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چکیده
این مطالعه قصد داشت تا در آزمون بزرگی چون کنکور کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی در ایران،
سواالتی که شامل کنش افتراقی جنسیتی باشند را با استفاده از دو نمونه از کاربردی ترین و مفید ترین روشها
(رگرسیون لجیستیک و منتل-هنسزل) پیدا کند .به عالوه ،یک تحلیل محتوایی از سواالت پیدا شدهی شامل
کنش افتراقی انجام شد تا منابع زبانی چنین سوگیریهایی مشخص شوند .دادهها از پایگاه دادههای سازمان
سنجش ایران به دست آمد .پاسخنامههای  3309زن و  920مرد در کنکور سال  3100برای یافتن سواالتی که
شامل رفتارهای انحرافی بودند بررسی شدند .نتایج حاصل از روش رگرسیون لجستیک نشان داد که هشت
سوال شامل کنش افتراقی بودند .چهار سوال از این سواالت به نفع آقایان و چهار سوال هم به نفع خانمها
سوگیر بودند .یازده سوال توسط روش منتل-هنسزل به عنوان سواالت شامل کنش افتراقی شناخته شدند که
شش مورد از آنها به نفع آقایان و پنچ مورد به نفع خانمها سوگیری داشتند .تحلیل محتوایی سواالت شامل
کنش افتراقی ،هیچ دلیل زبانی خاصی را برای رفتار افتراقی سواالت نشان نداد.

واژگان کلیدی :سوگیری جنسیتی ،کنش افتراقی سوال ،رگرسیون لجیستیک ،منتل-هنسزل،
کنکور کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی ،عدالت آزمون

 .0دانشیار آموزش زبان انگلیسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
(نویسنده مسئول) mestaji74@gmail.com
 .3کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی ،دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران،
ایران.
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مقدمه
عدالت آزمون که در حوزهی آزمونسازی به عنوان یک مسئلهی مهم روانسنجی و
آموزشی شناخته میشود (کمیلی ،)311۲ ،0توسط استانداردهای آزمونهای آموزشی و
روانشناسی بدین گونه تعریف شده است :عدم وجود هرگونه سوگیری در فرآیندهای آزمون
مانند طراحی آزمون ،توسعهی آزمون ،برگزاری آزمون ،و مراحل نمرهدهی (ایایآرای،
ایپیای ،و انسیامای .)0777 ،3آزمونی که از نظر ویژگیهای آماری و روانسنجی نامربوط
به هدف آزمون نسبت به یکی از دو گروه شرکتکنندگان سوگیری نشان دهد به عنوان
یک آزمون سوگیر شناخته میشود (آنگوف.)0772 ،2
در بسیاری از کشورها مانند ایران ،کره ،و ژاپن ،راهیابی به دانشگاههای سراسری منوط
به قبولی در آزمون ورودی دانشگاه است و با توجه به اینکه ظرفیت دانشگاههای سراسری
محدود میباشد منطقی است که افراد شایسته تر به این دانشگاهها راه پیدا کنند .در سیاست
آموزشی این چنینی نقش یافتن و حذف سوگیری آزمون بسیار مهم و قابل توجه است .به
طور عمده ،سواالت آزمون درصورتی سوگیر میشوند که منابع دشواری آنها با توانایی
مشخص مورد سنجش آزمون ارتباطی نداشته باشند و این عوامل نامربوط بر عملکرد
شرکتکنندگان آزمون تاثیر بگذارند (آنگوف .)0772 ،این عوامل نامربوط شامل عواملی
نظیر جنسیت ،پیشینهی آموزشی ،سن ،و ملیت هستند .نوربخش ( )02۳7و خدایی ()02۳۳
نیز عواملی چون پیشینهی فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی خانوادگی را موثر در تفاوت
موفقیت تحصیلی افراد میدانند .بنابراین ،در صورتی آزمون سوگیر است که سواالت آن
بیشتر از هدف اصلی خود ،در حال سنجش این عوامل نامربوط باشند .اگر دو گروه متفاوت
از شرکتکنندگان آزمون به صورت منظم و مشخصی در عملکردشان تفاوت نشان دهند،
منابع این تفاوت باید به صورت کامل مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند .چرا که این منابع
تهدیدی بالقوه برای اعتبار تفاسیر نمرات آزمون به شمار میروند (بیرجندی و امینی.)3119 ،
الزم به ذکر است که عدالت آزمون میبایست برای شرکتکنندگان برقرار شود
تا تفاسیر نمرات آزمون معتبر باشند .کنش افتراقی ( )DIFزمانی اتفاق میافتد که احتمال
پاسخگویی صحیح به سوال در دو گروه شرکتکنندگان با توانایی برابر ،متفاوت باشد
1. Camili
2. AERA, APA, & NCME
3. Angoff
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(کمیلی و شپارد .)077۱ ،0وجود کنش افتراقی به این معنی است که عوامل مربوط به
عضویت در گروهی خاص ،احتمال پاسخ صحیح را تحت تاثیر قرار میدهند و بنابراین
ارزیابی عادالنه را تهدید میکنند .به همین علت ،غربالگری  DIFبخشی ضروری در
توسعهی آزمون است ،و با توجه به تاثیر منفی سواالت دارای  DIFبر افراد شرکتکننده،
اهمیت این غربالگری نمیتواند کوچک شمرده شود (پائه .)311۱ ،3در حقیقت وجود DIF

یک شرط الزم برای سوگیری است ولی کافی نیست (مکنامارا و روور .)311۲ ،2از آنجائی
که روشهای یافتن DIFبراساس مقایسهی گروههایی با توانایی برابر اجرا میشوند ،مقدار
بزرگی از  DIFنشان میدهد که سوال مورد نظر درحال سنجش موارد اضافی است که
کارکردشان در یک گروه نسبت به گروهی دیگر متفاوت است (آنگوف0772 ،؛ کمیلی و
شپارد077۱ ،؛ روسوس و استات .)077۲ ،۱در حال حاضر چهار روش برای تشخیص DIF

استفاده میشود :مانتل هانسزل ،سیبتست ،رگرسیون لجستیک و نظریه پاسخ سوال (.)IRT
یکی از معروفترین روشهای تشخیص  DIFمنتل -هنسزل است که به طور گستردهای
در مطالعات  DIFمورد استفاده قرار گرفته است (هلند و تایر .)07۳۳ ،0در این روش DIF

