که هیچ مطالعه جامعی که کارکرهای ریاضی گفته شده و با عنایت به اینهای آزمونالؤس
آموزان دختر و پسر ایران را در بین دانش 2211های ریاضی پایه هشتم تیمز الؤافتراقی س

 همورد مطالعه قرار نداده است، بنابراین در این پژوهش قصد داریم تا کارکرد افتراقی کلی
را در بین دختران و پسران ایران مورد بررسی قرار  2211های ریاضی پایه هشتم تیمز الؤس

   های زیر پاسخ دهیم.الؤکنیم تا به سدر واقع در پژوهش حاضر تالش میدهیم. 
 ؟ بعدی است، تک2211آزمون ریاضی پایه هشتم تیمز های الؤآیا س -1

برازش دارد  2211تیمز ریاضی پایه هشتم آزمون های الؤترین مدل که با سمناسب -2
 ؟ کدام است

آموزان دختر و پسر در بین دانش 2211ریاضی پایه هشتم تیمز آزمون های الؤآیا س-9
 ؟ استافتراقی  دارای کارکرد

 پژوهش روش
جامعه آماری و گروه نمونه پژوهش حاضر همان جامعه : گیریجامعه، نمونه و روش نمونه

است که در سال  2211در آزمون ریاضی تیمز  2و گروه نمونه پایه هشتم یعنی جمعیت 
 5223آموزان ایران به اجرا در آمده است. حجم نمونه کل دانش 1993 – 1932تحصیلی 

را پسران  (%9/79) نفر 9219را دختران و  (%5/45) نفر 2915نفر بوده است که از این تعداد 
 دهند.میتشکیل 
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ای ای دو مرحلهای طبقهگیری خوشهاز طرح نمونه 2211گیری در تیمز چارچوب نمونه
مدرسه بوده  299متناسب با حجم نمونه استفاده شده است. در گام اول مدارس که حدود 

در  اند.گیری شدهپایه هدف، نمونه گیری به عمل آمده است و در گام دوم، کالس درنمونه
مونه های نشود سهم هر یک از خوشهبیان می« احتمال متناسب با حجم»این طرح که به روش 

 92ای با کند، برای مثال انتخاب شدن مدرسهاسب با حجم آن در جامعه تعیین میرا متن
 آموز است.دانش 42ای با بر مدرسهبرا 2آموز دانش

 ، آزمون ریاضی پایه هشتم تیمزابزار مورد استفاده در این پژوهش :گیریابزار اندازه
ها توان آندفترچه، که در واقع می 14که در  سؤال است 213است. این آزمون دارای  2211
ها بصورت تصادفی در بین اند. این دفترچههای موازی در نظر گرفت ارائه شدهرا فرم
سؤال را  119تعداد  2211سؤال ریاضی در تیمز  213آموزان توزیع شدند. از بین دانش
اند. هساز تشکیل دادپاسخ یا پاسخهای بازای و مابقی سؤاالت را سؤالهای چند گزینهسؤال
شوند. در پژوهش حاضر به منظور گذاری مینمره ارزشیساز بصورت چندهای پاسخسؤال

ارزشی از طریق های چند( سؤال1931)ها و به پیروی از مینایی سهولت در تحلیل داده
صورت که اگر فردی در ارزشی تبدیل شده است. بدین های دوکدگذاری مجدد به سؤال

و چنانچه نمره کامل را  1ارزشی باالترین نمره را به دست آورده بود، نمره یک سؤال چند
ته بود که خالی گذاشها را هایی که فرد آننگرفته بود نمره صفر تعلق گرفت. همچنین سؤال

هایی که بدلیل گویند و همچنین سؤال 1ها بدون پاسخگونه سؤالدر چارچوب تیمز به این
اند که در چارچوب تیمز ها نبودهآموزان قادر به پاسخگویی به سؤالکمبود وقت دانش

 شود نمره صفر داده شد.نامیده می 2های جا ماندهالؤس
های آزمون ریاضی تیمز که در سال این پژوهش از دادهاز آنجایی که در  :طرح تحقیق

که هدف پژوهش حاضر توصیف و شود و با توجه به ایناجرا شده است استفاده می 2211
آموزان دختر و پسر ایرانی است، بنابراین ها در دو گروه یعنی دانشمقایسه عملکرد سؤال

