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 1کنکور سراسری داوطلبان
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 چکیده

 هایویژگی و آزمون در ایران است سازترینسرنوشتبنا به اذعان بسیاری از کارشناسان کنکور سراسری 

بر  توانندیم (زباناستان )و  اقتصادی(-)پایگاه اجتماعی از قبیل جنسیت، منطقه داوطلبان جمعیت شناختی

آزمون  یهاسؤالاگر پاسخ به  آزمون مؤثر باشند. یهاسؤالدر پاسخ به  د به دانشگاهوورعملکرد داوطلبان 

 هاآنآزمون نسبت به  یهاسؤالباشند،  جمعیت شناختی هایویژگیتابعی از  هایآزمودنتوانایی  با کنترل

های آزمون سراسری کنش افتراقی سؤال بررسی هدف از پژوهش حاضر. دارند (DIF) کنش افتراقی

تحقیق شامل  نمونهاست.  داوطلبان جمعیت شناختی هایویژگی برحسبسازمان سنجش آموزش کشور 

ور آزمایشی کنک یهاگروهدروس امتحانی تخصصی برخی یک دفترچه آزمون و  هاییآزمودنهمه 

 دووجهی لجستیکاز رویکرد تحلیل رگرسیون  DIFتحلیل  منظوربه. بود 52تا  78سراسری از سال 

، NOHARM رویکرداز طریق  موردمطالعه هایآزمون بودن بعدیتکاستفاده شد. پس از اطمینان از 

 یهاسؤالدر  آشکارشدهبیشترین تعداد کنش افتراقی  ترتیبه ب که بودحاکی از این  DIFتحلیل  هاییافته

                                                           
 .. این پژوهش با حمایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام شده است5

 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی .5

 طباطبائیگیری دانشگاه عالمه اندازهدانشجوی دکترای سنجش و  .3

 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه خوارزمی .4

 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه خوارزمی. 2
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، اما هستند زبان(استان )و  اقتصادی(-)پایگاه اجتماعی سهمیه مناطق ،جنسیت متغیرهایآزمون، مربوط به 

پژوهش حاضر پیشنهاد  هاییافتهبر اساس  ،وجودباایناثر بسیار کوچک و ناچیز بودند.  یهااندازهمقادیر 

سودار آزمون  یهاسؤال ،هاآنو بر اساس قضاوت نهایی  شدهیلتشکموضوعی  هاییتهکمکه  شودیم

 .قرار گیرند مدنظرآینده  هایآزمونمشخص شوند و در طراحی سؤال در 

 ،داوطلبان جمعیت شناختی هایویژگی، لسؤا افتراقی کنش سراسری، کنکور: کلیدی واژگان

 لجستیکرگرسیون 

 مقدمه

برگزار  سالههمهآزمونی است که  سازترینسرنوشتکنکور سراسری در ایران بدون شک 

رعایت عدالت در آن به رقابت با و تعداد زیادی از داوطلبان به امید کسب موفقیت  شودمی

سازوکار اصلی ورود  عنوانبهسنجش علمی داوطلبان  سالیان گذشته در طول .پردازندمی

و حرفه  هاآزمونهای آموزش عالی همواره مورد مناقشه بوده است. داوطلبان به دوره

 هاآزمونو مجریان  منتشرکنندگانو اکنون  قرارگرفتهدقیق مردم  موردتوجهآزمونگری 

 ،، عاری از سوگیری هستند )همبلتونهایتلاقدر برابر  هایشانباید نشان دهند که آزمون

عادالنه بودن برای  روازاین(. 5375؛ ترجمه فلسفی نژاد، 5،5555و راجرز یناتانسوام

برای آینده  گیریتصمیمکه جهت  ییهاآزمون عنوانبه سازسرنوشت هایآزمون

 (.5،5222)پاپهام از اهمیت بیشتری برخوردار است روندیمبکار  هایآزمودن

، 2برن و استوارت؛ 5225 ،4وندربرگ؛ 3،5554کمیلی و شپارد)بنا به اذعان کارشناسان 

 7آزمون، سوگیری سؤال 8اعتباربرای  یدهاتهد ینترمهمیکی از  (5255، 2؛ میلسپ5222

 DIFوجود  .شودیمنیز یاد  5(DIF) است که از آن تحت عنوان کنش افتراقی سؤال
                                                           
1. Hambleton, Swaminathan & Rogers 

2. Popham 

3. Camilli & Shepard 

4. Vanderberg 

5. Byrne & Stewart 

6. Millsap 

7. Validity 

8. Item Bias 

9. Differential Item Functioning 
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 توانایی کنترل با آزمون یهاسؤال به پاسخ ، اگراستگواهی علیه عادالنه بودن آزمون 

)جنسیت،  مانند، به آن تعلق دارند هایآزمودنکه  گروهی هایویژگی از تابعی هایآزمودن

 کنش هاآن به نسبت آزمون یهاسؤال باشند، و...( پایگاه اجتماعی و اقتصادی و زبان

 بندیگروهآزمون را بر اساس  یهاسؤالبنابراین کنش افتراقی . دارند( DIF) افتراقی

مرجع  یهاگروهاصطالحاً  DIFدر ادبیات  متفاوت یهاگروه کهنحویبه، کنندیمبررسی 

. معموالً گروه مرجع، گروه اکثریت و گروه کانونی گروه اقلیت شوندیمنامیده  5و کانونی

ین قضیه معموالً موقعی (. ا5،5552امیناتان و راجرزو)س شوندیمیا محروم در نظر گرفته 

از  تریفضعکه با کنترل توانایی، عملکرد گروه کانونی درباره یک سؤال  افتدیماتفاق 

بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه کنش  (.5255گروه مرجع باشد )میلسپ،

