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چكيده:
به دلیل تفاوتهای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و زبانی در استانهای مختلف کشور ،سؤالهای

آزمون سراســری ورودی دانشگاهها ،ممکن است برای همة استانها همارز نباشد ،که مقایسهها را

غیرمنصفانه میکند .هدف این مطالعه بررسی تأثیر استان محل سکونت آزمودنی بهعنوان منبعی

برای کارکرد افتراقی ســؤال اســت .به این منظور دادههای مادة امتحانی ریاضی گروه آزمایشی
علوم ریاضی و فنی در آزمون سراســری  1396مورداستفاده قرار گرفت .تقریب ًا نمونهای به حجم

 1000نفر از هر اســتان انتخاب شد .تحلیل عاملی چندســطحی آمیخته ،استانها را در  3طبقة

همگن قرار داد که نشــان میدهد آزمودنیها در استانها الگوی پاســخ مشابه ندارند و بنابراین

محل ســکونت آزمودنی یکی از منابع کارکرد افتراقی سؤال است .مقایسة تعقیبی طبقات همگن
آزمودنیها در مدل چندسطحی آمیخته نشــان داد که گروههای سنی نیز یکی از عوامل مؤثر بر

عملکرد متفاوت آزمودنیها در اســتانها است .در این پژوهش ،نسبت مردان و زنان در طبقههای

مکنون یکسان است ،بنابراین جنسیت آزمودنی نمیتواند از دالیل کارکرد افتراقی سؤال باشد .بیان
اینکه آزمودنیها در یک گروه (مث ً
ال مردان) ،به سؤال دارای کارکرد افتراقی متفاوت پاسخ میدهند،
منجر به دید کلیشهای در مورد سؤال میشود که به نفع همة اعضای گروه (مردان) است .بنابراین،
اگر ابتدا طبقههای مکنون تشکیل شود و سپس تفاوت ویژگی آزمودنیها در طبقهها موردبررسی
قرار گیرد ،منجر به تحلیل آموزندهتری از کارکرد افتراقی میشود.

كليد واژهها:

عدالت آموزشی ،منابع کارکرد افتراقی سؤال ،تحلیل عاملی چندسطحی آمیخته

 ïتاريخ دريافت مقاله99/4/28 :

 ïتاريخ شروع بررسي99/9/5 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله99/12/19 :
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مقدمه

