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 چکیده
آزمون بزرگی چون کنکور کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی در ایران،  تا دراین مطالعه قصد داشت 

ها ترین روش ترین و مفید باشند را با استفاده از دو نمونه از کاربردیافتراقی جنسیتی  کنش شاملسواالتی که 
 شاملی ا شدهدسواالت پی به عالوه، یک تحلیل محتوایی از( پیدا کند. هنسزل-منتل)رگرسیون لجیستیک و 

های سازمان ها از پایگاه دادهداده هایی مشخص شوند.گیریسوافتراقی انجام شد تا منابع زبانی چنین  کنش
برای یافتن سواالتی که  3100مرد در کنکور سال  920زن و  3309های سنجش ایران به دست آمد. پاسخنامه

 از روش رگرسیون لجستیک نشان داد که هشت نتایج حاصل رفتارهای انحرافی بودند بررسی شدند. شامل
ها سوال هم به نفع خانم این سواالت به نفع آقایان و چهارافتراقی بودند. چهار سوال از  کنشسوال شامل 

دند که افتراقی شناخته ش کنش شاملبه عنوان سواالت  هنسزل-منتلد. یازده سوال توسط روش بودن گیرسو
 املشداشتند. تحلیل محتوایی سواالت  گیریها سوان و پنچ مورد به نفع خانمیها به نفع آقاشش مورد از آن

 افتراقی، هیچ دلیل زبانی خاصی را برای رفتار افتراقی سواالت نشان نداد.  کنش

، هنسزل-لمنت، ، رگرسیون لجیستیکافتراقی سوال کنش، تیجنسی گیریسو :واژگان کلیدی
 ، عدالت آزمونزبان انگلیسیارشد رشته آموزش  کنکور کارشناسی
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 مقدمه
سنجی و ی مهم روانسازی به عنوان یک مسئلهی آزمونعدالت آزمون که در حوزه

و  یآموزش هایآزمون یاستانداردها، توسط (311۲ ،0ییل)کم شودآموزشی شناخته می
 آزمون ییندهادر فرآ گیریسوونه گهر عدم وجودسی بدین گونه تعریف شده است: روانشنا

 ای،آرایای) یدهآزمون، و مراحل نمره یآزمون، برگزار یآزمون، توسعه یمانند طراح
های آماری و روانسنجی نامربوط آزمونی که از نظر ویژگی (.0777 ،3ایامسینای، و اپیای

وان ری نشان دهد به عنگیکنندگان سوبه هدف آزمون نسبت به یکی از دو گروه شرکت
 . (0772، 2)آنگوف شودمیشناخته  گیرسویک آزمون 
وط های سراسری منهو ژاپن، راهیابی به دانشگا ،کره ،از کشورها مانند ایران یدر بسیار

راسری های سبه قبولی در آزمون ورودی دانشگاه است و با توجه به اینکه ظرفیت دانشگاه
سیاست  راه پیدا کنند. درها تر به این دانشگاه باشد منطقی است که افراد شایستهمحدود می

به ت. توجه اسآزمون بسیار مهم و قابل  سوگیریچنینی نقش یافتن و حذف  آموزشی این
ی یها با تواناآن یکه منابع دشوار شوندیم گیرسو یطور عمده، سواالت آزمون درصورت

 عملکردو این عوامل نامربوط بر  نداشته باشند یمورد سنجش آزمون ارتباط مشخص
 این عوامل نامربوط شامل عواملی. (0772 )آنگوف، کنندگان آزمون تاثیر بگذارندتشرک
 (02۳۳) و خدایی (02۳7) نوربخش .ملیت هستند و ،سن آموزشی، ییشینهپ جنسیت، نظیر

ی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانوادگی را موثر در تفاوت نیز عواملی چون پیشینه
 آن تواالس است که گیرسوصورتی آزمون  در . بنابراین،دانندمی موفقیت تحصیلی افراد

وت اگر دو گروه متفا .باشند عوامل نامربوط این سنجش حال در ،خود اصلی هدف از بیشتر
 شان تفاوت نشان دهند،عملکردکنندگان آزمون به صورت منظم و مشخصی در از شرکت

منابع  قرار گیرند. چرا که این منابع این تفاوت باید به صورت کامل مورد بررسی و تحلیل
 .(3119 نی،یو ام یرجندی)ب روندبه شمار می نمرات آزمون یراعتبار تفاس یبالقوه برا تهدیدی

 ار شودن برقرکنندگاشرکت یبرا بایستمی آزمونعدالت  کهالزم به ذکر است   
احتمال فتد که ایاتفاق م ی( زمانDIF) یافتراق کنشد. نمرات آزمون معتبر باشن یرتا تفاس

 فاوت باشدمت ،برابر ییکنندگان با توانادو گروه شرکتپاسخگویی صحیح به سوال در 
                                                           
1. Camili 

2. AERA, APA, & NCME 

3. Angoff 
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است که عوامل مربوط به  یمعن ینبه ا یافتراق کنشوجود  .(077۱، 0و شپارد یلی)کم
 نیدهند و بنابرایقرار م یررا تحت تاث یحخاص، احتمال پاسخ صح یدر گروه یتعضو

در  یضرور یبخش DIF یعلت، غربالگر ینکنند. به همیم یدا تهدعادالنه ر یابیارز
، کنندهر افراد شرکتب DIF دارایسواالت  یمنف یرآزمون است، و با توجه به تاث یتوسعه

 DIFدر حقیقت وجود  (.311۱، 3)پائه تواند کوچک شمرده شودینماهمیت این غربالگری 
. از آنجائی (311۲، 2رنامارا و روو)مک نیستاست ولی کافی  سوگیرییک شرط الزم برای 

قدار مشوند، هایی با توانایی برابر اجرا میی گروهبراساس مقایسه DIFهای یافتنکه روش
است که  یدهد که سوال مورد نظر درحال سنجش موارد اضافینشان م DIFاز  یبزرگ

و  یلی؛ کم0772 )آنگوف، متفاوت است یگرد یگروه نسبت به گروه یککارکردشان در 
 DIF یصتشخ یحاضر چهار روش برا در حال. (077۲، ۱ت؛ روسوس و استا077۱شپارد، 

 (.IRTرگرسیون لجستیک و نظریه پاسخ سوال ) یبتست،س ،زلسهان نتلاشود: میاستفاده م
 یااست که به طور گسترده هنسزل -منتل DIF یصتشخ یهاروش یناز معروفتر یکی

 DIFروش  ین(. در ا07۳۳ ،0یر)هلند و تا ستفاده قرار گرفته استمورد ا DIFدر مطالعات 
 یهااز روش یگرد یکی .شودیداده م یصتشخ یگانه توافقبا استفاده از جدول سه

 هگروه در سواالت دو جانبه )که ب یراست که تاث یکلجست یون، رگرسDIF یریگاندازه
و  انینات)سوام دهدیقرار م یبررس ( را موردشوندیغلط نمره داده م یا یحصورت پاسخ صح

فرنچ ) کرد هروش استفاد یناز ا توانیم جانبه همسواالت چند یبرا ین(. همچن0771، ۲راجرز
دهد یم است که اجازه ینا یستیکلج یونرگرس یتمحبوب یبرا یگرد یلدل (.077۲ ،9یلرو م

 یچیدهمحاسبات پبه  یازکمتر ن IRTنسبت به روش  هماهنگناو  هماهنگ DIF یسازمدل
بان ارشد رشته آموزش ز یکارشناس یعدالت آزمون در کنکور سراسر یبررس داشته باشد.

