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Identifying differential item function (DIF) based on item-response 
theory: Application of the one parameter model using the BILOG- 

MG software  
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 دانشجوي دكتري سنجش آموزش دانشگاه تهران: لونبالل ايزا
شناسي دانشجوي دكتراي روان :عسگرآبادي مجتبي حبيبي
ت علمي پژوهشكده خانواده أبورسيه هي ،تهرانسالمت دانشگاه 

   دانشگاه شهيد بهشتي
  چكيده
تشخيص توصيف و تشريح روش حاضر به دنبال  ةمقال: هدف
، با پاسخ- سؤال ةدر چارچوب نظري سؤالمتفاوت  كاركرد

كيد بر سوگيري داخلي در أيك پارامتري با ت الگوياستفاده از 
و  ،شدرويكرد معرفي  ريمباني نظابتدا  :روش. يك آزمون است

مقياس هاي خردهداده، عملي روشه به منظور ارائبه دنبال آن 
آزمون سراسري گرامر در بخش تخصصي دفترچه زبان انگليسي 

يك  الگويتحت  جيام -لوگافزار بايبا نرم 1384در سال 
سطوح مقادير دشواري در دو گروه  ةپارامتري با دو روش مقايس

نتايج نشان : هايافته. نمايي تحليل شدندستو آزمون نسبت در
 در دو گروه تفاوت معنادار 8 سؤالداد كه بين مقدار دشواري 

متفاوت  داراي كاركرد الگوياين موضوع با برازش بهتر . است
فاي آلبا ( سؤالبدون كاركرد متفاوت  الگويدر مقايسه با  سؤال

براي  8 سؤالواقع احتمال پاسخ درست به  در. ييد شدأت) 05/0
-نتيجه. گروه مردان در مقايسه با گروه زنان بيشتر بوده است

هاي در آزمون سؤالاهميت بررسي كاركرد متفاوت  :گيري
هاي موجود در روش. مختلف روز به روز در حال افزايش است

هاي آن كالسيك به خاطر وجود تغييرپذيري شاخص ةنظري
 هاييدر مقابل روش. براي شناسايي اين موضوع مفيد نيستند

پاسخ براي انجام اين كار مفيدتر -سؤالنظريه موجو در بافت 
  .هستند
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Abstract 
Aim: The aim of the present paper was to describe and 
explain the method of differential item function (DIF) 
within the framework of the item response theory (IRT) 
using the one parameter model with an emphasis on 
internal answer bias to the test. Method: As a first step, 
the theoretical foundations of the perspective was 
introduced and then in order to offer a practical 
application of the method, items of the English grammar 
subscale of the foreign language booklet in the National 
University Entrance Exam (NUEM) in the academic 
year 2005–06 was analyzed by two methods of 
comparing levels of difficulty values in two groups and 
likelihood ratio test. This was done by using BILOG-
MG software under the one parameter model. Results: 
Findings showed there was a significant difference in 
the amount of difficulty coefficient between the two 
groups on question number 8. This was confirmed by 
the fact that there was a better fitness when using the 
model including DIF compared with the model without 
DIF (p<0.05).  In fact the probability of a correct 
response was higher for males than for females.  
Conclusion: The importance of investigating DIF in 
different tests is becoming increasingly important The 
methods for investigating DIF in classical test theory are 
not useful due to the variability in the indices obtained 
by this method. In contrast, techniques under the IRT 
context seem more plausible. 
Keywords: BILOG-MG software, differential item 
functions, item response theory, one parameter model  
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  مقدمه 
كه روز به  ،بندي افرادگيري و طبقهدر تصميم هاآن ها و استفاده از نتايجآزمون ةكاربرد گسترد

هاي موجود يك سؤالكه آيا امكان دارد  انجامدمي سؤالاين  طرحروز در حال گسترش است، به 
كاركرد  جز آن ، اقليت، زبان مادري وثير متغيرهايي مثل جنسأآزمون يا خود يك آزمون تحت ت

به ترتيب به  پاسخ-سؤالهاي كالسيك و ريهد؟ اين موضوع كه در نظمتفاوتي داشته باش
هاي نظري و طيف بسيار وسيعي از پژوهش و معروف است 2سؤالو كاركرد متفاوت  1سوگيري