نوع تحلیل  ای ازمقایسه –فی توان نتیجه گرفت که پژوهش حاضر جزو تحقیقات توصیمی
 آید.ثانویه به حساب می

                                                           
1. Omitted 

2. Not reached 
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های مختلفی عمل شده است. های تیمز به صورتدر تحلیل داده: هاروش تحلیل داده
 و برخی IRT مبتنی بر هایصرفاً از روش (2225)مانند تریسی و همکاران،  برخی از مطالعات

برخی نیز از  ، ومنتل هنسزل χ2 از روش (1339ارسی کان، مانند ) دیگر از پژوهشگران
استفاده  CFAو  IRTاز هر دو روش  (1931) ، و برخی دیگر مانند میناییتحلیل عامل تأییدی

 اند.کرده
ها الؤکارکرد افتراقی س تحلیلدر که  معتقدندشناسی بسیاری از متخصصان روش

است استفاده شود.  IRTت درستنمایی که متکی بر رویکرد بمطلوب است که از آزمون نس
 (1395) ، استنبرگ و جراردتوسط تیسنشناسی که بنابراین در پژوهش حاضر از این روش

( 2221)تیسن،  IRTLRDIFافزار شده و از طریق نرمارائه  (1339) تیسن، استنبرگ و واینرو 
  قابل اجرا است استفاده گردید.

بوط های مرها عالوه بر تحلیلهای هر یک از بلوکافتراقی سؤالبررسی کارکردجهت 
های به تعداد سؤال DIFهای مربوط به تحلیل، هابه مفروضه ابعاد و برآورد پارامترهای سؤال

ها توضیح . در ادامه نحوه انجام این تحلیلتکرار گردیدسؤال(  213آزمون ریاضی )یعنی 
 شود.داده می

ها و تعیین مدلی که بهترین های هریک از بلوکالؤبعدی بودن سجهت آزمون تک -1
افزار های دارد از روش تحلیل عاملی غیر خطی که از طریق نرمالؤبرازش را با س
NOHARM .قابل اجرا است استفاده گردید 

هر کدام از های کلیه پارامترهای سؤالو تعیین بهترین مدل،  1پس از اتمام مرحله  -2
ها شدند و مدل به دادهمحدود  2و گروه هدف 1بین دو گروه مرجع ها بطور جداگانه دربلوک

 DIFهایی که فاقد الؤهای لنگر، یعنی سالؤبرازش داده شد. هدف این مرحله شناسایی س
  هستند بود.

 DIFبودن های بلوک از لحاظ داراهای لنگر، بقیه سؤالپس از تعیین مجموعه سؤال -9
ها بصورت جداگانه صورت از بلوکاین تحلیل برای هر کدام مورد آزمون قرار گرفتند. 

های لنگر به عنوان متغیر همتاسازی بکار رفتند و دیگر از نظر در این مرحله سؤالگرفت. 
DIF .های دارای الؤهدف این مرحله شناسایی نهایی س مورد مطالعه قرار نگرفتندDIF .بود 

                                                           
1. Reference group 

2. Focal group 
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یا غیر یکنواخت ) DIFو تعیین نوع  DIFهای دارای پس از شناسایی سؤال -4
ها بر اساس یک مدل دوگروهی برآورد شد. یکنواخت(، یکبار دیگر پارامترهای کلیه سؤال

بین دو  b و aبود هر دو پارامتر  DIFدارای  aبر اساس پارامتر  یاگر سؤالدر این مرحله، 
برای هر گروه بصورت جداگانه برآورد پارامترهای آن و  شدمیگروه آزاد گذاشته 

بین دو گروه آزاد گذاشته  bیکنواخت بود صرفاً پارامتر  DIFشدند. اما اگر سؤالی دارای می
ی برآورد نهایهدف این مرحله، گردد. به صورت جداگانه برآورد میبرای هر گروه شد و می

 پارامترهای سؤال و توانایی افراد بود.