بر اساس  کنکور سراسری سازمان سنجش آموزش کشور هایآزمونافتراقی سؤال در 

 است. داوطلبان جمعیت شناختی هایویژگی

 آن اشارهدر تشخیص  مورداستفاده یهاروشالزم است به  DIF درک بهتر منظوربه

را به دو  هاآن توانیموجود دارد که  DIFآماری مختلفی جهت تعیین  یهاروش .شود

تقسیم کرد.  کالسیک( و IRT3)پاسخ سؤال مبتنی بر نظریه  یهاروشدسته کلی 

مقایسه پارامترهای سؤال و مساحت میان  منظوربهموجود در گروه اول  یهاروش

( و 5572 ،سوامیناتان)همبلتون و  قرارگرفته مورداستفاده (ICC4) ویژگی سؤال هاییمنحن

(، تحلیل عاملی و تحلیل CTT2) کالسیک گیریاندازهگروه دوم مبتنی بر نظریه  یهاروش

در (. 2،5222هستند )گومز و ناواس لجستیکیون روش رگرس ازجمله ایطبقه یهاداده

 کارایی زیادی دارد لجستیکرگرسیون  رویکردشرایطی که حجم نمونه بزرگ باشد 

 مدنظر DIF، که در پژوهش حاضر نیز این رویکرد آماری نسبت به (5353، پور)گرامی

                                                           
1. Reference and focal groups 

2. Rogers 

3. Item Response Theory 

4. Item Characteristic Curve 

5. Classical Test Theory 

6. Gomez & Navas 
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که به آن  آیدبه وجود می 5بودن چندبعدیاثر  به خاطرمعموالً  DIF قرار گرفته است.

است، باید  مدنظر 5بعدیتکشود. بنابراین اگر تدوین آزمونی مؤلفه مزاحم ثانوی گفته می

 بنابراین(. 5553، 3)شیلی و استات های سودار مورد پرهیز قرار گیرداستفاده از سؤال

کنش افتراقی هایی که سؤال این فرایند درکه  فرایند آماری است یک DIF آشکارسازی

پایان  در این مرحلهاما این فرایند . شودمحاسبه می4و برای آن اندازه اثر شدهمشخص دارند

 ات کیفی و محتواییسوگیری سؤال بر اساس نظر تشخیصدر  آخر گام ، بلکهیابدینم

کمیلی و بود )خواهد اعضای گروهی از متخصصان موضوع درسی و طراحی سؤال 

 (.5554شپارد،

شواهد تجربی در دستیابی به عدالت آزمون، کشف سوگیری در  هاینمونهیکی از 

، تی، جنسمثالعنوانبه ،جمعیت شناختی هایویژگیبرخی آزمودنی بر اساس  هایگروه

؛ به نقل 2،5222و مک نامارا و روور 2،5225)کول و زیکی استقومی  و یا وضعیت زبان،

سرمایه فرهنگی،  نشان داده است که هایافتهسایر  (.5252 ،8از سانگ، چنگ و کلینجر

های خوب و داری در به دست آوردن رتبهاقتصادی خانواده سهم مثبت و معنیو  اجتماعی

 به اعتقاد (.5375از سوی دانشجویان داشته است )نوربخش،  شدهکسبهای ممتاز رشته

 ،مادریجنسیت و زبان  جزبهدیگری هم  هایویژگی ،گیریاندازهمتخصصان سنجش و 

را  هاآن توانیموجود دارند که در این زمینه  ،دندر عملکرد افتراقی دار یبسزای تأثیر که

قومی رهنگ ف با یکرشته تحصیلی و آشنایی به  توانیم در این زمینه در نظر گرفت.

 5به نقل از یانگ، مورگان، ریبینسکی 7،5255، شدل، مالوی و کانگلئو)اشاره کرد خاص 

 .(5253،و همکاران

                                                           
1. Multidimesionality 

2. Unidimesional 

3. Shealy & Stout 

4. Effect size 

5. Cole & Zieky 

6. McNamara & Roever 

7. Song, Cheng & Klinger 

8. Liu, Schedl, Malloy & Kong 

9. Young, Morgan & Rybinski 
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 .انجام شده است آزمون یهاسؤالپیرامون موضوع کارکرد افتراقی  چندیتحقیقات 

بر اساس  آزمون یهاسؤالدر  وجود عملکرد افتراقیدر بیشتر موارد نشان از  هایافته

( موفقیت تحصیلی ، ب5377خدایی )و ( 5375نوربخش ) متفاوت است. هایویژگی

مطالعه . دانندیمهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده سرمایهمتأثر از را دانشجویان 

متصور  هاآزموندر  وجود کنش افتراقیکه  دهدیممرتبط با موضوع نشان  هاییشینهپ

 یهاگروه بر اساسل سؤاتراقی ( کنش اف5252)5، چنج و کلینگرگسان کهنحویبه ،است

که  انددادهنشان  بررسی کرده ورا  یاسمقبزرگسابقه دانشگاهی در آزمون  و یجنسیت

گروهی  یهامؤلفهنسبت به آزمون ورودی تحصیالت تکمیلی  یهاسؤالدرصد باالیی از 

 .کنش افتراقی دارند موردبررسی

که تحقیقات  است جنسیت ،است مؤثرکنش افتراقی  عواملی که در ایجاد ازجمله

 هاییمنحن ،نشان داد (5252)5گرتمناو ازجمله زیادی پیرامون آن انجام شده است.