. گذاردیها مآن یهیندبر آ بسزایی یرچون تاث مهم است یارکنندگان بسشرکت یبرا یسیانگل
 ابییست که مورد ارزا هاآن ییتوانا ینخواهند مطمئن باشند ایکنندگان مشرکت یهمه

                                                           
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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 یحاضر با استفاده از روش های . مطالعهیستدر کار ن یگریعامل د یچو ه گیردیار مقر
 یر سراسرکنکومیقسمت زبان عمو در تا قصد داشت یستیکلج یونو رگرس هنسزل-منتل

نسبت به  یقافترا کنش شاملرا که  یسواالت یسیآموزش زبان انگل یارشد رشته یکارشناس
زبان میعمو خشبه طور خاص، ب کند. یداباشند پیممرد(  یا)زن  یخاص یگروه جنس

 DIF یراب یرانا یسیارشد رشته آموزش زبان انگل یکارشناس یکنکور سراسر یسیانگل
حاصل شود و منابع  ینانمورد عدالت آزمون اطم قرار گرفت تا در یمورد بررس یتجنس

  شوند. ییصورت وجود( شناسا آزمون )در سوگیری
 یطشرا یجادکه هدفشان ا وجود دارد زبان یسازنآزمو یحوزه  رمتفاوتی د مطالعات

سازی در مطالعات آزمون .ها بوده است آن یگیراز سو یریها و جلوگعادالنه در آزمون
های مختلف جنسی مورد بررسی قرار را در میان گروه DIFزبان، تحقیقات زیادی وجود 

 جنسیتیافتراقی  کنشای را برای یافتن ( مطالعه0773) 0دادند. برای مثال، رایان و بکمن
(gender DIF) های تافل در آزمون(TOEFL) و اف سی ای (FCE) ها ترتیب دادند. آن

شان در پاسخگویی به عملکرددار خاصی در متوجه شدند که مردان و زنان تفاوت معنی
درک  یهاشداشتند که بخ رم اظها( ه0779) 3سواالت از خود نشان ندادند. وینر و لوخل

 همچنین .دهندیرا نشان نم یمتفاوت خاص کنش جنسیتیاز نظر  مطلب آزمون تافل اساساً

 رسیدند مشابهی نتایج به چین، در EPT آزمون مورد در خود تحقیق در (3112) 2و وو لین

به هر حال، نتایج متفاوتی هم توسط  .ندادند تشخیص را جنسیتی افتراقی کنش هیچ و
 هنسزل-منتل( از روش های 0773) ۱هریسدست آمد. برای مثال کارلتون و  محققان دیگر به

استفاده کردند و نتایج تحقیقشان نشان داد که زنان  DIFو رگرسیون لجیستیک برای یافتن 
تر وفقشناسی و روابط انسانی مخگویی به سواالت مربوط به زیبایینسبت به مردان در پاس

عیفتری ض عملکردتر و موارد اجرایی، زنان سواالت علمی عمل کردند. ولی در پاسخگویی به
توسط محققان  جنسیتیافتراقی  کنشهم از لحاظ  SATنسبت به مردان داشتند. آزمون 

( مورد بررسی 07۳7( و الرنس و کرلی )077۳) 0هیل دیگری مانند الرنس، کرلی و مک
ده کردند و متوجه شدند که استفا DIFها از روش استانداردسازی برای یافتن واقع شد. آن

                                                           
1  . Ryan & Bachman 

2  . Wainer & Luckele 

3  . Lin & Wu 

4  . Carlton & Harris 

5  . Lawrence, Curly, & McHale 
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 انیکمتر از همتا ی، زنان به صورت قابل توجهیدر سواالت مربوط به خواندن متون فن
 مردشان موفق هستند.

ر جا د هب نا یهارا انجام داد که کارشناسان را در مورد قضاوت یقیتحق( 3112) 0کنولی
رضایی و که در  طورهماندهد )یها هشدار مآن ینیبیشو پ DIFمورد وجود سواالت 

کند که روی نظرات شخصی کارشناسان . او به ما پیشنهاد مینقل شده است( 02۳۳شعبانی، 
نی که رضایی و شعبا طورهمانخیلی حساب نکنیم.  سوگیریهای در مورد مطالعات یافته

این است که اگر مردان و  (3112ترین نکته در پیشنهاد کنولی ) ( گزارش کردند مهم02۳۳)
وجود دارد و  DIFنان به صورت متفاوتی به سوال پاسخ دادند، این به این معنی نیست که ز

  مشخص است. اشگیریسویا اینکه 
 یرهغی دانشگاهی، سن و در ایران مطالعاتی وجود دارد که عواملی چون جنسیت، رشته

نجام شده است که اند. این مطالعات توسط محققانی اقرار دادهشان  متغیر اصلیرا به عنوان 
اند )علوی را بررسی نموده (UTEPT)هایی مثل آزمون مهارت زبان دانشگاه تهران آزمون

 (.02۳۳؛ رضایی و شعبانی، 3103؛ امیریان، 3100؛ کرمی، 3101و کرمی، 

و رگرسیون لجیستیک برای یافتن  هنسزل-منتلهای روش از (3103برای مثال امیریان )
DIF واالت آزمون میان س در جنسیتیUTEPT  .کنندگان در این شرکتاستفاده کرد

ظر ن زن بودند که به ترتیب به عنوان اعضای گروه مرجع و کانونی در ۲00مرد و  ۳77مطالعه 
استفاده  (DIFAS)ی دیفاز از برنامه هنسزل-منتلگرفته شدند. او برای اجرا کردن روش 

لکرک گاس نااسپیاسی مهنمود و برای اجرا کردن رگرسیون لجیستیک، برنا
(Nagelkerke’s SPSS Syntax) منتلسوال، طبق نتایج  011از میان  کار برد. را به-

 DIF)مقدار بزرگ( از  Cکدامشان نوع  را نشان دادند. اگرچه، هیچ DIFسوال  20، هنسزل
د. نتایج بودن DIFاهمیت یا متوسط ی آن سواالت یا دارای مقدار بیرا نشان ندادند. همه

