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 چکیده
 ودوج عدم گیری،اندازه تغییرناپذیری مثل سنجیروان هایویژگی هدف:

 یک تنمرا تا باشد برقرار باید سوگیری فقدان یا سؤال، افتراقی کارکرد

 عمناب تحلیل. شوند پذیرمقایسه آزمودنی مختلف هایگروه برای آزمون

 اب ارتباط در هاییفرضیه دهد،می اجازه محققان به سؤال افتراقی کارکرد

. نندک بندیفرمول را مزاحم سازه واریانس و سوگیری بالقوه و اصلی منابع

 یا نظریه مبنای بر DIF منابع به مربوط هایفرضیه معموالً کهازآنجایی

 رسیبر به مربوط هامقاله نظامند مرور شود،می ساخته پیشین تحقیقات

 اصلی اهمیت که دهدمی نشان هایافته. رسدمی نظر به ضروری DIF علل

 برای که است هاآزمون نتایج تفسیر و ساخت در DIF منابع شناسایی

 دمننظام مرور یک پژوهش این. شودمی برده کار به هاگروه بین مقایسة

 Taylor ازجمله معتبر هایپایگاه در کلیدی کلمات جستجوی به که است

& Francis، WILEY، Springer، SAGE یافته مقاله 42 میان از. پردازدمی 

 شناسایی موضوع با مرتبط مقاله 19 تعداد ورود هایمالک براساس شده

 منابع ،DIF در مقایسه مورد نمرات شد سعی مقاله هر از استفاده در. شد

 مورد راهبرد ،DIF منبع شناسایی چگونگی ،DIF برای شدهشناسایی

 . شود استخراج شدهشناسایی DIF منبع تأثیر برای استفاده

 در DIF منابع شناسایی اصلی اهمیت که دهدمی نشان هایافته ها:یافته

 هب هاگروه بین یمقایسه برای که است هاآزمون نتایج تفسیر و ساخت

 را خاصی هایگروه که آیدمی وجود به هنگامی DIF. شودمی برده کار

 برنامه مورد در گیریتصمیم هنگام باید گذارانسیاست. نماییممی مقایسه

 روایی مراقب آزمون، نمرات مقایسه مبنای بر آموزش یا منابع درسی،

 .باشند نمرات پذیریمقایسه

 

ها، منابع کارکرد افتراقی سؤال، پذیری نمرات آزمونمقایسه ها:کلید واژه

 های آموزشیساخت آزمون، آزمون

Abstract  
Purpose: Psychometric properties such as 

measurement inaccuracies, lack of differential 

action of the question, or lack of bias must be 

maintained so that the grades of a test can be 

compared to the different groups of the subject. The 

analysis of source of differential item functioning 

allows researchers to formulate hypotheses related 

to the main and potential sources of bias and the 

variance of the intruder structure. Since the 

hypotheses of DIF sources are usually built on the 

basis of previous theory or research and are 

discussed in the next step, a systematic review of 

the papers related to the study of the causes of DIF 

seems to be necessary. The findings show that the 

main importance of identifying DIF resources in 

constructing and interpreting test results is used for 

comparison between groups. This research is a 

systematic review that searches for keywords on 

valid databases such as Taylor & Francis, WILEY, 

Springer, SAGE. Of the 42 articles found, 19 

related articles were identified based on entry 

criteria. In using each article, we tried to extract the 

scores in DIF, sources identified for DIF, how to 

identify the DIF source, the strategy used to impact 

the identified DIF source.  

Findings: The findings show that the main 

importance of identifying sources of DIF in 

constructing and interpreting test results is used for 

comparison between groups. DIF happens when we 

compare certain groups. Policy makers should be 

careful about the comparability of scores when 

deciding on curriculum, resources or training based 

on comparing test scores. 

 

Keywords: Comparability of test scores, Source 

of differential item functioning, Test construction, 

Educational tests 
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 و بیان مسئله مقدمه
 ه و مدت زمانای طوالنی داشتهای آموزشی، تاریخچهگیریوسیله تصمیم عنوانبهها استفاده از آزمون

فعالیت مهم آموزشی  عنوانبهای برای انتخاب افراد شده است. سنجش ها وسیلهزیادی است که آزمون
های داده .(Diamond, Persson, 2016) نقش بسیار مهمی در عملکرد یادگیرندگان و آموزگاران دارد

های درسی و ها و اجرای برنامهرسانی سیاستبرای اطالع معموالًساز های سرنوشتحاصل از آزمون
این است که  آزمونهای شود. فرض ضمنی استفاده از دادهکار برده میآموزشی بههای گیریتصمیم

ذیری پباشند. این فرض به معنای مقایسه پذیرها و مناطق آموزشی مقایسهن استاندر میا هاگیریاندازه
 ها و ایجاد تفاسیرهاست. مرکز اصلی تالشگیری شده در سنجشهای اندازهو سازه هاسؤالنمرات 

 .(Oliveri, von Davier, 2014) پذیر استمبنای نتایج سنجش، نمرات مقایسه دارای روایی بر
 کارکرد، دو جنبه مهم وجود دارد که شامل بررسی آزمونپذیری نمرات یک در تحلیل مقایسه    

 هاسؤالپذیری برای بررسی مقایسه DIFهای اسایی منابع آن است. یکی از چالشو شن سؤالافتراقی 
ها، های پیچیده که شامل افراد از ملتاست. در تحلیل مجموعه داده DIF، شناسایی علل بالقوه آزمون
 DIFهای مختلف هستند، تمرکز مطالعات در پیشینه تحقیق فراتر از شناساییها، اقوام و فرهنگایالت

شناسایی علل  (.Albano, Rodriguez, 2013) حرکت کرده است DIFاست و به سمت توضیح منابع 
DIF دارای  هایسؤال با بازبینی محتوایDIFتری نسبت به متغیرهای مرتبط با ، بنیش عمیقDIF 

ه ک هاسؤالای از های بالقوههاطالعاتی به کارشناسان در خصوص جنب ترتیباینبهنماید و فراهم می
 دهد.قرار گیرد، ارائه می مورداستفادههای مهم باید در بررسی

 DIFشود. منابع فی برای بررسی منابع آن انجام میاضا تحلیلشناسایی شد،  DIF کههنگامی    
 آزمون گیریمورداندازهبا سازه  غیرمنتظره طوربهکه  1گیرد تا عوامل سازه مزاحمقرار می موردبررسی
را اعالم  هاسؤالیا حذف این های مربوط به حفظ گیریو تصمیمشود را شناسایی نموده همراه می

توسط کارشناسان برای محتوا،  هاسؤالشامل بررسی  DIFبرای بررسی منابع بالقوه  تحلیلنماید. 
 و همچنین آزمونانه زبانی های چندگدر نسخه های زبانیچیدگی شناختی، بار فرهنگی، تفاوتپی

 DIFهای شناسایی اگرچه روش (.Oliveri, Ercikan, Zumbo, 2013) استهای شناختی مصاحبه
مفید است، اما پیشرفت اندکی در زمینه شناسایی علل و ماهیت موضوعاتی  آزمونبرای بهبود کیفیت 
از نظر  آزموندر یک  هاسؤال کههنگامیشود، وجود دارد. یعنی می هاسؤالدر  DIFکه منجر به وجود 

آماری دارای عملکرد افتراقی از یک گروه آزمودنی به گروه دیگر باشند، شناسایی دالیل عملکرد 
توسط  هاسؤالشامل بررسی  DIFبرای بررسی منابع بالقوه  تحلیل، دشوار است. هاسؤالافتراقی 

های چندگانه زبانی های زبان در نسخهکارشناسان برای محتوا، پیچیدگی شناختی، بار فرهنگی، تفاوت
ها برای شناسایی وجود سوگیری است، یعنی های شناختی است. این تالشو همچنین مصاحبه آزمون

دهد، بلکه به  واریانسی خارج را نشان می موردنظرتوانایی در سازه  تنهانهها های آزمودنیاینکه پاسخ
های مربوط به واریانس سازه مزاحم( نیز اشاره دارد که روایی استنباط مثالً) گیریمورداندازهاز سازه 

                                                           
1. construct-irrelevant 
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های دهد تا فرضیهبه محققان اجازه می DIFدهد. تحلیل منابع های عملکرد گروهی را کاهش میتفاوت
 ,Roth, Oliveri) بندی کننددر ارتباط با منابع اصلی و بالقوه اریبی و واریانس سازه مزاحم را فرمول

Sandilands, Lyons-Thomas, Ercikan, 2013). 
های سیاسی و آموزشی استفاده گیریهای سنجش در مقیاس بزرگ برای تصمیمداده کههنگامی    
پاسخ  هاسؤالهمگن به  طوربهها در هر کشور شود، مهم است که توجه داشته باشید همه آزمودنیمی