 ناهماهنگ DIFدارای  زبان به لحاظ جنسیتی ل در خرده آزمون درک مطلبسؤاویژگی 

از  %57 نشان دادند که در پژوهش خویش( 5254)3علوی و فیدلگو ،. امیریانهستند

اثر کوچک  یهااندازهکه  هرچندآزمون دارای کنش افتراقی جنسیتی هستند،  یهاسؤال

 ییدتأکنش افتراقی  دررا و موضوع درسی  جنسیت( اثر 5252) 4و احمدی براتی. بودند

 2و شعبانی رضایی و آزمون ریاضی یهاسؤال( کنش افتراقی 5252)2عبدالعزیز .ندکرد

ران را بر اساس جنسیت آزمون مهارت انگلیسی دانشگاه ته یهاسؤالکنش افتراقی  (5252)

 یهاسؤالدر پاسخ به  هایآزمودننشان دادند که جنسیت در عملکرد  هاآن ند،بررسی کرد

 شانتیمز ن آزمون یهاسؤال کنش افتراقی در (5227) 8و انابی دودین .آزمون مؤثر است

ت یرتبط با جنسم DIFدارای  آزمون دفترچهدر هر  هاسؤالاز درصد  52 بیش از دادند که

                                                           
1. Song, Cheng &  Klinger 

2. Öğretmen 

3. Amirian, Alavi & Fidalgo 

4. Barati & Ahmadi 

5. Abedalaziz 

6. Rezaee & shabani 

7. Doudeen & Annabi 
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کنش افتراقی  ،(5222) 5واکافتانتاکاال و  و های مطالعه طولییک در ( 5555)5لی. هستند

به این نتیجه رسیدند که زنان  هاآن ند.قرار داد موردمطالعهآزمون  یهاسؤالجنسیتی را در 

عملکرد بهتری  استجنسیت خودشان  قالبی هاینقشکه در مورد  ییهاسؤالو مردان در 

که محتوای  ییهاسؤالکه محتوای ورزشی و زنان  ییهاسؤالمردان  ، مثالًدهندیمنشان 

 .کردندیمبهتر درک را  داشتخرید 

دیگری هم  اجتماعی رهایثیر جنسیت، متغیعالوه بر تأتحقیق مرتبط با بر اساس ادبیات 

کنش  زبان دردند که نشان دا( 5254) 3و ساالن شاموگام .منبع کنش افتراقی باشند توانندیم

در ( 5253) و همکاران یونگ، مورگان، ریبینسکی .آزمون مؤثر است یهاسؤالافتراقی 

متغیر  مربوط به یهادادهنشان دادند که  تافلآزمون  یهاسؤالکنش افتراقی آزمون 

، لهجه نقش (5255)4هاردینگ .کندیم تبیینآزمون را  یهاسؤال DIF ،زبان دوم گروهی

بارنز و  همچنین. ندرا نشان داد آزمون یهاسؤال در کنش افتراقیزبان دوم و  زبان اول

 که آشکار کردندو نموده افتراقی بررسی  کنش در را سیت و نژادنجنقش ( 5225)2ولز

 .کنندیمآزمون متفاوت عمل  یهاسؤالدر پاسخ به  پوسترنگینزنان و دانشجویان 

مطالعه را  ورودى تحصیالت تکمیلی آزمون یهاسؤالکنش افتراقی ( 5222) 2بوروئر

با شدت  DIFدر پژوهش خود نشان دادند که نژاد و زبان دوم باعث ایجاد  هاآن کردند.

 .شوندیمآزمون  یهاسؤالمتوسط در 

 (،5555) 8اون ازجملهآزمون  یهاسؤالحوزه سوگیری  نظرانصاحببرخی  سرانجام

 صورتبه( 5557) 5( و ون زیل و ویسر5557) 7ون دی وجیجور ،(5554کمیلی و شپارد )

نیز  هایآزمودنپایگاه اجتماعی و اقتصادی  ،الذکرفوقعوامل  جزبه معتقدند که القولمتفق

                                                           
1. le 

2. takala & Kaftandjieva 

8. Shanmugam & Saw Lan 

4. Harding 

5. Barnes & Wells 

6. Broer 

7. Owen 

8. Van de Vijver 

9. Van Zyl & Visser 
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-شاتلورث ،در این رابطه آزمون باشد. یهاسؤالعامل دیگری در کنش افتراقی  تواندیم