ها عدد از آن 30که بودند  DIFشامل سوال 37رگرسیون لجیستیک هم نشان دادند که 
 بودند. ناهماهنگها عدد از آن ۱و  هماهنگ
 DIFشد:  یف( تعر07۳3) 3توسط ملنبرگ هماهنگناو  هماهنگ DIF یممفاه
و وجود دارد؛  ییگروه و سطح توانا یتعضو یندر صورت عدم وجود تعامل ب هماهنگ

                                                           
1  . Conoley 

2  . Mellenbergh 
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 ییدر گروه و سطح توانا یتعضو ینب یااست که رابطه هماهنگنا DIFسوال  یدرصورت
-میدر واقع تما آمده است( 0771و راجرز، سوامیناتانکه در  طورهمانوجود داشته باشد )

بودند که این موضوع نشان  DIF ی ازئبودند یعنی دارای مقدار جز Aسواالت در سطح 
 نبوده است.  گیرسودهد این آزمون می

 07گزارش داد که از  (3100)میکر، UTEPTمورد آزمون  در یگرید یدر مطالعه
 گیریسوسوال به نفع مردان  9شده بودند  ییشناسا IRTکه توسط روش  DIF شاملسوال 

 داشتند. گیریسوکنندگان زن سوال به نفع شرکت 03که یحال داشتند، در

مطالعات  درتوجه داشت که  ید، باDIF ملشاسواالت  ییمحتوا یلتوجه به تحل با
 ینبه کشف ا یو مطالعات اندک ه استشد DIF یبه منابع احتمالمیک یارتوجه بس یالمللینب

 3اشمیت، هلند و دورانز (.0777، 0اللوف، همبلتون و سیرسی منابع پرداختند )به عنوان مثال
 DIFها متوجه شدند که مطالعات ، آنکردند. اوالً یانب یتواقع ینا یبرا یلسه دل( 0773)

 یآمار یاهها و روشیکبر تکن یقاتتحق یلحظه، تمرکز اصل ینهمچنان نوپا هستند. تا ا
مختلف منجر به  یهاگروه یبرا DIF یصتشخ ینکه،بوده است. دوم ا DIF یصتشخ
ار ، کDIFمنابع  ی، بررس. سوماًشودیم DIF شاملسواالت  دداورانه در موریشپ یهایهنظر
 املشی است، چرا که احتمال بودن همزمان بیش از یک دلیل برای یک سوال ایچیدهپ یاربس

DIF  .شاملسواالت  یکه محتوا یاز مطالعات یبه برخ ینجا،در اوجود دارد DIF یهرا تجز 
با استفاده از  (0771) 2شر-نان و وینستینوکبه عنوان مثال  اند اشاره شده است.کرده یلو تحل

 ینیآزمون تع یکدر  یتیو جنس یدو گروه زبان مادر ینرا در ب یامطالعه IRT یروش ها
را از  DIF شاملسواالت  ینبه عنوان زبان خارجه انجام دادند و همچن یسیسطح زبان انگل

 DIF شاملسوال  2۲از مجموع  کردند. یها بررسآن سوگیریپشت  یزبان یهانظر علت
 یچه ی کهبسازند در حال یهسوال فرض 33 یزبان یهاعلت یشده، توانستند برا ییشناسا

 یچه (3103یگر، امیریان )د یمطالعه یکوجود نداشت. در  یماندهسوال باق 0۱ یبرا یایهنظر
 یافت UTEPTدر آزمون  DIF شامل یشده ییسواالت شناسا یبرا ی راخاص یزبانمنبع 

 .کردن

                                                           
1  . Allalouf, Hambleton, & Sireci 

2  . Schmitt, Holland, & Dorans 

3  . Kunnan, & Weinstein-SHR 



 19 /  رستانیاول دب هیپا اتیاضیر (CDM) یشناخت یصیتشخ یسازمدل

 یونو رگرس هنسزل-منتل یآمارمطالعه قصد داشت تا با استفاده از دو روش  ینا
 یشته ارشد ر یکارشناس یآزمون سراسر یسیانگلمیسواالت بخش زبان عمو یستیکلج

با قرار دهد.  یاز لحاظ عدالت آزمون مورد بررس را 3100در سال  یسیآموزش زبان انگل
 :مطرح شدند یلمطالعه به شرح ذ ینا یقسواالت تحقتوجه به اهداف پژوهش، 

 یهارشد رشت یکارشناس یآزمون سراسر یسیانگلمیت بخش زبان عموسواال یاآ. 0
سوال( به  یافتراق کنش) DIFاز  یمقدار قابل توجه ی دهنده نشان یسیآموزش زبان انگل

 زنان( هستند؟ یاکنندگان )مردان از شرکت یخاص ینفع گروه جنس
 یهاهمان روش که DIF یافتن یشده برا گرفتهکاره ب یآمار یهاروش یجنتا یاآ. 3

 هستند، با هم مطابقت دارند؟ یستیکلج یونزل و رگرسسنه نتلم
در  گیریوجود سو ینشان دهنده یدا شده،پ DIF شاملسواالت  ییمحتوا یلتحل یاآ. 2

 است؟ یسیآموزش زبان انگل یارشد رشته یکارشناس یآزمون سراسر

 پژوهش روش
نفر  3703 یهاصورت تصادفی از طریق پاسخنامهحاضر به  ینیاز برای مطالعه مورد یهاداده

 یسیآموزش زبان انگل یارشد رشته یکارشناس یراسرساز داوطلبان ایرانی آزمون کنکور 
ر کنندگان به ترتیب بآوری شد. برای رسیدن به اهداف این مطالعه، شرکتجمع 3100سال 

ه زنان به و گرو یه کانونشدند: گروه مردان به عنوان گرو یماساس جنسیت به دو گروه تقس
درصد( و گروه  3۱/۳7نفر ) 920نظر گرفته شدند. گروه مردان شامل  عنوان گروه مرجع در

 یکنندگان آزمون کنکور سراسر( بودند. شرکتدرصد 00/90نفر ) 3309زنان شامل 
 یهادانشگاه به ورود به یلبودند که ما یکسان یسیآموزش زبان انگل یارشد رشته یکارشناس
 یسیآموزش زبان انگل یارشد در رشته یبودند که در سطح کارشناس یرانادولتی 

مک مطالعه ک ینشناس متخصص در اسه زبان ین،. عالوه بر اکنندیرا ارائه م یشانهابرنامه
آزمون را از لحاظ میشده در قسمت زبان عمو ییشناسا DIF شاملکردند و سواالت 

مشخص  DIF شاملسواالت  سوگیری یاحتمال یلا دالکردند ت یلو تحل یهتجز ییمحتوا
 شوند.
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رشد ا یکارشناس یحاضر شامل آزمون کنکور سراسر یقمورد استفاده در تحق ابزار
ارائه  ریها به شرح ز. اطالعات آنیی استمحتوا یو پرسشنامه یسیآموزش زبان انگل یرشته