 پذیریمقایسه تحلیلاولین گام در  عنوانبهتجربی  صورتبهباید  گروهیدروناند. فرض همگونی نداده
 هاداده کههنگامیها )بر مبنای کشورها، جنسیت یا زبان( مورد ارزیابی قرار گیرد. زیرا بین گروه

 کار بردهبه هاآنها نه تمام ها فقط برای یک زیرگروه از آزمودنیناهمگون هستند، ممکن است یافته
ها اغلب برای کل یک گذاری در آموزش دارد زیرا سیاستا مفاهیمی برای سیاستهشود. این یافته

ها های آزمودنیهای پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران(. اگر گروهشود )تفاوتگروه اعمال می
ا ه، ممکن است برای تمام آزمودنیآزمونها بر مبنای پاسخ ندهند، استنباط هاسؤالمشابه به  طوربه

ذیری پشود که قابلیت تعمیمهایی میگیرینباشد. این امر منجر به نتیجه تعمیم قابلدر یک گروه 
-هایی متفاوت از شرکتمحدودی دارند و نتایجی که برای کاربرد در اصالح آموزش برای زیرگروه

 (.Ercikan, 2008) کنندگان در سنجش، محدود است
ها اغلب با گردد، او نوشت: سازندگان آزمونمیبر به تحقیق انگوف DIFدغدغه شناسایی منابع 

ه تواند برسد هیچ بررسی نمیانند آن را درک کنند و به نظر میتوشوند که نمیمواجه می DIFنتایج 
 عالوهبه (.Angoff,1993) هستند، کمک کند DIFمعقول دارای  کامالً هاسؤالتوضیح اینکه چرا برخی 

، انجمن [AERA]انجمن تحقیقات آموزشی آمریکا در استانداردها ) DIFیی منابع شناسا عدم
( نیز 1995،[NCME] وپرورشآموزشدر  گیریاندازهو شورای ملی  [APA]روانشناسی آمریکا 

های چندزبانه یک و منابع آن نشان دادند که نسخه DIFبرجسته شده است. تحقیقات قبلی در مورد 
در نسبت  عالوهبههستند.  DIFپذیر فرض نمود زیرا دارای نسبت بزرگی از مقایسهتوان را نمیسنجش 
های انگلیسی و نسخهتوان شناسایی نمود. برای مثال را نمی DIF، منابع DIFدارای  هاسؤالزیادی از 
 1هارنیش-و رویکرد لین SIBTESTپیشرفت تحصیلی ملی کانادا را با استفاده از  آزمونفرانسوی 

(LH) فرانسویهای انگلیسی و برای آزمودنی هاسؤالدرصد  36که بیش از  شد و نشان داد بررسی 
مشخص شده یافته  هاسؤالدرصد از  40تا  30برای  DIFافتراقی است و منابع  ارکرددارای ک زبان
 آزمون. فرآیندهای شناختی درگیر در هنگام (Ercikan, Gierl, McCreith, Puhan, Koh,2004) شد

اند توهای فرهنگی میزمینهگیرد، قرار می تأثیرزبان و فرهنگ تحت  وسیلهبهو نوع خاص تفکر، 
های متمایز از لحاظ فرهنگی، الگوهای های استاندارد مختل کند، گروهگیری دانش را در آزموناندازه

 ,Li,Cohen,Ibarra,2004) باشند DIFخاص تفکر و یادگیری دارند که ممکن است منابعی برای 

Pellegrino, Chudowsky, Glaser, 2001.)    

                                                           
1. Linn-Harnisch 
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وهشی ، پژسؤالافتراقی  کارکرددهد که تاکنون در ایران در رابطه با منابع مرور تحقیقات نشان می    
های در مقیاس بزرگ و لزوم گروهی نمرات در سنجشدلیل اهمیت مقایسه بهانجام نشده است. 

، شناسایی و آزموندر یک  کنندهشرکت های مختلف داوطلبانبرای مقایسه گروه هاسؤالارزی هم
و تصمیم گذارانسیاست وابستگیهمچنین در ایران به دلیل  ضروری است. DIFتحلیل منابع 
های استخدامی، عدمهای ورودی آموزش عالی و آزمونآزمون مانند های گوناگونآزمونگیرندگان به 

 لذا تهیهها شود. در مقایسه نمرات آزمون نادرست هاییاستنباطتواند منجر به می DIFتوجه به منابع 
نظامند روند مقاالت انجام گرفته در این زمینه را بررسی نماید، به شناسایی منابع  طوربهای که مقاله
DIF  نماید و همچنین با معرفی منابع کمک میها، در تحقیقات آینده فرضیه آزمونبرای ساخت و

دهد که باید در ارائه می هاسؤالهای از هجنب در مورداطالعاتی ، آزمونبه سازندگان  DIFبالقوه 
د بیشتر کمک خواه باانصاف هاییسؤالبه ساخت قرار گیرد، بنابراین  استفاده موردهای مهم بررسی

-در آزمون شدهشناسایی DIFبررسی منابع  -1اهداف ویژه مطالعه مروری حاضر عبارت است از:  کرد.

معرفی راهبردهای  -DIF ،3برای شناسایی منابع  مورداستفادههای تبیین روش -2ای آموزشی، ه
 ت.اس شدهشناسایی DIFمنابعی که برای  تأثیربررسی 

 

 شناسی پژوهشروش
المللی انجام شد. به این منظور ابتدا های بینبه سایت مند است که با رجوعاین پژوهش یک مرور نظام

Google Scholar  های کلید واژهبرای جستجوی کلیsources of differential item functioning  و
causes of differential item functioning قرار گرفت. مالک ابتدایی برای ورود به  مورداستفاده

مقاله در توان به چاپ های ورود میدیگر مالکبود. از  DIFرتباط مقاله با شناسایی منابع مطالعه ا
اشاره نمود. جستجو، شامل  Taylor& Francis ،WILEY ،Springer ،SAGE جمله ازهای معتبر پایگاه

بود که این موارد از  پزشکیروانمقاالتی در مجالت مربوط به سالمت، پزشکی، کیفیت زندگی و 
 بررسی در مطالعه خارج شدند. 

مقاله در پایگاه  Springer ،9مقاله در پایگاه  8و  Taylor& Francisمقاله در پایگاه  11از تعداد     
SAGE  مقاله در پایگاه  14و WILEY مقاله مرتبط با موضوع  19های ورود تعداد بر اساس مالک

، DIFقرار گرفت. در استفاده از هر مقاله سعی شد نمرات مورد مقایسه در  بررسی موردشناسایی شد و 
منبع  تأثیربرای  استفاده مورد، راهبرد DIF، چگونگی شناسایی منبع DIFبرای  شدهشناساییمنابع 

DIF بندی و تحلیل شود. جزئیات مقاالت ج شود و سپس اطالعات با دقت دستهاستخرا شدهشناسایی
 نشان داده شده است.  1 بررسی شده در جدول
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 DIF: جزئیات مقاالت مربوط به منابع (1) جدول

 نمرات مورد مقایسه نتیجه
برای  مورداستفادهراهبرد 

 DIFمنابع  تأثیربررسی 
 شماره مقاالت DIFمنابع  DIFچگونگی شناسایی منبع 

یافته  DIFنتایج این مطالعه منابع 

 شده است.

 آزموننمرات بخش کالمی 

ورودی دانشگاه در  سنجیروان

اسرائیل بین نسخه اصلی به زبان 

عبری و نسخه ترجمه شده به زبان 

 روسی

 
 3مترجم و  5استفاده از نظر 

 کارشناس زبان عبری

تغییرات در دشواری کلمات یا 

عبارات، تغییرات در محتوا، تغییر 

مربوط به  هایتفاوتقالب، 

 فرهنگ

Allalouf, Hambleton  
Sireci (1999) 1 

اثر کوچک اما معنادار و ثابت در میان 

و اثر بزرگ و  سؤال، از قالب هاسؤال

. سؤالکمتری در مورد نوع  باثبات

و  سؤالاثرات متقابل شامل اثرات 

 نبود. دارمعنیعوامل 

نمرات بخش ریاضی از یک اجرای 

سنجش  آزموناز  فردمنحصربه

 زنان ودر گروه مردان  ایمدرسه

تصادفی و  DIFطرح مطالعه 

برای  SIBTESTاستفاده از 

 DIFاثرات علل  آزمون
 

 تحقیقات گذشته

در  ایچهارگزینه) سؤالقالب 

 سؤالمقابل بازپاسخ( و نوع 

 )انتزاعی در مقابل حقیقی(
Bolt (2000) 2 

ریاضی و  DIF هایسؤالدرصد  23

علوم در  DIF هایسؤالدرصد  13

درصد  50تفاوت در برنامه درسی و 

به دلیل دو منبع ذکر شده  هاسؤال

درصد 37درصد در ریاضی و  27نبود. 