کشور آفریقای شناختی در  هایآزمونکاربرد  مورد در پژوهشی در (5552) 5جوردن

، پایگاه اجتماعی و آزمون یهاسؤالجنوبی نشان داد که یکی از عوامل مؤثر در سوگیری 

بافت متغیر جامعه  واسطهبهایشان این امر ممکن است  ازنظراست که  هایآزمودنتصادی اق

همچنین در یک پژوهش تجربی دیگر  باشد. آفریقایی به لحاظ پایگاه اجتماعی و اقتصادی

برنامه  یهاداده( در یک مطالعه کنش افتراقی سؤال در 5255) 5آروجوداکاستا و  دینیس

کشورهای مختلف،  برحسبنشان دادند که  (3PISA) دانش آموزان المللیبینسنجش 

 یهاسؤالدر پاسخ به  دانش آموزان مهاجر که دارای پایگاه اجتماعی مختلف هستند

 عملکرد افتراقی دارند. خواندنآزمون 

که هنوز در ایران در رابطه با کنش افتراقی  دهدیمتحقیقات گذشته نشان  مرور

، در صدر آن قرار دارد هادانشگاهاستاندارد ملی که آزمون سراسری ورود به  هایآزمون

پژوهش محدود در زمینه زبان انگلیسی تخصصی کنکور سراسری )براتی و چند  جزبه

تحقیقات در  نشده است. همچنین پژوهشی انجام (،5375و حبیبی،  ؛ ایزانلو5252احمدی، 

و  یک ویژگی برحسبتنها  آزمون یهاسؤالکنش افتراقی  داخلی و خارجی،گذشته 

. اما در پژوهش حاضر اطالعات گرفته استقرار  موردمطالعهبه لحاظ جنسیت  بیشتر همآن

منطقه اول  5 بندیسهمیهو  گیردیمقرار  مورداستفادهدر دسترس داوطلبان کنکور سراسری 

(، و به نسبت تعداد داوطلبان، 5شهرهای بزرگ )منطقه  برحسبدر کنکور سراسری 

نسبی آن را  طوربه توانیمقرار گرفته است که  مدنظر( 5منطقه تر )کوچکشهرهای 

زبانی  یهاتفاوت واسطهبهشاخصی برای پایگاه اجتماعی و اقتصادی دانست. بعالوه، 

این متغیر را شاخصی نسبی برای  توانیمخاص،  یهااستانثریت داوطلبان در برخی اک

در رابطه با  پژوهشیلذا جای خالی  دانست. هااستانمقایسه زبان تکلم در برخی 

 .رسدیمنظر ه ب ضروریکنش افتراقی در آزمون سراسری  بر مؤثرچندگانه  هایویژگی

                                                           
1. Shuttleworth-Jordan 

2. Dinis da Costa & Araújo 

3. Programme for International Student Assessment 



 1395 زمستان، 26، شمارة هفتمگیری تربیتی، دوره / فصلنامة اندازه 201

آزمون سراسری کارشناسی از منظر  اعتبارسعی بر آن است که  ، در پژوهش حاضرروازاین

آزمایشی  یهاگروهدروس تخصصی در برخی ( DIF) های آزمونالؤکنش افتراقی س

دنبال  این پژوهش که یاهداف بنابراین .ار گیردو تحلیل قر موردبررسی ،کنکور سراسری

جمعیت  هایویژگیبرخی اساس  بر آزمون یهاسؤالکنش افتراقی  مطالعه شامل ،کندیم

کنکور  مختلف یهارشتهبرخی دروس تخصصی  استان درو منطقه  ،جنسیتشامل شناختی 

و مطالعه اندازه  داوطلبان کنکور سراسری آزمایشی یهاگروه در DIFمقایسه  و سراسری

 است. 5352تا  5378از سال  هاآن اثر

 پژوهش روش

موسوم به تحقیقات توصیفی  ،روش ازنظرهدف کاربردی و  ازنظرپژوهش حاضر 

 .است سنجیروان

آزمایشی  یهاگروهیک دفترچه آزمون  هاییآزمودنتحقیق شامل همه ه نو نمو جامعه

بر  هایآزمودنخالصه اطالعات نمونه  5 جدول. بود 5352تا  78کنکور سراسری از سال 

برگزاری کنکور  هایسالبه تفکیک  موردمطالعهجمعیت شناختی  هایویژگیاساس 

 .دهدیمسراسری را نشان 

 جمعیت شناختی هایویژگیو  برگزاری آزمون هایسالنمونه تحقیق به تفکیک  .1جدول 

 متغیر

 سال و رشته

 جنسیت منطقه استان

5 منطقه آذربایجان اصفهان 5 منطقه   زن مرد 

78 سال  

 55422 52258 5544 55753 5458 5325 ریاضی

 55234 55288 8258 58232 5525 5285 تجربی

 32258 52488 2445 52553 5542 5425 انسانی

 3842 5433 5825 5222 525 252 هنر

 7328 3532 3828 4855 288 552 زبان

77 سال  

 55777 52255 7845 55272 5375 5585 ریاضی

 58855 55582 2755 52558 5722 5484 تجربی

 52327 54327 2225 54222 5853 5548 انسانی

 3535 5552 5222 5852 543 444 هنر

 8535 3352 3522 4554 475 853 زبان
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75 سال  

 55244 52257 7242 55245 5557 5532 ریاضی

 57522 55228 2782 58372 5775 5455 تجربی

 52222 54547 2444 54225 5282 5254 انسانی

 5553 5378 5425 5245 534 444 هنر

 7525 4234 3247 4555 252 552 زبان

52 سال  

 528874 544552 87287 554552 55222 52335 ریاضی

 528222 22222 22322 528422 55224 52828 تجربی

 522325 558228 44588 552242 55835 58785 انسانی

 58232 55224 53243 52325 5528 4583 هنر

 85528 34227 35825 43324 4558 7283 زبان

آزمایشی کنکور سراسری  یهاگروهیک دفترچه آزمون  دروس امتحانیابتدا ابزارها: 

 دروس آزمایشی گروه هر برای دروس میان ازسپس . انتخاب شدند 5352تا  78از سال 

 فیزیک ،(سؤال 22)شامل  ریاضی درس شامل شدهانتخاب دروس. شدند انتخاب تخصصی

 شیمی و( سؤال 22) شناسییستز فنی، و ریاضی گروه از( سؤال 32) شیمی و( سؤال 42)

 درک انسانی، علوم گروه از( سؤال 32) فارسی ادبیات تجربی، علوم گروه از( سؤال 32)

 52) نمایشی خالقیت و( سؤال 52) تجسمی و تصویری خالقیت ،(سؤال 32) هنر عمومی

 .بودند زبان گروه از( سؤال 82) تخصصی انگلیسی زبان و هنر گروه از( سؤال

 رویکرداز  آزمون یهاسؤالتشخیص کنش افتراقی جهت : هاداده وتحلیلتجزیهروش 

استفاده  R افزارنرمدر  difRو بسته  SPSS افزارهاینرمو  5دووجهی لجستیکرگرسیون 

متغیر تابع پاسخ  ،هامعادلهآن  که در است معادله 3در قالب  گامسهشامل  این رویکرد .شد

)نمره کل  بینپیشمتغیر در معادله اول  -5، است)درست یا غلط( به سؤال مورد تحلیل 

 ،جنسیت) عضویت گروهی نشانگردر معادله دوم سپس -5، شودمیآزمون( وارد معادله 

دو متغیر  متغیر تعامل معادله سومو در  -3، شودمیوارد معادله  (منطقه و استان اخذ دیپلم

با استفاده از لگاریتم نسبت . شودمی لجستیکوارد معادله رگرسیون قبلی  ردشدهوا

 .شوندمیمقایسه  3و  5و مدل مرحله  5 و 5، مدل مرحله df=2در آزمونی با درستنمایی 

را با مدل  5مدل مرحله آزمون اول  کند.را ترکیب می df=1این آزمون، دو آزمون دارای 

                                                           
1. binary 
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. رد گیردمی قرار موردبررسیهماهنگ را  DIFآزمون  که در این کندمقایسه می 5مرحله 