 شود:می
است  یآزمون یسیش زبان انگلآموز یارشد رشته یکارشناس یکنکور سراسر آزمون

 رشیبه پذ یلکه ما ی راشود تا دارندگان مدرک کارشناسیبرگزار م یرانکه هر سال در ا
 نیقرار دهد. ا یابیباشند مورد ارزیم یرانا یهادانشگاه یسیزبان انگل یهادر دانشکده

در دوره  شیربه پذ یلکه ما یانیدانشجو یو تخصصمیعمو زباندانش  یابیارز یآزمون برا
 یراحهستند، ط یرانا یمل یهادانشگاهدر  یسیآموزش زبان انگل یارشد رشته یکارشناس

  شده است.
سوال بود انتخاب شد.  ۲1آزمون که شامل میحاضر تنها بخش زبان عمو یمطالعه در

و درک مطلب  ،سوال( 31سوال(، واژگان ) 01) دستور زبانبخش شامل سه قسمت بود:  ینا
 کیو واژگان در قالب  زباندستور شامل  یاینهسوال چهارگز یتعداد ین،ل(. همچنسوا 31)

 مورد( وجود دارد. 01آزمون کلوز )
 نیپاسخ درست از ب یکسه پاسخ نادرست  یبه ازا یعنیدارد.  یمنف یآزمون نمره این

 کییکننده به سه سوال پاسخ نادرست دهد،  فرد شرکت یکاگر  یگر،. به عبارت درودیم
ر د یریثأسوال ت یکحذف خواهد شد. در واقع، پاسخ ندادن به  یو یحصح یهااز پاسخ

 گذارد.یآزمون نم یدهنمره
( طراحی 3119ای که توسط گرانپایه و کونان )برای انجام بررسی محتوایی، پرسشنامه

رشناسی ارفت پرسشنامه تعیین کند که آیا آزمون کشده، مورد استفاده قرار گرفت. انتظار می
رسشنامه گیری داشته است یا خیر. پسوارشد آموزش زبان انگلیسی نسبت به جنسیت خاصی 

)نه به  2)به نفع(،  3)کامال به نفع(،  0شد که در آن ت را شامل میرکتایی معیار لی 0 مقیاس
 یشناسزبانن دهد. از کارشناساال به ضرر( را نشان می)کام 0)به ضرر( و  ۱نفع و نه به ضرر(، 

نیز خواسته شد تا شرح دهند که چرا برخی سواالت گروهی را بر دیگری مزیت داده یا به 
 ها بوده است. به منظور کسب اطمینان از پایداری مقادیر تعیین شده، پایایی میانضرر آن

 آزمونگر صورت گرفته توسط سه زبانشناس نیز محاسبه گردید.

ی مورد نیاز برای این مطالعه را در اختیار هاسازمان سنجش آموزش کشور ایران داده
ی اهدانشگاهساله مسئولیت برگزاری آزمون ورودی قرار داده است. این سازمان دولتی هر
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ها ها است. دادهعهده دارد که کارشناسی ارشد یکی از آنایران را در مقاطع مختلف بر 
آن اعمال ننموده است. دریافت شده بود و محقق تغییراتی روی  SPSS بصورت یک فایل

محاسبه نمود.  33نسخه  SPSS از محقق، بعد از حصول داده، آمار توصیفی را با استفاده
از  ها، و انحرافنمرات میانگین هر گروه، نمرات حداقل و حداکثر، خطای استاندار میانگین

 معیار محاسبه گردید. 
های مستقل محاسبه شد. برای ونهنم (t-test)ها، آزمون تی ی میانگین گروهبرای مقایسه

نسیت کنندگان در آزمون بر مبنای ج گیری نسبت به جنسیت خاص، شرکتسویافتن موارد 
( گروه مرجع و 0کنندگان خانم )با کد  بندی گردیدند. شرکتبه گروه اصلی و مرجع دسته

دوجهی است های این مطالعه داده ( گروه اصلی تعیین شدند.3کنندگان آقا )با کد  شرکت
ی کلی دهندگان براساس نمره آزمون گیرد.تعلق می 1و هر پاسخ غلط  0و به هر پاسخ مثبت 

 سپس تحقیق به بررسی چگونگی .دیگر تطبیق داده شدنددر آزمون زبان عمومی، با یک

های مختلف در هر سوال پرداخت و سواالتی که رفتار متفاوتی از خود نشان گروه عملکرد
 را شناسایی نمود. دادند می

وه محاسبه گردید. آمار برای هر گر هنسزل-منتل ، DIFشاملبرای شناسایی سواالت  
 تری تخصصیالوصول و یا بستهسهلSPSS افزارتوان توسط نرممی را هنسزل-منتل

(DIFAS :3101، 3110 0پنفیلد) .در این مطالعه برای یافتن محاسبه کردDIF هنسزل-منتل 
ی دیگر، ها از زاویههدف بررسی داده ( استفاده شد. با3101)پنفیلد،  DIFA 001از 

برای  مورد استفاده قرار گرفت. DIFرگرسیون لجیستیک به عنوان روش دوم آنالیز
، 2)زامبو 3لکرکگنا SPSSهای اسمی، دستور ی رگرسیون لجیستیک در دادهمحاسبه

گروه  های هرمقایسه شد تا پایایی یافته هنسزل-ها با نتایج منتلسپس یافته .( استفاده شد0777
و مراحل آن در بخش بعد  DIFهای بررسیدهندگان تایید گردد. جزییات روش از آزمون

  .آمده است
آنالیز آماری داده و آنالیز محتوایی  :در این تحقیق از دو روش اصلی آنالیز استفاده شد

توصیفی، آزمون تی بررسی آمار  شد که بهجام ان SPSS 33 آنالیز آماری به وسیله داده.
 ( وMH) هنسزل-های منتلاخت. به عالوه روشهای مستقل، و همبستگی پیرسون پردنمونه

                                                           
1  . Penfield 

2  . Nagelkerke’s SPSS 

3  . Zumbo 
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آزمون ورودی کارشناسی  DIFهای دارایسوال( برای شناسایی LR) رگرسیون لجیستیک
-زبانصص متخارشد آموزش زبان انگلیسی استفاده شد. آنالیز محتوایی داده نیز توسط سه 

دگان نظراتی کننگیری سواالت به نفع گروه خاصی از شرکتسوانجام شد که درباره  شناسی
 ارائه کردند.