به دلیل  DIFدر علوم دارای  هاسؤال

 انطباق

نمرات تیمز نسخه انگلیسی و 

فرانسوی در کشورهای کانادا، 

انگلیس، فرانسه و ایاالت متحده در 

ان آموزدانشدرس علوم و ریاضیات 

 ساله 13

مرور قضاوتی با مترجمان  -1

، هاسؤالچندزبانه برای همه 

در  DIFروایی متقاطع  -2

بررسی  -3چندگانه،  یهاگروه

 وسیلهبه هاسؤال DIFتوزیع 

 وضوعم

 تحقیقات گذشته
 چندزبانه هاینسخهانطباق 

 تیمز، برنامه درسی آزمون
Ercikan(2002) 3 

در ابعاد مزاحم ثانویه در  هاآزمودنی

 شانتحصیلیپیشرفت  هایاندازه

 .اندمتفاوت

گمارش ریاضی )به  آزموننمره 

دوره پیش محاسبات( برای 

دانشجویان سال اول بین زنان و 

 مردان

 IRTمدل ترکیبی  

ابعاد ثانویه مزاحم،  در گروه جبر، 

و  گیریاندازهگروه هندسه و 

 نمادین کارگیریبهگروه 

Cohen, Bolt (2005) 4 

اضافه پس از مدرسه با  هایکالس

 هایسؤالکاهش در مقدار و تعداد 

DIF مرتبط است 

نمرات ریاضی تیمز بین ایاالت 

 متحده و تایوان

ترتیبی  DIF سازیمدل

 )رگرسیون لوجستیک(

تحقیقات گذشته، اسناد و 

 اطالعات موجود

اضافه برای درس پس  هایکالس

 از مدرسه
Amery, Ercikan (2006) 5 
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فرهنگی سایر عوامل  هایویژگی جزبه

 گذارندمی تأثیر DIFبر 

 هاسؤالنمرات بخش کالمی مخزن 

ان آموزدانشاستعداد عمومی در 

 اسپانیایی و باسک
 

تشکیل گروه دومی از 

متخصصان مستقل از گروه اول 

و بررسی هماهنگی بین نظرات 

 دو گروه

 گروهی از متخصصان
 

نقض در ترجمه، تفاوت دستوری 

معنایی و  هایتفاوت، هازبانبین 

 فرهنگی هایویژگی

Elosua, López-

jaúregui,(2007) 6 

 معنادار نیست. DIFمنبع  تأثیر

 CAEشنیداری  آزموننمرات 

در سه گروه سنی  2002کمبریج 

سال و  22تا  18سال،  17کمتر از 

 سال 23باالی 

 آماری و تحلیل محتوا تحلیل

بررسی تحقیقات گذشته و 

اینکه تا قبل از این مطالعه در 

 عنوانبهسن  موردبررسی

تحقیقی انجام  DIFمنبع 

 نگرفته است

 سن داوطلبان
 

Ardeshir, Antony (2007) 7 

افتراقی به گزینه  طوربه هاآزمودنی

د کشیده شدن "بدون اشتباه"انحرافی 

از هر سه  MP هاسؤالاز  کدامهیچو  

 مرحله گذر نکردند.

در میان  MPو  UE آزموننمرات 

زنان و مردان و سفید و 

و  هااسپانیاییو  پوستانسیاه

 سفیدپوستان

 

، SIBTEST آزموناستفاده از 

برازش مدل لگاریتم خطی، 

 هابختمحاسبه نسبت 
 

 تحقیقات گذشته
 هایگزینهافتراقی  کارکرد

 انحرافی
Banks (2009) 8 

 و بندیقالب جزبهبرای سایر منابع 

ارائه بصری، وضوح و هدایت زبانی، 

شواهد، پروتکل تفکر با صدای بلند 

 فراهم نمود. تأییدیشواهد 

 SAIP آزموننمرات علوم و ریاضی 

پیشرفت  آزمونیک  2003

ان موزآدانشتحصیلی کانادایی بین 

 زبانفرانسویانگلیسی و  8و  7پایه 

 مرور متخصصان پروتکل تفکر با صدای بلند

که ممکن  سؤالکلمات کلیدی 

است کمک یا مانع برای حل 

باشد، وضوح و مشخصه  سؤال

زبانی  هایتفاوتزبان، 

غیرمنتظره )اشتباه خواندن یک 

ان آموزدانشکلمه توسط 

 (زبانفرانسوی

Ercikan, Arim, Law, 

Domene, Gagnon & 

Lacroix (2010) 
9 

 

شنیداری  آزمونمقایسه نمرات 

موسسه زبان انگلیسی میشگان در 

 وزنانگروه مردان 
 

 تحقیقات گذشته سؤال 1تحلیل محتوای تعقیبی

، عبارات ازجمله هاسؤالمحتوای 

و  هااستعارهمنفی، اصطالحات، 

با طولی که ممکن است  هاسؤال

Aryadoust, Goh & 

Kim(2011) 10 

                                                           
1 Post hoc 
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با توانایی  هاآزمودنیدر حافظه 

 پایین باقی نماند.

 

تعیین سطح  آزمونمقایسه نمرات 

ریاضی در سطح دانشگاه در میان 

 وزنانمردان 

مدل دو پارامتری  استفاده از

گروهی و سه چند ایآشیانه

 ایآشیانهمدل سلسله مراتبی 

 متفاوت و هایمحدودیتبا 

برای  سازیشبیه مطالعه

سنجش عملکرد آماره نسبت 

درستنمایی برای شناسایی 

DDF  تحت مدل دو پارامتری

 ایآشیانه

 تحقیقات گذشته
 هایگزینهافتراقی  کارکرد

 انحرافی
Suh, Bolt (2011) 11 

توافق در سه روش آماری برای سه 

یافته شد: میانگین مقادیر متغیر 

و  کنگهنگ، مقایسه بین قبولقابل

ی دیگر متغیرها، دارمعنیقطر و سن. 

 و تیجنسمقایسه دو کشور دیگر، 

رمزگشایی و  هایمهارتآموزش 

کوچک، به روش  هایگروه

 DIFبرای بررسی منابع  مورداستفاده

 طبقه مکنون وابسته است.

خواندن پیلز  آزمون هایداده

ان در دو کشور آموزدانش 2006

و  (کنگهنگچینی زبان )تایپه و 

 دو کشور عربی زبان )کویت و قطر(

طبقه مکنون با  سازیمدل

استفاده از سه روش آماری: 

تابع تشخیص توصیفی، 

رگرسیون لوجستیک 

و تحلیل  ایچندجمله

رگرسیون لوجستیک 

 چند سطحیچندجمله ای 
 

یافتن محقق به دنبال 

متغیرهایی است که ممکن از 

بیشتر از متغیرهای مانیفست 

با نمرات پیشرفت تحصیلی 

 ارتباط داشته باشند

 آموزدانشعوامل مرتبط با 

)کشور، سن و جنس( و معلم 

رمزگشایی،  هایمهارت)آموزش 

گروه ه بندی ها با توانایی مشابه، 

 کوچک( هایگروهآموزش 

(Oliveri, Ercikan, 

Zumbo(2013) 12 

نتیجه این مقاله منابع یافته شده برای 

DIF .است 

 40نسخه انگلیسی و فرانسوی 

تا از  20که در تحقیق قبلی سؤال

 DIFتا فاقد  20و  DIFدارای  هاآن

شناسایی شدند در درس علوم 

پیشرفت  آزمون SAIP آزمون

 تحصیلی ملی در کانادا

 

 

تحلیل پروتکل تفکر با صدای 

بلند در مورد مرورگران 

با استفاده از  ایحرفه

استاندارد تحلیل  هایروش

 محتوا
 

 ینسخهتفاوت در طول نسبی دو 

زبانی، تفاوت در مسائل 

، تفاوت در ساختار شناختیزبان

، هاسؤالمنطقی محتوا یا قالب 

Roth, Oliveri, Sandilands, 

Lyons-Thomas& Ercikan 

(2013) 
13 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Suh%2C+Youngsuk
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Bolt%2C+Daniel+M
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Bolt%2C+Daniel+M
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تفاوت در محتوای شناختی 

 1نوعمفهومی، تفاوت در مسائل ت

، اثر هاسؤالبرخالف بارهای شناختی 

 شودنمی تأییدترجمه و انطباق 

 2001خواندن پیرلز  آزموننمرات 

ان انگلیسی و آموزدانشبین 

ان نه آموزدانشدر  زباناسپانیایی

 ساله در پایه چهارم

-Poly آزموناستفاده از 

SIBTEST  کارکردتحلیل 

 افتراقی دسته

 تحقیقات گذشته

 هاینسخهترجمه و انطباق 

و بار شناختی  آزمون چندزبانه

 سؤال
 

Sandilands, Oliveri, 

Zumbo, Ercikan (2013) 14 

فراگیر حاوی عناصر  DIFبا  هایسؤال

مفهومی متفاوت است که دارای معانی 

 DIFبا  هاسؤالمختلفی هستند، 

غیرفراگیر، به دلیل تجارب مختلف 

مرتبط با زمینه یا فرهنگ، متفاوت 

هستند. مشکالت ناشی از انطباق در 

اصطالحاتی است که در دو نسخه 

 معادل نیست.