با استفاده از جدول سهگانه توافقی تشخیص داده میشود .یکی دیگر از روشهای
اندازهگیری  ،DIFرگرسیون لجستیک است که تاثیر گروه در سواالت دو جانبه (که به
صورت پاسخ صحیح یا غلط نمره داده میشوند) را مورد بررسی قرار میدهد (سوامیناتان و
راجرز .)0771 ،۲همچنین برای سواالت چندجانبه هم میتوان از این روش استفاده کرد (فرنچ
و میلر .)077۲ ،9دلیل دیگر برای محبوبیت رگرسیون لجیستیک این است که اجازه میدهد
مدلسازی  DIFهماهنگ و ناهماهنگ نسبت به روش  IRTکمتر نیاز به محاسبات پیچیده
داشته باشد .بررسی عدالت آزمون در کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان
انگلیسی برای شرکتکنندگان بسیار مهم است چون تاثیر بسزایی بر آیندهی آنها میگذارد.
همهی شرکتکنندگان میخواهند مطمئن باشند این توانایی آنها است که مورد ارزیابی
1. Camili & Shepard
2. Pae
3. Mcnamara & Roever
4. Roussos & Stout
5. Holland & Thayer
6. Swami Nathan & Rogers
7. French & Miller
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قرار میگیرد و هیچ عامل دیگری در کار نیست .مطالعهی حاضر با استفاده از روش های
منتل-هنسزل و رگرسیون لجیستیک قصد داشت تا در قسمت زبان عمومیکنکور سراسری
کارشناسی ارشد رشتهی آموزش زبان انگلیسی سواالتی را که شامل کنش افتراقی نسبت به
گروه جنسی خاصی (زن یا مرد) میباشند پیدا کند .به طور خاص ،بخش عمومیزبان
انگلیسی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی ایران برای DIF
جنسیت مورد بررسی قرار گرفت تا در مورد عدالت آزمون اطمینان حاصل شود و منابع
سوگیری آزمون (در صورت وجود) شناسایی شوند.
مطالعات متفاوتی در حوزه ی آزمونسازی زبان وجود دارد که هدفشان ایجاد شرایط
عادالنه در آزمونها و جلوگیری از سوگیری آن ها بوده است .در مطالعات آزمونسازی
زبان ،تحقیقات زیادی وجود  DIFرا در میان گروههای مختلف جنسی مورد بررسی قرار
دادند .برای مثال ،رایان و بکمن )0773( 0مطالعهای را برای یافتن کنش افتراقی جنسیتی
) (gender DIFدر آزمونهای تافل ) (TOEFLو اف سی ای) (FCEترتیب دادند .آنها
متوجه شدند که مردان و زنان تفاوت معنیدار خاصی در عملکردشان در پاسخگویی به
سواالت از خود نشان ندادند .وینر و لوخل )0779( 3هم اظهار داشتند که بخشهای درک
مطلب آزمون تافل اساساً از نظر جنسیتی کنش متفاوت خاصی را نشان نمیدهند .همچنین
لین و وو )3112( 2در تحقیق خود در مورد آزمون  EPTدر چین ،به نتایج مشابهی رسیدند
و هیچ کنش افتراقی جنسیتی را تشخیص ندادند .به هر حال ،نتایج متفاوتی هم توسط
محققان دیگر به دست آمد .برای مثال کارلتون و هریس )0773( ۱از روش های منتل-هنسزل
و رگرسیون لجیستیک برای یافتن  DIFاستفاده کردند و نتایج تحقیقشان نشان داد که زنان
نسبت به مردان در پاسخگویی به سواالت مربوط به زیباییشناسی و روابط انسانی موفقتر
عمل کردند .ولی در پاسخگویی به سواالت علمیتر و موارد اجرایی ،زنان عملکرد ضعیفتری
نسبت به مردان داشتند .آزمون  SATهم از لحاظ کنش افتراقی جنسیتی توسط محققان
دیگری مانند الرنس ،کرلی و مک هیل )077۳( 0و الرنس و کرلی ( )07۳7مورد بررسی
واقع شد .آنها از روش استانداردسازی برای یافتن  DIFاستفاده کردند و متوجه شدند که
1. Ryan & Bachman
2. Wainer & Luckele
3. Lin & Wu
4. Carlton & Harris
5. Lawrence, Curly, & McHale
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در سواالت مربوط به خواندن متون فنی ،زنان به صورت قابل توجهی کمتر از همتایان
مردشان موفق هستند.
کنولی )3112( 0تحقیقی را انجام داد که کارشناسان را در مورد قضاوتهای نا به جا در
مورد وجود سواالت  DIFو پیشبینی آنها هشدار میدهد (همانطور که در رضایی و
شعبانی 02۳۳ ،نقل شده است) .او به ما پیشنهاد میکند که روی نظرات شخصی کارشناسان
در مورد مطالعات یافتههای سوگیری خیلی حساب نکنیم .همانطور که رضایی و شعبانی
( )02۳۳گزارش کردند مهم ترین نکته در پیشنهاد کنولی ( )3112این است که اگر مردان و
ز نان به صورت متفاوتی به سوال پاسخ دادند ،این به این معنی نیست که  DIFوجود دارد و
یا اینکه سوگیریاش مشخص است.
در ایران مطالعاتی وجود دارد که عواملی چون جنسیت ،رشتهی دانشگاهی ،سن و غیره
را به عنوان متغیر اصلی شان قرار دادهاند .این مطالعات توسط محققانی انجام شده است که
آزمونهایی مثل آزمون مهارت زبان دانشگاه تهران ) (UTEPTرا بررسی نمودهاند (علوی
و کرمی3101 ،؛ کرمی3100 ،؛ امیریان3103 ،؛ رضایی و شعبانی.)02۳۳ ،
برای مثال امیریان ( )3103از روشهای منتل-هنسزل و رگرسیون لجیستیک برای یافتن
 DIFجنسیتی در میان سواالت آزمون  UTEPTاستفاده کرد .شرکتکنندگان در این
مطالعه  ۳77مرد و  ۲00زن بودند که به ترتیب به عنوان اعضای گروه مرجع و کانونی در نظر
گرفته شدند .او برای اجرا کردن روش منتل-هنسزل از برنامهی دیفاز ) (DIFASاستفاده
نمود و برای اجرا کردن رگرسیون لجیستیک ،برنامهی اسپیاساس ناگلکرک
) (Nagelkerke’s SPSS Syntaxرا به کار برد .از میان  011سوال ،طبق نتایج منتل-
هنسزل 20 ،سوال  DIFرا نشان دادند .اگرچه ،هیچ کدامشان نوع ( Cمقدار بزرگ) از DIF
را نشان ندادند .همهی آن سواالت یا دارای مقدار بیاهمیت یا متوسط  DIFبودند .نتایج
رگرسیون لجیستیک هم نشان دادند که  37سوال شامل DIFبودند که  30عدد از آنها
هماهنگ و  ۱عدد از آنها ناهماهنگ بودند.
مفاهیم  DIFهماهنگ و ناهماهنگ توسط ملنبرگ )07۳3( 3تعریف شدDIF :