  پژوهش نتایج
 TEFLی کارشناسی ارشد رشته دهندگان آزموننفر از  3703ی اطالعاتی که از پاسخنامه

بود که انحراف  ۲۲/00سوالی،  ۲1ی میانگین این آزمون به دست آمد، نشان داد که نمره
را  دهندگان آزمونبرخی از آمارهای توصیفی این  0به دست آمد. جدول  ۳1/0معیار آن 

 کند.ها خالصه میبدون در نظر گرفتن جنسیت آن

 . آمارهای توصیفی۱جدول 

 انحراف معیار هاخطای استاندارد میانگین میانگین حداکثر حداقل تعداد کل 

 ۳1/0 01/1 ۲۲/00 11/۱0 11/1 3703 نمره

شده توسط ی کسب شود، بیشترین نمرهدیده می 0 که در جدول طورهمان
کمترین نمره صفر بوده است، زیرا برای  پاسخ درست بوده و ۲1از  ۱0 دهندگانآزمون
  ی منفی در نظر گرفته نشده بود.های نادرست نمرهجواب

ت، بررسی قرار گرف این تحقیق موردی شده های جداسوالی که در مطالعه متغیریتنها 
ی نفر زن بودند. میانگین نمره 3309 نفر مرد و 920، دهنده آزمون 3702جنسیت بود. از میان 

 3ل جدو بود. ۱9/00خانم  دهندگان آزمونی میانگین نمره و 3۱/03آقا  دهندگانآزمون
 دهد.بخشی از آمار توصیفی گروه جنسیت را نشان می

 جنسیت گروه هایآمار. ۲ جدول

 هااستاندارد میانگینخطای انحراف از معیار میانگیننمره  تعداد جنسیت 

 
 00/1 ۲3/0 ۱9/00 3309 زن

 32/1 37/۲ 3۱/03 920 مرد

 دهندگانآزمونشده برای  دهد که انحراف معیار محاسبهبه وضوح نشان می 3جدول  
( 37/۲- ۲3/0=۲9/1ندک میانگین )است. تفاوت ا ۲3/0و  37/۲مرد و زن، به ترتیب 

ها ی تغییرپذیری پایین است، هرچند برای مشخص کردن این که آقایان و خانمدهندهشانن
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آزمون تی آزمون به شکل معناداری تفاوت دارند یا خیر، یک  در توانایی پنهان مورد
 دهد.مینتایج به دست آمده از آزمون تی را نشان  2اجرا شد. جدول  های مستقلنمونه

 های مستقل برای جنسیتنمونه. آزمون تی ۳جدول 

 

آزمون لون برای برابری 
 هاواریانس

 هاآزمون تی برای برابری میانگین 

F Sig. t Df Sig. (2-tailed) 

cScore 
Equal variances 

assumed 
10/0۲ 11/1 03/2- 3701 113/1 

  p< 10/1توجه: معنادار در

ی دهندهنشان داده شده است، نشان 2های مستقل که در جدول نتایج آزمون تی نمونه
 -p، 03/2= 110/1) زن و مرد است دهندگان آزمونی میانگین توجه میان نمرهتفاوتی قابل 

( =3701)t ) .ی میانگین باالتری نسبت به گروهآید گروه مردان نمرهبا این که به نظر می 
ی است که تأثیر اندازه 02/1( 99/1ها )اندکی بین میانگیناندازه اثر چنین تفاوت زنان دارند، 

  شود.محسوب میمیک
گیری اندازه اثر روشی را پیشنهاد داد. او معیاری برای اندازه ( برای اندازه07۳۳)  0کوه

راف از معیار ها تقسیم بر انحی تفریق میان میانگیناثر معرفی کرد که با استفاده از محسابه
و بزرگ های کوچک، متوسط ( میان تأثیر اندازه07۳۳آید. کوهن )دست می ها بهگروه

ن ی میانگین بیشود و تفاوت نمرهاندازه اثر کم تلقی می 02/1 تمایز قائل شد. طبق نظر وی
 پوشی است. بنابراین این دو گروه قابل مقایسه هستند. چشم آقا و خانم قابل  آزمون دهندگان

نشان داده شده است. فقط  ۱ها وآقایان در جدول برای خانم سزلهن-نتایج تحلیل منتل
( 3117ی دیفاز )پنفیلد، اند. برنامههستند در این جدول قرار گرفته DIFسواالتی که دارای 

کار رفت  ی فعلی بهبا استفاده از تمام مراحل تشخیصی که در باال به آن اشاره شد در مطالعه
 00در آزمون، میسوال انگلیسی عمو ۲1پیدا شوند. از بین جنسیتی  DIFتا سواالت دارای 

مرد یا زن داشتند. یعنی به عنوان  دهندگانآزمونافتراقی نسبت به  کنش( %22/0۳سوال )
، ETSندی بشناخته شدند. با توجه به طرح طبقه هنسزل-جنسیتی منتل DIFسواالتی دارای 

 Bسوال در بخش  0جای گرفتند و فقط  3اندازه اثرپوشی( )قابل چشم Aسوال در بخش  7

                                                           
1  . Cohen 

2  . Effect Size 
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قرار گرفت.  DIF))بزرگ Cقرار گرفت. همچنین یک سوال در بخش  DIF)متوسط( 
 دهد.نتایج به دست آمده را نشان می ۱جدول 

 جنسیت برای هنسزل-منتل جدول. ۴ جدول
شماره 
 سوال

MH CHI MH LOR LOR SE LOR Z BD CDR ETS 

0 ۲0/7 2/1 17/1 00/2 3۲/3 Flag A 

2 31/9  3۳/1 01/1 93/3 0۱/1 Flag A 

0 11/9 30/1 17/1 ۲۳/3 02/0 Flag A 

31 09/9 27/1- 0۲/1 2۳/3- ۱0/1  Flag A 

39 72/۱2  ۳1/1- 03/1 00/۲- 0۲/1 Flag C 

3۳ 12/02  ۲1/1- 0۲/1 ۲۳/2- ۲0/0 Flag B 

21 ۱9/0 39/1- 03/1 ۱1/3- 11/1  Flag A 

۱0 91/03 27/1- 01/1 ۲0/2- 11/1  Flag A 

۱۲ ۲0/03 22/1 17/1 07/2 19/1  Flag A 

۱۳ 30/1 19/1- 03/1 0۲/1- ۲0/۲  Flag A 

00 29/9 2۱/1 03/1 90/3 99/۱  Flag A 

: نسبت خطای LOR SE؛ MHمی: نسبت شانس لگاریتMH-LOR؛هنسزل-منتل: مجذور فی  MH CHIتوجه:
: CDRدی -: مجذور فی برسلوMH BDمییتانس لگارش یشدهاستاندارد نسبت: LOR Z هنسزل-منتلاستاندارد 

 : طرح طبقه بندی ای تی اسETSگیری قانون ترکیبی تصمیم

(. 0و 2، 0ها بود )به نفع خانم DIFدهند که تمام سواالت ساختاری دارای نتایج نشان می
ی دهندهگیری به سوی گروه مرجع دارد( نشانسو)که  MH-LORمقادیر مثبت آمارهای 

 گیری است.وساین 
ند گیری داشتسوبر خالف سواالت ساختاری، تمام چهار سوال واژگان، به نفع آقایان 

در ستون دوم  MH LORی آمار توان این موضوع را با مشاهده(. می21و  3۳، 39، 31)
ی انونکگیری به سمت گروه سو آماری منفی هستند و کنشبهتر دید. مقادیر این  ۱جدول 