 2006پیزا  آزمونمقایسه نمرات 

ساله از  16و  15ان آموزدانشبین 

 ایاالت متحده و اسپانیا

 

از  آمدهدستبهادغام نتایج 

و مصاحبه  DIFی تحلیل کم

 شناختی
 

 کنندگانشرکتتفسیرهای 

ه ک هاتمو زیر  هاتم یوسیلهبه

، آمدهدستبه هاآناز روایات 

 .شوندمیمقایسه 

 

افتراقی  طوربه هاسؤالتفسیر 

در  کنندگانشرکتتوسط 

 مختلف هایگروه
Benítez, Padilla (2014) 15 

متوالی آزاد  طوربهروش نقطه شروع 

عالی  آزمونخطای نوع اول و توان 

و نتایج آن مشابه با  نمایدمیفراهم 

روش نقطه شروع آزاد ایده آل است 

استفاده  DIFکه از طرح لنگر فاقد 

و خیلی بهتر از روش نقطه  کندمی

 هاسؤالشروع ثابت است که از همه 

 موردمطالعه هایسؤال جایبه

 .کندمیلنگر استفاده  عنوانبه

و  وزنانجنسیتی مردان  هایگروه

قومیِ اقلیت و اکثریت.  هایگروه

گروه مردان با قومیت اکثریت 

گروه مرجع در نظر گرفته  عنوانبه

 شودمی
 

 منظوربه سازیشبیهمطالعه 

بررسی اثربخشی سه روش 

، نقطه MIMIC سازیپیاده

شروع ثابت، نقطه شروع آزاد و 

روش جدید نقطه شروع آزاد 

برای  (MIMIC)متوالی

افتراقی  کارکردشناسایی 

 لسؤایکنواخت و غیریکنواخت 

 برای چندگروه
 

کمی وجود دارد که  قاتیتحق

برای  MIMICبه بررسی دقت 

به دلیل ترکیب  DIFتشخیص 

 و اثرات زمینهپیشمتغیرهای 

 پرداخته باشد. هاآنمتقابل 

مثل  زمینهپیشمتغیرهای 

قومی و  هایگروهجنسیت و 

 هاآناثرات متقابل 
 

Chun, Stark, Kim, 

Chernyshenko (2016) 16 

                                                           
1 diversity 
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DIF  بر مبنای زبان مادری در چندین

 DIFپیلز وجود دارد اما الگوی  سؤال

 در همه کشورها یکسان نیست.

پیلز  آزموناز  سؤال 13نمرات 

کشور اروپایی با  11برای  2011

کنترل منابع آموزشی در دسترس 

 یآزمودن

استفاده از جزءبندی بازگشتی 

برای  (MBRP)مبتنی برمدل 

 یکنواخت DIFبررسی 

 Finch, Finch ,French آزمودنیزبان مادری  تحقیقات گذشته

(2016) 17 

 

در  2006علوم پیزا  آزموننمرات 

ایاالت متحده  -1:  هایگروهمیان 

سرزمین  -2، زبانانگلیسیو کانادا 

هنک کنگ،  هایزبانچینیچین و 

 ایاالت متحده و چین -3

استفاده از یک شخص دو زبانه 

برای بررسی اثر ترجمه، 

نفر  10استفاده از یک پانل با 

متخصص بررسی محتوا  و  

برای بررسی اثر  آموزدانش15

 پوشش برنامه درسی

 تحقیقات گذشته

، پوشش برنامه آزمونترجمه 

 هایتفاوتدرسی متفاوت، 

 فرهنگی

Huang, Wilson & Wang 

(2016) 18 

متوسط تفاوت در میزان  طوربه

چیرگی بر یک ویژگی بین دریافت 

 کنندگاندریافتکنند و عدم 

درصد  44تا  33مساعدت در حدود 

 است

 NAEPنمرات سنجش ریاضی در 

ان بدون آموزدانشبرای  2007

مساعدت )گروه مرجع(، مساعدت 

با زمان اضافی، مساعدت با خواندن 

با صدای بلند و مساعدت  هاسؤال

 کوچک هایگروهدر 

تفاوت معنادار احتمال چیرگی 

مورد  هایگروهدر  هاویژگیدر 

مانوا انجام  آزمونمقایسه با 

 شد.

شناختی تشخیصی  هایمدل

که شامل  Qماتریس 

زیر بنایی عملکرد  هایویژگی

است، استخراج  هاسؤالدر 

زیر بنایی از  هایویژگی

تحقیقات گذشته و ارزیابی  

توسط دومتخصص،  محاسبه 

 هاویژگیاحتمال چیرگی در 

 RUMبا استفاده از مدل 

و  هاویژگیچیرگی در 

زیربنایی برای  هایمهارت

 هاسؤالعملکرد در 

 

Svetina, Dai & Wang 

(2017) 
19 
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 ی پژوهشهایافته

 هاسؤالارزی وم همهای در مقیاس بزرگ و لزگروهی نمرات در سنجشهای به دلیل اهمیت مقایسه

های ها با استفاده از روش، در طی سالآزمونیک کننده در شرکت های مختلفگروهبرای مقایسه 

در در این مطالعه  موردبررسیمقاله  19پرداخته شده است.  DIFگوناگون به شناسایی منابع وجود 

در  DIFمقاله( به بررسی 12انجام گرفته است. در بیشتر مقاالت ) 2017تا  1999های سالامتداد 

 ،DIFی های مورد مقایسه دیگر برای بررسگروه، پرداخته شده آزمونزبانی مختلف یک  هاینسخه

های بدون و گروه آزمونمساعدت  کنندهدریافتهای های سنی و گروهگروههای قومی، جنسیتی، گروه

 DIFکه در پژوهش قبلی دارای  یهایسؤالاست و در یک مقاله از  آزموندریافت مساعدت 

 اند استفاده شده است. شدهشناسایی

بندی منابع و تعداد مقاالتی که دسته دسته قرار دارند. 7در  DIFمنابع یافته شده برای  طورکلیبه    

ارائه شده است. به دلیل اینکه  2اند، در جدول قرار داده موردبررسی DIFعلت  عنوانبهاین منابع را 

اند، مجموع ستون تعداد مقاالت از شناسایی نموده DIFمنبع  عنوانبهمقاالت چندین عامل را  معموالً

 ه است. بیشتر شد 19

 
 DIFدر مقاالت مرتبط با منابع و علل  DIFبندی منابع : دسته(2) جدول

 تعداد مقاالت  DIFمنبع 

 9  های سؤالویژگی

آموز)سن داوطلب، جنس، کشور، قومیت، زبان مادری، چیرگی در عوامل مرتبط با دانش

 های زیربنایی برای عملکرد در آزمون(مهارت

 
5 

 4  های چندزبانهانطباق و ترجمه نسخهمسائل مربوط به 

 3  های فرهنگیویژگی

 2  برنامه درسی

 1  عوامل مرتبط با آموزش معلم 

 1  های اضافه پس از مدرسهکالس

 

، تفاوت در ساختار سؤالعبارت است از بارشناختی مفهومی  سؤالهای ربوط به ویژگیم DIFمنابع     

)انتزاعی یا  سؤالیا باز پاسخ(، نوع  ایچندگزینه هایسؤال)مثل  هاسؤالمنطقی محتوا و قالب 

حقیقی(، تفاوت در طول نسبی دو نسخه، تغییر در دشواری کلمات یا عبارات، کلمات کلیدی که کمک 

، هازجمل هاسؤالمحتوای ، سؤالهای انحرافی افتراقی گزینه کارکردهستند،  سؤالیا مانعی برای حل 

ها با توانایی لی که ممکن است در حافظه آزمودنیبا طو هاسؤالها و ، استعارهاصطالحاتعبارات منفی، 

 آزموندر مسائل مربوط به ترجمه و انطباق  شدهشناسایی DIF. همچنین منابع است پایین باقی نماند،

 ت. اس شناختیزبانو مسائل  های معناییها، تفاوتدر ترجمه، تفاوت دستوری بین زباننقص شامل 
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را  DIFمقاله از طریق تحقیقات گذشته منبع  14تعداد  ،DIFهای شناسایی منابع ر مورد روشد    

 ,Allalouf)کارشناس زبان  3مترجم و  5 نظر ازتوان استفاده که از آن جمله میاند، شناسایی نموده

Hambleton, Sireci,1999)، از نظر گروهی از متخصصان (Elosua, López-jaúregui,2007, Ercikan 

and et al,2010)  ،فاده ای با استدر مورد مرورگران حرفه از تحلیل محتوای پروتکل تفکر با صدای بلند

 آزمونکنندگان در از تفسیر شرکتو  (Roth and et al,2013) های استاندارد تحلیل محتوااز روش

