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  مقاله پژوهشي 
  

آزمون زبان  در كنندگاننمرات شركت در يليو رشته تحص تينقش جنس
  )MHLE( يدرمان و آموزش پزشك، وزارت بهداشت يسيانگل

  
  منيژه يوحنايي، *حسين براتيمجتبي كرباسي، 

  
 

  چكيده
 يسيساز زبان انگلمهم و سرنوشت يهااز جمله آزمون )MHLE( يدرمان و آموزش پزشك، وزارت بهداشت يسيآزمون زبان انگلمقدمه: 
و ارتباط  يليو رشته تحص تينقش جنس يمطالعه به منظور بررس نيا. شودمي برگزار رانيا رد، يو به شكل ادوار يمل به صورتاست كه 

  . انجام گرفت ،يدرمان و آموزش پزشك، وزارت بهداشت يسيآزمون زبان انگل در كنندگاننمرات شركت آن با
كه با حضور  2013/  1392 آزمون (سال نيا ييهااز دوره يكيدر  كنندگانعملكرد شركت ،يمقطع-يفيمطالعه توص نيدر اها: روش
 1371 يراپزشكيپ %30، نفر 406 ي(پزشك يليرشته تحص زيداوطلبان و ن تياز نظر جنس، نفر زن) برگزار شد 978نفر مرد و  799نفر ( 1777

دو  انسيوار ليتحل و يفيآمار توص ها با استفاده از. دادهقرار گرفت يبا نمرات آنان مورد بررس يليت و رشته تحصي) و ارتباط جنس%70، نفر
  . شد ليتحل )two-way ANOVAراهه (

ميانگين نمره ( بود باالتر يمعنادار به صورتاز عملكرد داوطلبان مرد  MHLEدر آزمون زبان  كنندهعملكرد داوطلبان زن شركتنتايج: 
 يپزشك يهارشته كنندهداوطلبان شركت راتنم داد نشان جينتا نيهمچن. )08/46±461/0داوطلبان پسر  ،07/50±342/0داوطلبان دختر 

در مقابل داوطلبان  44/0انحراف يو خطا 31/49 نيانگي(م بود معنادار يباالتر و از نظر آمار يراپزشكيپ يهارشته انياز نمرات دانشجو
  . )84/46±24/0( يراپزشكيپ يهارشته

 ،)MHLE( بهداشت وزارت يسيبر عملكرد داوطلبان آزمون زبان انگل يليو رشته تحص تيدو عامل جنس معنادار تأثيربا توجه به گيري: نتيجه
، ليو تحل هيبرتر تجز يهاوهياز ش يكيت با سؤاالپاسخ داوطلبان به تك تك ، تسؤاال ياحتمال يرياز سوگ يريشگيجهت پالزم است در 
تواند از احتمال ميامر  نيا. رديقرار گ يمورد بررس زين )Differential Item Functioning( "تسؤاال يافتراق دعملكر"كيهمچون تكن

  . دينما يريگشيپ است،خاص اي رشته ايو  تياز داوطلبان بر حسب جنس يكه به نفع بعض ييهاگيريميآزمون و تصم ييبه خطر افتادن روا
  

، تيجنس، يسيزبان انگل يمهارت عموم، )MHLE )Ministry of Health Language Exam آزمون زبانهاي كليدي: واژه
  يراپزشكيو پ يپزشك يهارشته

  434تا  427 ):47(18؛ 1397دي مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي/ 

  
مقدمه  
ه ك يسيساز زبان انگلبزرگ و سرنوشت يهااز آزمون يكي

                                                 
، يسيانگل اتي)، گروه زبان و ادباري(دانش يبرات نيدكتر حسنويسنده مسؤول:  *

   barati@fgn.ui.ac.ir. رانيدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا، يخارج يهادانشكده زبان
 اتيگروه زبان و ادب، انگليسيآموزش زبان  ، دانشجوي دكترييكرباس يمجتب 

 .رانيا دانشگاه اصفهان، اصفهان،، يخارج يها، دانشكده زبانيسيانگل

 MHLE واژه. نام دارد MHLE شودمي برگزار رانيدر ا
آزمون زبان وزارت بهداشت درمان و "مخفف عنوان 

)karbasi@mng.mui.ac.irاتي)، گروه زبان و ادباري(دانش ييوحناي ژهيمن دكتر )؛ 
. رانيدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا، يخارج يهادانشكده زبان، يسيانگل

)youhanaee@fgn.ui.ac.ir(  
  25/9/97، تاريخ پذيرش: 28/8/97، تاريخ اصالحيه: 24/7/97مقاله:  تاريخ دريافت
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 يادوار به صورتكه  يآزمون، است "يآموزش پزشك
آزمون  نيا. شودمي مرتبه در هرسال) برگزار 5 اي 4 تقريباً(