 د.دهنرا نشان می
دند. های جنسی بوافتراقی نسبت به گروه کنشچهار سوال بخش درک مطلب هم دارای 

، با مقادیر منفی ۱۳و ۱0های هستند. سوال 00و ۱۳، ۱۲، ۱0های این سواالت شامل سوال
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MH LOR  دو سوال دیگر دارای  گیری به سمت گروه آقایان بودند وسودارایDIF ،
 گیری داشتند.سوها به سمت گروه خانم MH LOR، با مقادیر مثبت 00و  ۱۲یعنی سوال 

ی با استفاده از روش رگرسیون لجیستیک، سواالت آزمون کارشناسی ارشد رشته
نشان داده  0سوال( تک به تک تحلیل شد و نتایج آن در جدول  ۲1آموزش زبان انگلیسی )

اند بودند گنجانده شده DIFدارعنیتنها سواالتی که دارای سطح م شده است. در این جدول،
رسد که آزمون مجذور میاستفاده شده است(. به نظر  10/1دار)در این پژوهش از سطح معنی
دار بود. از دارای سطح معنی DIFسوال برای  ۳ی آزادی در هفی )کای اسکوئر( با دو درج

 39ات )سواالت (، دو سوال در قسمت لغ0سوال یک سوال در قسمت گرامر )سوال  ۳این 
( یافت شدند. 00، و 0۱، ۱۳، ۱۲، ۱0سواالت )( و پنج سوال در قسمت درک مطلب 3۳و 

 .یافت نشد DIF شاملدر واقع در قسمت آزمون کلوز هیچ سوال 

 رگرسیون لجیستیک جنسیتی DIFنتایج . ۵جدول 

 شماره سوال
 آزمون مجذور فی

DIF 

 3گام 
- 

 0گام 
2DIF R 

 هماهنگ

 2گام 
- 

 3گام 
2DIF R 

 ناهماهنگ

 2گام 
- 

 0گام 
 اندازه ی

2DIF R 

 هماهنگ
 ناهماهنگ/

 هماهنگ 11/1 02/0 ۱0/01 0۱/00 0

 ناهماهنگ 13/1 ۲۳/0 71/۱0 0۳/۱2 39

 ناهماهنگ 10/1 ۳0/0 ۳۲/00 90009 3۳

 هیچکدام 11/1 17/0 3۳/۳ 73/00 ۱0

 هماهنگ 11/1 31/0 92/09 7۱/33 ۱۲

 ناهماهنگ 10/1 7۱/32 92/1 1۲/3۱ ۱۳

 هیچکدام 11/1 ۲9/۲ ۳9/0 00/03 0۱

 هر دو 10/1 9۱/07 22/03 19/23 00

( این آزمون با استفاده از بدست آوردن 0771بر اساس پیشنهادات سوامیناتان و راجرز )
انجام شد. مقدار مجذور فی  0منهای مقدار مجذور فی گام  2مقدار مجذور فی برای گام 

 ی آزادی مقایسه شد. دراش با دو درجهتوزیع مربوطه کنش بدست آمده در جدول با
 DIF شاملداری باشد آن سوال به عنوان یک سوال صورتیکه آن مقدار دارای سطح معنی

 30/7که  10/1ی بحرانی مقدار احتمال شود )مقداری برابر یا بیشتر از ناحیهمیدر نظر گرفته 
، هماهنگ DIFدهد. برای بدست آوردن میاست(. ستون دوم جدول این مقادیر را نشان 
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 DIFکم شد )ستون سوم جدول(.  3از مقدار مجذور فی گام  0مقدار مجذور فی برای گام 
به دست آمد )ستون  2از مقدار مجذور فی گام  3با تفریق مقدار مجذور فی گام  هماهنگنا

 چهارم جدول(. 
 DIFاز سواالت میدادند که نی مده نشانآفی به دست  در این مطالعه، مقادیر مجذور

. ۱۲، و 3۳، 39، 0شناخته شدند: سواالت  هماهنگ DIF)چهار سوال( به عنوان سواالت 
شناخته شد. در کنار این نتایج  هماهنگنا DIFبه عنوان سواالت  ۱۳فقط یک سوال، سوال 

 DIFن ( نه به عنوا0۱و  ۱0)سواالت  DIFی جالب هم به دست آمد. دو سوال چند نتیجه
هم به عنوان  00ها، سوال شناخته شدند. برخالف آن هماهنگنا DIFو نه به عنوان  هماهنگ

DIF و هم به عنوان  هماهنگDIF ی تاثیر نشان داده شد. درمورد اندازه هماهنگناDIF 
-می( این نتیجه حاصل شد که تما3110ی جدوین و گیرل )کارانهبندی محافظهبر اساس طبقه

قرار دارند.  Aکه با روش رگرسیون لجیستیک پیدا شده بودند در طبقه ی  DIFسواالت 
ز ی تاثیر ناچیشده با روش رگرسیون لجیستیک اندازهپیدا DIFسواالت میاین یعنی تما

IFD ( و جدوین و 0779) 0را نشان دادند. این نتایج بر اساس راهنماهای زامبو و توماس
  ( به دست آمد.3110) 3گیرل

سوال  DIF ،۱سوال  ۳شده، نتایج نشان داد که از پیدا DIFسواالت  گیریسومورد در
کنندگان مرد متمایل سوال هم به نفع شرکت ۱داشتند و  گیریسوکنندگان زن به نفع شرکت

)درک  00، و 0۱، ۱۲)ساختار(،  0بودند. سواالتی که به نفع زنان گرایش داشتند سواالت 
-کنید سواالت درک مطلب اساساً به نفع شرکتمیمشاهده  که طورهمانمطلب( بودند. 

کدام از سواالت لغات به آنان گرایش نداشتند و در داشتند. اما هیچ گیریسوکنندگان خانم 
 (.3۳و  39شان به سمت گروه شرکت کنندگان مرد بوده است )سواالت سوگیریعوض، 

 هنسزل -منتلی نتایج دو روش با توجه به سوال دوم این تحقیق، درمورد امکان مقایسه
 00 هنسزل -منتلو رگرسیون لجیستیک، این نتیجه به دست آمد که با استفاده از روش 

 شاملسوال  ۳بودند و با استفاده از روش رگرسیون لجیستیک  DIFسوال، نشان دهنده ی 
DIF  دهداین دو روش آماری را نشان میی بین نتایج مقایسه ۲تشخیص داده شدند. جدول. 