یکی از سیاســتهای اعمالشده درزمینة جذب دانشــجو ،توجه به سهمیهبندی برای ایجاد عدالت
آموزشــی و رفع نیاز مناطق محروم کشــور به نیروی انسانی متخصص است .ازاینرو ،جذب دانشجو در
مراکز آموزش عالی تنها بر اســاس نمرة عملی در آزمون صورت نمیگیرد ،بلکه توجه به محل ســکونت
داوطلب نیز حائز اهمیت اســت .بدین ترتیب ،سیاســتگذاران آموزش عالی با رویکرد عدالتمحوری و
توجه به مناطق محروم کشور و با این استدالل که شرکتکنندگان در کنکور ،امکانات آموزشی یکسان
نداشتهاند تا بتوانند در یک آزمون یکسان به رقابت بپردازند ،طریقة سهمیهبندی را پیش گرفتند (صادقی
جعفری ،روشن و شکوری گنجوی .)1390 ،اما رودباری و فیضآبادی فراهانی ( )1384بیان میکنند که
با وجود اعمال سهمیة منطقة  3در کلیة بخشهای استان سیستان و بلوچستان و سهمیة  2برای زاهدان
مرکزی ،در آزمونهای سراســری ورودی دانشگاهها در سالهای اخیر و امکان استفاده از سهمیة بومی
 %70و همچنین ســهمیة استانهای محروم برای دانشآموزان ،استان سیستان و بلوچستان پایینترین
درصد قبولی را بین استانهای کشور دارد .سهمیهبندی و ناحیه و قطببندی نیز نتوانسته است نیازهای
این استان را به نیروهای متخصص بومی بهطور کامل پاسخ دهد.
بنابراین ،ازآنجاکه دغدغة اصلی آزمونســازی این است که آیا استنباطهای حاصل از نمرات آزمون
در همة زیرجامعههای مختلف قابلمقایســه است ،تحلیلهای روانسنجی مختلفی بهطورمعمول انجام
میشود تا بسنجد که آیا وجوه یک برنامة آزمونسازی ممکن است برای برخی از زیرجامعههای خاص،
غیرمنصفانه باشد .برای مطالعة مقایسهپذیری نمرههای آزمونها ،رویکردها و روشهای متعددی (برای
مثال ویلینگام ،راگوستا ،بینت ،براون ،راک و پاورز1988 ،1؛ یانگ ،استینبرگ ،کالین ،استون ،مارتینلو،
لینگ و چاو )2010 ،2ارائه شده است که ازجمله پرکاربردترین آنها میتوان به رویکرد کارکرد افتراقی
سؤال 3و بهتبع آن شناسایی عوامل مرتبط و ایجادکنندة آن اشاره نمود.
روشهای تشخیص کارکرد افتراقی سؤال بهطور بالقوه دارای این مفروضه هستند که اعضای درون
گروههای کانونی و مرجع (که از متغیرهای آشکار مثل جنسیت تشکیل شدهاند) همگن هستند که در
این صورت تفاوتهای درونگروهی نادیده گرفته میشود .مفهومسازی 4دیگری از کارکرد افتراقی سؤال
این است که گروههای آشکار (مث ً
ال زنان و مردان) به نسبتهای مختلف در طبقههای مکنون از جامعة
آزمودنیها قرار دارند .دی ایاال ،کیم ،استپلتون و دایتون )2002( 5یک مطالعة شبیهسازی مونت کارلو با
استفاده از شش روش شناسایی کارکرد افتراقی سؤال (نسبت درستنمایی ،رگرسیون لوجستیک ،کای
اســکور لرد ،روش ناپارامتری کای اســکور منتال هنزل ،6روش ناحیة عالمتگذاریشدة دقیق 7و روش
آماره  )Hبرای بررسی این مفهومسازی انجام دادند .نتایج نشان داد که هرچه نسبت متغیرهای آشکار در
طبقههای مکنون شبیهتر باشد (مث ً
ال نسبت یکسانی از زنان و مردان در طبقههای مکنون وجود داشته
باشد) ،تشخیص کارکرد افتراقی ســؤال برای تمامی شش روش سنتی شناسایی کارکرد افتراقی سؤال
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دشوارتر میشود .همچنین ،نتایج مطالعة شبیهسازی ساموئلسن ،)2005( 8برای برجسته نمودن مسائل
ناشی از بهکارگیری روشهای استاندارد تشخیص کارکرد افتراقی ،نشان داد با کاهش میزان همپوشانی
بین گروههای آشکار و طبقههای مکنون ،قدرت شناسایی صحیح سؤالهای دارای کارکرد افتراقی کاهش
مییابد.
9
کوهن و بالــت ( )2005دو مطالعه طراحی نمودند ،در مطالعة اول ،دو نمونه از آزمودنیها انتخاب
شــد ،در نمونة اول آزمون نسبت درستنمایی برای شناسایی ســؤالهای داری کارکرد افتراقی نسبت
به جنســیت مورداستفاده قرار گرفت ،ســپس از نتایج آن برای برآورد عضویت در دو طبقة مکنون در
آزمودنیهای نمونة دوم استفاده شد .اگر جنسیت آزمودنی دلیل کارکرد افتراقی باشد ،الزم است طبقة
مکنون اول شامل مردان و طبقة مکنون دوم شامل زنان باشد .ولی نتایج نشان داد که تقریباً  50درصد
کل آزمودنیها به طبقهای مشــابه با جنسیت خود تعلق یافتهاند .بنابراین ،آن سؤالهایی که در مرحلة
اول دارای کارکرد افتراقی علیه مردان (زنان) شناسایی شد ،علیه تمامی مردان (زنان) نیست .همچنین،
بررسی تفاوت سنی دو طبقة مکنون نشان میدهد آزمودنیهای طبقة اول یک سال کوچکتر از طبقة
دوم هســتند ،بنابراین در مطالعة دوم نشان داده میشود که اگر ابتدا آزمودنیها در طبقات مکنون قرار
گیرند و ســپس تفاوت ویژگی آزمودنیها در طبقههای مکنون موردبررسی قرار گیرد ،منجر به تحلیل
آموزندهتری 10از کارکرد افتراقی میشود.
وب ،کوهن و اشــواننفلوگل )2008( 11دادههای دو آزمون واژگان انگلیسی را تحلیل کردند و به این
نتیجه رسیدند که دو طبقة مکنون از آزمودنیها وجود دارد و هر طبقه ،نسبت متفاوتی از آمریکاییهای
اروپاییتبار و آمریکاییهای افریقاییتبار را شــامل میشــود .این یافته نشان میدهد که قومیت و نژاد
میتواند عامل کارکرد افتراقی ســؤال باشد .در پژوهش بالت ،کوهن و ووالک )2001(  12به آزمودنیها
تعدادی جمله که خطا داشــت ،ارائه و از آنها خواسته شد تا علت خطا را شناسایی کنند .با استفاده از
مدل نظریة ســؤال پاسخ آمیخته ،دو طبقة مکنون همگن از آزمودنیها شناسایی شد که ازلحاظ الگوی
انتخاب (انتخاب اینکه آیا گرامر یا نشــانهگذاری به خطا منجر شــده اســت) متفاوت بودند .در مطالعة
اولیو ِری ،ارســی کان و زامبو )2013( 13کارکرد افتراقی سؤال و منابع آن با استفاده از روش مدلسازی
کالس مکنون بررسی شد .نتایج نشان داد الگوهای پاسخ افتراقی که با طبقههای مکنون شناسایی شده
است ،با سطح پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و متغیرهای مرتبط با معلم ارتباط بیشتر و با متغیرهایی
مثل جنســیت ،زبان آزمودنی و کشــور که معموالً در مطالعات مقایسهپذیری مقایسه میشود ،ارتباط
کمتری دارد.
روشهایی که برای مطالعة کارکرد افتراقی سؤالها به کار میرود ،بر مفروضة همگنی درونگروهی
متکی اســت .مطالعات نشان میدهد در صورت برقرار نبودن مفروضة همگنی درونگروهی ،بهتر است
از رویکرد مدلهای طبقة مکنون اســتفاده کرد .در این رویکرد ،با توجه به پاسخ آزمودنیها به سؤالها،
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هر آزمودنی به یکی از طبقههای مکنون اختصاص داده میشود .آزمودنیهایی که در یک طبقة مکنون
قرار میگیرند ،آزمودنیهایی با الگوی پاســخ همگن محسوب میشوند (میسلوی ،ویلسون ،ارسیکان و
کدوســکی .)2002 ،14برخالف روشهای سنتی شناسایی کارکرد افتراقی سؤال که بر متغیرهای آشکار
اســتوارند و همة افراد موجود در یک گروه آشــکار (مث ً
ال زنان) دارای الگوی پاسخ همگن در نظر گرفته
میشوند ،در روشهای طبقة مکنون ،گروههای مورد مقایسه برای کارکرد افتراقی سؤال ،بهصورت گروه
زنان در مقابل گروه مردان تعریف نمیشوند ،بلکه هر گروه مرکب از زنان و مردانی است که الگوی پاسخ
مشــابه دارند (اولیوری و همکاران .)2013 ،مدل عاملی آمیخته ،15ترکیبی از مدل طبقة مکنون و مدل
عامل مشــترک است که یک متغیر مکنون ترتیبی و یک یا چند متغیر مکنون پیوسته دارد و بهعنوان
ابزاری برای کشف ناهمگنی در جامعه مورداستفاده قرار میگیرد (لوبک و موتن.)2005 ،16
در پژوهشهای صورت گرفته درزمینة کارکرد افتراقی ســؤالهای آزمون ورودی دانشگاهها ،تنها دو
گروه که اکثرا ً گروه زنان و مردان بودند ،بدون در نظر گرفتن ناهمگنی جامعه ،انتخاب و موردمطالعه قرار
گرفتهاند .برای مثال ،شریفی یگانه ( ،)1391بدون توجه به ناهمگنی جامعه ،اثر جنسیت را بر پاسخگویی
به ســؤالهای آزمون ریاضی سال  1382بررسی کرد و نشــان داد سؤالهایی که به نفع دختران عمل
میکنند ،بیشتر مربوط به توابع و معادالت و سؤالهایی که به نفع پسران عمل میکنند ،بیشتر مربوط
به مثلثات ،هندســه و احتمال اســت .گرامیپور ،رضایی ،رمضانی صدر و نوروزی ( ،)1395نیز بدون در
نظر گرفتن ناهمگنی جامعه ،کارکرد افتراقی سؤالهای برخی دروس تخصصی رشتههای مختلف آزمون
سراسری سالهای  1387تا  1390را مطالعه کردند و نشان دادند که سهم جنسیت در کارکرد افتراقی
سؤال ،بیشتر از پایگاه اجتماعی اقتصادی و زبان داوطلب است.
در پژوهشهایی که ذکر شــد ،ناهمگنی الگوی پاســخ آزمودنیها در نظر گرفته نشــده است .در
حقیقت ،متغیرهای آشکار که برای تمایز گروهها استفاده میشود (مثل جنسیت) ،ممکن است به فهم
اینکه سؤال به نفع یا زیان چه کسانی عمل میکند ،کمک زیادی نکند .بنابراین ،در پژوهش حاضر ،به
جای استفاده از متغیرهای آشکار در مطالعة کارکرد افتراقی سؤال ،تأثیر ناهمگنی جامعة آزمودنیها،
بهعنــوان علت اصلــی کارکرد افتراقی در بین بیــش از دو گروه ،مطالعه شــد .هنگامیکه گروههای
مورد مقایســه زیاد اســت ،مدل تحلیل عاملی چندسطحی آمیخته 17مناســب است .همانند تحلیل
عاملی تأییدی چندگروهی ،تعداد زیادی از گروهها را میتوان بهراحتی با تحلیل عاملی چندســطحی
آمیختــه مطالعه نمود (کیم ،کاو ،وانگ و نووین .)2017 ،18در ایــن مدل ،افراد در طبقههای مکنون
قرار نمیگیرنــد ،بلکه طبقههای مکنون از گروههای (مث ً
ال اســتانها) همگن ایجاد میشــود .یعنی
اســتانهایی که شــامل افرادی با الگوی پاسخ همگن هســتند ،در یک طبقة مکنون قرار میگیرند.
بنابراین ،مدلسازی عاملی آمیخته چندسطحی ،افرادی را که درون گروهها آشیانه کردهاند در بر دارد
و طبقههای مکنون برای گروهها مشخص میشود .این مدل ،اطالعاتی در مورد چگونگی خوشهبندی
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گروههــا فراهم مینمایــد .همچنین این روش ،عضویت طبقهای برای هر گــروه را بر مبنای احتمال
تعلق گروه به یک طبقة خاص مشــخص مینماید .این روش اجازه میدهد منابع عدم تغییرناپذیری
بهوسیلة مدلبندی ارتباط بین متغیرهای کمکی مشاهدهشدة بالقوه و عضویت طبقهای ،بررسی شود.
برای مثال ،اگر طبقههای مکنون به لحاظ جغرافیایی متمایز باشــند ،متغیر منطقه میتواند در مدل
پیشبینی عضویــت طبقهای قرار بگیرد .برای توصیف بهتر طبقههای مکنون ناشــناخته ،میتوان از
چندین متغیر کمکی اســتفاده نمود .مدلهای عاملی آمیخته به دادهها برازش داده شــد تا محتوای
طبقههایی از آزمودنیها شناســایی شــود ،بهطوریکه آزمون برای آنها بیشترین عملکرد افتراقی را
داشته باشد .سپس ،ویژگیهای آزمودنیهایی که در این گروههای مکنون طبقهبندی شدهاند ،بررسی
میشود تا مشخص شود که آیا وقوع کارکرد افتراقی سؤال با ویژگی ظاهری خاصی از آزمودنیها (مثل
سن ،جنسیت) در ارتباط است .بنابراین ،اهداف پژوهش به شرح زیر است:
.1
.2
.3
.4