است. آزمون دوم نیز با استفاده از لگاریتم نسبت  هماهنگ DIFفرض صفر به معنی وجود 

ناهماهنگ  DIFکند. این مقایسه، مقایسه می 3را با مدل مرحله  5مدل مرحله درستنمایی، 

 هادادهتحلیل  هایفرضیشپیکی از الوه، بع .(5353)گرامی پور،  کندرا ارزیابی می

، 5، همبلتون و کلوزر5میزور) است هادادهبودن  بعدیتک ،DIFآشکارسازی  منظوربه

و برای  استفاده شد 3NOHARM افزارنرماز  هادادهبودن  بعدیتکجهت آزمون . (5557

 هاماندهباقی، ریشه دوم مجذور میانگین هاماندهباقیمجموع مجذورات  شاخص 3 ،تأیید آن

 مورد استناد قرار گرفت. و تاناکا 4و شاخص تاناکا

 نتایج

 هایآزمونبودن همه  بعدیتکحاکی از  NOHARM شاخص مورد استناد در 3 نتایج

 هایآزمونبرای همه  ماندهباقیمجموع مجذورات  -5 بود، بدین ترتیب که موردمطالعه

برای  ماندهباقیمجذور میانگین ریشه  -5بودند،  222/2 یا مساوی با ترکوچک موردمطالعه

شاخص تاناکا و تاناکا که یک مقدار  -3 بودند و 25/2 مساوی با ترکوچک هاآزمونهمه 

 بود. 52/2مساوی با  تربزرگ هاآزمونبرای همه  ،استشاخص بیشینه درستنمایی 

بر  Rو  SPSS افزارهاینرمبا استفاده از  لجستیکنتایج رویکرد تحلیل رگرسیون 

در  داریمعنیناهماهنگ  DIF گونههیچ نشان داد که آماره نسبت درستنماییاساس 

بر اساس اما  .(P،5> 2LRT>22/2) وجود نداردکنکور سراسری  هایآزمون هایسؤال

 برحسبسراسری کنکور  هایآزمون هایسؤالبرخی از آماره آزمون نسبت درستنمایی، 

بودند  داریمعنیهماهنگ  DIFدارای  2تا  5به شرح جداول  جمعیت شناختی هایویژگی

(22/2>P،4< LRT). آشکارسازی  نتایجDIF در  جمعیت شناختی هایویژگی برحسب

 :هستندبه شرح زیر  دستیابی به اهداف پژوهش قالب
                                                           
1. Mazor 

2. Clauser 

3. Normal Ogive Harmonic Model 

4. Tanaka 

5. Likelihood Ratio Test 
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 یهاگروهبرگزاری آزمون و  هایسالجنسیت،  برحسب DIFآشکارسازی نتایج  

 .استارائه شده  5در جدول  آزمایشی

 1810تا  1831 هایسالجنسیت و گروه آزمایشی در  برحسب یهاسؤالنتایج تحلیل  .2جدول 

 جمع درصد
 سال 5378 5377 5375 5352

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد گروه آزمایشی

52٪ 73 
 ریاضی 4 5 52 7 55 52 5 52

 جمع 53 57 58 52

54٪ 45 
 علوم تجربی 3 7 3 2 8 2 8 5

 جمع 55 5 53 52

53٪ 52 
 علوم انسانی 5 5 3 5 4 5 5 5

 جمع 3 2 2 3

7٪ 54 
 هنر 3 5 4 5 5 5 2 8

 جمع 4 2 3 55

52٪ 55 
 زبان 5 4 5 2 4 4 3 7

 جمع 2 7 2 55

53٪ 525 
 جمع کل 32 42 23 28

 آزمون یهاسؤالدر  DIFدرصد  5٪ 55٪ 54٪ 58٪

مرتبط با  DIF یهاسؤالتعداد  ،درمجموع ،شودیممالحظه  5جدول که در  طورهمان

 75و  77 هایسالدرصد، در  52کمتر از  78در سال  موردمطالعه هایآزمونجنسیت در 

تعداد  هرسال کهدرحالی، درصد است 52کمتر از  5352سال  درصد و در 52کمتر 

 تقریباً یکنواخت صورتبه نسبت به سال قبل موردمطالعهدر دروس  DIF یهاسؤال

که رشته ریاضی با  دهدیمهم نشان  هارشتهکنش افتراقی در نسبت  است. افزایش یافته

دارد و را  جنسیت متغیر برحسب آزمون یهاسؤالبیشترین میزان کنش افتراقی 52٪

و هنر  (٪52زبان )، (٪53) یانسان، علوم (٪54) یتجربعلوم  یهارشتهبه ترتیب  بعدازآن

 موردمطالعه هایآزمون سؤال در میزان کنش افتراقی ،میانگین طوربه. اندگرفتهقرار  (7٪)

 .است ٪53 سال متوالی 4برای متغیر جنسیت  برحسب
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دو استان با زبان یک که با هدف مقایسه  ،استان برحسب DIFنتایج آشکارسازی 