 ). 2000 ،3امبرستون و رايس(عملي را به خود اختصاص داده است 
يا آزمون  سؤالزيرا سوگيري در يك  ؛مربوط است 4به بحث روايي سؤالسوگيري آزمون يا 

يا آزمون است كه به هيچ وجه  سؤالگويي به يك ديگري در پاسخ مؤثري از وجود عامل حاك
تي كه سؤاالبنابراين، . )2002، 5راجو، الفيت و برن( گيري آن نيستآزمون به دنبال اندازه ةسازند

منجر به  در غير اين صورت ،دند، بايد تعديل، اصالح يا حذف شوچنين كاركردي داشته باش
اشاره  نيز به آن) 1982( 6شود، موضوعي كه بركت و افراد ميسؤاالادرست پارامترهاي برآورد ن

  . در نتايج آزمون داشته باشد رناكيتواند عواقب خطكرده و مي
كه آزموني سوگيري نداشته هاي موجود در آن هستند، پس براي آنسؤالاجزاء يك آزمون 

هاي داراي سوگيري در يك سؤالالبته نبود . كرد هاي آن را بررسيسؤالباشد، بايد اول سوگيري 
اگر  .آزمون، شرط الزم براي رسيدن به يك آزمون فاقد سوگيري است، ولي شرط كافي نيست

گيري را منعكس د كه آزمون نتواند هدف مورد اندازهت آزمون يا عوامل ديگري باعث شوسؤاال
هاي ها و ويژگيگيري تواناييو اندازه يكي از اهداف سنجش مثابهكند مفهوم سنجش عادالنه به 

  ). 1387فتوحي، ( بود هاي مبتني بر آزمون نادرست خواهدتصميم ةشود و كليافراد نقض مي
سوگيري خارجي و داخلي : ل شدئبايد بين دو نوع سوگيري تفاوت قادر بحث سوگيري ابزار، 

سوگيري خارجي زماني روي ). 2000، به نقل از امبرستون و رايس، 1987، 1982، 7دراسگو(
هاي موجود در جامعه با ساير متغيرهاي هاي آزمون دو يا چند گروه از آزمودنيدهد كه نمرهمي

بين متفاوت ابزار اين موضوع به روايي پيش. هاي متفاوت داشته باشدآزمون نشده همبستگي
شرايط كاربرد آزمون، اين نوع سوگيري ممكن است بر حسب بافت يا . شودگيري منجر مياندازه

                                                 
1. bias 
2. differential item function(DIF) 
3. Embereston & Reise 
4. validity 
5. Raju & Laffitte & Byrne  
6. Berk 
7. Drasgow 
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هاي يك سؤالدهد كه كوواريانس بين زماني رخ مي ي داخليسوگير. اهميت باشدمهم و يا بي
گيري كه به آن سوگيري اندازه ،دهندگان متفاوت باشدآزمون براي دو يا چند گروه از آزمون

  .ها يكسان نباشدگيري در بين گروهشود كه مقياس اندازهگفته و سبب مي
 ةاساس گفتبر. يكنواخت استاين خصوص، سوگيري يكنواخت و غير بندي ديگر دريمتقس
دو  اي آموزشيمقولههاي دودر داده )1996، 2، به نقل از نارايانان و سواميناتان1982( 1ملنبرج

دهد كه بين سوگيري يكنواخت زماني رخ مي. ممكن است روي دهد سؤالنوع كاركرد متفاوت 
يكنواخت نيز زماني و سوگيري غير ؛تعاملي وجود نداشته باشد ،يت در گروهسطح توانايي و عضو

كه سوگيري با اين. اشدتعامل وجود داشته ب ،كه بين سطح توانايي و عضويت در گروه دهدمي رخ
هايي سؤالدهد، ولي يكنواخت روي ميي استاندارد بيشتر از سوگيري غيرهايكنواخت در آزمون

  .اندهاي واقعي بيشتر مشخص شدهخت دارند در دادهيكنواكه كاركردي غير
  

  

  )2003، 3سايرسي و آاللوفبه نقل از ( سؤالهاي استفاده شده در تشخيص كاركرد متفاوت روش .1جدول
  كاربرد مناسب منابع  روش