طبقهبندی استانها در گروههای همگن با استفاده از مدل عاملی چندسطحی آمیخته؛
شناسایی سؤالهای دارای کارکرد افتراقی در میان استانها با استفاده از گروههای همگن؛
مقایســة طبقهها بر مبنای ســن و معدل کتبی دیپلم بهعنوان عوامل مؤثر بر کارکرد افتراقی
سؤالها؛
مقایســة طبقههای همگن از استانها بر مبنای متغیر جنســیت بهعنوان منبعی برای کارکرد
افتراقی سؤال.

روش

پژوهش حاضر یک مطالعة غیرآزمایشــی روانسنجی (پومس ،اسکوایر و یووانو  )2014 ،است که
کارکرد افتراقی ســؤالهای ریاضی آزمون اختصاصی ورودی دانشگاه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
آزمون سراســری  1396را در میان  31اســتان کشور مورد آزمون قرار داد .این مادة امتحانی  55سؤال
چهارگزینهای دارد.
همة شــرکتکنندگان گروه آزمایشــی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری سال  ،1396جامعة
این پژوهش را تشکیل میدهند .ازآنجاکه سازمان سنجش آموزش دادههای تمام داوطلبان را در اختیار
پژوهشگران نگذاشــت ،بنابراین با در نظر گرفتن ادبیات پژوهش و توصیههای پژوهشگران (برای مثال
ایزانلو ،بازرگان ،فرزاد ،صادقی و کاوسی )1393 ،نمونهای به حجم تقریباً  1000نفر از هر استان به شکل
تصادفی ساده انتخاب شــد .درمجموع ،دادههای مربوط به  9848( 30477نفر زن و  20629نفر مرد)
مورد تحلیل قرار گرفت.
پس از دریافت دادهها ،ابتدا پاســخهای داوطلبان بر اســاس کلید پاســخ بهصورت دو ارزشــی
نمرهگذاری شــد؛ به پاســخ درست نمرة  1و پاسخ نادرســت نمرة  0داده شد .تکبعدی بودن آزمون
19
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با اســتفاده از روش  DIMTESTبا اســتفاده از نرمافزارهای ( DIMPACKاستوت ،فرولیچ و گاوو،20
 )2001و از رویکرد تحلیل عاملی غیرخطی در نرمافزار ( NOHARM4فراسر و مکدونالد)1988 ،21
مطالعه شد .برای اجرای مدلهای عاملی آمیخته چندسطحی ،برای طبقهبندی استانها در گروههای
همگن برای بررســی کارکرد افتراقی ســؤال ،از نرمافزار  Mplusنســخة ( 7/4موتن و موتن-2017 ،
 )1998استفاده شد.