هماهنگ در صورت عدم وجود تعامل بین عضویت گروه و سطح توانایی وجود دارد؛ و
1. Conoley
2. Mellenbergh
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درصورتی سوال  DIFناهماهنگ است که رابطهای بین عضویت در گروه و سطح توانایی
وجود داشته باشد (همانطور که در سوامیناتان و راجرز 0771،آمده است) در واقع تمامی-

سواالت در سطح  Aبودند یعنی دارای مقدار جزئی از  DIFبودند که این موضوع نشان
میدهد این آزمون سوگیر نبوده است.
در مطالعهی دیگری در مورد آزمون  ،UTEPTکرمی( )3100گزارش داد که از 07
سوال شامل  DIFکه توسط روش  IRTشناسایی شده بودند  9سوال به نفع مردان سوگیری
داشتند ،در حالیکه  03سوال به نفع شرکتکنندگان زن سوگیری داشتند.
با توجه به تحلیل محتوایی سواالت شامل  ،DIFباید توجه داشت که در مطالعات
بینالمللی توجه بسیار کمیبه منابع احتمالی  DIFشده است و مطالعات اندکی به کشف این
منابع پرداختند (به عنوان مثال اللوف ،همبلتون و سیرسی .)0777 ،0اشمیت ،هلند و دورانز

3

( )0773سه دلیل برای این واقعیت بیان کردند .اوالً ،آنها متوجه شدند که مطالعات DIF

همچنان نوپا هستند .تا این لحظه ،تمرکز اصلی تحقیقات بر تکنیکها و روشهای آماری
تشخیص  DIFبوده است .دوم اینکه ،تشخیص  DIFبرای گروههای مختلف منجر به
نظریههای پیشداورانه در مورد سواالت شامل  DIFمیشود .سوماً ،بررسی منابع  ،DIFکار
بسیار پیچیدهای است ،چرا که احتمال بودن همزمان بیش از یک دلیل برای یک سوال شامل
 DIFوجود دارد .در اینجا ،به برخی از مطالعاتی که محتوای سواالت شامل  DIFرا تجزیه
و تحلیل کردهاند اشاره شده است .به عنوان مثال کونان و وینستین-شر )0771( 2با استفاده از
روش های  IRTمطالعهای را در بین دو گروه زبان مادری و جنسیتی در یک آزمون تعیین
سطح زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه انجام دادند و همچنین سواالت شامل  DIFرا از
نظر علتهای زبانی پشت سوگیری آنها بررسی کردند .از مجموع  2۲سوال شامل DIF
شناسایی شده ،توانستند برای علتهای زبانی  33سوال فرضیه بسازند در حالی که هیچ
نظریهای برای  0۱سوال باقیمانده وجود نداشت .در یک مطالعهی دیگر ،امیریان ( )3103هیچ
منبع زبانی خاصی را برای سواالت شناسایی شدهی شامل  DIFدر آزمون  UTEPTیافت
نکرد.

1. Allalouf, Hambleton, & Sireci
2. Schmitt, Holland, & Dorans
3. Kunnan, & Weinstein-SHR
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این مطالعه قصد داشت تا با استفاده از دو روش آماری منتل-هنسزل و رگرسیون
لجیستیک سواالت بخش زبان عمومیانگلیسی آزمون سراسری کارشناسی ارشد رشته ی
آموزش زبان انگلیسی در سال  3100را از لحاظ عدالت آزمون مورد بررسی قرار دهد .با
توجه به اهداف پژوهش ،سواالت تحقیق این مطالعه به شرح ذیل مطرح شدند:
 .0آیا سواالت بخش زبان عمومیانگلیسی آزمون سراسری کارشناسی ارشد رشتهی
آموزش زبان انگلیسی نشان دهنده ی مقدار قابل توجهی از ( DIFکنش افتراقی سوال) به
نفع گروه جنسی خاصی از شرکتکنندگان (مردان یا زنان) هستند؟
 .3آیا نتایج روشهای آماری به کارگرفته شده برای یافتن  DIFکه همان روشهای
منتل هنسزل و رگرسیون لجیستیک هستند ،با هم مطابقت دارند؟
 .2آیا تحلیل محتوایی سواالت شامل  DIFپیدا شده ،نشان دهندهی وجود سوگیری در
آزمون سراسری کارشناسی ارشد رشتهی آموزش زبان انگلیسی است؟