  ايمقولههاي دوداده 4،1973؛ آنگوف و فورد1982آنگوف،  نمودار دلتا
 ايمقولههاي دوداده،6؛ دورانز و هالند5،1986ككالي دورانز و  استاندارد سازي

 ايمقولههاي دوداده 1993؛ دورانز و هالند،7،1988هالند و ثاير  هنزل -منتل

، نانگستر،ر؛ كالس8،1990سواميناتان و روگرز رگرسيون لوجستيك
  1996، 9مازور و ريپكي

 ،ايمقولههاي چنداي، دادههاي دومقولهداده
  10متغيريزي چندهمتاسا

  ايمقولههاي دوداده 1980لرد،  11كاي دو لرد
  ايمقولهچند هاياي،  دادهمقولههاي دوداده 13،1988راجو 12پاسخ-سؤالةها در نظريمساحت بين منحني

  ايمقولهدهاي چناي، دادههاي دومقولهداده 15،1988،1993، استينبرگ و وايمرتيسن 14پاسخ-سؤالةنمايي در نظرينسبت درست
  ايمقولههاي دوداده .2،1993شلي و استوت 1سؤالآزمون سوگيري شبيه سازي

                                                 
1. Mellenbergh 
2. Narayanan, & Swaminathan 
3. Sireci & Allalouf 
4. Ford  
5. Dorans and Kulick 
6. Holland 
7. Thayer 
8. Swaminathan and Rogers 
9. Clauser, Nungester, Mazor and Ripkey 
10. multivariate matching 
11. Lord’s chi-square 
12. IRT area 
13. Raju 
14. IRT likelihood ratio 
15. Thissen, Steinberg & Wainer 
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هايي را كه براي بررسي كاركرد متفاوت سؤال مورد استفاده قرار پركاربردترين روش 1جدول
ها اين روش ،كالسيك ةدر چارچوب نظري). 2003سايرسي و آاللوف، (دهد گرفته نشان مي

كه  4دو كاملروش كاي) 2 ؛مطرح شد 1972در  3آنگوف توسطنمودار دلتا كه ) 1: ند ازاعبارت
دو و بسطي از روش كه نوعي كاي 6روش منتل هنزل) 3 ؛ه گرديدئارا 1979در  5شونمان توسط

هاي متداول آماري پارامترهاي مختلف سؤال با روش ةمقايس) 4و ) 1387فتوحي، (شونمان است 
هاي رگرسيون لوجستيك و لگاريتم خطي روش). 2000رستون و رايس، امب(در دو يا چند گروه 

خصيصه مكنون  ةدر نظري). 1993، 7ميلساپ و اورسون(اند نيز براي اين منظور استفاده شده
هاي منحني ةپارامترهاي برآوردشده با الگوي يك پارامتري، مقايس ةهايي مثل مقايسروش

پارامتري مورد  3منحني ويژگي سؤال الگوي  معموالً(هاي مختلف هاي سؤال براي گروهويژگي
آزمون برازش الگو براي اين منظور استفاده شد بر هاي مبتني و روش) گيرداستفاده قرار مي

وسيعي براي  ةپاسخ به حجم نمون-سؤال ةهاي مبتني بر نظريجا كه روشاز آن). 1387فتوحي، (
اند پارامتري براي اين منظور توسعه يافتهغيري و هاي پارامتربررسي سوگيري نياز دارند، روش

پاسخ براي بررسي كاركرد متفاوت سؤال از دو -در نظريه سؤال). 1996نارايانان و سواميناتان، (
مبناي بر گروهي است كه  ،گروه مرجع. شوداصطالح گروه مرجع و گروه هدف استفاده مي

هاي ها كه تحت عنوان گروه يا گروهر گروهمقايسه بوده و پارامترهاي به دست آمده براي ساي
  .شوندگيرند با آن مقايسه ميهدف مورد اشاره قرار مي

 ،روي آن متمركز است سؤالهايي كه مطالعات مربوط به بررسي كاركرد متفاوت يكي از حوزه
 از منظور از زبان دوم، زباني است كه فرد. است 8هاي مربوط به زبان دومت و آزمونسؤاالبررسي 