نتایج
در این پژوهش 32 ،درصد از افراد گروه نمونه ،زن و  68درصد مرد اســت .دامنة ســنی افراد نمونه،
 16تا  59سال با میانگین  19/06و انحراف استاندارد  1/88است .معدل کتبی دیپلم گروه نمونه از صفر
تا  20با میانگین  15/21و انحراف استاندارد  3/26است .همسانی درونی سؤالهای آزمون با استفاده از
آلفای کرونباخ 22برابر  0/948به دســت آمد .جدول  1نشاندهندة ضریب پایایی 23سؤالها در هر عامل
به تفکیک استانها در آزمون ریاضی است .مقدار بیشتر از  0/7برای آلفای کرونباخ ،نشاندهندة اعتبار
قابلقبول است (محمدبیگی ،محمدصالحی ،و علی گل ،)1393 ،بنابراین آزمون ریاضی در تمام استانها
اعتبار قابلقبولی دارد.
جدول  .1ضریب اعتبار هر عامل به تفکیک سؤالها در آزمون ریاضی
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استانها

اعتبار

استانها

اعتبار

آذربایجان شرقی

0/938

فارس

0/946

آذربایجان غربی

0/922

قزوین

0/913

اردبیل

0/910

قم

0/922

اصفهان

0/942

کردستان

0/90

ایالم

0/909

کرمان

0/925

بوشهر

0/915

کرمانشاه

0/909

تهران

0/933

کهکیلوییه و بویراحمد

0/889

چهارمحال و بختیاری

0/915

گلستان

0/915
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جدول ( .1ادامه)
استانها

اعتبار

استانها

اعتبار

خراسان جنوبی

0/935

گیالن

0/914

خراسان رضوی

0/937

لرستان

0/908

خراسان شمالی

0/921

مازندران

0/933

خوزستان

0/927

مرکزی

0/918

زنجان

0/927

هرمزگان

0/917

سمنان

0/915

همدان

0/917

سیستان و بلوچستان

0/901

یزد

0/923

پیشفرض روشهای مطالعة کارکرد افتراقی ســؤال ،تکبعدی بودن دادهها است (مازور ،همبلتون
و کیــزر .)1998 ،24ابتــدا تکبعدی بودن دادهها با اســتفاده از روش  DIMTESTکه از طریق نرمافزار
 DIMPACKقابلاجراست مورد آزمون قرار گرفت .مقدار آمارة آزمون  Tبرابر  1/149با سطح معناداری
 0/125به دست آمد که حاکی از تکبعدی بودن آزمون است .همچنین ،نسبت ارزش ویژة اول به دوم،
 9/06به دســت آمد که بســیار بزرگتر از نســبت ارزش ویژة دوم به سوم ،یعنی  ،1/99است که نشان
میدهد آزمون اساســاً تکبعدی اســت (لرد .)1980 ،25عالوه بر شاخصهای مذکور ،مقدار آمارة ریشه
دوم میانگین مجذورات باقیمانده 26برابر  0/0044اســت .مقادیر کوچک این آماره حاکی از برازش مدل
با دادهها اســت و شــاخص نیکویی برازش تاناکا 27در نرمافزار  NOHARMبرابر  0/987است که شاهد
دیگری بر تکبعدی بودن آزمون ریاضی است .مقدار  0/9برای این شاخص حاکی از برازش قابلقبول و
مقدار  0/95بیانگر برازش خوب مدل با دادههاست (مکدونالد.)1997 ،28
هدف  :1طبقهبندی استانها در گروههای همگن
ازآنجاکه تعداد اســتانهای محل اقامت داوطلبان زیاد اســت ،برای مطالعة تأثیر محل سکونت بر
عملکرد ،از مدل عاملی چندســطحی آمیخته استفاده شد .در این مدلسازی ،هنگامیکه تعداد گروهها
زیاد اســت ،گروههایی که از پارامترهای یکســان برخوردارند با هم خوشــهبندی میشوند و طبقههای
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مکنون را تشکیل میدهند .حداکثر تعداد طبقههای مکنون ممکن است برابر با تعداد گروهها باشد .در
این مدل ،فرض میشود که واحدهای سطح باالتر به طبقههای مکنون تعلق دارند .مدل عاملی آمیخته
چند ســطحی ،خوشــهبندی گروهها را بر مبنای پارامترهای مدل عاملی ارائه میدهد که در بسیاری از
کاربردها ،طبیعیترین راه برای توصیف تفاوتهای گروهی نسبت به تجزیة واریانس چندسطحی مرسوم
اســت .توجه داشته باشید که طبقههای مکنون از گروهها (بهعنوانمثال استانها) با افراد درون گروهها
ایجاد نمیشود (کیم و همکاران.)2017 ،
مدل عاملی چندسطحی آمیخته با افزایش تعداد طبقهها به دادهها برازش داده شد و مقدار شاخص
اطالعات بیزی 29برای هر مدل به دست آمد .مقدار شاخص اطالعات بیزی برای مدل با  3 ،2و  4طبقة
مکنون به ترتیب برابر با  ،1319078/402 ،1319938/643و  1321177/483به دســت آمد .کمترین
مقدار شاخص اطالعات بیزی در  3طبقه حاصل میشود که نشاندهندة برازش مناسب مدل  3طبقهای
با دادههاســت .گروهبندی اســتانها بر اســاس طبقة مکنون ،در جدول  2ارائه شده است .الگوی پاسخ
داوطلبان استانهایی که در یک طبقه قرار دارند ،تقریباً یکسان است.
جدول  .2طبقهبندی استانها در آزمون ریاضی با استفاده از مدل عاملی آمیخته چندسطحی
طبقه 1