روش پژوهش
دادههای مورد نیاز برای مطالعهی حاضر به صورت تصادفی از طریق پاسخنامههای  3703نفر
از داوطلبان ایرانی آزمون کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشتهی آموزش زبان انگلیسی
سال  3100جمعآوری شد .برای رسیدن به اهداف این مطالعه ،شرکتکنندگان به ترتیب بر
اساس جنسیت به دو گروه تقسیم شدند :گروه مردان به عنوان گروه کانونی و گروه زنان به
عنوان گروه مرجع در نظر گرفته شدند .گروه مردان شامل  920نفر ( ۳7/3۱درصد) و گروه
زنان شامل  3309نفر ( 90/00درصد) بودند .شرکتکنندگان آزمون کنکور سراسری
کارشناسی ارشد رشتهی آموزش زبان انگلیسی کسانی بودند که مایل به ورود به دانشگاههای
دولتی ایران بودند که در سطح کارشناسی ارشد در رشتهی آموزش زبان انگلیسی
برنامههایشان را ارائه میکنند .عالوه بر این ،سه زبانشناس متخصص در این مطالعه کمک
کردند و سواالت شامل  DIFشناسایی شده در قسمت زبان عمومیآزمون را از لحاظ
محتوایی تجزیه و تحلیل کردند تا دالیل احتمالی سوگیری سواالت شامل  DIFمشخص
شوند.
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ابزار مورد استفاده در تحقیق حاضر شامل آزمون کنکور سراسری کارشناسی ارشد
رشتهی آموزش زبان انگلیسی و پرسشنامهی محتوایی است .اطالعات آنها به شرح زیر ارائه
میشود:
آزمون کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشتهی آموزش زبان انگلیسی آزمونی است
که هر سال در ایران برگزار میشود تا دارندگان مدرک کارشناسی را که مایل به پذیرش
در دانشکدههای زبان انگلیسی دانشگاههای ایران میباشند مورد ارزیابی قرار دهد .این
آزمون برای ارزیابی دانش زبان عمومیو تخصصی دانشجویانی که مایل به پذیرش در دوره
کارشناسی ارشد رشتهی آموزش زبان انگلیسی در دانشگاههای ملی ایران هستند ،طراحی
شده است.
در مطالعهی حاضر تنها بخش زبان عمومیآزمون که شامل  ۲1سوال بود انتخاب شد.
این بخش شامل سه قسمت بود :دستور زبان ( 01سوال) ،واژگان ( 31سوال) ،و درک مطلب
( 31سوال) .همچنین ،تعدادی سوال چهارگزینهای شامل دستور زبان و واژگان در قالب یک
آزمون کلوز ( 01مورد) وجود دارد.
این آزمون نمرهی منفی دارد .یعنی به ازای سه پاسخ نادرست یک پاسخ درست از بین
میرود .به عبارت دیگر ،اگر یک فرد شرکت کننده به سه سوال پاسخ نادرست دهد ،یکی
از پاسخهای صحیح وی حذف خواهد شد .در واقع ،پاسخ ندادن به یک سوال تأثیری در
نمرهدهی آزمون نمیگذارد.
برای انجام بررسی محتوایی ،پرسشنامهای که توسط گرانپایه و کونان ( )3119طراحی
شده ،مورد استفاده قرار گرفت .انتظار میرفت پرسشنامه تعیین کند که آیا آزمون کارشناسی
ارشد آموزش زبان انگلیسی نسبت به جنسیت خاصی سوگیری داشته است یا خیر .پرسشنامه
مقیاس  0تایی معیار لیکرت را شامل میشد که در آن ( 0کامال به نفع)( 3 ،به نفع)( 2 ،نه به
نفع و نه به ضرر)( ۱ ،به ضرر) و ( 0کامال به ضرر) را نشان میدهد .از کارشناسان زبانشناسی
نیز خواسته شد تا شرح دهند که چرا برخی سواالت گروهی را بر دیگری مزیت داده یا به
ضرر آن ها بوده است .به منظور کسب اطمینان از پایداری مقادیر تعیین شده ،پایایی میان
آزمونگر صورت گرفته توسط سه زبانشناس نیز محاسبه گردید.
سازمان سنجش آموزش کشور ایران دادههای مورد نیاز برای این مطالعه را در اختیار
قرار داده است .این سازمان دولتی هرساله مسئولیت برگزاری آزمون ورودی دانشگاههای
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ایران را در مقاطع مختلف بر عهده دارد که کارشناسی ارشد یکی از آنها است .دادهها
بصورت یک فایل  SPSSدریافت شده بود و محقق تغییراتی روی آن اعمال ننموده است.
محقق ،بعد از حصول داده ،آمار توصیفی را با استفاده از  SPSSنسخه  33محاسبه نمود.
نمرات میانگین هر گروه ،نمرات حداقل و حداکثر ،خطای استاندار میانگینها ،و انحراف از
معیار محاسبه گردید.
برای مقایسهی میانگین گروهها ،آزمون تی ) (t-testنمونههای مستقل محاسبه شد .برای
یافتن موارد سوگیری نسبت به جنسیت خاص ،شرکت کنندگان در آزمون بر مبنای جنسیت
به گروه اصلی و مرجع دستهبندی گردیدند .شرکت کنندگان خانم (با کد  )0گروه مرجع و
شرکت کنندگان آقا (با کد  )3گروه اصلی تعیین شدند .دادههای این مطالعه دوجهی است
و به هر پاسخ مثبت  0و هر پاسخ غلط  1تعلق میگیرد .آزمون دهندگان براساس نمرهی کلی
در آزمون زبان عمومی ،با یکدیگر تطبیق داده شدند .سپس تحقیق به بررسی چگونگی
عملکرد گروه های مختلف در هر سوال پرداخت و سواالتی که رفتار متفاوتی از خود نشان
میدادند را شناسایی نمود.
برای شناسایی سواالت شامل  ،DIFمنتل-هنسزل برای هر گروه محاسبه گردید .آمار
منتل-هنسزل را میتوان توسط نرمافزار SPSSسهلالوصول و یا بستهی تخصصیتر
( :DIFASپنفیلد )3101 ،3110 0محاسبه کرد .در این مطالعه برای یافتن DIFمنتل-هنسزل
از ( DIFA 001پنفیلد )3101 ،استفاده شد .با هدف بررسی دادهها از زاویهی دیگر،
رگرسیون لجیستیک به عنوان روش دوم آنالیز DIFمورد استفاده قرار گرفت .برای
محاسبهی رگرسیون لجیستیک در دادههای اسمی ،دستور  SPSSناگلکرک( 3زامبو،2
 )0777استفاده شد .سپس یافتهها با نتایج منتل-هنسزل مقایسه شد تا پایایی یافتههای هر گروه
از آزمون دهندگان تایید گردد .جزییات روشهای بررسی DIFو مراحل آن در بخش بعد
آمده است.
در این تحقیق از دو روش اصلی آنالیز استفاده شد :آنالیز آماری داده و آنالیز محتوایی
داده .آنالیز آماری به وسیله  SPSS 33انجام شد که به بررسی آمار توصیفی ،آزمون تی
نمونههای مستقل ،و همبستگی پیرسون پرداخت .به عالوه روشهای منتل-هنسزل ( )MHو
1. Penfield
2. Nagelkerke’s SPSS
3. Zumbo
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رگرسیون لجیستیک ( )LRبرای شناسایی سوالهای دارای DIFآزمون ورودی کارشناسی
ارشد آموزش زبان انگلیسی استفاده شد .آنالیز محتوایی داده نیز توسط سه متخصص زبان-

شناسی انجام شد که درباره سوگیری سواالت به نفع گروه خاصی از شرکتکنندگان نظراتی
ارائه کردند.