- به عنوان مثال افرادي كه در امتحان تافل شركت مي .گيردطريق آموزش رسمي آن را فرا مي
در آزمون  سؤالها كه براي بررسي كاركرد متفاوت شواهد به دست آمده از برخي پژوهش. كنند

ت در يك سؤاالدهد كه اگرچه وجود كاركرد متفاوت براي برخي از نشان مي 9كلمات زبان دوم
ي در سوگيري ، با سوگيري به نفع زنان يا مردان ثابت شده است، ولي شواهد پژوهشي كافآزمون

با اين حال اين امكان وجود دارد كه وجود تعدادي . در دست نيست كل آزمون از نظر جنس

                                                                                                                     
1. simulation item bias test (SIBTEST) 
2. Shealy & Stout 
3. Angof 
4. full chi square 
5. Scheuneman 
6. Mantel and Haenszel 
7. Millsap  & Everson 
8. second language 
9. second language vocabulary test 
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اين موضوع . داراي سوگيري در يك آزمون نتايج كل آزمون را تحت تاثير قرار دهد سؤالزيادي 
، 1تاكاال و كافتانجيوا(، اهميت دارد ت استسؤاالكه متشكل از اين نوع  ؤالسدر ساخت بانك 

هاي بيشتر از ساير بخش 2هاي بخش گرامر و تلفظهاي زبان خارجي، آزموندر آزمون). 2000
- شناختي افراد امتحان دهنده قرار ميهاي جمعيتثير ويژگيأبان دوم تحت تمربوط به آزمون ز

   ).2001كيم، (گيرند 

  روش 
هاي مختلف مورد بررسي ال از جنبهكاركرد متفاوت سؤ بررسي شدطور كه قبل از اين ذكر همان

 ةاساس نظريبر. پاسخ است -ي از رويكردها در اين خصوص نظرية سؤالقرار گرفته است يك
 سؤالدهد كه احتمال پاسخ درست به يك زماني روي مي سؤالكاركرد متفاوت  ،پاسخ-سؤال

هاي مختلف جامعه مورد نظر گروه يكسان كه متعلق به زير ةداراي سطح خصيصبراي افراد 
و  3راش الگويهاي رياضي جذابيت پاسخ-سؤاليك پارامتري نظريه  الگوي. هستند متفاوت است

ه ئكه در زير ارا الگواين  ةدر معادل. پارامتري را به طور همزمان دارا استدو الگويپذيري طافعان
 مقدار و) β(، دشواري )θ(پارامترهاي توانايي  ةبه وسيل سؤالخ درست به شده احتمال پاس

  ).1985، 4همبلتون و سوامينانتان(شود برآورد ميها البراي همة سؤ) α( ثابت  شيب

)(

)(

),( βθα

βθα

βθ −

−

+
== 0

0

11
e

eXP  
به اين معني است كه تابع  پاسخ-سؤال ةدر بطن نظري سؤالت تعريف احتمالي كاركرد متفاو

به طور  سؤالجا كه توابع ويژگي از آن. هاي جامعه يكسان نيستگروهبراي زير 5سؤالويژگي 
-را مي سؤالپس تحليل كاركرد متفاوت  ،شوندو فرد تعيين مي سؤالپارامترهاي  ةكامل به وسيل

در بين  سؤالهاي ويژگي نيمساحت بين منح ةو هم مقايس مستقيم پارامترها ةتوان هم با مقايس
يك پارامتري تنها پارامتر دشواري است كه تابع ويژگي  الگويدر . هاي مختلف انجام دادگروه
ها گروهدر زير سؤالاين مطلب به اين معني است كه منحني ويژگي . كندرا مشخص مي سؤال

تحت اين شرايط . يكسان باشد هاآندر  سؤالدشواري  پارامتر ،و فقط اگر ،اگر ،يكسان خواهد بود
هاي مختلف استفاده در بين گروه سؤالبراي بررسي معناداري تفاوت دشواري  T ةتوان از آمارمي
مورد نظر داراي كاركرد متفاوت  سؤالباشد   /t/ <96/1 سؤالبه طور معمول اگر در يك . كرد