اصفهان ،تهران ،خراسان رضوی ،فارس ،مازندران ،یزد و البرز

طبقه 2

آذربایجان شرقی ،خوزستان ،قزوین ،قم ،کرمان ،گیالن ،مرکزی ،همدان

طبقه 3

آذربایجان غربی ،اردبیل ،ایالم ،بوشــهر ،چهارمحال و بختیاری ،خراسان جنوبی ،خراسان شمالی،
زنجان ،ســمنان ،سیستان و بلوچستان ،کردستان ،کرمانشــاه ،کهکیلوییه و بویراحمد ،گلستان،
لرستان ،هرمزگان

برآورد پارامترهای دشــواری برای  3طبقة مکنون ،در شــکل  1نشان میدهد که سؤالهای ،28
 46 ،36و  52برای طبقة اول دشــوار است و اکثر ســؤالهای انتهایی آزمون برای طبقة دوم و سوم،
نسبت به سؤالهای ابتدایی ،دشوارتر است .از  24سؤال اول ،بهجز سؤال ( 1سؤال مربوط به دامنه تابع
معکوس) و ( 10ســؤال مربوط به معادله مثلثاتی) که برای هر سه طبقه دشوارتر است ،سایر سؤالها
برای هر طبقه دشــواری کمتری دارد .ســؤال ( 13سؤال مربوط به دنبالهها) برای  3طبقه آسانترین
ســؤال و سؤال ( 28ســؤال مربوط به زاویههای محیطی و محاطی از کتاب هندسه  )2برای سه طبقه
دشوارترین سؤال است.
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6.0

5.5
5.0

4.5

4.0

3.0

2.5

2.0

1.5

دشواری سؤال

3.5

1.0

0.5
0.0

0.5

1.0 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55

سؤال
طبقة 3

طبقة 2

طبقة 1

شکل  .1دشواری سؤالها در طبقههای مکنون استانها

هدف  :2شناسایی سؤالهای دارای کارکرد افتراقی
برای شناســایی سؤالهای دارای کارکرد افتراقی در میان استانها با استفاده از گروههای همگن،
از قواعد ساموئلســن مطابق با مطالعة اولیوری و همکاران ( )2013اســتفاده شد .تفاوت کمتر از 0/4
در پارامتر دشواری ســؤالها ،نشاندهندة فقدان کارکرد افتراقی ،تفاوت بین  0/4تا  0/8نشاندهندة
کارکرد افتراقی کوچک ،تفاوت بین  0/8تا  1/2نشاندهندة کارکرد افتراقی متوسط ،و تفاوت بزرگتر
از  1/2نشــاندهندة کارکرد افتراقی بزرگ اســت .تفاوت پارامتر دشــواری در میان طبقهها در شکل  
قــرار دارد .ســؤالهای ،45 ،43 ،42 ،41 ،40 ،36 ،35 ،33 ،32 ،31 ،27 ،26 ،25 ،22 ،21 ،10 ،1
 48 ،47 ،46در بین طبقة  2و  3کارکرد افتراقی ندارد .بنابراین ،ســکونت در اســتانهای آذربایجان
شرقی ،خوزستان ،قزوین ،قم ،کرمان ،گیالن ،مرکزی ،همدان ،آذربایجان غربی ،اردبیل ،ایالم ،بوشهر،
چهارمحال و بختیاری ،خراســان جنوبی ،خراســان شمالی ،زنجان ،ســمنان ،سیستان و بلوچستان،
کردستان ،کرمانشاه ،کهکیلوییه و بویراحمد ،گلستان ،لرستان ،هرمزگان تأثیری بر پاسخگویی به این
ســؤالها ندارد .تمامی سؤالها برای طبقة اول و ســوم دارای کارکرد افتراقی متوسط یا زیاد است و
ســؤالهای  25تا ( 55سؤالهای مربوط به هندسه ،ریاضیات گسسته ،جبر و احتمال) نیز برای طبقة
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دوم و اول دارای کارکرد افتراقی متوسط یا زیاد است .بنابراین ،سکونت در استانهای اصفهان ،تهران،
خراسان رضوی ،فارس ،مازندران ،یزد و البرز باعث کارکرد افتراقی در پاسخگویی به سؤالهای آزمون
ریاضی میشود.
4.0
3.6
3.2
2.4
2.0
1.6
1.2

تفاوت دشواری طبقهها

2.8

0.8
0.4

01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55

0.0

سؤال
طبقة  2و 3

طبقة  1و 3

طبقة  1و 2

شکل  .2تفاوت پارامتر دشواری سؤالها در طبقات مکنون استانها

هدف  :3مقایسة طبقهها بر مبنای سن ،آزمون ریاضی کنکور و معدل دیپلم
برای مقایســة طبقهها بر مبنای ســن و معدل کتبی دیپلم بهعنوان عوامل مؤثر بر کارکرد افتراقی
سؤالها ،میانگین و انحراف استاندارد افراد طبقههای مکنون در متغیرهای سن ،آزمون ریاضی کنکور ،و
معدل دیپلم محاســبه شد .نتایج در جدول  3ارائه شده است .همانطور که مشاهده میکنید ،میانگین
نمرههــای افراد طبقــة مکنون  1در امتحان ریاضی کنکور و همچنیــن میانگین معدل دیپلم آنها در
مقایسه با دو طبقة دیگر باالتر است ،این در حالی است که میانگین سن آنها از دو طبقة دیگر پایینتر
اســت .اگر طبقهها با توجه به متغیرهای پیشزمینه تفاوت زیادی داشته باشند ،میتواند در تحلیلهای
بعدی بهعنوان متغیر کمکی در مدل گنجانده شود (لوبک و موتن .)2005 ،بنابراین ،سن و معدل کتبی
دیپلم در پژوهشهای آینده میتوانند بهعنوان متغیر کمکی وارد مدل تحلیل عاملی آمیخته چندسطحی
شود.
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جدول  .3مشخصههای آزمودنیها در طبقههای همگن از استانها
فراوانی