 و رگرسیون لجیستیک هنسزل -منتلهای  ی نتایج روش مقایسه. ۶جدول 

                                                           
1  . Zumbo & Thomas 

2  . Jodoin & Gierl 
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 شماره
 سوال

نتایج 
-منتل

 هنسزل
)اندازه 
 تاثیر(

قسمت                      نتایج رگرسیون لجیستیک  

 آزمون   ()اندازه تاثیر

0 MH (A) LR(A) ساختار 

2 MH (A) -   ساختار  
0 MH (A) - ساختار 

31 MH (A) - لغات 
39 MH (C) LR (A) لغات 
3۳ MH (B) LR (A) لغات 
21 MH (A) - لغات  

۱0 MH (A) LR (A) درک مطلب 

۱۲ MH (A) LR (A)  مطلبدرک  

۱۳ MH (A) LR (A) درک مطلب 

0۱ ̶ LR (A) درک مطلب 

00 MH (A) LR (A) مطلبدرک  

: C؛ DIF: اندازه تاثیر متوسط  B؛ DIF: اندازه تاثیر ناچیز A: رگرسیون لجیستیک؛ LR؛ هنسزل-منتل: MHتوجه: 
  DIFی اندازه تاثیر قو

 سوال 2، هنسزل-منتلکنید، با استفاده از روش که در جدول مشاهده می طورهمان
ناقض با ها نتایجی متبیشتر از روش رگرسیون لجیستیک پیدا شد. این یافته DIFدارای 

دهد که مدعی بودند فرآیند رگرسیون ( نشان می0771های سوامیناتان و راجرز )یافته
قدرت دارد و در  هماهنگ DIFدر پیدا کردن  هنسزل -منتلرآیند ی فلجیستیک به اندازه

تر است. این مطالعه ثابت کرد که قوی هنسزل-منتلاز روش  ناهماهنگ DIFپیدا کردن 
تر عمل قوی هماهنگ DIFاز فرآیند لجستیک رگرسیون در یافتن  هنسزل-منتلفرآیند 

 کند.می
اند، ( بیان کرده0772( و آنگوف )077۱رد )اکه محققانی مثل کامیلی و شپ طورهمان

ضروری است اما کافی نیست. به  DIFشناخته شود، داشتن  گیرسو سوالبرای این که یک 
افتراقی جنسیتی شناخته شود، اما در واقع  کنشدارای  سوالعبارت دیگر ممکن است یک 

ری در تهای بیشگیری نداشته باشد. تحلیلسو آزمون دهندگاننسبت به گروه خاصی از 
 را پیدا کنیم.  DIFمان کند تا منبع احتمالی تواند کمکها میسوالمحتوای این 
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بسیار کم است  DIFهای دارای سوالهرچند میزان مطالعه برای تحلیل محتوای 
 ( برخی از دالیل چنین بی0773اشمیت، هلند، و دورانز ) ،(3110، 0)اوترویجک و والن

 DIFاند. تازگی این موضوع و پیچیدگی یافتن دالیل داده را توضیح DIFتوجهی به منابع 
را  DIFدارای  سوالتوان دلیل واقعی یک این حال گاهی نمی برخی از این دالیل بود. با

 پیدا کرد. 
 هایسوالرای شناختی ببه منظور پاسخگویی به سومین سوال تحقیق و یافتن منابع زبان

وایی انجام یک آنالیز محت شناسیزبانمتخصص  افتراقی جنسیتی، با کمک سه کنشدارای 
استفاده قرار گرفت.  ( مورد3119) 3گرانپایه و کونان بخشی 0 ی، پرسشنامهمنظور ینبدشد. 
 افتراقی جنسیتی نظر دادند و کنشهای دارای سوالگیری جنسیتی سوبر  شناسانزبان

 DIF حاویت ضرات سواالاین پرسشنامه درمورد منافع و یا م. نمودنددالیلشان را مطرح 
-زبانصان متخص های تحلیل محتواییهای جنسیتی مرد و زن بود. بر اساس یافتهبرای گروه

واقع، دو سوال از نشد. در پیدا DIF خاصی برای سواالت حاوی هیچ منبع زبانی، شناسی
 ریگیدارای دالیلی برای سو شناسیزبان( از نظر کارشناسان 3۳و  39بخش لغات )سواالت 

شناسی و های روانهای جنسیتی بودند، ولی آن دالیل به فرایندمتفاوتشان نسبت به گروه
، متعلق به بخش لغات 3۳و  39 تسواال، شناسیزباناز نظر کارشناسان شدند. ذهنی مرتبط می

که  مدعی شدندها گیری دارند. آنخاطر سختی و پیچیدگی واژگان به نفع آقایان سوبه
دانند )مخصوصاً واژگان پیچیده(. ها میآقا اغلب واژگان بیشتری از خانم دهندگان آزمون

 گزارش نشده است.  DIFسواالت شامل  گیریخاصی برای علت سو شناسیزبانهیچ منبع 
و  هنسزل-منتلکه در هر دو روش  DIFگرامری شامل  سوالی درباره شناسیزبانهیچ 

شامل  سوال عنوان نکرد. برای سوالی این گیرسورگرسیون لجیستیک پیدا شد، دلیلی برای 
DIF  زبانتوسط  سوالدر  جنسیتیگیری سودر درک مطلب، هیچ منبع زبانشناختی مبنی بر-

  مشخص نشد. شناسان
سوال در آزمون بین  ۳های روش رگرسیون لجستیک نشان داد که به طور خالصه، یافته

درصد  22/02 آزمونمیبان عموسوال بخش ز ۲1کند. از میگیری ایجاد  سوها جنسیت
 ،DIFدرصد سواالت دارای  ۱0/۱0 دهد کهمی نشان MHسوگیری جنسیتی دارند. روش 

                                                           
1  . Uiterwijk & Vallen 

2  . Geranpayeh & Kunnan 
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نند. ککنندگان آقا عمل میدیگر به نفع شرکتدرصد  00/0۱ کنندگان خانم وبه نفع شرکت
ی پژوهش هاها عمل کنند و یافتهکنندگان آقا بهتر از خانماین انتظار به وجود آمد که شرکت

 این موضوع را تصدیق کرد.
مطالعات پیشین در خصوص سوگیری جنسیتی، نتایج متفاوتی را به دنبال داشته است. 

و تافل انجام دادند و هیچ  FCE( تحقیقی در مورد آزمون های 0773مثال ریان و بکمن )
 کنشی خود بر  ( نیز در مطالعه3112پیدا نکردند. لین و وو ) جنسیتی DIFسوال دارای 

در چین، هیچ سوالی نیافتند که گروه جنسیتی خاصی را هدف  EPTافتراقی سواالت آزمون 
کردند، امیریان جنسیتی مطالعه می DIFدر حوزه ی  بگیرد. از میان محققان ایرانی که

نتایج متناقضی با آنچه که در این مطالعه ارائه  UTEPT( در بررسی خود از آزمون3103)
-یمها است. هچنین کربیشتر به نفع خانم UTEPTفتند. نتایج آن تحقیق نشان داد کهشده یا

-انجام داد که دریافت این آزمون برای شرکت UTEPT روی DIF ی( مطالعه3100)

 تر بوده و به ضرر آقایان عمل کرده است. کنندگان خانم ساده
شد. به بیان میواژگان مربوط مورد به بخش  ۱سوالی که به نفع آقایان بود  ۲از میان 