نتایج پژوهش
اطالعاتی که از پاسخنامهی  3703نفر از آزمون دهندگان کارشناسی ارشد رشتهی TEFL

به دست آمد ،نشان داد که نمرهی میانگین این آزمون  ۲1سوالی 00/۲۲ ،بود که انحراف
معیار آن  0/۳1به دست آمد .جدول  0برخی از آمارهای توصیفی این آزمون دهندگان را
بدون در نظر گرفتن جنسیت آنها خالصه میکند.
جدول  .۱آمارهای توصیفی
انحراف معیار

خطای استاندارد میانگینها

میانگین

حداکثر

حداقل

تعداد کل

0/۳1

1/01

00/۲۲

۱0/11

1/11

3703

نمره

همانطور که در جدول  0دیده میشود ،بیشترین نمرهی کسب شده توسط
آزموندهندگان  ۱0از  ۲1پاسخ درست بوده و کمترین نمره صفر بوده است ،زیرا برای
جوابهای نادرست نمرهی منفی در نظر گرفته نشده بود.
تنها متغیری که در مطالعهی سوالهای جدا شدهی این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت،
جنسیت بود .از میان  3702آزمون دهنده 920 ،نفر مرد و  3309نفر زن بودند .میانگین نمرهی
آزموندهندگان آقا  03/3۱و میانگین نمرهی آزمون دهندگان خانم  00/۱9بود .جدول 3
بخشی از آمار توصیفی گروه جنسیت را نشان میدهد.
جدول  .۲آمارهای گروه جنسیت
خطایاستاندارد میانگینها

انحراف از معیار

نمره میانگین

تعداد

جنسیت

1/00

0/۲3

00/۱9

3309

زن

1/32

۲/37

03/3۱

920

مرد

جدول  3به وضوح نشان میدهد که انحراف معیار محاسبه شده برای آزموندهندگان
مرد و زن ،به ترتیب  ۲/37و  0/۲3است .تفاوت اندک میانگین ()۲/37- 0/۲3=1/۲9
نشاندهنده ی تغییرپذیری پایین است ،هرچند برای مشخص کردن این که آقایان و خانمها
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در توانایی پنهان مورد آزمون به شکل معناداری تفاوت دارند یا خیر ،یک آزمون تی
نمونههای مستقل اجرا شد .جدول  2نتایج به دست آمده از آزمون تی را نشان میدهد.
جدول  .۳آزمون تی نمونههای مستقل برای جنسیت
آزمون لون برای برابری

آزمون تی برای برابری میانگینها
)Sig. (2-tailed
1/113

Df

واریانسها
t

-2/03 3701

Sig.

F

1/11

0۲/10

Equal variances
assumed

cScore

توجه :معنادار درp> 1/10

نتایج آزمون تی نمونههای مستقل که در جدول  2نشان داده شده است ،نشاندهندهی
تفاوتی قابل توجه میان نمرهی میانگین آزمون دهندگان زن و مرد است (-2/03 ،p =1/110
= ( .)t )3701با این که به نظر میآید گروه مردان نمرهی میانگین باالتری نسبت به گروه
زنان دارند ،اندازه اثر چنین تفاوت اندکی بین میانگینها ( 1/02 )1/99است که تأثیر اندازهی
کمیمحسوب میشود.
کوه )07۳۳( 0برای اندازهگیری اندازه اثر روشی را پیشنهاد داد .او معیاری برای اندازه
اثر معرفی کرد که با استفاده از محسابهی تفریق میان میانگینها تقسیم بر انحراف از معیار
گروهها به دست میآید .کوهن ( )07۳۳میان تأثیر اندازههای کوچک ،متوسط و بزرگ
تمایز قائل شد .طبق نظر وی  1/02اندازه اثر کم تلقی میشود و تفاوت نمرهی میانگین بین
آزمون دهندگان آقا و خانم قابل چشم پوشی است .بنابراین این دو گروه قابل مقایسه هستند.
نتایج تحلیل منتل-هنسزل برای خانمها وآقایان در جدول  ۱نشان داده شده است .فقط
سواالتی که دارای  DIFهستند در این جدول قرار گرفتهاند .برنامهی دیفاز (پنفیلد)3117 ،
با استفاده از تمام مراحل تشخیصی که در باال به آن اشاره شد در مطالعهی فعلی به کار رفت
تا سواالت دارای  DIFجنسیتی پیدا شوند .از بین  ۲1سوال انگلیسی عمومیدر آزمون00 ،
سوال ( )%0۳/22کنش افتراقی نسبت به آزموندهندگان مرد یا زن داشتند .یعنی به عنوان
سواالتی دارای  DIFجنسیتی منتل-هنسزل شناخته شدند .با توجه به طرح طبقهبندی ،ETS
 7سوال در بخش ( Aقابل چشمپوشی) اندازه اثر 3جای گرفتند و فقط  0سوال در بخش B

1. Cohen
2. Effect Size
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(متوسط)  DIFقرار گرفت .همچنین یک سوال در بخش ( Cبزرگ( DIFقرار گرفت.
جدول  ۱نتایج به دست آمده را نشان میدهد.
جدول  .۴جدول منتل-هنسزل برای جنسیت
شماره

ETS

CDR

BD

LOR Z

LOR SE

MH LOR

MH CHI

A

Flag

3/3۲

2/00

1/17

1 /2

7/۲0

0

A

Flag

1/0۱

3/93

1/01

1/3۳

9/31

2

سوال

A

Flag

0/02

3/۲۳

1/17

1/30

9/11

0

A

Flag

1/۱0

-3/2۳

1/0۲

-1/27

9/09

31

C

Flag

1/0۲

-۲/00

1/03

-1/۳1

۱2/72

39

B

Flag

0/۲0

-2/۲۳

1/0۲

-1/۲1

02/12

3۳

A

Flag

1/11

-3/۱1

1/03

-1/39

0/۱9

21

A

Flag

1/11

-2/۲0

1/01

-1/27

03/91

۱0

A

Flag

1/19

2/07

1/17

1/22

03/۲0

۱۲

A

Flag

۲/۲0

-1/0۲

1/03

-1/19

1/30

۱۳

A

Flag

۱/99

3/90

1/03

1/2۱

9/29

00

توجه :MH CHI :مجذور فی منتل-هنسزل؛ :MH-LORنسبت شانس لگاریتمیMH؛  :LOR SEنسبت خطای
استاندارد منتل-هنسزل  :LOR Zنسبت استانداردشدهی شانس لگاریتمی :BD MHمجذور فی برسلو-دی :CDR
قانون ترکیبی تصمیمگیری  :ETSطرح طبقه بندی ای تی اس