میانگین
نمره آزمون
ریاضی

انحراف
استاندارد
آزمون

میانگین
سن

انحراف
استاندارد
سن

میانگین
معدل دیپلم

انحراف
استاندارد
معدل دیپلم

طبقه 1

6999

26/97

22/29

18/73

1/68

17/31

2/6

طبقه 2

6999

13/17

14/91

18/92

1/83

15/77

2/89

طبقه 3

16479

7/01

11/67

19/24

1/96

14/08

3/16

هدف  :4مقایسة طبقههای مکنون همگن بر مبنای جنسیت
طبقههای همگن از استانها بر مبنای متغیر جنسیت ،بهعنوان منبعی برای کارکرد افتراقی سؤال،
موردبررســی قرار گرفت که مشخص شــود آیا عضویت در این طبقههای مکنون با ویژگیهای ظاهری
مثل جنســیت در ارتباط است .آزمون کای دو میتواند برای بررسی ارتباط با توجه به سایر ویژگیهای
آزمودنی انجام شود ،ولی با توجه به اینکه حجم نمونه زیاد است ،آزمونهای ارتباط میان متغیرها همواره
معنادار میشود .به همین منظور ،میزان همبستگی بین متغیرها موردبررسی قرار میگیرد .همبستگی
جنســیت با عضویت در طبقههای مکنون استانها برابر  0/008است ،بنابراین ارتباطی بین جنسیت و
عضویت گروهی بســیار ضعیف اســت .همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،درصد مردان و زنان
در کل نمونه تقریباً  32و  68درصد اســت .این نسبت در  3طبقة مکنون از استانها نیز تقریباً یکسان
اســت .ترکیب مردان و زنان در طبقهها ،مشابه با کل نمونه است که نشان میدهد جنسیت تأثیری در
طبقهبندی افراد نداشته است.
جدول  .4درصد افراد هر طبقه به تفکیک جنسیت

طبقه
جنسیت

1

2

3

کل

زن

31/7

32/6

32/4

32/3

مرد

68/3

67/4

67/6

67/7

(عالمت درصد حذف شده است)

شمارة ë 77
سال بیستم ë
بهار ë 1400

195

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تأثیر محل سکونت داوطلب بر کارکرد افتراقی سؤالهای ریاضی گروه آزمایشی ریاضی و فنی کنکور سراسری 1396