                                                 
1. Takala & Kaftandjieva 
2. pronunciation 
3. rasch model 
4. Hambleton & Swaminathan 
5. item characteristic functions 
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هاي هدف و مرجع د براي گروهرطاي استاندار برآوبه ترتيب خ SERو  SEFعبارات . خواهد بود
  .)2000تاكاال و كافتانجيوا، (هستند 

2 2
F R

F R

b bT
SE SE

−
=

+
  

كند به اين معني كه فرض مي. اين روش قادر به تشخيص كاركرد متفاوت يكنواخت است
 ةدر هم لسؤابين سطح توانايي و عضويت در گروه تعامل وجود ندارد و احتمال پاسخ درست به 

كه بين عضويت در گروه و سطح در صورتي. ها بيشتر استسطوح خصيصه براي يكي از گروه
 ها متفاوت خواهد بود و در نتيجه منحني ويژگيخصيصه تعامل باشد پارامتر شيب براي گروه

 .ها يكديگر را قطع خواهند كردگروه سؤال
توان هاي مختلف با روش فوق، ميهدر بين گرو هاسؤالتك عالوه بر مقايسه دشواري تك

-شوند و حالتي كه دادهها به عنوان يك گروه واحد تحليل ميداده ةدر حالتي كه هم الگوبرازش 
 LOG LIKELIHOOD 2-شوند را با آزمونها به صورت جداگانه تحليل ميهاي هر يك از گروه

براي  LOG LIKELIHOOD 2- ةدر اين روش از آمار). 2001كيم، (نيز مورد بررسي قرار داد 
شناسايي كاركرد بدون  الگويو  شناسايي كاركرد متفاوت سؤال الگويبين برازش  ةمقايس

دو با درجه آزادي برابر كاي ي توزيعاكه دار هاآنسپس تفاوت . شوداستفاده ميمتفاوت سؤال 
شناسايي  الگويو شناسايي كاركرد متفاوت سؤال بدون  الگويتفاوت بين تعداد پارامترها در 

براي ارزيابي برازش ) ت خواهد بودسؤاالكه در نهايت برابر با تعداد (است كاركرد متفاوت سؤال 
دو بحراني با همين درجه آزادي بزرگتر باشد دو حاصل از كاياگر كاي. شوداستفاده مي الگوي
برازش تفاوت سؤال شناسايي كاركرد مبدون  الگوياز شناسايي كاركرد متفاوت سؤال داراي  الگو

  . بهتري دارد
كه در پژوهش فعلي براي  جيام-لوگافزار باينرمبا استفاده از  شده در فوقهاي توصيفروش
در اين پژوهش براي برآورد پارامترها از تابع اجايو . استقابل اجرا  شده،استفاده از آن تحليل 
فايل فرماني كه . است اد، جنسهاي افربندي براي تحليل پاسخاستفاده شده و متغير گروه 1نرمال
در آخر  شدندتحليل  سؤالهاي تحليل حاضر به وسيله آن براي بررسي كاركرد متفاوت داده

هاي خود را تحليل آن داده ةتوانند با بررسي و مطالعندان ميمه شده است كه عالقهئمقاله ارا
- هاي جديد رواننظريهه پيوست كتاب ب جيام-لوگبايبراي آشنايي بيشتر با نرم افزار . كنند

  .مراجعه كنيد )2003( 2و روپ)2000( امبرستون و رايز تأليف شناسانسنجي براي روان

                                                 
1. normal ojive function 
2. Rupp 
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آزمون زبان تخصصي  ةمقياس گرامر مربوط به دفترچهاي خردهدر تحليل حاضر، داده
چون . ودندهزار نفر ب 22294ها كل داده. استفاده شد 1384انگليسي در آزمون سراسري سال 

نيز بود، پس اين اطالعات از  هاناهاي افراد براي ساير زبها حاوي اطالعات مربوط به پاسخداده
بنابراين، . انگليسي بود انتخاب شدند هاآنها حذف شدند و فقط افرادي كه زبان امتحاني كل داده

هاي سپس با انتخاب آزمودني. مورد كاهش يافت 22194به  22294ها از تعداد كل آزمودني
در نهايت نيز با انتخاب . مورد رسيد 21939ها به داراي ديپلم رياضي، انساني و تجربي حجم داده