نتایج نشان میدهند که تمام سواالت ساختاری دارای  DIFبه نفع خانمها بود ( 2 ،0و.)0
مقادیر مثبت آمارهای ( MH-LORکه سوگیری به سوی گروه مرجع دارد) نشاندهندهی
این سوگیری است.
بر خالف سواالت ساختاری ،تمام چهار سوال واژگان ،به نفع آقایان سوگیری داشتند
( 3۳ ،39 ،31و  .)21میتوان این موضوع را با مشاهدهی آمار  MH LORدر ستون دوم
جدول  ۱بهتر دید .مقادیر این کنش آماری منفی هستند و سوگیری به سمت گروه کانونی
را نشان میدهند.
چهار سوال بخش درک مطلب هم دارای کنش افتراقی نسبت به گروههای جنسی بودند.
این سواالت شامل سوالهای  ۱۳ ،۱۲ ،۱0و 00هستند .سوالهای  ۱0و ،۱۳با مقادیر منفی
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 MH LORدارای سوگیری به سمت گروه آقایان بودند و دو سوال دیگر دارای ،DIF
یعنی سوال  ۱۲و  ،00با مقادیر مثبت  MH LORبه سمت گروه خانمها سوگیری داشتند.
با استفاده از روش رگرسیون لجیستیک ،سواالت آزمون کارشناسی ارشد رشتهی
آموزش زبان انگلیسی ( ۲1سوال) تک به تک تحلیل شد و نتایج آن در جدول  0نشان داده
شده است .در این جدول ،تنها سواالتی که دارای سطح معنیدار DIFبودند گنجانده شدهاند
(در این پژوهش از سطح معنیدار 1/10استفاده شده است) .به نظر میرسد که آزمون مجذور
فی (کای اسکوئر) با دو درجهی آزادی در  ۳سوال برای  DIFدارای سطح معنیدار بود .از
این  ۳سوال یک سوال در قسمت گرامر (سوال  ،)0دو سوال در قسمت لغات (سواالت 39
و  )3۳و پنج سوال در قسمت درک مطلب (سواالت  ،0۱ ،۱۳ ،۱۲ ،۱0و  )00یافت شدند.
در واقع در قسمت آزمون کلوز هیچ سوال شامل  DIFیافت نشد.
جدول  .۵نتایج  DIFجنسیتی رگرسیون لجیستیک
هماهنگ
/ناهماهنگ

گام 2

گام 2

گام 3

-

-

-

گام 0

گام 3
DIF R2
ناهماهنگ

گام 0
DIF R2
هماهنگ

آزمون مجذور فی
DIF

شماره سوال

اندازه ی
DIF R2
1/11

0/02

01/۱0

00/0۱

0

ناهماهنگ

1/13

0/۲۳

۱0/71

۱2/0۳

39

ناهماهنگ

1/10

0/۳0

00/۳۲

90009

3۳

هیچکدام

1/11

0/17

۳/3۳

00/73

۱0

هماهنگ

1/11

0/31

09/92

33/7۱

۱۲

ناهماهنگ

1/10

32/7۱

1/92

3۱/1۲

۱۳

هیچکدام

1/11

۲/۲9

0/۳9

03/00

0۱

هر دو

1/10

07/9۱

03/22

23/19

00

هماهنگ

بر اساس پیشنهادات سوامیناتان و راجرز ( )0771این آزمون با استفاده از بدست آوردن
مقدار مجذور فی برای گام  2منهای مقدار مجذور فی گام  0انجام شد .مقدار مجذور فی
بدست آمده در جدول با کنش توزیع مربوطهاش با دو درجهی آزادی مقایسه شد .در
صورتیکه آن مقدار دارای سطح معنیداری باشد آن سوال به عنوان یک سوال شامل DIF
در نظر گرفته میشود (مقداری برابر یا بیشتر از ناحیهی بحرانی مقدار احتمال  1/10که 7/30
است) .ستون دوم جدول این مقادیر را نشان میدهد .برای بدست آوردن  DIFهماهنگ،
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مقدار مجذور فی برای گام  0از مقدار مجذور فی گام  3کم شد (ستون سوم جدول)DIF .

ناهماهنگ با تفریق مقدار مجذور فی گام  3از مقدار مجذور فی گام  2به دست آمد (ستون
چهارم جدول).
در این مطالعه ،مقادیر مجذور فی به دست آمده نشان دادند که نیمیاز سواالت DIF

(چهار سوال) به عنوان سواالت  DIFهماهنگ شناخته شدند :سواالت  ،3۳ ،39 ،0و .۱۲
فقط یک سوال ،سوال  ۱۳به عنوان سواالت  DIFناهماهنگ شناخته شد .در کنار این نتایج
چند نتیجهی جالب هم به دست آمد .دو سوال ( DIFسواالت  ۱0و  )0۱نه به عنوان DIF

هماهنگ و نه به عنوان  DIFناهماهنگ شناخته شدند .برخالف آنها ،سوال  00هم به عنوان
 DIFهماهنگ و هم به عنوان  DIFناهماهنگ نشان داده شد .درمورد اندازهی تاثیر DIF

بر اساس طبقهبندی محافظهکارانهی جدوین و گیرل ( )3110این نتیجه حاصل شد که تمامی-

سواالت  DIFکه با روش رگرسیون لجیستیک پیدا شده بودند در طبقه ی  Aقرار دارند.
این یعنی تمامیسواالت  DIFپیداشده با روش رگرسیون لجیستیک اندازهی تاثیر ناچیز
 DIFرا نشان دادند .این نتایج بر اساس راهنماهای زامبو و توماس )0779( 0و جدوین و
گیرل )3110( 3به دست آمد.
درمورد سوگیری سواالت  DIFپیداشده ،نتایج نشان داد که از  ۳سوال  ۱ ،DIFسوال
به نفع شرکتکنندگان زن سوگیری داشتند و  ۱سوال هم به نفع شرکتکنندگان مرد متمایل
بودند .سواالتی که به نفع زنان گرایش داشتند سواالت ( 0ساختار) ،0۱ ،۱۲ ،و ( 00درک
مطلب) بودند .همانطور که مشاهده میکنید سواالت درک مطلب اساساً به نفع شرکت-
کنندگان خانم سوگیری داشتند .اما هیچکدام از سواالت لغات به آنان گرایش نداشتند و در
عوض ،سوگیریشان به سمت گروه شرکت کنندگان مرد بوده است (سواالت  39و .)3۳
با توجه به سوال دوم این تحقیق ،درمورد امکان مقایسهی نتایج دو روش منتل -هنسزل
و رگرسیون لجیستیک ،این نتیجه به دست آمد که با استفاده از روش منتل -هنسزل 00
سوال ،نشان دهنده ی  DIFبودند و با استفاده از روش رگرسیون لجیستیک  ۳سوال شامل
 DIFتشخیص داده شدند .جدول  ۲مقایسهی بین نتایج این دو روش آماری را نشان میدهد.
جدول  .۶مقایسه ی نتایج روش های منتل -هنسزل و رگرسیون لجیستیک
1. Zumbo & Thomas
2. Jodoin & Gierl
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نتایج
قسمت

منتل-

نتایج رگرسیون لجیستیک
(اندازه تاثیر)