بحث و نتیجهگیری

هرســاله ،مباحثی درزمینــة عملکرد متفاوت آزمودنیها در اســتانها و
عدالت آموزشی مطرح میشــود .استانهای ایران ازنظر میزان توسعهیافتگی
و نابرابری در توزیع امکانات و بهرهمندی از آموزش ،متفاوت هســتند (دربان
آســتانه ،طهماســبی و رضایــی1394 ،؛ میرغفوری ،طهــاری مهرجردی و
بابایی .)1389 ،این پژوهشها نشــان میدهد که برخی از استانهای مرزی
مانند سیســتان و بلوچستان ،و بوشهر نســبت به استانهای مرکزی امکانات
آموزشی بســیار ضعیفتری دارند ،درحالیکه استانهایی مانند تهران ،یزد و
آذربایجان شــرقی ،بهترین وضعیت را درزمینة شاخصهای کتابخانهای دارند
که بهعنوان شــاخصی برای توسعهیافتگی در نظر گرفته میشود .صفائیپور و
مودت ( )1392برای بررسی توسعه و فقر در استانهای ایران از شاخصهای
اجتماعی اقتصادی و توسعة انسانی استفاده کردند که نشان داد میزان توسعة
استانها تفاوتهای فاحشی دارد.
مقایســة درصد رتبههای برتر یا درصد قبولیها در هر اســتان ،اطالعات
توصیفی ارائه مینماید ،اما نشان نمیدهد که تفاوتهای عملکردی آزمودنیها
در اســتانها اصوالً مربوط به مهارتها و تواناییهای تحت سنجش ،یا عوامل
نامرتبط اســت .تفاوت هنگامی معنادار است که توانایی موردنظر در گروهها
کنترل شــده باشد .برای سازندگان آزمونها ،یکی از اهداف اصلی در تحقیق
کارکرد افتراقی ســؤال ،درک بهتر علل کارکرد افتراقی در سؤالهای آزمون
اســت .منابع متعددی برای کارکرد افتراقی ســؤال وجود دارد و ممکن است
بســته به نوع و هدف گروههای موردسنجش و مقایسه ،معنا و منابع کارکرد
افتراقی سؤال متفاوت باشد .استفاده از روش طبقههای مکنون برای شناسایی
منابع کارکرد افتراقی ســؤال مفید اســت .تالش برای درک اینکه چرا برخی
آزمودنیها بهطور افتراقی به سؤالها پاسخ میدهند ،اغلب در خارج از چارچوب
نظریة ســؤال پاسخ انجام میشود .دی ایاال و همکاران ( )2002و ساموئلسن
( )2005و کوهن و بالت ( )2005نشــان دادند با کاهش میزان همپوشــانی
بین گروههای آشــکار و طبقههای مکنون ،قدرت شناسایی صحیح سؤالهای
دارای کارکرد افتراقی توســط روشهای استاندارد کاهش مییابد و بنابراین
مشخص میشــود که چگونه مدلهای آمیخته میتواند بهعنوان پایهای برای
درک علت کارکرد افتراقی ســؤال ،استفاده شود .به همین دلیل ،در پژوهش
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حاضــر تأثیر ناهمگنی جامعة آزمودنیها ،بهعنوان علت اصلی کارکرد افتراقی
در بین بیش از دو گروه ،مطالعه شــد .هنگامیکه گروههای موردمقایسه زیاد
است (تعداد استانها) ،مدل تحلیل عاملی چندسطحی آمیخته مناسب است.
آزمون ورودی آموزش عالی در ایران در تعیین سرنوشت دانشآموزان اهمیت
فراوانی دارد 55 .ســؤال درس ریاضی این آزمون ،بهعنوان نمونه برای بررسی
اهداف پژوهش حاضر مورداستفاده قرار گرفت.
یافتههــای پژوهش برای بررســی هــدف اول ،طبقهبندی اســتانها در
گروههای همگن با اســتفاده از مدل عاملی چندسطحی آمیخته نشان داد که
اســتانهای ایران در ســه طبقة مکنون قرار میگیرند که آزمودنیها در این
طبقهها دارای الگوی مشابهی برای پاسخ به سؤالها هستند ،بنابراین سکونت
در استانهای مختلف ایران باعث تفاوت عملکرد آزمودنیها در آزمون ریاضی
شــده است .ســؤالهای انتهایی آزمون که مربوط به هندسه ،جبر و احتمال
است ،برای استانهای طبقة دوم و سوم دشوارتر است .کوهن و بالت ()2005
نیــز به توصیف مدلهــای آمیخته بهعنــوان ابرازی برای کشــف ناهمگنی
جامعه پرداخته اســت که از روش مدلهای آمیخته نظریة سؤال پاسخ برای
شناســایی ابعاد ثانویه مزاحم استفاده شده اســت .یافتههای این تحقیق سه
طبقة مکنون را نشــان میدهد ماهیت سؤالهای آزمون ریاضی باعث شد که
برخی ســؤالهای آزمون برای طبقة مکنون خاصی بهطور افتراقی دشــوارتر
باشــد .سؤالهای جبر برای طبقة اول ،هندسه یا اندازهگیری برای طبقة دوم،
فاکتورگیری و سادهســازی جبری برای طبقة ســوم دشوارتر بود .همچنین،
تحقیقــات کوهن و بالــت ( ،)2005وب و همــکاران )2008( ،و اولیوری و
همکاران ( )2013تأثیر ناهمگنی جامعه را در گروههای جنســیتی ،قومی ،و
زبانی نشــان دادند .نتایج مطالعات بالت و همکاران ( )2001نیز شواهدی در
مورد ناهمگنی درونگروهی نشان داد .این مطالعه از مدل نظریة سؤال پاسخ
آمیخته برای مقایسة پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بر مبنای انتخاب آزمون
چندگزینهای دانشگاهی ،استفاده کرد .دو طبقة مکنون همگن از آزمودنیها
با استفاده از مدل نظریة سؤال پاسخ آمیخته ،شناسایی شد که ازلحاظ الگوی
انتخاب (انتخاب اینکه آیا گرامر یا نشــانهگذاری ،منجر به خطا شــده است)
متفاوت بودند .ناهمگنی درونگروهــی  همچنین در مطالعه وب و همکاران
( )2008دو طبقة مکنون وجود دارد که نشــاندهندة ناهمگنی درونگروهی
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قومیتی اســت .سهمیة آزمون سراسری در بخشهای مختلف کشور بر اساس
میزان شاخصهای توسعهیافتگی تعیین میشود .استفاده از قابلیت مدلهای
آمیخته در طبقهبندی آزمودنیها در طبقات همگن بر مبنای الگوی پاســخ
به ســؤالها ،یک راهکار مناسب آماری برای تعیین سهمیة مناطق در آزمون
سراسری است.
بررســی هدف دوم شناسایی ســؤالهای دارای کارکرد افتراقی در میان
استانها با استفاده از گروههای همگن ،با استفاده از محاسبة تفاوت دشواری
پارامترها در گروههای همگن ســؤالهای فاقد کارکرد افتراقی و سؤالهای با
کارکرد افتراقی متوســط و زیاد را در میان اســتانهای ایران مشخص نمود  .
برای بررسی هدف سوم ،مقایسة طبقهها بر مبنای سن و معدل کتبی دیپلم،
بهعنوان عوامل مؤثر بر کارکرد افتراقی ســؤالها ،نشان داد که آزمودنیهای
ســاکن در طبقة  ،1بهطور میانگین ،سن کمتر و معدل کتبی دیپلم باالتری
دارند و نمرة باالتری در آزمون ریاضی کسب نمودهاند .بنابراین ،سن و پیشینة
تحصیلی آزمودنیها از عوامل تأثیرگذار بر کارکرد افتراقی اســت و پیشنهاد
میشود ،در مطالعات آینده این متغیرها بهعنوان متغیر کمکی در مدل تحلیل
عاملی چندســطحی آمیخته مورداســتفاده قرار گیــرد .بهطورکلی ،عملکرد
آزمودنیها در استانهای (طبقة اول) اصفهان ،تهران ،خراسان رضوی ،فارس،
مازندران ،یزد و البرز در اکثر ســؤالها نسبت به سایر آزمودنیها بهتر است.
این استانها ،برخوردار و توســعهیافته هستند و آزمودنیها در این استانها،
بهطور میانگین ،معدل کتبی دیپلم باالتری نســبت به سایر استانها دارند و
درصد پاسخ درست به سؤالها برای این آزمودنیها باالتر است و سؤالها برای
آنها اغلب ســادهتر است .ازآنجاکه آزمون سراســری ورودی دانشگاهها الزم
است تمامی سطوح توانایی را پوشش دهد ،نمیتوان از سؤالها یا محتواهایی
که در میان این  7اســتان با سایر استانها دارای کارکرد افتراقی است ،حذف
نمود .قرار دادن سؤالهای متفاوت برای مناطق آموزشی مختلف یا وزندهی
مختلف به سؤالها بر اساس میزان کارکرد افتراقی در میان استانها ،میتواند
در این زمینه راهگشا باشد.
از طرفی با اختصاص سهمیة مناطق بومی برای استانهای محروم بازهم
درصد پذیرش در آزمون سراســری در این اســتانها نســبت به استانهای
برخوردار کمتر اســت ،بنابراین نمیتوان بیان کرد که اســتان محل سکونت
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آزمودنی تنها دلیل برای کارکرد افتراقی آزمودنیهاســت .بررســی اطالعات
توصیفی آزمودنیها در اســتانهای طبقة  ،3مثل سیســتان و بلوچســتان،
آذربایجان غربــی ،ایالم و کهکیلوییه و بویراحمد ،نشــان داد که آزمودنیها
در این استانها میانگین ســنی باالتر و معدل کتبی دیپلم پایینتری دارند.
بنابراین ،عامل کارکرد افتراقی در این ســؤالها تنها محل ســکونت آزمودنی
نیست ،بلکه سن آزمودنیها و پیشینة تحصیلی ضعیفتر (معدل کتبی دیپلم
پایینتر) باعث کارکرد افتراقی شده است .داوطلبان آزمون سراسری با پیشینة
تحصیلی ضعیف و توانایی پایینتر در اســتانهای محروم در آزمون سراسری
شــرکت مینمایند و پذیرفته نمیشوند .پیشــنهاد میشود ،در پژوهشهای
آینده با اســتفاده از روشهایی مثل تفسیر ســؤالها توسط شرکتکنندگان
در آزمــون و قوانیــن تفکر با صــدای بلند ،چگونگی تأثیر ســن آزمودنی بر
پاســخگویی به سؤالها موردبررســی قرار گیرد .همچنین ،پژوهشی کیفی و
آسیبشناســانه میتواند درزمینة شناسایی سایر عوامل تأثیرگذار بر کارکرد
افتراقی یاریرسان باشد.
نتایج بررســی هدف چهارم ،مقایســة طبقههای همگن از اســتانها بر
مبنای متغیر جنسیت ،بهعنوان منبعی برای کارکرد افتراقی سؤال ،نشان داد
کــه ترکیب زنان و مردان در طبقات ،مشــابه ترکیب زنان و مردان در نمونه
اســت ،بنابراین جنسیت عامل مهمی در تمایز طبقات نیست و زنان و مردان
الگوی متفاوتی در پاســخ به سؤالها ندارند که با نتایج تحقیق کوهن و بالت
( )2005که نشان داد جنسیت ارتباط کام ً
ال ضعیفی با عضویت در طبقههای
مکنون دارد و نتایج پژوهش اولیوری و همکاران ( )2013نشــان داد که زنان
و مردان کموبیش بهطور مســاوی در هر طبقه توزیع شدهاند ،همخوان است
و با تحقیق گرامیپور و همکاران ( ،)1395شریفی یگانه ( ،)1391گرامیپور،
رمضانی صدر ،رضایی ،نوروزی و مختاریان ( )1396که بدون بررسی ناهمگنی
نشــان دادند سؤالهای آزمون ورودی دانشــگاهها نسبت به جنسیت ،دارای
کارکرد افتراقی اســت ،ناهمخوان اســت .بیان این مطلب که آزمودنیها در
یک گروه مث ً
ال زنان ،بهطورکلی در مقایســه با گروه مردان ،به ســؤال دارای
کارکرد افتراقی ،متفاوت پاسخ میدهند ،منجر به یک دید کلیشهای در مورد
یک ســؤال میشــود که به نفع همة اعضای یک گروه (مردان یا زنان) است،
درحالیکه ناهمگنی واقعی در هر گروه نادیده گرفته میشود .چنین دیدگاهی
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تأثیر محل سکونت داوطلب بر کارکرد افتراقی سؤالهای ریاضی گروه آزمایشی ریاضی و فنی کنکور سراسری 1396