های از روش مدلهمچنین استفاده شده است.  ) ,DIF Padilla,2014)Benítezبرای شناسایی منابع 

 یکی از آزمون، چندبعدی بودن شده استبرای شناسایی ابعاد ثانویه مزاحم استفاده  IRT 1ترکیبی

که در توانایی  دهدرا نشان مینون سه طبقه مکهای این تحقیق یافته است، DIFهای اصلی علت

 (.Cohen, Bolt, 2005) جبر و درک مطلب، متفاوت هستند آزمونر گیری داندازه

منابع  تأثیربرای بررسی  غیر آماریشد، از راهبردهای آماری و یا شناسایی  DIFمنابع  نکهیازاپس    

مقاله راهبردهای  5مقاله از راهبردهای آماری، در  10در استفاده شده است.  DIF، بر شدهشناسایی

های آماری و هم از تحلیل محتوا استفاده شده است و طرح مقاله، هم از تحلیل، در یک غیر آماری

های کیفی و کمی است. در دو مقاله هم ه هم طرح ترکیبی، شامل ترکیب روشپژوهش یک مقال

 DIFتنها ارائه منابع احتمالی برای  هاآنمعرفی نشده و هدف  DIFمنابع  تأثیرراهبردی برای بررسی 

-گروه جزبهاند، استفاده نموده DIF تأثیرگذاریتمامی مقاالتی که از راهبردهای بررسی بوده است. در 

بندی و ارائه بصری، وضوح و هدایت قالب، (Elosua and et al., 2007) های فرهنگیهای سنی، ویژگی

 .رسید تأییدبه  DIFمنابع  تأثیردر  (Ercikan and et al., 2010) زبانی

 DIFمنابع  تأثیرراهبردهای آماری برای بررسی 

ی اند. برای بررسات به ترتیب زمانی قرار داده شدهدر این بخش راهبردهای به کارگرفته شده در مطالع

از  DIF)انتزاعی در مقابل حقیقی( در  سؤالدر مقابل بازپاسخ( و نوع  ایچهارگزینه) سؤالقالب  تأثیر

. استفاده شده است DIFاثرات علل  آزمونبرای  SIBTESTتصادفی و استفاده از  DIFطرح مطالعه 

 کمتری در باثباتو اثر بزرگ و  سؤال، از قالب هاسؤالنتایج، اثر کوچک اما معنادار و ثابت در میان 

از . یکی (Bolt, 200) دار نبودو عوامل معنی سؤالبل شامل اثرات را نشان داد و اثرات متقا سؤالنوع 

ترین تصادفی است. در ساده DIFاز طریق مطالعه  DIFمضنون به  سؤالهای هایی بررسی ویژگیراه

-ن در دو نمونه تصادفی از آزمودنییکسا هایسؤالای شامل اجرای دو نسخه از شکل، چنین مطالعه

آزمایشی( و در نسخه دیگر  ةنسخحاضر هستند )یعنی  DIFهاست، در یک نسخه عوامل مضنون به 

. سهم عامل (Schmitt, Holland, Dorans,1993) عوامل مضنون وجود ندارند )یعنی نسخه کنترل(

 DIFشود. مطالعه شاهده شده در دو نسخه ارزیابی میم DIFبا مقایسه مقدار  DIFدر  موردمطالعه

بعید  اد اصلی نیستند، یا اثرشانتصادفی ممکن است بهترین کاربرد برای مطالعه عواملی باشد که ابع

                                                           
1. Mixture 
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وچک ک نسبتاً سؤالدر عملکرد  هاآننهایی  تأثیرمشاهده شود، یا  آزموندر  سؤالاست در بیش از یک 

 .  است هاسؤالتصادفی، بررسی ثبات اثر یک عامل تصادفی در میان  DIFاست. نکته مهم در مطالعات 

های اضافه پس از مدرسه در نمرات ریاضی تیمز کالس تأثیربرای بررسی  مورداستفادهراهبرد یکی از 

ین ا یون لوجستیک( است. نتایجترتیبی )رگرس DIFسازی متحده و تایوان، استفاده از مدل بین ایاالت

 DIF هایسؤالهای اضافه پس از مدرسه با کاهش در مقدار و تعداد دهد که کالسنشان می مطالعه

ورودی متمرکز ملی برای ورود به دبیرستان  آزموندر کشورهای آسیای شرقی  معموالً مرتبط است. 

آموزان برای تکمیل های ورودی، دانشینان از برد رقابتی در این آزمونیا دانشگاه وجود دارد، برای اطم

تواند عاملی های اضافه میگیرند، به همین دلیل کالسموزش رسمی از آموزش خصوصی کمک میآ

 (.Amery, Ercikan, 2006) بین کشورها باشد DIFبرای 

( به این صورت 2009در بانکز ) DIFهای انحرافی بر گزینه تأثیربرای بررسی  مورداستفادهراهبرد دیگر 

شود تا تعیین نماید آیا هر گروه مقایسه شده در احتمال انجام می SIBTEST آزموناست که ابتدا 

 مورداستفادهمتفاوت است. دوما روش برازش مدل لگاریتم خطی  آزمون هایسؤالپاسخ صحیح به 

با نمره کل، متوسط یا زیاد دارند ارتباط معناداری  DIFکه  یهایسؤالقرار گرفت تا تعیین کند آیا 

ن شود برای تعییها محاسبه میبختدهند. سوم نسبتنشان میهای انحرافی عضویت گروهی و گزینه

یده چبر علیه آن است دارای شانس بیشتری برای انتخاب گزینه پی DIF هایالسؤاینکه آیا گروهی که 

 یهایؤالسها با توانایی مشابه، است. انحرافی در مقایسه با دیگر گروه هایانحرافی نسبت به سایر گزینه

افتراقی گزینه  کارکردآن مربوط به ) DIFکه نتایج  یهایسؤال عنوانبهکه از هر سه مرحله عبور کنند، 

متوسط بر علیه  DIFدارای  سؤالدهد چهار شوند. نتایج نشان میناسایی میاست ش DDFانحرافی( 

 طوربهها داشت و این آزمودنی سفیدپوستان متوسط برعلیه DIF سؤالبود و یک  UE آزمونزنان در 

از  MP آزمون هایسؤالاز  کدامهیچکشیده شدند.  "بدون اشتباه"افتراقی به سمت گزینه انحرافی 

 (.Banks, 2009) هر سه مرحله گذر نکردند

نسبت درستنمایی است که  آزمون، IRTدر  DIFیک روش رایج وابسته به مدل برای تشخیص     

 ,Thissen) شوندها، مقایسه میارزیابی تفاوت پارامترها در گروهتوابع درستنمایی برای 

Steinberg,Gerrard,1986; Thissen, Steinberg, Wainer,1988,1993.)  هایگزینهبرای مطالعه 

ای ای تحت مدل دو پارامتری آشیانهچندگزینه هایسؤالدر  DIFعاملی برای  عنوانبهانحرافی 

ته نظر گرفمطالعه دیگر های متفاوت در ای با محدودیتهی، سه مدلِ سلسله مراتبی آشیانهگروچند

ها برابر در نظر در تمامی گروه سؤالبرای یک  سؤالیک مدل فشرده که در آن پارامترهای  -1شد: 

محدود شدند  سؤالیک مدل افزوده شده که در آن تنها پارامترهای گزینه انحرافی  -2گرفته شده، 

 سؤالپارامترهای از  کدامهیچمدل افزوده دوم که در آن  -3ها مساوی باشند، که در تمام گروه

 𝐺2 )پارامترهای گزینه انحرافی و گزینه درست( محدود نشدند که مساوی باشند. با محاسبه آماره

 𝐺2وجود دارد. با محاسبه DIFتوان آزمود که آیا ( می1فشرده و افزوده اول )آزمون برای مقایسه مدل
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مشاهده شده از  DIFتواند ارزیابی کرد که آیا ( می2 ای افزوده اول و دوم )آزمونهرای مقایسه مدلب

 سنجش منظوربه سازیشبیهای لعهاتفاق افتاده است. این پژوهش، مطا DDFدلیل حضور به 1رد آزمون

 ,Suh) ای استتحت مدل دو پارامتری آشیانه DDFعملکرد آماره نسبت درستنمایی برای شناسایی 

Bolt, 2011.)    