آزمون

هنسزل
(اندازه

شماره
سوال

تاثیر)
ساختار

)MH (A

0
2

)LR(A
-

)MH (A

ساختار

-

)MH (A

0

لغات

-

)MH (A

31

لغات

)LR (A

)MH (C

39

لغات

)LR (A
-

)MH (B

3۳

)MH (A

21

درک مطلب

)LR (A

)MH (A

۱0

درک مطلب

)LR (A

)MH (A

۱۲

درک مطلب

)LR (A

)MH (A

۱۳

درک مطلب

)LR (A

̶

0۱

ساختار

لغات

00

درکمطلب
)MH (A
)LR (A
توجه :MH :منتل-هنسزل؛  :LRرگرسیون لجیستیک؛  :Aاندازه تاثیر ناچیز DIF؛  :Bاندازه تاثیر متوسط DIF؛ :C
اندازه تاثیر قوی DIF

همانطور که در جدول مشاهده میکنید ،با استفاده از روش منتل-هنسزل 2 ،سوال
دارای  DIFبیشتر از روش رگرسیون لجیستیک پیدا شد .این یافتهها نتایجی متناقض با
یافتههای سوامیناتان و راجرز ( )0771نشان میدهد که مدعی بودند فرآیند رگرسیون
لجیستیک به اندازهی فرآیند منتل -هنسزل در پیدا کردن  DIFهماهنگ قدرت دارد و در
پیدا کردن  DIFناهماهنگ از روش منتل-هنسزل قویتر است .این مطالعه ثابت کرد که
فرآیند منتل-هنسزل از فرآیند لجستیک رگرسیون در یافتن  DIFهماهنگ قویتر عمل
میکند.
همانطور که محققانی مثل کامیلی و شپارد ( )077۱و آنگوف ( )0772بیان کردهاند،
برای این که یک سوال سوگیر شناخته شود ،داشتن  DIFضروری است اما کافی نیست .به
عبارت دیگر ممکن است یک سوال دارای کنش افتراقی جنسیتی شناخته شود ،اما در واقع
نسبت به گروه خاصی از آزمون دهندگان سوگیری نداشته باشد .تحلیلهای بیشتری در
محتوای این سوالها میتواند کمکمان کند تا منبع احتمالی  DIFرا پیدا کنیم.
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هرچند میزان مطالعه برای تحلیل محتوای سوالهای دارای  DIFبسیار کم است
(اوترویجک و والن ،)3110 ،0اشمیت ،هلند ،و دورانز ( )0773برخی از دالیل چنین بی
توجهی به منابع  DIFرا توضیح دادهاند .تازگی این موضوع و پیچیدگی یافتن دالیل DIF

برخی از این دالیل بود .با این حال گاهی نمیتوان دلیل واقعی یک سوال دارای  DIFرا
پیدا کرد.
به منظور پاسخگویی به سومین سوال تحقیق و یافتن منابع زبانشناختی برای سوالهای
دارای کنش افتراقی جنسیتی ،با کمک سه متخصص زبانشناسی یک آنالیز محتوایی انجام
شد .بدین منظور ،پرسشنامهی  0بخشی گرانپایه و کونان )3119( 3مورد استفاده قرار گرفت.
زبانشناسان بر سوگیری جنسیتی سوالهای دارای کنش افتراقی جنسیتی نظر دادند و
دالیلشان را مطرح نمودند .این پرسشنامه درمورد منافع و یا مضرات سواالت حاویDIF

برای گروههای جنسیتی مرد و زن بود .بر اساس یافتههای تحلیل محتوایی متخصصان زبان-
شناسی ،هیچ منبع زبانی خاصی برای سواالت حاوی  DIFپیدا نشد .درواقع ،دو سوال از
بخش لغات (سواالت  39و  )3۳از نظر کارشناسان زبانشناسی دارای دالیلی برای سوگیری
متفاوتشان نسبت به گروههای جنسیتی بودند ،ولی آن دالیل به فرایندهای روانشناسی و
ذهنی مرتبط میشدند .از نظر کارشناسان زبانشناسی ،سواالت  39و  3۳متعلق به بخش لغات،
بهخاطر سختی و پیچیدگی واژگان به نفع آقایان سوگیری دارند .آنها مدعی شدند که
آزمون دهندگان آقا اغلب واژگان بیشتری از خانمها میدانند (مخصوصاً واژگان پیچیده).
هیچ منبع زبانشناسی خاصی برای علت سوگیری سواالت شامل  DIFگزارش نشده است.
هیچ زبانشناسی دربارهی سوال گرامری شامل  DIFکه در هر دو روش منتل-هنسزل و
رگرسیون لجیستیک پیدا شد ،دلیلی برای سوگیری این سوال عنوان نکرد .برای سوال شامل

 DIFدر درک مطلب ،هیچ منبع زبانشناختی مبنی بر سوگیری جنسیتی در سوال توسط زبان-
شناسان مشخص نشد.
به طور خالصه ،یافتههای روش رگرسیون لجستیک نشان داد که  ۳سوال در آزمون بین
جنسیتها سو گیری ایجاد میکند .از  ۲1سوال بخش زبان عمومیآزمون  02/22درصد
سوگیری جنسیتی دارند .روش  MHنشان میدهد که  ۱0/۱0درصد سواالت دارای ،DIF
1. Uiterwijk & Vallen
2. Geranpayeh & Kunnan
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به نفع شرکتکنندگان خانم و  0۱/00درصد دیگر به نفع شرکتکنندگان آقا عمل میکنند.
این انتظار به وجود آمد که شرکتکنندگان آقا بهتر از خانمها عمل کنند و یافتههای پژوهش
این موضوع را تصدیق کرد.
مطالعات پیشین در خصوص سوگیری جنسیتی ،نتایج متفاوتی را به دنبال داشته است.
مثال ریان و بکمن ( )0773تحقیقی در مورد آزمون های  FCEو تافل انجام دادند و هیچ
سوال دارای  DIFجنسیتی پیدا نکردند .لین و وو ( )3112نیز در مطالعه ی خود بر کنش
افتراقی سواالت آزمون  EPTدر چین ،هیچ سوالی نیافتند که گروه جنسیتی خاصی را هدف
بگیرد .از میان محققان ایرانی که در حوزه ی  DIFجنسیتی مطالعه میکردند ،امیریان
( )3103در بررسی خود از آزمون UTEPTنتایج متناقضی با آنچه که در این مطالعه ارائه