 .شودیممالحظه  3در جدول و  ه استانجام شد متفاوت

 1810تا  1831 هایسالاستان و گروه آزمایشی در  برحسبل سؤانتایج تحلیل  .8جدول 

 جمع درصد
 سال 5378 5377 5375 5352

 آذربایجان اصفهان آذربایجان اصفهان آذربایجان اصفهان آذربایجان اصفهان گروه آزمایشی

3٪ 57 
 ریاضی 5 5 5 3 2 3 4 4

 جمع 3 4 3 7

4٪ 52 
 علوم تجربی 5 5 5 2 5 5 3 4

 جمع 3 5 3 8

2٪ 2 
 علوم انسانی 5 2 5 2 2 5 5 5

 جمع 5 5 5 5

3٪ 5 
 هنر 2 2 5 2 2 3 5 4

 جمع 2 5 3 2

5٪ 3 
 زبان 5 2 2 2 2 5 2 2

 جمع 5 2 5 2

3٪ 25 
 جمع کل 7 5 55 55

 DIF یهاسؤالدرصد  5٪ 5٪ 3٪ 2٪

)زبان( در اخذ دیپلم بین استان  ل را درسؤامیزان شیوع کنش افتراقی  3جدول 

تعداد  .دهدیمنشان  برگزاری آزمون هایسالمختلف امتحانی به تفکیک  یهاگروه

 2 از کمتر 75تا  78 هایسالدر  موردمطالعه هایآزمونمرتبط با استان در  DIF یهاسؤال

 نیز موردبررسی مؤلفهدر این  کهدرحالیدرصد است،  52کمتر از  5352درصد و در سال 

مرتبط با  DIFالبته نرخ  .اندیافتهافزایش  موردمطالعهدر دروس  DIF یهاسؤاله هرسال

درصد کنش  کمتر است.بسیار نسبت به جنسیت  موردمطالعه هایآزمون یهاسؤالدر زبان 

که بیشترین  دهدیم)زبان تکلم( هم نشان  به نسبت رشته و استان آزمون یهاسؤالافتراقی 

 یهارشته بعدازآنو  ٪2در رشته علوم انسانی با  موردمطالعه یهاسؤالمیزان کنش افتراقی 

قرار دارند. میانگین کنش افتراقی  (٪5زبان )و  (٪3)، هنر (٪3) یاضیر، (٪4) یتجربعلوم 

 ٪3 معادل با در چهار سال متوالی )زبان( استان مؤلفه برحسب موردمطالعهسؤال در دروس 

 است.
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عمده  یهامؤلفهیکی از  عنوانبه، (5و  5)مناطق  برحسب DIFنتایج آشکارسازی 

سازمان سنجش آموزش کشور گزینش را بر اساس که اقتصادی -مبتنی بر پایگاه اجتماعی

 ارائه شده است. 4، در جدول دهدیمآن انجام 

سهمیه مناطق و گروه آزمایشی در  برحسبآزمایشی  یهاگروه یهاسؤالنتایج تحلیل  .4جدول 

 1810تا  1831 هایسال

 جمع درصد
 سال 5378 5377 5375 5352

 5 5 5 5 5 5 5 5 گروه آزمایشی

55٪ 25 
 ریاضی 2 2 7 8 5 3 8 52

 جمع 55 52 55 32

2٪ 55 
 علوم تجربی 5 3 5 5 4 2 5 7

 جمع 4 3 4 11

52٪ 55 
 علوم انسانی 5 5 5 5 2 5 5 3

 جمع 3 3 5 5

2٪ 54 
 هنر 4 2 5 5 5 2 4 5

 جمع 4 3 5 2

2٪ 52 
 زبان 2 5 2 5 2 2 2 5

 جمع 5 5 2 8

7٪ 554 
 جمع کل 54 52 53 25

 آزمون یهاسؤالدر  DIFدرصد  2٪ 8٪ 2٪ 53٪

مرتبط با منطقه در  DIF یهاسؤالتعداد  ،شودیممشاهده  4جدول که در  طورهمان

کمتر از  5352درصد و در سال  52 از کمتر 75تا  78 هایسالدر  موردمطالعه هایآزمون

در  5352در سال  الخصوصعلی DIF یهاسؤالافزایش  نیز مؤلفهدر این  درصد است. 52

به نسبت سهمیه  آزمون یهاسؤالدرصد کنش افتراقی  مشهود است. موردمطالعهدروس 

در رشته ریاضی  آزمون یهاسؤالکه بیشترین میزان کنش افتراقی  دهدیممناطق هم نشان 

 (٪2)و زبان  (٪2هنر )، (٪2) یتجرب، علوم (٪52) یانسانعلوم  یهارشته بعدازآنو  ٪55با 

)پایگاه  منطقه مؤلفه برحسب موردمطالعه یهاسؤالقرار دارند. میانگین کنش افتراقی 
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که مالحظه  طورهمانهمچنین است.  ٪7 معادل بادر چهار سال متوالی  اقتصادی(-اجتماعی

 مشهودی ندارد. تفاوت مناطق در DIF نرخ شودیم

آزمایشی کنکور  مختلف یهاگروهدر  موردمطالعه هایآزمون یهاسؤالنتایج تحلیل 

 2در جدول  5352تا  5378 هایسالر د جمعیت شناختی هایویژگی برحسب سراسری

 .شودیمحظه مال

  امتحانی یهاگروهدر  موردمطالعه هایآزمون یهاسؤالنتایج تحلیل  .5جدول 

 1810تا  1831 هایسالدر  جمعیت شناختی هایویژگی برحسب

 5378 5377 5375 5352 جمع درصد
 سال

 مؤلفه
 گروه امتحانی

 جنسیت 53 57 58 52 73 52٪

 منطقه 55 52 55 55 22 ٪55 گروه ریاضی

 استان 3 4 3 7 57 4٪

 جنسیت 55 52 53 52 22 52٪

 منطقه 4 3 4 52 55 ٪2 گروه علوم تجربی

 استان 3 5 3 8 52 2٪

 جنسیت 3 2 2 3 52 53٪

 منطقه 3 3 5 2 55 ٪52 گروه علوم انسانی

 استان 5 5 5 5 2 2٪

 جنسیت 4 2 3 55 54 5٪

 منطقه 4 3 5 2 52 ٪2 گروه هنر

 استان 2 5 3 2 5 3٪

 جنسیت 2 7 7 55 35 55٪

 منطقه 5 5 2 8 52 ٪2 گروه زبان

 استان 5 5 5 2 4 5.4٪

در بیشتر  موردمطالعهنشان از افزایش میزان کنش افتراقی در دروس  2جدول  

 یهاسؤالتعداد  5352و  5375در سال  کهطوریبهدر گذر زمان دارد،  آزمایشی یهاگروه

تا  5378 سال از گروه ریاضی یهاسؤالنتایج تحلیل بیشتری دارای کنش افتراقی هستند. 
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به ترتیب در س واین در در هاسؤال آماری بیشترین میزان سوگیریکه  دهدیمنشان  5352

گروه  یهاسؤالنتایج تحلیل  است. ٪4با  و استان ٪55با سهمیه مناطق ، ٪52با  جنسیت

در دروس  هاسؤال DIFبیشترین میزان نشان داد که  5352تا  5378 سال از علوم تجربی هم

 ٪2با  و استان ٪2 باسهمیه مناطق ، ٪52با  های جنسیت -به ترتیب در مؤلفه موردمطالعه

 برحسب سؤال بیشترین میزان کنش افتراقی طورکلیبهدر گروه علوم انسانی  هستند.