پارامتری  2های پژوهش از مدل لوجستیک ها و پاسخگویی به سؤالجهت تحلیل داده
های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. برای پاسخ و برخی از شاخص –نظریه سؤال 
 (،2221)تیسن،   SPSS21 ،BILOG-MG،IRTLRDIF افزارهایها از نرمتحلیل داده

MULTILOG ها از و برای رسم نمودارEXCEL .استفاده گردید 

 پژوهشهای یافته
 2211آموزان شرکت کننده درآزمون ریاضی تیمز شناختی دانشاطالعات جمعیت 1جدول 

 .دهدرا به تفکیک جنسیت و بلوک نشان می

 اطالعات جمعیت شناختی نمونه .1جدول 

 جنسیت
 پسر دختر

 تعداد کل درصد فراوانی درصد فراوانی بلوک
1 933 5/45 475 9/79 977 
2 412 5/45 472 9/72 952 
9 412 3/45 459 79 959 
4 425 45 479 3/72 957 
7 422 5/45 475 2/79 973 
5 931 1/45 475 9/79 945 
5 937 3/45 445 79 941 
9 425 9/45 452 1/79 953 
3 412 1/45 451 9/72 959 

12 411 2/45 479 5/72 953 
11 422 4/45 451 7/79 951 
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های محتوایی را که با استفاده از ها و ضرایب همسانی درونی حیطهتعداد سؤال 2جدول 
 و اطالعات هادادهو  هندسهدهد. حیطه محتوایی اند، نشان میآلفای کرونباخ برآورد شده

نیز دارای یک  5در بلوک  محتوایی اعدادحیطه دارای یک سؤال است و همچنین  14بلوک 
ضریب  سؤال است، لذا امکان برآورد ضریب آلفای کرونباخ وجود نداشت. باال نبودن

 ها است.ها ناشی از تعداد کم سؤالهمسانی درونی اکثر حیطه
 ها به تفکیک دختر و پسرها و ضرایب همسانی درونی حیطهتعداد سؤال .2جدول 

 الؤتعداد س محتواییحیطه  بلوک
 آلفای کرونباخ

 پسر دختر

1 

 54/2 73/2 7 اعداد
 25/2 92/2 9 جبر

 79/2 75/2 4 هندسه
 99/2 91/2 9 داده و اطالعات

 
2 

 79/2 79/2 4 اعداد
 74/2 73/2 5 جبر

 92/2 49/2 9 هندسه
 49/2 44/2 4 داده و اطالعات

9 

 52/2 49/2 7 اعداد
 49/2 45/2 4 جبر

 93/2 25/2 9 هندسه
 21/2 25/2 9 داده و اطالعات

4 

 95/2 91/2 9 اعداد
 71/2 25/2 9 جبر

 71/2 95/2 5 هندسه
 99/2 99/2 2 داده و اطالعات

7 

 44/2 42/2 4 اعداد
 57/2 55/2 5 جبر

 53/2 53/2 4 هندسه
 41/2 99/2 4 داده و اطالعات

 - -- 1 اعداد 5

12 937 4/45 477 7/79 972 
19 939 9/45 452 5/79 979 
14 937 1/45 452 3/79 975 
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 72/2 71/2 5 جبر
 45/2 93/2 4 هندسه

 99/2 29/2 4 داده و اطالعات

5 

 75/2 54/2 5 اعداد
 79/2 55/2 4 جبر

 95/2 45/2 2 هندسه
 42/2 41/2 9 داده و اطالعات

9 

 43/2 74/2 7 اعداد
 57/2 55/2 3 جبر

 71/2 45/2 9 هندسه
 41/2 97/2 2 داده و اطالعات

3 

 55/2 51/2 7 اعداد
 47/2 43/2 4 جبر

 99/2 49/2 9 هندسه
 45/2 49/2 9 داده و اطالعات

12 

 53/2 53/2 4 اعداد
 49/2 75/2 5 جبر

 27/2 23/2 9 هندسه
 99/2 23/2 4 داده و اطالعات

11 

 44/2 45/2 7 اعداد
 91/2 97/2 9 جبر

 45/2 92/2 9 هندسه
 72/2 45/2 4 داده و اطالعات

12 

 71/2 73/2 5 اعداد
 92/2 49/2 5 جبر

 29/2 92/2 2 هندسه
 44/2 72/2 9 داده و اطالعات

19 

 75/2 79/2 7 اعداد
 45/2 44/2 7 جبر

 25/2 15/2 9 هندسه
 91/2 25/2 9 داده و اطالعات

14 
 71/2 45/2 9 اعداد
 59/2 57/2 5 جبر

 - - 1 هندسه
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 - - 1 داده و اطالعات

ها به تفکیک جنسیت ارائه های محتوایی بلوکهای توصیفی حیطهآماره 9در جدول 
استاندارد، چولگی و کشیدگی است. بررسی انحراف ها شامل میانگین،شده است. این آماره