تقليل يافت كه  21924در داخل كشور بود، حجم نهايي به  هاآنامتحاني  ةهايي كه حوزآزمودني
با توجه به هدف پژوهش، يعني بررسي . زن بودندنفر  14181نفر مرد و  7743از اين تعداد 

اساس فراوني كل جامعه در اين متغير، از ها، برآزمودني جنساساس ها برسؤالكاركرد متفاوت 
  .انتخاب شد 3000تصادفي  ةها يك نمونهر يك از اين گروه

  

  ها  يافته
يك  الگويچون . شوندها به صورت جداگانه برآورد ميابتدا پارامترها براي هر يك از گروه
اين پارامترها براي هر يك از دو . ت تغيير خواهد كردسؤاالپارامتري است، فقط پارامتر دشواري 

 ةبه عالوه پارامتر شيب هم. انده شدهئارا 2در جدول ) مردان(و كانوني  ) زنان(گروه مرجع 
ا و انحراف استاندارد آن هسؤالمتوسط برآورد دشواري . برآورد شده است 469/0ت برابر با سؤاال

ميانگين . است 371/1و  037/0و در گروه مردان  377/1و  046/0به ترتيب در گروه زنان 
اين ميانگين با كم . است شدهبرآورد  - 008/0دشواري تعديل شده براي گروه كانوني برابر با 

-  يآيد، در حاليروه مرجع به دست مكردن ميانگين دشواري گروه كانوني از ميانگين دشواري گ
واقع با اين كار  در. )2003، 1تويتدو( شودر نظر گرفته ميكه ميانگين گروه مرجع برابر صفر د

 ،سپس اين ميانگين تعديل شده. گيردتوزيع پارامترهاي دشواري بر روي مقياس يكساني قرار مي
ي اين گروه به دست از تمام مقادير دشواري گروه كانوني كم شده تا پارامترهاي تعديل شده برا

سپس مقادير دشواري تعديل شده گروه كانوني از مقادير دشواري گروه مرجع كم شده و به . آيند
 2اين محاسبات در جدول. آيدها به دست ميسؤال گروهي در دشواريهاي بيناين ترتيب تفاوت

) 96/1( بحراني tاز  8 سؤالها در شود تنها تفاوت گروهطور كه ديده ميهمان. انده شدهئارا
  .ها از نظر آماري تفاوت معناداري وجود نداردموارد بين مقدار دشواري گروه ةدر بقي. بزرگتر است

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1. DuToit 
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  هاآنپارامترهاي دشواري برآورد شده در گروه مرد و زن و معناداري  .2جدول
هاي تعديل شده دردشواري مرد زن  سؤال

  گروه مردان
  مشاهده شده  t تفاوت

1  )053/0(
27/0-  

)051(16/0- )051/0(152/0- )074/0(118/0 597/1  

2  )053/0(
216/0  

)05/0(
076/0  

)05/0(084/0 )073/0(132/- 79/1-  

3  )07/0(
378/2  

)069/0(
294/2  

)069/0(302/2 )099/0(077/- 78/0-  

4  )055/0(
841/0  

)053/0(
948/0  

)053/0(956/0 )076/0(115/0 52/1  

5  )053/0(
47/0  

)052/0(
438/0  

)052/0(446/0 )074/0(024/- 32/0-  

6  )069/0(
374/2-  

)05/0(
268/2-  

)05/0(26/2- )085/0(114/0 32/1  

7  )055/0(
866/0  

)052/0(
908/0  

)052/0(916/0 )076/0(05/0 65/0  

8  )053/0(
413/-  

)051/0(
568/-  

)051/0(56/- )074/0(147/- *00/2-  

9  )054/0(
602/0  

)052/0(
664/0  

)052/0(672/0 )075/0(07/0 94/0  

10  )062/0(
862/1-  

)051/0(
956/1-  

)105/0(948/1- )08/0(086/- 082/1-  

  .مقادير داخل پرانتز خطاي استاندارد هر پارامتر است*
  

رين در آخ LOG LIKELIHOOD -2دست آمده براي ها، مقدار بهالگوبراي مقايسه برازش 
آزادي  ةدو با درجي توزيع كاياكه دار هاآنتفاوت . كنيمرا از هم كم مي الگوچرخش هر دو 