افتراقی  کارکرد، تحلیل DIFبر  سؤالهای زبانی و بارهای شناختی راهبردی برای اثر انطباق نسخه    

هستند  DIFشود منابع بالقوه یکه تصور م یهایسؤالاست.  SIBTESTبا استفاده از  (DBF)دسته 

 DBFآیند و تحلیل دسته در می صورتبه هاسؤالس این شوند. سپتوسط متخصصان شناسایی می

معناداری یافته نشد  DBFای که از این راهبرد استفاده نمود در مطالعهشود. انجام می هاآندر مورد 

. نگرفتقرار  تأییدمورد  در این مجموعه داده DIFمنبع  عنوانبهبنابراین فرضیه اثر ترجمه و انطباق 

کنند تا در سطح دستههماهنگ عمل می طوربهباشد که  DIF هایسؤالتواند مثالی از این مورد می

در این  DIFبر  سؤالشود. اثر بارهای شناختی نامیده می DIFای که لغو بندی شده لغو شوند، پدیده

 (.Sandilands and et al., 2013) شد تأییدمطالعه 

به این صورت است  DIFدر  آموزدانشهای معلم و ویژگی تأثیربرای بررسی  مورداستفادهراهبرد     

گیرد. مکنون انجام میهای عداد طبقهو بررسی ت آزمونهای بتدا با تعیین ابعاد ساختار دادها تحلیلکه 

ن با استفاده های مکنوطبقه DIFشود. در انتها منابع های مکنون بررسی میدر میان طبقه DIFسپس 

بندی های اصلی گروهرا بر مبنای جنبه DIF هایسؤالمند نظام طوربهشود. ابتدا از دو روش بررسی می

، سن و جنس( و معلم آموز )کشوبا دانش عوامل مرتبط برای بررسی بینیپیشنموده، دوما از مدل 

تواند های کوچک( که میها با توانایی مشابه، آموزش گروهبندیهای رمزگشایی، گروه)آموزش مهارت

سازی طبقه مکنون با استفاده از سه روش شود. مدلباشد، استفاده می DIFساز بالقوه زمینه طوربه

و تحلیل رگرسیون لوجستیک ای رگرسیون لوجستیک چندجمله آماری: تابع تشخیص توصیفی،

گیرد. توافق در سه روش آماری برای سه متغیر یافته شد: میانگین انجام می چند سطحیای چندجمله

کشور  داری دیگر متغیرها، مقایسه دوکنگ و قطر، و سن. معنی، مقایسه بین هنگقبولقابلقادیر م

برای بررسی  مورداستفادههای کوچک، به روش های رمزگشایی و گروهو آموزش مهارت جنسیتدیگر، 

 (.Oliveri and et al., 2013) طبقه مکنون وابسته است DIFمنابع 

و مصاحبه شناختی،  DIFاز تحلیل کمی  آمدهدستبهبا استفاده از ادغام نتایج ای دیگر در مطالعه    

. دندش، مقایسه آمدهدستبه هاآنها که از روایات زیرتمها و تم وسیلهبهکنندگان تفسیرهای شرکت

ف به عناصر موجود فراگیر منجر به فرایندهای پاسخ مختل DIFبا  هاسؤالداد نتایج این مطالعه نشان

هند، درباره مسائل مختلفی دپاسخ می هاسؤالبه این  کههنگامیشود، یعنی افراد می سؤالدر متن 

فراگیر حاوی عناصر مفهومی متفاوت است که  DIFبا  هاسؤالتوان گفت بنابراین میکنند. فکر می

دلیل تجارب مختلف مرتبط غیرفراگیر، به DIFبا  هایسؤال کهدرحالیدارای معانی مختلفی هستند 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Suh%2C+Youngsuk
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Suh%2C+Youngsuk
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 جود مشکالت احتمالی در انطباق،و دهندهنشانبا زمینه یا فرهنگ، متفاوت هستند. نتایج همچنین 

  (.Benítez, Padilla, 2014) ناشی از استفاده از اصطالحاتی است که در دو نسخه معادل نیستند

 (MBRP) 1، از جزءبندی بازگشتی مبتنی برمدلDIFزبان مادری آزمودنی بر  تأثیربرای بررسی     

بر مبنای زبان مادری در  DIFداد که  نتایج نشان یکنواخت استفاده شده است، DIFبرای بررسی 

 ,.Finch and et al) در همه کشورها یکسان نیست DIFپیرلز وجود دارد اما الگوی  سؤالچندین 

2016.)    

، نقطه شروعِ ثابت، نقطه شروع آزاد و MIMIC سازیپیادهبررسی اثربخشی سه روش  منظوربه    

افتراقی  کارکردبرای شناسایی سازی مطالعه شبیه (MIMIC)روش جدید نقطه شروعِ آزاد متوالی

 دهد روش نقطه شروعِ. نتایج نشان میروه، انجام شده استبرای چندگ سؤالیکنواخت و غیریکنواخت 

شابه با روش نقطه نماید و نتایج آن معالی فراهم می آزموناول و توان  متوالی آزاد خطای نوع طوربه

کند و خیلی بهتر از روش نقطه شروع استفاده می DIFآل است که از طرح لنگر فاقد شروع آزاد ایده

 Chun) کندلنگر استفاده می عنوانبه موردمطالعه هایسؤال جایبه هاسؤالثابت است که از همه 

and et al., 2016.)  

های ، مدلهاسؤالنایی برای عملکرد در های زیربها و مهارتگیچیرگی در ویژ تأثیردر بررسی     

 شدهلیتشکاست  هاسؤالبنایی عملکرد در های زیرکه شامل ویژگی Qشناختی تشخیصی ماتریس 

مانوا انجام شد  آزمونهای مورد مقایسه، با ها در گروهدر ویژگیو تفاوت معنادار احتمال چیرگی  است

ده و کننان چیرگی بر یک ویژگی بین دریافتمتوسط تفاوت در میز طوربهکه  و نتایج نشان داد

 (.Svetina and et al., 2017) درصد است 44تا  33مساعدت در حدود  کنندگاندریافتعدم

 DIFمنابع  تأثیربرای بررسی  غیر آماریراهبردهای 

گرفته شده است، مرور کاربه DIFمنبع  عنوانبه آزمونهای ردی که برای شناسایی انطباق نسخهراهب

دو شاهد برای حمایت های چندگانه است، در گروه DIFقضاوتی با مترجمان چندزبانه و روایی متقاطع 

ر معانی، ها دکار گرفته شد، اول شناسایی تفاوتاست به DIFاز این فرض که انطباق منبعی برای 

در دو  DIFدر مرور قضاوتی و دوم روایی متقاطع  هاسؤالهای ترجمه شده ساختار و قالب بین نسخه

در انطباق  DIFراهبرد دیگر برای سنجش منابع یافته شده برای  (.Ercikan, 2002) مقایسه اضافه است

تشکیل کمیته دومی از متخصصان است، این کمیته شامل متخصصان ، آزمون چندزبانههای نسخه

کنند. ( کار میDIFمستقل از اولین کمیته )برای شناسایی منابع  طوربهزبانشناسی و معلمانی است که 

 هاسؤال DIF، توزیع DIFمنبعی برای  عنوانبهپوشش برنامه درسی  تأثیرهمچنین برای بررسی 

ریاضی  DIF هایسؤالدرصد  23نشان داد،  عات درسی بررسی شد. نتایج این پژوهشموضو وسیلهبه

درصد 37درصد در ریاضی و  27علوم در تفاوت در برنامه درسی دارند و  DIF هایسؤالدرصد  13و 

                                                           
1. model-based recursive partitioning 
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به دلیل  هاسؤالدرصد  50است و  آزمونهای به دلیل انطباق نسخه DIFدر علوم دارای  هایسؤال

  (.Elosua, López-jaúregui, 2007) تیمز و برنامه درسی نبود آزمون چندزبانههای انطباق نسخه

 وسیلهبهاست که  یهایسؤال، تحلیل محتوای DIFسن افراد در  تأثیربرای  مورداستفادهراهبرد     

واضح منابع را برای  طوربهاست. قضاوت متخصصان  شدهشناسایی DIFمتخصصان، دارا یا فاقد 

 های سنی نداردعلیه گروه سوگیری آزمون، این مطالعهدر کند. مشخص نمی DIFدارای  هایسؤال

(Ardeshir, Antony, 2007.) 