تر بود. جالب توجه این که سه  برای آقایان ساده DIFسواالت واژگان دارای میدیگر تما
تواند به این نتیجه منجر میها بوده است و این داشته به نفع خانم DIFسوال دستور زبان که

نند. کفاوت ایجاد میها و آقایان تشود که گرامر و واژگان بطور قابل توجهی بین خانم
 باشد. جالب است که هم امیریاناین دو گروه جنسیتی می کنشبنابراین عامل تفاوت در 

 UTEPTاند. همچنین در آزمون ( به همین نتیجه دست یافته3100)می( و هم کر3103)
اژگان کنندگان خانم و وکنند بخش گرامر به نفع شرکتمیها گزارش براساس آنچه که آن

( متفاوت 02۳۳ه نفع آقایان بوده است. البته نتایج گزارش شده توسط رضایی و شعبانی )ب
ها به آقایان و خانم کنشها بخش درک مطلب را عامل تفاوت در بوده است. در واقع آن

نیز در بخش درک مطلب آزمون کارشناسی  DIFمورد  0اند. البته در این مطالعه شمار آورده
 ها بوده تعادل ایجاد کرده استمیان سواالتی که به نفع آقایان و خانمارشد بوده است که 

ها و دو مورد به نفع آقایان بوده است. در بخش درک مطلب تافل زیرا سه مورد به نفع خانم
( بررسی شده بود هیچ تمایلی به سمت گروه جنسیتی خاصی 0779که توسط وینر و لوخل )

برای  اسیشنزبانوال مطرح شده در این تحقیق، هیچ منبع در رابطه با سومین سگزارش نشد. 
DIF ی انجام شده ی این پژوهش با مطالعههاموارد یافت شده گزارش نشده است. یافته
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ها نیز موفق نشده بودند تا یافتن علت ( منطبق است زیرا آن0771) شر-توسط کونان و وینستر
 بیابند. شناسیزبانگرامر را از نظر  بخش واژگان و DIF سواالت شامل مورد 00سوگیری 

  گیرینتیجه و بحث
دگان کننحاضر، یافتن سواالتی بود که برای گروه خاصی از شرکت DIFی هدف مطالعه

ی شهیافتن ری جهتهایی در . همچنین تالشندکردخانم یا آقا به صورت متفاوتی عمل می
رت پذیرفت. نتایج حاکی از آن یافته شده صو DIFسواالت شاملگیری سوشناختی زبان

بود که سواالت آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، به جز دو مورد، نسبت به 
کنندگان مرد و زن سو گیری نداشته است. به بیان دیگر آزمون کارشناسی ارشد شرکت

ه بوده رفانطهای جنسیتی مختلف عادالنه و بیگروهی آموزش زبان انگلیسی در برابر رشته
منبع  شناسیزبانشناس، از منظر سه زبان است. در نهایت، بررسی محتوایی انجام گرفته توسط

 پیدا نکرد. DIFهای نمونه خاصی را برای
یت جنس شود کهحاصل میآمده در این مطالعه این نتیجه گیری  دستههای باز یافته

تفاوت  تواند باعثکند و میمیفا نقش اساسی در پاسخگویی افراد به سواالت هر آزمونی ای
ه گیری سواالت بساز و بزرگ شود. سو های سرنوشتآزمون آزمون دهندگانپاسخگویی 

آزمون فاقد  شودو باعث می رودشمار میه عوامل نامربوط موثر در آزمون بجنسیت جزو 
ایی و سعدالت باشد. پس چنین عوامل نامربوطی که هدف ارزیابی سواالت نیستند باید شنا

 ها حذف شوند. از سواالت آزمون
طراحان آزمون و که  توان به این نکته اشاره کردمیدرمورد کاربردهای این مطالعه 

ای به عدالت آزمون داشته باید توجه ویژه سراسری و کنکور هایآزمون دهندگانآزمون 
ی از ع گروه خاصگیری به نفگونه سو که سواالت این آزمون فاقد هر کننددقت باشند و 
کنندگان باشند. با توجه به اینکه سواالت بخش لغات این آزمون برای شرکت
ه در تدریس خود به این نکته توج آموزگاران باید، تر بودند سخت خانمکنندگان شرکت

ند. گیری لغات پیچیده انگلیسی موفق باشکمک کنند تا در یاد خانمآموزان و به زبانکنند 
ان شترصوص بخش سواالت گرامر مشخص شد که مردان به دلیل دید کلیهمچنین در خ

های ینی تمرتوانند با ارائهمیآموزگاران  بنابراینتر عمل کردند. نسبت به زنان ضعیف
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ای در تدریس گرامر زبان انگلیسی ها توجه ویژهبه آن آقاتر به آموزندگان گرامری جزئی
 داشته باشند.

های مورد مطالعه اشاره نمونهی تعداد توان به مسئلهمیی حاضر العههای مطاز محدودیت
 . باه استآوری شدشرکت کننده جمع 3703های تعداد های تحقیق از پاسخنامهکرد. داده

لی باید توجه و آیددست ه ب یی کافی زیاد بود که نتایج قابل قبولاینکه این تعداد به اندازه
ای های قدرت بیشتر در تشخیص کنش افتراقی به تعداد نمونهبر هنسزل-منتلداشت که روش 

 تری نیازمند است.بسیار زیاد
پیشنهاداتی ارائه گردیده است. به طور مثال  DIFدر این بخش برای محققان در زمینه

هایی استفاده کند. روش LRو  MH دیگری به جز DIFهای ردیابی تواند از روشفرد می
 واریانس تحلیل ،(Rasch)های رش شامل مدل (IRT)ل نظریه پاسخ سوا مانند

(ANOVA) کوواریانس تحلیل و (ANCOVA)، اریا  هایروش(Area) ، های روش
و  IRTنسبت مشابهت  تست، آزمون لرد، روش سیب مجذور فیاستانداردسازی، روش 

ستند. ی قابل استفاده هیتجنس DIF سواالت شامل های این چنینی برای یافتندیگر روش
ن، و یا تعلق ی ، ستحصیلی بی ارتباط با ساختار، از جمله سابقه عواملعالوه بر جنسیت فرد، 

آزمون باشند.  DIFیتوانند موضوعات خوبی برای مطالعهداشتن به قومیت خاص می
ر به سزایی کنندگان تأثیی شرکتی آموزش زبان انگلیسی بر آیندهکارشناسی ارشد رشته

ی های مختلفی مورد بررسی دقیق قرار بگیرد. این مطالعه، به بررسراین باید از دیدگاهدارد. بناب
گیری آزمون مشخص گردد. برای بررسی اعتبار سودهندگان پرداخت تا آزمون کنشنحوه 

های دیگری مانند بررسی سواالت آزمون به جای توانند از روشمیو عدالت آزمون محققان 
 ستفاده نمایند.کنندگان اشرکت کنش
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