تحلیل نتایج  .بوده است ٪2استان با  سرانجام در و ٪52، سپس منطقه با ٪53جنسیت با 

 یهاگروهشبیه به سایر  تقریباً در رشته هنر DIFجهت آشکارسازی  لجستیکرگرسیون 

بیشترین میزان کنش افتراقی  گروه هنر، موردمطالعهدر دروس  طورکلیبه. آزمایشی است

شترین میزان کنش افتراقی بی است. ٪3و استان با  ٪2، سپس منطقه با ٪5جنسیت با  متغیردر 

و استان با  ٪2، سپس منطقه با ٪55ر جنسیت با در متغیزبان گروه  موردمطالعهدر دروس 

 .است 5.4٪

بودند، شامل  دارمعنیهماهنگی که  DIFاثر برای مقادیر  یهااندازهسرانجام، مقادیر 

کمتر از  موردمطالعه یهاسؤالبرای همه  هاآن( ناگلکرک بود که مقادیر 5Rضریب تبیین )

در حد  53/2اثر حدود  یهااندازه( مقادیر 5558) 5نظر زومبو و توماس بنا بربودند.  25/2

اعالم کرد که  توانیم، بنابراین شوندیممتوسط و مقادیر نزدیک به صفر ناچیز محسوب 

در پژوهش حاضر بسیار  موردمطالعه یهاسؤالدر  دارمعنی DIFاثر  یهااندازهمقادیر 

 ناچیز هستند.

 بحث

 سازمان سراسری هایآزمون در سؤال افتراقی کنش بررسی پژوهش حاضر،هدف از 

پژوهش نشان  هاییافته بود. جمعیت شناختی هایویژگی برحسب کشور آموزش سنجش

 موردمطالعهمتغیر جمعیت شناختی در هر سه  موردمطالعه هایآزمون یهاسؤال که داد

 DIFبیشترین نرخ  کهطوریبه ،هستندکم  DIF یهاسؤالدرصد  اما هستند، DIFدارای 

نیز  شدهمحاسبهاثر  یهااندازهدرصد است، این در حالی است که  52کمتر از  شدهمشاهده

                                                           
1. Thomas 
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سودار در  یهاسؤالقطعی هستند. بنابراین شانس وجود  (2R<25/2) بسیار ناچیز

 . همچنینباشدکم  ممکن است بسیار بر اساس قضاوت نهایی کنکورهای سراسری

 منطقه یهامؤلفهمرتبط با جنسیت نسبت به سایر  DIFسهم  پژوهش نشان داد که هاییافته

 2در هر که  دهدیماین یافته نشان  .استبیشتر  )زبان( و استان اقتصادی(-)پایگاه اجتماعی

 .افتراقی مرتبط با جنسیت، منطقه و زبان استرشته امتحانی به ترتیب بیشترین میزان کنش 

 موردمطالعهدروس آزمایشی،  یهاگروهدر میان  پژوهش نشان داد که هاییافتههمچنین 

 یهاسؤالو گروه زبان دارای کمترین نرخ  DIF یهاسؤالدارای بیشترین ریاضی  گروه

DIF  یهاآماره در گروه زبان است. هاسؤالنشانگر دقت بیشتر طراحی  نوعیبهاست که 

امتحانی  یهارشتهسال متوالی در تمام  4میانگین در طی  طوربه ،دهدیمنشان  آمدهدستبه

اما این جنسیت دارای کنش افتراقی هستند،  متغیر ازلحاظ سراسری کنکور یهاسؤال 53٪

پژوهش  هاییافتهسرانجام  .است ٪7منطقه  متغیرو در  ٪3استان  متغیرآماره در رابطه با 

نرخ  5352تا  5378ال از س موردمطالعه هایآزموندر  DIF یهاسؤالنشان داد که نرخ 

 5352سال در  موردمطالعه هایآزمونمخصوصاً در  DIFنرخ افزایش صعودی دارد. 

 مشهود است.

( 5222لویس ) مطالعاتبا  جمعیت شناختی هایویژگیمنظر تحقیق حاضر از  هاییافته

 یهاسؤالجنسیت در کنش افتراقی  متغیردر مطالعه  شدهحاصل هاییافته همسو است.

 با بخشی از و( 4525) و همکاران امیریان ،(2525) همکاران و گسان با تحقیقآزمون 

و دودین  ،(5225) شعبانیو  رضایی، (2552) عبدالعزیز ،(2552) احمدیو  براتی هاییافته

اثر جنسیت و نژاد بر کنش  بای را در رابطه اتکه تحقیق( 5222) تاکاالو  (5227) انابی

جنسیت و  تأثیر برمبنی  (5225) و ولز بارنز هاییافته با و، انددادهانجام ل سؤاافتراقی 

 .ستاو سهمدانشگاه ماساچوست  دردر کنش افتراقی  (نژاد) قومیت

به  آزمون یهاسؤالکه میزان کنش افتراقی در  دهدیمیافته دیگری از این تحقیق نشان 

علوم انسانی و تجربی بیشتر از  یهارشتهدیگر در  متغیر 5زبان( برخالف استان ) متغیرلحاظ 

در آن دخیل دانست. این یافته تحقیق  توانیمزبان را  یهاسازه تأثیراست که  هارشتهسایر 