های محتوایی از چولگی و های اکثر حیطهدهد که توزیع نمرههای جدول نشان میداده
 ها به شکل نرمال نیست.مرهکشیدگی زیادی برخوردار است و توزیع ن

 ها به تفکیک جنسیتهای محتوایی بلوکهای توصیفی حیطهآماره .3جدول 

ک
لو

ب
 

یی
توا

مح
طه 

حی
 

ختر
د
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پ
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نگ

میا
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دا
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ید
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ین
نگ

میا
 

رد
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ستان
ف ا

حرا
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گی
چول

گی 
ید

کش
 

1 

 -92/2 92/2 72/1 57/1 -43/2 52/2 49/1 57/1 اعداد
 +99/2 37/2 59/2 51/2 29/1 92/2 57/2 55/2 جبر

 -44/2 55/2 21/1 29/1 -92/2 92/2 15/1 14/1 هندسه
 و داده

 اطالعات
74/2 52/2 99/1 54/1 79/2 52/2 13/1 19/1+ 

2 

 -45/2 57/2 22/1 93/1 -92/2 59/2 15/1 47/1 اعداد
 +75/2 25/1 25/1 13/1 15/2 93/2 4/1 47/1 جبر

 +75/2 79/2 32/2 1 -72/2 53/2 35/2 35/2 هندسه
 و داده

 اطالعات
52/1 15/1 27/2 57/2- 54/1 17/1 15/2 91/2- 

9 

 +43/2 24/1 95/1 43/1 55/2 22/1 15/1 9/1 اعداد
 +45/2 32/2 29/1 23/1 72/2 35/2 24/1 25/1 جبر

 -79/2 75/2 95/2 32/2 -79/2 79/2 53/2 94/2 هندسه
 و داده

 اطالعات
99/2 99/2 54/2 12/2- 95/2 91/2 59/2 29/2- 

4 
 -32/2 59/2 95/2 94/2 -11/2 57/2 53/2 95/2 اعداد
 -72/2 54/2 35/2 39/2 224/2 92/2 97/2 92/2 جبر

 -92/2 72/2 75/1 95/2 -25/2 44/2 99/1 29/2 هندسه
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 و داده
 اطالعات

57/2 55/2 44/2 14/1- 54/2 55/1 49/2 12/1- 

7 

 - 59/2 25/2 11/1 59/1 -43/2 9/2 27/1 52/1 اعداد
 -72/2 75/2 55/1 25/2 -13/2 57/2 52/1 17/2 جبر

 -72/2 32/2 41/2 91/1 -31/2 53/2 45/1 43/1 هندسه
 و داده

 اطالعات
25/1 32/2 75/2 14/2 27/1 31/2 77/2 24/2 

5 

 45/19 32/9 22/2 27/2 95/19 35/9 29/2 27/2 اعداد
 -55/2 24/2 72/1 59/2 -72/2 29/2 43/1 51/2 جبر

 -94/2 57/2 15/1 94/1 -43/2 77/2 11/1 42/1 هندسه
 و داده

 اطالعات
34/2 32/2 35/2 92/2 15/1 24/1 59/2 22/2- 

5 

 -29/2 59/2 49/1 59/1 -25/2 91/2 75/1 92/1 اعداد
 24/1 94/1 39/2 55/2 74/2 21/1 12/1 97/2 جبر

 -24/1 24/2 57/2 35/2 -97/1 - 22/2 59/2 21/1 هندسه
 و داده

 اطالعات
12/1 95/2 29/2 92/2- 25/1 95/2 92/2 53/2- 

9 

 52/2 34/2 23/1 14/1 75/2 27/1 17/1 23/1 اعداد
 33/9 39/1 99/1 49/1 22/7 17/2 99/1 49/1 جبر

 -37/2 17/2 35/2 97/1 -79/2 19/2 39/2 95/1 هندسه
 و داده

 اطالعات
59/2 52/2 72/2 95/2- 59/2 57/2 95/2 17/1- 

3 

 25/1 99/1 92/1 25/1 53/1 99/1 21/1 23/1 اعداد
 -25/2 53/2 27/1 17/1 -92/2 59/2 99/1 13/1 جبر