بین  DIFمنبع  عنوانبهمرور متخصصان  وسیلهبهکه  هاسؤالهای از مشخصه در مطالعه دیگر    

شواهد تجربی از پروتکل تفکر با صدای  تأیید وسیلهبهاست را  شدهشناساییآموزان از دو زبان، دانش

 کههنگامیضروری بود،  سؤالبلند بررسی نمودند. خواندن با صدای بلند برای درک اشتباه خواندن 

 اییشناسمعنای یکسانی داشتند اما دارای واژگان مستعد خطا هستند. منابع  قاً یدقدو نسخه زبانی 

باشد، وضوح  سؤالکه ممکن است کمک یا مانع برای حل  سؤالدر این مطالعه کلمات کلیدی  شده

 ندن کلمه توسطهای زبانی غیرمنتظره )اشتباه خوابندی و ارائه بصری، تفاوتو هدایت زبان، قالب

بندی و ارائه بصری، وضوح و هدایت زبانی، پروتکل قالب جزبه( است که زبانفرانسویآموزان دانش

 .(Ercikan and et al., 2010) فراهم نمود تأییدیمنابع، شواهد تفکر با صدای بلند برای سایر 

 هاسؤالاز تحلیل محتوای تعقیبی  DIFبر  سؤال هایویژگی تأثیربرای بررسی در مطالعه دیگر     

غیریکنواحت مشاهده شده بر مبنای جنسیت این  DIFتوضیح احتمالی برای  مثالًاست، کمک گرفته

ا خوشهای آنان بل به ریسک داشتند و الگوی موفقیتتمای احتماالًاست که مردانی با توانایی پایین 

  (.Aryadoust and et al., 2011) استهای غیر جذاب بودهبا گزینه آزمون هایسؤالشانسی در 

با زبان، فرهنگ و برنامه درسی یکسان، زبان و فرهنگ مشابه  دلیل اینکه مقایسه بین دو گروهبه    

چهار گروه از  پذیر شود،اما برنامه درسی متفاوت، زبان و فرهنگ و برنامه درسی متفاوت، امکان

منابع  تأثیرکنگ انتخاب شدند. راهبرد بررسی ایالت متحده، کانادا، چین و هنک آموزان ازدانش

های فرهنگی، استفاده از یک پوشش برنامه درسی متفاوت و تفاوت، آزمونشامل ترجمه  شدهشناسایی

دلیل محرمانه بودن اطالعات تنها یک نفر انتخاب شده( شخص دو زبانه برای بررسی اثر ترجمه )به

معلمانی که با محتوای برنامه  معموالًنفر متخصص بررسی محتوا ) 10است، استفاده از یک پانل شامل 

ان برای بررسی اثر پوشش برنامه درسی، برای  بررسی اثر آموزدانش15دارند( و تعداد درسی آشنایی 

م در بین سه عامل نا DIFترین عامل ست. نتایج تحقیق نشان داد که جدیا DIFتفاوت فرهنگی بر 

 افتراقی نیز در طور به آزمونهای درسی است و آشنایی با محتوای شده، پوشش افتراقی برنامهبرده

DIF ترین است. جدیسهم داشتهDIF  ان چین و ایاالت متحده وجود دارد و بین آموزدانشبین

 (.Huang and et al., 2016) شدنشان داده DIFکمترین زبانانگلیسیان آموزدانش
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 گیریبحث و نتیجه

ها یکی از اهداف اصلی در آزمون نشان داد، برای سازندگان DIFهای مرور مقاالت در مورد منابع یافته

این است که  DIFاست. محدودیت مطالعات  آزمون هایسؤالدر  DIF، درک بهتر علل DIFتحقیق 

های مربوط به رابطه بین د و در نتیجه تنها اجازه استنباطبر مبنای مشاهدات هستن صرفاً هاآن

طالعات انجام به همین دلیل بیشتر م (.Schmitt and et al.,1993) دهندرا می DIFو  سؤالهای ویژگی

الزم است  آزموناند. سازندگان پرداخته DIFمنبعی برای  عنوانبه سؤالهای شده به بررسی ویژگی

ت در تمامی مقاال تقریباًاینکه  خصوصاًنمایند  سؤالهای توجه کامل به ویژگی آزمونم ساخت در هنگا

-یژگیو تأثیرلفی برای جلوگیری از شده است. راهکارهای مخت تأیید، معناداری این عوامل موردبررسی

افتراقی گزینه  کارکردبررسی  مثالعنوانبهدر مقاالت اشاره شده است.  DIFمنابع  عنوانبه سؤالهای 

ارائه  سؤالتری از کارکرد تحلیل کامل DDFو  DIFضروری است زیرا با ترکیب  (DDF)انحرافی 

دهد. با توجه را نشان می DIF، بارهای شناختی است که منابع اساسی از سؤالشود. ویژگی دیگر می

 با نسبت یهایسؤالهایی طراحی کنند که شامل بهتر است آزمون آزمون، سازندگان DIFبه این منبع 

چنین هم هاسؤالباشند. محتوای  ترتر نسبت به بارهای شناختی پایینمتعادل بارهای شناختی باال

-ممکن است برای آزمودنی DIFداری  هایسؤالباشد. برخی از عناصر در  DIFتواند علت احتمالی می

ی لبا طو هاسؤالها و عبارات منفی، اصطالحات، استعاره ،ازجملههای با توانایی پایین دشوارتر باشد، 

 وسیلههبممکن است  های زبانیتوانایی پایین باقی نماند. تفاوتها با که ممکن است در حافظه آزمودنی

ی ااست با استفاده از اشارات زمینه هایی که ممکنود، آزمودنیش ها با توانایی باال بهتر مدیریتآزمودنی

های مزاحم ، سازهسؤال. عامل حدس زدن و طول یا زبانی، به راهبردهای استنباطی متوسل شوند

باید احتمال حدس را با افزایش  آزموندهند. طراحان را کاهش می آزمونروایی استدالل  هستند و

 به چهار یا حتی پنج گزینه محدود نمایند. سؤال هایگزینه

ا ند تنهکنو برنامه درسی، محققان اعالم می ترجمه شده هاینسخهدر مطالعات مربوط به انطباق     

دیگری هم که نیست، بلکه عوامل کافی  DIFمنبع  عنوانبههای زبانی نظر گرفتن انطباق نسخه در

توان به تفاوتاست در نظر گرفت. از این جمله میدهد، بهتر  را توضیح DIFبالقوه  طوربهتواند می

ارسی های فرهنگی و محدودیت در تعاریف موضوعات اشاره نمود )های آموزشی، تفاوتهای روش

امل دو زبان است. این است که تنها ش آزمونهای مطالعات انطباق (. یکی از محدودیت2002کان، 

چندگانه بین چندین  DIFهای همزمان های دیگر و انجام تحلیلالعات با استفاده از زبانتکرار این مط

 هایسؤالدر  DIFپیشنهادی برای تحقیقات آینده است. تحقیقات بیشتر در مورد علل  حلراهزبان، 

 DIF دهندهنشانکه  یهایسؤالتمرکز بر  -1های زیر طراحی شود: تواند بر اساس ایدهترجمه شده می

-خواهد درباره پاسخمی هاآنمتقاضیان در هر دو گروه که از ای برای قرار دادن پرسشنامه -2نیستند 

پاسخ نادرست  DIFدارای  سؤالدهند. تحلیل توضیحات افرادی که به خاص توضیح سؤالی شان به

 (.Amery,Ercikan, 2006) بینجامد DIFدادند ممکن است به درک بهتر دلیل 
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 شان ایجاد شود، احتمالدر برنامه درسی سؤالفقدان موضوع آموزانی سوگیری به دلیل ه دانشعلیاگر 

ر شود داز محققان و آموزگاران خواسته میاز بین برود.  سؤالطراحی مناسب  وسیلهبهدارد سوگیری 

 آموز بدوند مهم فکر کنند: دانش مشترک و فرآیندهای مورد انتظار از دانشبه چند مور سؤالطراحی 

وی کار نیر عنوانبهآموزان باید بداند تا بتوانند ، چیست؟ چه علومی دانشمبدأکشور  در نظر گرفتن

د قرار داده شود تا به های درسی جدی؟ چه مواد آموزشی باید در برنامهجهانی در آینده کار کنند

جامعه مدرن است، کمک کند؟ تفاوت فرهنگی  موردنیازآموز که توسعه توانایی علمی و مهارت دانش

اند، آشنایی مطالعات حاضر در این زمینه یافتهای که است. تنها جنبه DIFیکی دیگر از منابع بالقوه 

 بوده است.  آزمونمتفاوت با محتوای 

و مقایسه، معنا  موردسنجشهای د دارد و بسته به نوع و هدف گروهوجو DIFمنابع متعددی برای     

در محتوای  DIFممکن است متفاوت باشد. در نظر داشته باشید که یک متغیر برای منبع  DIFو منابع 

ی هادر سایر موارد نباشد و ویژگی DIFخاص و برای یک هدف خاص ممکن است منبع مناسبی برای 

منبعی برای  عنوانبههای فرهنگی ویژگی تأثیرکه  طورهماننیست،  DIFفرهنگی یک منبع ذاتی 

DIF نشد تأیید (Elosua, López-jaúregui, 2007). طوربهکه متغیرهایی  تواند برتحقیقات آینده می 

 آزمونهای مهارتآموزان، ت، مثل تفاوت در دانش تئوری دانشاس آزمونهای مستقیم مربوط به زمینه

ه، های چندزباندر سنجشیا نگرش نسبت به ریاضیات، متمرکز شود.  حسابماشیندادن، استفاده از 

تحت چالش قرار می آزمونهای چندزبانه ها بیشتر توسط نسخهبرای مقایسه گروه هاسؤالارزی هم

 آزمونبسته به اینکه آیا  DIFاین عوامل بر  تأثیرگیرد. همچنین الزم است در نظر داشته باشید که 