( و لوک هاردینگ 5253) و همکاران یونگ(، 5254شاموگام و الن ) هاییافتهبا  نوعیبه
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 هاییافتهسرانجام همسو است.  زبان در کنش افتراقی سؤال مؤلفه یرتأثلحاظ به ( 5255)

شدت سوگیری آماری بسیار مقادیر نشان داد که  DIFتحلیل اندازه اثر مربوط به مقادیر 

به  همخوانی دارد. (5254) و همکاران امیریان، این یافته کامالً با نتایج پژوهش هستندناچیز 

رسیدن به مقادیر بزرگ اندازه اثر  یاسمقبزرگو  سازسرنوشت هایآزموندر  رسدیمنظر 

DIF  ،همچنین  این ادعا هنوز مستلزم پژوهش بیشتری است. هرحالبهاحتمال کمی دارد

در  DIF نرخ نشان نداد و تقریباً 5و یا  5منظمی را نسبت به منطقه  DIFپژوهش حاضر 

 .مشاهده شد میزانیکهر دو منطقه به  تناوبی در صورتبهمختلف  هایسال

ممکن است در  تیجمعیت شناخ هایویژگی برحسب DIFدالیل احتمالی وقوع 

نسبت به  کنکور سراسری نهفته باشد که باعث سوگیری هایسؤالطراحی محتوای 

مثال اگر پسران با  طوربه. شودمیجنسیت، زبان و یا پایگاه اجتماعی و اقتصادی خاصی 

مثال یک ورزش که بیشتر مختص پسران است( بیشتر از  طوربهمحتوای سؤال خاصی )

بهتر خواهد بود و بالعکس دختران در  هاآندختران آشنا باشند، درک آن سؤال برای 

با توای یک سؤال برای قومیتی مشکل خواهند داشت و یا اگر محدرک محتوای آن سؤال 

نسبت به  موجب سوگیری سؤال تواندمی، این امر باشد قوم دیگراز  ترمشکل زبانی متفاوت

باشد که  و یا تجاربی هافعالیتچنین اگر محتوای سؤال شامل کلمات، شود. هم آن قومیت

، این محتوا نسبت به دنآشنا باشبا آن  بیشترقشری با پایگاه اجتماعی و اقتصادی باالتر 

در پژوهش  کهازآنجاییالبته  سوگیری دارد. ترپاییناقشاری با پایگاه اجتماعی و اقتصادی 

 موردبررسیدر دو منطقه  DIF برگزاری کنکور، نرخ هایسالحاضر با در نظر گرفتن 

پایگاه اجتماعی و اقتصادی در در مورد نقش  طورقطعبه تواننمیاست،  میزانیکتقریباً به 

. البته هنوز اختالف این دو طقه و سوگیری قطعی نسبت به یک منطقه بحث کرداین دو من

و نقش مناطق  DIFآینده  هایپژوهشموضوع جذابی برای  تواندمی 3منطقه با منطقه 

که قبالً نیز اشاره شد، قضاوت نهایی در  طورهمان رفتههمروی باشد.رابطه این محروم در 

گروهی از متخصصان موضوع درسی و  مستلزم تشکیل هاییسوگیریمورد وجود چنین 

پژوهش حاضر بتوانند در مورد  هاییافتهکه با در دست داشتن  استطراحی سؤال 

 هاییافتهبا توجه به  البته .قضاوت نهایی داشته باشند کنکور سراسری هایسؤالسوگیری 
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در قضاوت نهایی برای  DIFهمچنان باید ناچیز بودن مقادیر اندازه اثر  پژوهش حاضر،

در مورد سوگیری  بسیار زیاد حکم نهایی بااحتیاطو  قرارگرفته مدنظراعالم سوگیری سؤال 

 .صادر شود سؤال

در بررسی میزان کنش افتراقی بر  توانمیتحقیق حاضر را  هایمحدودیت ازجمله 

در رابطه با  هاآزمودنی ی ازاطالعات کهازآنجاییمنطقه و استان دانست.  متغیرهایاساس 

به اصفهان  متفاوت از یاستان عنوانبهوجود نداشت؛ بنابراین آذربایجان  هاآنتکلم زبان 

 طوربه تواننمی ذکرشده هایاستاندر نظر گرفته شد، هرچند که در  لحاظ زبان تکلم

، اما در این مورد اکثریت و طیف در نظر گرفته شد. در یافتدستکامل به این هدف 

این دو منطقه  ،5و  5در منطقه  کنندگانشرکتبا توجه به تعداد متناسب مورد منطقه هم 

 که اشاره شد طورهمانالبته در نظر گرفته شد،  DIFمتغیر گروهی برای  عنوانبه

و مقایسه آن با سایر مناطق  3منطقه  در کنندگانشرکتنیز متناسب با تعداد  هاییپژوهش

 .است موردنیاز

در  DIFدارای  هایسؤالکه  شودمیپژوهش حاضر پیشنهاد  هاییافتهبر اساس  

خبرگان و متخصصان موضوعی و محتوایی  هایپانلدر  موردمطالعه هایآزمون

 موردمطالعهجمعیت شناختی  هایویژگیکه نسبت  هاییسؤالقرار گیرند و  موردمطالعه

نسبت به مشخص شوند. بعالوه عواملی که در طراحی سؤال  ،سوگیری محتوایی دارند

و در  شدهمشخص شوندمی هاییسوگیریباعث ایجاد چنین  جمعیت شناختی هایویژگی

برای مطالعه بیشتر نیز پیشنهاد  ضمناً قرار گیرند. مدنظرکنکور سراسری  هایسؤالطراحی 

روس عمومی و سایر دروس تخصصی کنکور سراسری به لحاظ د هایآزمون شودمی

DIF قرار گیرند تا و مقایسه موردبررسی جمعیت شناختی هایویژگی برحسب DIF در 

 .گیردقرار  موردبررسی تریجامع طوربهسراسری  هایآزمون
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