 -52/2 79/2 37/2 29/1 -92/2 72/2 35/2 27/1 هندسه
 و داده

 اطالعات
94/1 21/1 21/2 24/1- 42/1 33/2 17/2 29/1- 

12 

 -2/1 19/2 93/1 32/1 -52/2 57/2 92/1 79/1 اعداد
 -52/1 15/1 12/1 15/1 22/2 44/1 23/1 24/1 جبر

 -54/2 99/2 32/2 19/1 -79/2 49/2 99/2 25/1 هندسه
 و داده

 اطالعات
53/1 21/1 29/2 92/2- 94/1 25/1 22/2 52/2- 

11 
 -71/2 99/2 23/1 23/2 -45/2 95/2 29/1 25/2 اعداد
 93/2 95/2 55/2 59/2 19/2 59/2 92/2 99/2 جبر
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 92/2 23/1 95/2 59/2 33/2 27/1 54/2 77/2 هندسه
 و داده

 اطالعات
35/2 21/1 95/2 25/2- 15/1 11/1 59/2 45/2- 

12 

 52/2 23/1 11/1 21/1 49/1 19/1 21/1 25/1 اعداد
 99/2 55/2 29/1 27/2 -22/2 52/2 49/1 15/2 جبر

 -25/2 29/1 57/2 49/2 -15/2 22/1 55/2 43/2 هندسه
 و داده

 اطالعات
59/2 99/2 12/1 92/2 55/2 53/2 27/1 79/2 

19 

 -91/2 59/2 97/1 59/1 22/2 59/2 24/1 74/1 اعداد
 19/2 54/2 22/1 51/1 25/2 59/2 17/1 59/1 جبر

 -15/2 55/2 55/2 59/2 11/2 92/2 59/2 55/2 هندسه
 و داده

 اطالعات
29/1 95/2 79/2 95/2- 23/1 31/2 93/2 54/2- 

14 

 -23/1 97/2 27/1 27/1 24/1 99/2 22/1 2/1 اعداد
 42/1 95/1 42/1 99/1 43/1 99/1 99/1 921 جبر

 -27/2 92/1 41/2 29/2 -92/2 92/1 42/2 29/2 هندسه
 و داده

 اطالعات
91/2 45/2 94/2 23/1- 92/2 45/2 53/2 95/1- 

به عنوان مدل IRT ارزشی های دومستلزم انتخاب یکی از مدل DIFهای انجام تحلیل
های ما برازش بهتری دارد. مهمترین پایه است. منظور از مدل پایه، مدلی است که با داده

ترین هاست. یکی از مناسببودن سؤال، مفروضه تکIRTارزشی های دومفروضه مدل
)مینایی و فلسفی  عاملی در سطح سؤال استی آزمون این مفروضه، انجام تحلیلهاروش
پارامتری بعنوان مدل پایه،  9و  2، 1های (. بنابراین پیش از انتخاب یکی از مدل1931 نژاد،
عاملی غیرخطی که از طریق برنامه از تحلیلها با استفاده از بلوک های هر یکلسؤا

NOHARM ( قابل اجرا است مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور افزایش 1399 ،1ر)فریز
بلوک  14ها با یکدیگر ادغام شدند و تبدیل به های مشترک در دفترچهها سؤالحجم نمونه

عدی بودن بکه شواهد کافی برای رد فرضیه تک نشان داد هاشدند. نتایج حاصل از این تحلیل
به دلیل کمبود فضا از آوردن جدول وجود ندارد.  2211ریاضی تیمز  آزمون هایبلوک

آزمون بلوک در  14های تمام این یافته حاکی از این است که سؤالخودداری شده است. 

                                                           
1. Fraser 
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 بعدی بودنسنجد و مفروضه تکصرفاً یک سازه یا عامل مکنون را می 2211 تیمز ریاضی
 ها صادق است.در مورد تمام آن

ها پارامتری به هر یک از بلوک 9و  2، 1های لوجستیک انتخاب مدل پایه، مدلبه منظور 
برازش داده شده و با استفاده از  2211 تیمز ریاضی آزمونهای و بصورت جداگانه با داده

ها با شود، میزان برازش این مدلنشان داده می 𝐺2( که با - 2LLآماره نسبت درستنمایی)
 ارافزنرمبا استفاده از که ها نتایج حاصل از این تحلیل قرار گرفت.یکدیگر مورد مقایسه 