  :عبارت است ازت است سؤاالبرابر با تعداد 
85/23 =3894/70932  -2425/709602χ =  

توان برازش بزرگتر است مي) 31/18( 05/0دو جدول در سطح جا كه اين مقدار از كاياز آن
توان گفت بين علمكرد پسران در نتيجه مي. پذيرفتشناسايي كاركرد متفاوت سؤال  الگويبهتر 

اين دو گروه حداقل  سؤالها تفاوت وجود دارد و به عبارتي نمودار ويژگي سؤالو دختران در اين 
  8 سؤالر واقع د. براي آن معنادار شد، تفاوت معناداري با يكديگر دارد tكه مقدار  8 سؤالدر 

هايي كه در در روش الزم به ذكر است كه معموالً. تر از گروه زنان بوده استبراي مردان آسان
ها صورت ها در دو گروه مقايسهجا توصبف شدند ابتدا با روش تفاوت معناداري بين دشوارياين
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ر اين آزمون برازش كه اگ. شودها نيز بررسي ميالگويدو برازش كايگيرد و سپس با آزمون مي
ها سؤالرا نشان داد پس وجود كاركرد متفاوت شناسايي كاركرد متفاوت سؤال  الگويبهتر بودن 

توان گفت وجود در غير اين صورت مي. شودپذيرفته مي هاآنيا به عبارتي وجود سوگيري در 
امبرستون و (ت ها به لحاظ آماري معنادار نيسدر دادهشناسايي كاركرد متفاوت سؤال هرگونه 
ه ئارا 1 دو گروه كه در نمودار  8 سؤالبررسي منحني ويژگي ). 2003تويت، دو؛ 2000رايس، 

در تمامي سطوح خصيصه، به خصوص در نواحي مياني خصيصه،  دهد تقريباًنشان مي  ،شده
  .احتمال پاسخ درست براي مردان در مقايسه با زنان بيشتر بوده است

  

  
  براي هر دو گروه مرد و زن 8 سؤالگي منحني ويژ. 1نمودار

 
  گيريبحث و نتيجه

 الگويبا استفاده از  سؤالهدف اصلي اين مقاله بررسي كاركرد متفاوت  ،شد گفتهطور كه همان
افزار فقط قادر به بررسي در حال حاضر، اين نرم. بود جيام-لوگنرم افزار باييك پارامتري در 
يك پارامتري است اين  ،الگوبه عالوه چون . ك پارامتري استي الگويبا  سؤالكاركرد متفاوت 

استحكام  ،الگومزيت اين . از نوع يكنواخت است سؤالروش فقط قادر به بررسي كاركرد متفاوت 
آن است كه بسياري از  الگوضعف اين  هكيد آن بر پارامتر دشواري است و نقطأنظري و ت الگوي
. ثير منفي بر برآورد دشواري داشته باشدأتواند تمين موضوع ميبرازش ندارند و ه الگوها با سؤال

هاي معتبر نيز بايد با ساير روش ،تي كه با اين روش داراي كاركرد متفاوت باشندسؤاالبه هر حال 
در تحليل . و سپس از نظر محتوايي تجزيه و تحليل شوند و مورد بازنگري قرار گيرند شدهتحليل 
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ها به لحاظ است كه الزم است عالوه بر تحليل با ساير روش يتسؤاالين يكي از ا 8 سؤالحاضر، 
  :عبارت است از 8 سؤالمحتواي . محتوايي تحليل شده و مورد بازنگري قرار گيرد

Somebody ………. Jack phoned while you were out.  
1) named 2) naming 3) being named 4) which named 

كسي به نام جك، موقعي كه تو : ناي كلي جمله عبارت است ازگزينة يك است و مع  پاسخ
  .نبودي، زنگ زد

 ،سؤالهاي موجود در آن بررسي كاركرد متفاوت ضعفهكالسيك و نقط ةدر چارچوب نظري
و افراد از يك گروه به گروه ديگر به  سؤالهاي بودن آمارهيرامري نادرست است، زيرا ويژگي متغ

به احتمال زياد علت اصلي كاركرد متفاوت ). 2006، 1دوليس(جود دارد طور ذاتي در اين نظريه و
هايي از بعدي بودن زير مجموعهنامتغير بودن پارامترها است، چند، كه به معني فقدان سؤال
هاي موجود سؤال ةبه اين معني كه هر چند هم. اندها است كه از نظر محتوايي بسيار مشابهسؤال