شده یافتند .نتایج آن تحقیق نشان داد که UTEPTبیشتر به نفع خانمها است .هچنین کرمی-
( )3100مطالعهی  DIFروی  UTEPTانجام داد که دریافت این آزمون برای شرکت-
کنندگان خانم ساده تر بوده و به ضرر آقایان عمل کرده است.
از میان  ۲سوالی که به نفع آقایان بود  ۱مورد به بخش واژگان مربوط میشد .به بیان
دیگر تمامیسواالت واژگان دارای  DIFبرای آقایان ساده تر بود .جالب توجه این که سه
سوال دستور زبان که DIFداشته به نفع خانمها بوده است و این میتواند به این نتیجه منجر
شود که گرامر و واژگان بطور قابل توجهی بین خانمها و آقایان تفاوت ایجاد میکنند.
بنابراین عامل تفاوت در کنش این دو گروه جنسیتی میباشد .جالب است که هم امیریان
( )3103و هم کرمی( )3100به همین نتیجه دست یافتهاند .همچنین در آزمون UTEPT
براساس آنچه که آنها گزارش میکنند بخش گرامر به نفع شرکتکنندگان خانم و واژگان
به نفع آقایان بوده است .البته نتایج گزارش شده توسط رضایی و شعبانی ( )02۳۳متفاوت
بوده است .در واقع آنها بخش درک مطلب را عامل تفاوت در کنش آقایان و خانمها به
شمار آوردهاند .البته در این مطالعه  0مورد  DIFنیز در بخش درک مطلب آزمون کارشناسی
ارشد بوده است که میان سواالتی که به نفع آقایان و خانمها بوده تعادل ایجاد کرده است
زیرا سه مورد به نفع خانمها و دو مورد به نفع آقایان بوده است .در بخش درک مطلب تافل
که توسط وینر و لوخل ( )0779بررسی شده بود هیچ تمایلی به سمت گروه جنسیتی خاصی
گزارش نشد .در رابطه با سومین سوال مطرح شده در این تحقیق ،هیچ منبع زبانشناسی برای
 DIFموارد یافت شده گزارش نشده است .یافتههای این پژوهش با مطالعهی انجام شده
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توسط کونان و وینستر-شر ( )0771منطبق است زیرا آنها نیز موفق نشده بودند تا یافتن علت
سوگیری  00مورد سواالت شامل  DIFبخش واژگان و گرامر را از نظر زبانشناسی بیابند.

بحث و نتیجهگیری
هدف مطالعهی  DIFحاضر ،یافتن سواالتی بود که برای گروه خاصی از شرکتکنندگان
خانم یا آقا به صورت متفاوتی عمل میکردند .همچنین تالشهایی در جهت یافتن ریشهی
زبانشناختی سوگیری سواالت شامل DIFیافته شده صورت پذیرفت .نتایج حاکی از آن
بود که سواالت آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی ،به جز دو مورد ،نسبت به
شرکتکنندگان مرد و زن سو گیری نداشته است .به بیان دیگر آزمون کارشناسی ارشد
رشتهی آموزش زبان انگلیسی در برابر گروههای جنسیتی مختلف عادالنه و بیطرفانه بوده
است .در نهایت ،بررسی محتوایی انجام گرفته توسط سه زبانشناس ،از منظر زبانشناسی منبع
خاصی را برای نمونههای  DIFپیدا نکرد.
از یافتههای بهدست آمده در این مطالعه این نتیجه گیری حاصل میشود که جنسیت
نقش اساسی در پاسخگویی افراد به سواالت هر آزمونی ایفا میکند و میتواند باعث تفاوت
پاسخگویی آزمون دهندگان آزمونهای سرنوشت ساز و بزرگ شود .سوگیری سواالت به
جنسیت جزو عوامل نامربوط موثر در آزمون به شمار میرود و باعث میشود آزمون فاقد
عدالت باشد .پس چنین عوامل نامربوطی که هدف ارزیابی سواالت نیستند باید شناسایی و
از سواالت آزمونها حذف شوند.
درمورد کاربردهای این مطالعه میتوان به این نکته اشاره کرد که طراحان آزمون و
آزمون دهندگان آزمونهای سراسری و کنکور باید توجه ویژهای به عدالت آزمون داشته
باشند و دقت کنند که سواالت این آزمون فاقد هر گونه سوگیری به نفع گروه خاصی از
شرکت کنندگان باشند .با توجه به اینکه سواالت بخش لغات این آزمون برای
شرکتکنندگان خانم سخت تر بودند ،آموزگاران باید در تدریس خود به این نکته توجه
کنند و به زبانآموزان خانم کمک کنند تا در یادگیری لغات پیچیده انگلیسی موفق باشند.
همچنین در خصوص بخش سواالت گرامر مشخص شد که مردان به دلیل دید کلیترشان
نسبت به زنان ضعیفتر عمل کردند .بنابراین آموزگاران میتوانند با ارائهی تمرینهای
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گرامری جزئیتر به آموزندگان آقا به آنها توجه ویژهای در تدریس گرامر زبان انگلیسی
داشته باشند.
از محدودیتهای مطالعهی حاضر میتوان به مسئلهی تعداد نمونههای مورد مطالعه اشاره
کرد .دادههای تحقیق از پاسخنامههای تعداد  3703شرکت کننده جمعآوری شده است .با
اینکه این تعداد به اندازهی کافی زیاد بود که نتایج قابل قبولی به دست آید ولی باید توجه
داشت که روش منتل-هنسزل برای قدرت بیشتر در تشخیص کنش افتراقی به تعداد نمونههای
بسیار زیادتری نیازمند است.
در این بخش برای محققان در زمینه DIFپیشنهاداتی ارائه گردیده است .به طور مثال
فرد میتواند از روشهای ردیابی  DIFدیگری به جز  MHو  LRاستفاده کند .روشهایی
مانند نظریه پاسخ سوال ) (IRTشامل مدلهای رش ) ،(Raschتحلیل واریانس
) (ANOVAو تحلیل کوواریانس ) ،(ANCOVAروشهای اریا ) ، (Areaروشهای
استانداردسازی ،روش مجذور فی لرد ،روش سیب تست ،آزمون نسبت مشابهت  IRTو
دیگر روشهای این چنینی برای یافتن سواالت شامل DIFجنسیتی قابل استفاده هستند.
عالوه بر جنسیت فرد ،عوامل بی ارتباط با ساختار ،از جمله سابقهی تحصیلی  ،سن ،و یا تعلق
داشتن به قومیت خاص میتوانند موضوعات خوبی برای مطالعهی DIFباشند .آزمون
کارشناسی ارشد رشتهی آموزش زبان انگلیسی بر آیندهی شرکتکنندگان تأثیر به سزایی
دارد .بنابراین باید از دیدگاههای مختلفی مورد بررسی دقیق قرار بگیرد .این مطالعه ،به بررسی
نحوه کنش آزموندهندگان پرداخت تا سوگیری آزمون مشخص گردد .برای بررسی اعتبار
و عدالت آزمون محققان میتوانند از روشهای دیگری مانند بررسی سواالت آزمون به جای
کنش شرکتکنندگان استفاده نمایند.
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