BILOG-MG  پارامتری در مقایسه با دو مدل دیگر از که مدل دو دادصورت گرفت نشان
ای هبه منظور جلوگیری از طوالنی شده مقاله، یافته ها برخوردار است.برازش بهتری با داده

 ارائه نشده است.جا مربوط به این تحلیل در این
ها با یک از بلوک ، هرDIFهای دارای پس از تعیین مدل پایه، به منظور شناسایی سؤال

بصورت جداگانه مورد تحلیل قرار گرفتند. شناسایی  IRTLRDIFافزار استفاده از نرم
در مورد  IRTLRDIFدر سه مرحله صورت گرفت. در واقع، برنامه  DIFهای دارای سؤال

های لنگر اولیه هر بلوک سه بار اجرا گردید. در مرحله اول که هدف آن شناسایی سؤال
ها را ها را بعنوان سؤال مورد مطالعه و بقیه سؤالهر یک از سؤال IRTLRDIFاست، برنامه 

العه، کند که آیا سؤال مورد مطگیرد و بر این اساس تعیین میبه عنوان سؤال لنگر درنظر می
های لنگر اولیه شناسایی گردید. آنگاه است یا نه. با اجرای این مرحله، سؤال DIFدارای 

تشخیص داده شدند از فایل داده حذف گردیدند. بعبارت  DIFها که دارای سایر سؤال
دید که گر جدیدی تشکیلها فایل تر، پس از اجرای مرحله اول، برای هر یک از بلوکدقیق

های داده مجدداً با برنامه شد. آنگاه این فایلهای لنگر اولیه را شامل میصرفاً سؤال
IRTLRDIF   از این کار، خالص سازی متغیر همتاسازی مورد تحلیل قرار گرفتند. هدف

رنامه های لنگر نهایی، بهای لنگر نهایی بود.پس از شناسایی سؤالبه منظور شناسایی سؤال
IRTLRDIF ها اجرا گردید. های اولیه هر یک از بلوکیک بار دیگر در مورد فایل داده

هایی که به عنوان سؤال لنگر نهایی شناسایی شده بودند، به عنوان سؤال در این قسمت، سؤال
اولیه نیز به برنامه معرفی شدند.  DIFهای دارای لنگر به برنامه معرفی شدند و همچنین سؤال

شناسایی  DIFهای دارای آید سؤالپس از اجرای این مرحله که سومین مرحله به حساب می
یکنواخت بودن در این مرحله بر اساس یکنواخت بودن و غیر DIFگردیدند وهمچنین نوع 

ارامتری به پ 9ها که چون برخی از بلوک IRTLRDIFشناسایی گردیدند. در اجرای برنامه 
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را بیان  DIFتوانستیم نوع رامتر حدس باالیی بودند و ما نمیبرنامه معرفی شده بودند دارای پا
 پارامتری اجرا کردیم. 2به صورت  IRTLRDIFها را با استفاده از برنامه کنیم، تمام بلوک

ها های هر یک از بلوک، سؤالDIFهای دارای های لنگر و سؤالپس از شناسایی سؤال
اجرای این  مورد تحلیل قرار گرفتند. در MULTILOGبصورت جداگانه و از طریق برنامه 

ه دختر های لنگر بین دو گروگروهی صورت گرفت پارامترهای سؤالتحلیل که به شیوه چند
برای دو گروه  DIF های واجدکه پارامترهای سؤالو پسر یکسان قرار داده شدند، در حالی

یکنواخت   DIFدارایهایی که سؤال aبصورت جداگانه برآورد گردید. همچنین پارامتر 
بودند نیز بین دو گروه یکسان قرار داده شدند. به عبارتی، در مرحله برآورد نهایی پارامترهای 

  DIFهای دارای های لنگر و همچنین پارامتر سؤالسؤال bو  aو توانایی، پارامتر  سؤال

 DIFهای دارای سئوال bو  aیکنواخت بین دو گروه یکسان قرار داده شده و پارامتر 
گروه آزاد گذاشته یکنواخت بین دو DIFهای دارای سؤال bیکنواخت و همچنین پارامترغیر

 213) هاالؤبه دلیل زیاد بودن تعداد سبرآوردگردید.  شد و برای هر گروه بصورت جداگانه
ها الؤمنظور جلوگیری از طوالنی شدن مقاله از ارائه نتیجه مربوط به تک تک سال( و به ؤس