هاي خوبي از يك عامل مشترك باشند، ممكن است برخي از نشانهتوانند در يك مقياس مي
در نتيجه تفاوت . ثير قرار بگيرندأكه اهميت كمتري دارند تحت ت 2ها به وسيله ابعاد مزاحمسؤال

بعدي ها تحت چارچوب تكسؤالهاي مزاحم، هنگامي كه هاي مختلف در اين عاملميانگين گروه
اين نوع شرايط در . منجر شود سؤالشناسايي كاركرد متفاوت ممكن است به  ،شوندمطالعه مي

شناختي بيشتر رايج است، كه در آن پيدا كردن يك مقياس مورد عالقه كه به طور سنجش روان
گيري اين واقعيت اندازه. نادر است گيري كند واقعاًواقعي فقط و فقط يك صفت مكنون را اندازه

- و به طور خاص روش پاسخ-سؤال ةبعدي نظريهاي تكگويالشناختي، در كل استفاده از روان
 دهدقرار مي سؤالرا مورد  پاسخ-سؤال ةمبتني بر نظري سؤالهاي تعيين كاركرد متفاوت 

هاي جديد تحليل كاركرد روش) 2000(بنا به گفته امبرستون و رايس  .)1991، 3نانداكومار(
اين امكان را ) پارامتريكغيرك روش ي( 4استوت - بعدي شليچند الگوي، نظير سؤالمتفاوت 

روس و .  يكپارچه شود سؤالكند تا ابعاد مزاحم كوچكتر با تحليل كاركرد متفاوت فراهم مي
اند و بنيادي و مزاياي حاصل از آن را توضيح داده ةچگونگي تلفيق اين روش با نظري 5استوت
براي اجراي اين طبقه از  ،شوندناميده مي  6سيبمالتي و تستسيب هاي كامپيوتري كهبرنامه
ت بسيار نويد ها انجام گرفته اسهايي كه تاكنون با اين روشنتايج پژوهش. نداها در دسترسروش
هاي دنياي واقعي همسو است و انتظار با آزمون الگوزيربنايي اين  ةكه، نظريمهمتر اين. اندبخش

                                                 
1. Devellis 
2. nuisance 
3. Nandakumar 
4. Shealy – Stout  multidimensional model 
5. Roussos & Stout  
6. SIBTEST & MULTISIB 
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به . گران را بيشتر به خود جلب كندهاي آينده اين چارچوب، نظر پژوهشرود كه در سالمي
هاي پيشرفت تنها محدود به حوزه آزمون ،سؤالعنوان آخرين نكته، بررسي كاركرد متفاوت 

  .شودهاي سنجش رواني را نيز شامل ميتحصيلي نيست بلكه ساير ابزارها و مقياس
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ده براي تحليل حاضرفايل فرمان استفاده ش  
 

>COMMENT 
DIF ANALYSIS FOR GRAMMER SECTION 
>GLOBAL DFName = 'merging.dat',  
        NPArm = 1,  
        SAVe; 
>SAVE CALib = 'dif.CAL',  
      PARm = 'dif.PAR',  
      SCOre = 'dif.SCO',  
      TSTat = 'dif.TST',  
      ISTat = 'dif.IST',  
      DIF = 'dif.DIF'; 
>LENGTH NITems = (10); 
>INPUT NTOtal = 10,  
       NIDchar = 6,  
       NGRoup = 2,  
       KFName = 'key.DAT',  
       DIF; 
>ITEMS ; 
>TEST1 TNAme = 'TEST0001',  
       INUmber = (1(1)10); 
>GROUP1 GNAme = 'GROUP001',  
        LENgth = 10,  
        INUmbers = (1(1)10); 
>GROUP2 GNAme = 'GROUP002',  
        LENgth = 10,  
        INUmbers = (1(1)10); 
(6A1, I1, 10A1) 
>CALIB CYCles = 200,  
       NEWton = 100,  
       CRIt = 0.0050,  
       PLOt = 1.0000,  
       NOSprior,  
       NOFloat,  
       CHIsquare = (10, 13); 
>SCORE ; 
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