منجر به ایدة لغو اثر کارکرد افتراقی شود که در آن تأثیر کارکرد افتراقی یک
سؤال به نفع یک گروه با واردکردن سؤالها به نفع گروه دیگر حذف میشود.
سؤالهایی که دارای کارکرد افتراقی جنسیت شناسایی شدهاند ،به این صورت
نیست که برای تمامی مردان و زنان دارای کارکرد افتراقی باشد .در حقیقت،
در این پژوهش علت ســؤالهایی که دارای کارکرد افتراقی شناســایی شده
اســت ،محتوا و موضوع سؤال است که آن سؤال را برای گروهی از آزمودنیها
نسبت به سایرین دشوارتر میسازد.
محدودیت مطالعة کارکرد افتراقی ســؤال در این پژوهش ،این اســت که
آنها صرفاً بر مبنای نتایج حاصل از آزمون ورودی دانشگاههاست و درنتیجه
تنها به اســتنباطهایی مربوط به رابطة بین محتوای سؤال و کارکرد افتراقی
ســؤال پرداخته شــد .با توجه به اینکه تاکنون بررسی درزمینة منابع کارکرد
افتراقی در آزمونهای ورودی دانشــگاه انجام نگرفته اســت ،تنها از رویکرد
آماری مدل تحلیل عاملی چندســطحی آمیخته ،برای بررسی منابع احتمالی
کارکرد افتراقی ســؤال استفاده شد .طبقهبندی آزمودنیها در طبقات مکنون
با اســتفاده از مدلهای آمیختــه ،بهعنوان پایهای بــرای درک علت کارکرد
افتراقی سؤال اســتفاده میشود .همچنین ،با توجه به اطالعات محدودی که
از آزمودنیهای در دســترس پژوهشگر قرار گرفت ،مثل سن و جنسیت ،تنها
تأثیر این متغیرها بهعنوان منبعی برای کارکرد افتراقی سؤال در این پژوهش
موردبررسی قرار گرفت .محدودیت مطالعة منابع کارکرد افتراقی سؤال ،فقدان
اظهارات صریح در مورد مهارتها و تواناییهایی زیربنایی برای پاسخگویی به
سؤالها در آزمون است .ابعاد اولیه و ثانویه برای پاسخگویی به سؤالها توسط
طراحان ســؤال مشخص نشده اســت .اگر ابعاد و مهارتهای زیربنایی سؤال
مشــخص بود ،محقق میتوانست فرضیههای الزم را در سؤالهای چندبعدی،
بهعنوان منابعی برای کارکرد افتراقی سؤال ،بررسی نماید.
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