ید توانها میالؤدر اینجا خوداری شده است. برای آگاهی از نتیجه مربوط به هر کدام از س
ارائه شده است در  4نتایج حاصل از این تحلیل در جدول جعه کنید. ا( مر1939به غفاری)

ها، نوع بودن سؤال DIFها، لنگر یا این جدول عالوه بر برآوردهای نهایی پارامترهای سؤال
DIF سوال مورد  213ها نشان داد که از بین بطورکلی، نتیجه تحلیل .نیز ارائه شده است

در بین گروه  DIF( واجد %27/94) الؤس 57( و 57/57%) DIFسوال فاقد  144مطالعه، 
 دختران و پسران هستند.

یر یکنواخت و همچنین غیکنواخت و  DIFهای دارای الؤ، تعداد و درصد س4در جدول 
شان های محتوایی نهای دارای کارکرد افتراقی به تفکیک حیطهالؤتعداد و درصد کل س

 داده شده است.

 هایکنواخت، غیر یکنواخت و تعداد کل در هر یک از حیطه DIFهای دارای تعداد سئوال .4جدول 

 حیطه محتوایی
DIF یکنواخت DIF تعداد کل غیر یکنواخت 

   
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 % 99/95 29 % 79/91 5 % 29/93 22 اعداد

 % 55/94 25 % 94/95 5 % 39/99 13 جبر
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 % 15 12 % 72/12 2 % 95/15 12 هندسه
 % 12 3 % 27/21 4 % 34/9 7 داده و اطالعات

 % 122 57 % 122 13 % 122 75 کل

 گیریبحث و نتیجه
این  و بررسی علل های جنسیتی در ریاضیاتتفاوتبا توجه به مباحث مربوط به اهمیت 

 ،تیمزوم های ریاضیات و علالؤافتراقی س های مربوط به کارکردجه به یافتهبا تو و  هاتفاوت
ریاضی پایه هشتم تیمز آزمون های الؤافتراقی سکارکرد تالش شد تاپژوهش حاضر در 

ای هدر ادامه یافته د بررسی قرار گیرد.مورآموزان دختر و پسر ایرانی در بین دانش 2211
 رد.گیهای پژوهش به تفکیک مورد بحث و بررسی قرار میالؤمربوط به هر کدام از س

 بعدی است؟تک 2211ضی پایه هشتم تیمز ریاآزمون های الؤآیا سال اول: ؤس
ال از روش تحلیل عاملی غیر خطی که از طریق برنامه ؤبرای پاسخگویی به این س

NOHARM  ،ه ب( قابل اجرا است استفاده گردید. قبل از انجام تحلیل عاملی، 1399)فریزر
جاور با های ممشترک دفترچهاالت ؤمنظور افزایش دقت برآوردها و تکرارپذیری نتایج، س

 رهای هالؤها، سگیری بلوکبلوک شدند. پس از شکل 14یکدیگر ادغام شدند و تبدیل به 
بلوک بصورت مجزا با روش تحلیل عاملی غیرخطی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان 

 یسنجد و مفروضه تک بعدبلوک صرفاً یک سازه یا عامل مکنون را می 14که تمام  داد
ج حاصل از با نتای لیکناین یافته گرچه به آزمون ریاضی تیمز اشاره دارد  بودن صادق است.
انجام گردیده، از همخوانی  2225آزمون علوم تیمز مورد( که 1931پژوهش مینایی )
 برخوردار است. 

برازش  2211های آزمون ریاضی پایه هشتم تیمز ترین مدل که با سوالمناسبال دوم: ؤس
 کدام است؟دارد 

پارامتری به صورت  9و  2، 1های لوجستیک ترین مدل، مدلبه منظور تعیین مناسب
ها با یکدیگر مورد ها برازش داده شدند و میزان برازش آنجداگانه به هر یک از بلوک

استفاده گردید. تفاضل  2Gستنمایی ها از آماره نسبت درمقایسه قرار گرفت. برای مقایسه مدل
و است  𝜒2شود دارای توزیع نمایش داده می 2GΔمربوط به دو مدل که با  2Gبین آماره 

ت. اگر یافته اسدرجات آزادی آن برابر با تفاضل بین تعداد پارامترها در مدل کامل و کاهش
2GΔ رازش مدل ها بهتر از بمعنادار نباشد، بدین معنا است که برازش مدل کامل با داده
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دل لوجستیک ها با مکه اکثر بلوکها نشان داد حلیلتیافته نیست. نتایج حاصل از این کاهش
 دو پارامتری از برازش بهتری برخوردارند.  