 کسب مجوز است، متفاوت است.  آزمون، پیشرفت تحصیلی یا شناختیروان آزمونیک 

 گذشته به شناسایی ، بیشتر مقاالت با استفاده از تحقیقاتDIFهای شناسایی منابع در مورد روش    

 اند، هرچند استفاده از نظرت از نظر متخصصان استفاده نمودهاند و همچنین برخی مقاالمنابع پرداخته

از این  بررسی مورداست و تعداد زیادی از مطالعات  مؤثربسیار  DIFمتخصصان برای شناسایی منابع 

 وسیلهبهدهد که را نشان می DIFاند ولی پروتکل تفکر با صدای بلند منابعی از شیوه استفاده نموده

شناسایی  DIFکه توسط متخصصان دارای  یهایسؤالمرور متخصصان مشخص نشده است. از طرفی 

ترده بین های گسن امکان بررسی تفاوتگیرد، بنابرایوتکل تفکر با صدای بلند قرار نمینشده در پر

در پروتکل  هاسؤال، ورود همه هاسؤالها با تعداد زیادی از در آزمون حالبااینوجود ندارد. ها گروه

دای ص پذیری سازه عملی نیست. محدودیت پروتکل تفکر بابا صدای بلند برای بررسی مقایسه تفکر

در مطالعه است. با تعداد نمونه خیلی کوچکی که  مورداستفادهآموزان بلند، در نمونه محدود دانش

توان انتظار داشت که، نماینده جمعیت مربوطه شود، نمیدر این پروتکل استفاده می طورمعمولبه

    (.Ercikan and et al., 2010) باشد

چندبعدی  کهازآنجایی ،مفید است DIFهای مکنون برای شناسایی منابع روش طبقهاستفاده از     

نایی ، تواDIFو اثرات این ابعاد بر  آزمونبعدی بودن است، درک چند DIFها علت اصلی بودن آزمون
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 نمایدم میرا فراه هاآن تأثیرعاد مزاحم مرتبط و کاهش ، کنترل بیشتر بر ابآزمونتر نمرات تفسیر دقیق

(Cohen, Bolt, 2005.) های مطالعه یکی از محدودیتDIF فقدان اظهارات صریح در مورد ابعاد اولیه ،

-مشخص بود، می آزمونکه اگر ابعاد است،  آزموناز سازندگان  آزمون هایسؤالو ثانویه مربوط به 

 طوربهها فرضیه آزمونکمک کند و سپس امکان بعدی چند هایسؤالدر  DIFسازی توانست در فرضیه

 SIBTESTبا  DIFبعد، عالوه بر روش شناسایی مبتنی بر چند DIFرویکرد تحلیل  وسیلهبهکامل 

  .(,Roussos, Stout 2004) ، وجود داشت1استات

 DIFدهد که مطالعات انجام شده یا اینکه تنها بر شناسایی منابع مرور مقاالت نشان می طورکلیبه     

اند و یا تمرکز به کار نگرفته شدهشناسایی DIFمنابع  تأثیراند و راهبردی برای بررسی تمرکز داشته

در مطالعات گذشته یا منابعی  شدهشناسایی DIFمنابع  تأثیراصلی مطالعه در راهبردی برای بررسی 

ی اط ضعف مطالعات است، انجام مطالعهان یافته شده، بوده است، این مسئله از نقاکه توسط متخصص

 دهششناساییمنابع  تأثیرو هم بر انتخاب راهبرد مناسب برای بررسی  DIFکه هم بر شناسایی منابع 

  محیا خواهد نمود. DIFای کامل در زمینه منابع تمرکز داشته باشد، مطالعه

سازی رگرسیونی، الزم است توجه مثل مدل DIFمنابع  تأثیردر راهبردهای کمی برای بررسی      

ها در انتخاب دقیق متغیرها، هم از لحاظ نظری و هم از نظر نیم که توفیق استفاده از این روشک

یی بنازیر که با سازه هاییسؤالتواند تغییرات را در پاسخ می MIMICسازی همچنین مدلآماری است. 

د ن است وجود داشته باشارتباط ندارد، مشخص نماید، اما اطالعاتی درباره اینکه چرا این تغییرات ممک

 DIF) سؤالها در مورد دشواری قادر به سنجش تفاوت MIMICسازی . اگرچه مدلدهدنمیارائه 

 DIFت )ها یکسان اسدر گروه هاسؤالیا پارامتر تشخیص سنجد که آیکنواخت( است اما نمی

باید در نظر داشت که در شناسایی منابع  مورداستفاده غیر آمارییکنواخت(. در مورد راهبردهای غیر

DIF های برای شناسایی منابع از مرور قضاوتی، تفسیرها و تالش با استفادهDIF تواند وابسته به می

ی عمل افتراق طوربه هاسؤالام شود اگر مرورگران بدانند که کدشه فرد باشد. این مسئله حادتر میاندی

و فرایندهای مرور قضاوتی باید در نظر گرفته شود، با  DIFکنند. منابع چندگانه در بررسی منابع می

 DIFکه دارای  یهایسؤالرا برای همه  DIFتمرکز بر یک منبع انتظار نداشته باشید که منبع 

 اند، توضیح دهد. شدهشناسایی

د آموزان آگاه هستنافرادی که در مورد یادگیری دانش وسیلهبهباید  هاسؤال همچنین مرور تخصصی    

ترین روش برای شناسایی خواصی )مثل ی دارند انجام شود، این روش رایجو تخصص فرهنگی یا زبان

حتی اگر مرور تخصصی  حالباایناست.  آزمون DIFدارای  هایسؤالمحتوا، قالب، زمینه و زبان( از 

 DIFمنابع  تواندنمیارتباط دارد،  DIFبه  آزمون هایسؤالهای مشخص کند که آیا برخی جنبهتواند ب

ممکن  سؤالکه چگونه مشخصات سطحی  دهدنمیمرور تخصصی توضیح  عالوهبهکند. را شناسایی

                                                           
1. Stout 
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چگونه و چرا  یهاسؤالهای آزمودنی شود. برای پاسخ به رکرد افتراقی بین گروهاست منجر به کا

 و فرایند تفکر آزمودنی درک شود. آزمون هایسؤالاثر متقابل زبان  ستالزم

 به هتوج ای کلیدی است. بامسئله آزموندر روایی نمرات  سؤالافتراقی  کارکردسنجش  نهایت در    

یرلز و پمز و تی هایآزمون مانند المللیبین هایآموزشی بر ارزیابی گذارانسیاست وابستگی افزایش

تواند منجر به می DIFتوجه به منابع استخدامی و آموزش عالی، عدم هایآزمونهای ملی مثل آزمون

ر مورد گیری دباید هنگام تصمیم گذارانسیاستها شود. یی اشتباه در مقایسه نمرات آزمونهااستنباط

یار ها، بسآزمون هایسؤالفاده از برنامه درسی، منابع یا آموزش بر مبنای هر مقایسه مستقیم با است

 ها همیشه باید قبل از مقایسه نمرات، بررسی شود.قب باشند. روایی مقایسه بین گروهمرا
 

 پیشنهادها

 اًخصوصنمایند  سؤالهای توجه کامل به ویژگی آزمونم ساخت الزم است در هنگا آزمونسازندگان  -1

-شده است و بهتر است آزمون تأیید معناداری این عوامل، موردبررسیدر تمامی مقاالت  تقریباًاینکه 

تر نسبت به بارهای با نسبت متعادل بارهای شناختی باال یهایسؤالهایی طراحی کنند که شامل 

 تر باشند.شناختی پایین

این است که تنها شامل دو زبان است. تکرار این  آزمونهای مطالعات انطباق یکی از محدودیت -2

چندگانه بین چندین زبان،  DIFهای همزمان های دیگر و انجام تحلیلباناستفاده از زمطالعات با 

 پیشنهادی برای تحقیقات آینده است. حلراه

، مثل تاس آزمونهای مستقیم مربوط به زمینه طوربهمتغیرهایی که  تواند برتحقیقات آینده می -3

یا نگرش نسبت  حسابماشیندادن، استفاده از  آزمونهای آموزان، مهارتتفاوت در دانش تئوری دانش

ها بیشتر برای مقایسه گروه هاسؤالارزی های چندزبانه، همبه ریاضیات، متمرکز شود. در سنجش

 گیرد.تحت چالش قرار می آزمونهای چندزبانه توسط نسخه

 آزمونسازندگان توسط  آزمون هایسؤالاظهارات صریح در مورد ابعاد اولیه و ثانویه مربوط به  -4

 طوربهها را فرضیه آزمونعدی کمک کند و امکان بچند هایسؤالدر  DIFسازی اند در فرضیهتومی

 کامل فراهم نماید.

 تأثیرو هم بر انتخاب راهبرد مناسب برای بررسی  DIFای که هم بر شناسایی منابع انجام مطالعه -5

 محیا خواهد نمود. DIFدر زمینه منابع  ای جامعتمرکز داشته باشد، مطالعه شدهشناساییمنابع 
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