آموزان دختر در بین دانش 2211های آزمون ریاضی پایه هشتم تیمز الؤآیا سال سوم: ؤس
 ( است؟DIFو پسر دارای کارکردافتراقی )

های دارای الؤبه منظور شناسایی س ،پس از تعیین مدل پایه الؤساین برای پاسخگویی به 
DIFافزار با استفاده از نرم ها به صورت جداگانه، هر کدام از بلوکIRTLRDIF  ،تیسن(
 144 ،2211ال مورد مطالعه ؤس 213ها نشان داد که از ( مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته2221

ها الؤاز س %57/57 دیگر به عبارت .است DIFسئوال دارای  57و  (DIF)فاقد  ال لنگرؤس
 این یافته با پژوهش مینایی .هستند DIFدارای  هاالؤاز س %27/94فاقد کارکرد افتراقی و 

وی به این نتیجه  .همخوانی داردگرفت انجام  2225تیمز علوم  آزمون مورد ( که در1931)
های بیشتر نشان تحلیل است. DIFال دارای ؤس 73ال لنگر و ؤس 153ال، ؤس 229رسید که از 
سوال دارای  13یکنواخت و  DIFال دارای ؤس 75تعداد  DIFال دارای ؤس 57داد از بین 

DIF  .غیریکنواخت است 
 توان گفت که اوال باید این تصور و ایده قالب کههای پژوهش حاضر میبا توجه به یافته

ه شود. وردارند کنار گذاشتخمقایسه با پسران از توانایی کمتری بر در ریاضیات دختران در
کید قرار أیید و تأ( مورد ت2229) له توسط دیندیالماین ادعا در مطالعات دیگر نیز، از ج

ارکت آموزان دختر را تشویق به مشگرفته است. معلمان و مربیان تعلیم و تربیت باید دانش
با ریاضی نمایند تا بدینوسیله اعتماد به نفس و عالقه های مرتبط در موضوعات و فعالیت

یات اعتماد به نفس و عالقه به ریاضدهد ها نشان میپژوهشبیشتری به ریاضیات پیدا کنند. 
های ریاضی و حضور بیشتر آنان منجر به مشارکت مداوم و مسمتر دختران و زنان در کالس

 شود.ها و مشاغل مرتبط با ریاضیات میدر فعالیت
به دو حیطه محتوایی اعداد و جبر  DIFهای دارای الؤکه اکثر سثانیا با توجه به این

های شود معلمان باید تالش کنند تا تفاوتنگاه کنید( توصیه می 4) به جدول  شوندمربوط می
این  هایی نظیر صرف زمان بیشتر برای مسائل مرتبط باجنسیتی در این دو حیطه را با فعالیت

 های فوق برنامه، به حداقل برسانند.های اضافی و برگزاری کالسحیطه، دادن تمریندو 
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ند تواال میؤهای متعدد نشان داده است که قالب سکه پژوهشثالثا با توجه به این
نند ها باید تالش کدهندگان آزمونهای جنسیتی را کاهش یا افزایش دهد، لذا پرورشتفاوت

 های جنسیتی را به حداقل برساند.ای طراحی نمایند که تفاوتها را به گونهالؤتا س
 DIF هایها بپردازند این است که تحلیلدو نکته دیگر که پژوهشگران باید به آن

امتحانات کنکور سراسری و های ریاضی مانند های سایر آزمونالؤجنسیتی در مورد س
انجام گیرد. عالوه بر این توصیه امتحانات نهایی وزارت آموزش و پرورش در مقاطع مختلف 

ر های جنسیتی در ریاضیات گردد نیشود عوامل بیرونی که ممکن است منجر به تفاوتمی
 مورد مطالعه و شناسایی قرار گیرد. 

زاران گهای جنسیتی، مربیان، معلمان و سیاستبا شناسایی عوامل تاثیرگذار بر تفاوت
 های درسی جدید و خالقانه طراحی و تدوین نامیدمهتعلیم و تربیت کشور خواهند توانس برنا

  های موجود را بهبود بخشند تا نظام و محیط آموزشی کشورمان بالنده و غنی گردد.یا برنامه
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