وزارت بهداشت  يمعاونت آموزش ونتوسط مركز آزم
 يدر حال برگزار 1388از سال  يدرمان و آموزش پزشك

هدف سنجش سطح مهارت  است و از آن زمان تاكنون با
) داوطلبان آزمون proficiency( يسيزبان انگل يعموم
 رانيدر ا يراپزشكيو پ يپزشك يهاو اعزام رشته يدكتر

به آزمون ، يدر دو سال اول برگزار. شودمي برگزار
از آن پس عالوه شد و مي متمركز در تهران برگزار صورت
علوم  يمركز دانشگاه 10از  شيآزمون در ب نيا، بر تهران

 برگزار زمانهم به صورت زيدر سراسر كشور ن يپزشك
آزمون  يمركز برگزار هياطالع نيدر مقدمه اول. شودمي

هدف و نحوه ، )1388آزمون در سال  تي(مندرج در سا
  . )1آمده است( گونه اينآن  يربرگزا

 التيتسه جاديبه منظور ا يآموزش پزشكمركز سنجش "
 يدكتر يهادر دوره ليداوطلبان ادامه تحص يبرا شتريب

داخل و اعزام به خارج از كشور آزمون زبان  يتخصص
) Ministry of Health Language Exam MHLE( يعموم

 هديوزارت بهداشت رس يريزبرنامه يعال يشورا تأييدكه به 
آزمون به منظور  نيا. دينمامي است را در سطح تافل برگزار

، يداريتسلط به درك مطلب شن نهيتوان داوطلبان در زم يابيارز
خواندن و درك مطلب  ،يسيواژگان زبان انگل ودستور زبان 

   ".گرددميبرگزار اي نهيچند گز به صورتبوده و 
و  يبررس، قيمداوم مورد تحق به طور ديبزرگ با يهاآزمون
افراد  دهنيآ يو شغل يليتحص طيشرا رايز رنديقرار گ يبازنگر

 عنو، گريد ياز سو. )2(است هاآزمون نيا جياز نتا تأثرم
 نهاآ زشموآ يندافردر  يياسز به ثيرأت ننشجويادا سنجش

 هنحوو  يگيرديا هنحو، يستدر هنحو كهاي گونهدارد؛ به 
  . )3دهد(مي ارقر تأثير تحت زيرا ن ننشجويادا يابيارزش
عملكرد  يبر رو ايدر دن يفراوان قاتيتحق ريدو دهه اخ در

) و 6تا4(يسيبزرگ زبان انگل يهازنان و مردان در آزمون
در  كنندگانشركت يليرشته تحص تيبا توجه به وضع زين

 زين رانيدر ا. )8و7انجام شده است( هاآزمون گونه اين
 كنيل ،صورت گرفته است نهيزم نيدر ا يمطالعات محدود
 يقيتحق چيتاكنون ه، مطالعه نيا نيمحقق يبر اساس بررس

و ، درمان، وزارت بهداشت يسيآزمون زبان انگل يبر رو

  . انجام نشده است )MHLE( يآموزش پزشك
 نالتحصيالفارغهر سال هزاران نفر از  ذكر است كه در قابل
، يداروساز، يدندانپزشك، ياز جمله پزشك، مختلف يهارشته

، هيتغذ، خدمات بهداشت و درمان تيريمد، ييماما، يپرستار
در  يراپزشكيمرتبط پ يهارشته گريو د يتوانبخش، بهداشت

 MHLE داشتن مدرك. كنندمي شركت آزمون نيا
در  ليباال ذكر شد جزء الزامات ادامه تحص كه در يطورهمان

 كشور يراپزشكيو پ يپزشك يهارشته يتمام PHDمقطع 
آزمون  نيا جيونتا يدهنمره، محتوا، يبرگزارلذا نحوه . است

 رمؤث اريآنان بس يشغل ندهيافراد و آ يليتحص تيدر وضع
 تيداوطلبان از نظر جنس ردابتدا عملك، مطالعه نيلذا در ا. است

، يليو رشته تحص تيو سپس ارتباط جنس يليو رشته تحص
 ،وزارت بهداشت يسينمرات داوطلبان در آزمون زبان انگل اب
)MHLE( قرار گرفت يمورد بررس .  

  
  هاروش

 نيدر ا. است يمقطع يفيمطالعه توصيك پژوهش حاضر 
گوناگون آن كه در  يهاو بخش MHLEآزمون ، قيتحق
، متمركز در تهران برگزار شد به صورت 1392سال  وريشهر

شته ر يبا توجه به تنوع و گستردگ. قرار گرفت يمورد بررس
واحد  زانيبر اساس م قيتحق نيدر ا، داوطلبان يليتحص
 ياهرشته انيدانشجو ليدر طول تحص يسيزبان انگل يدرس

 يهارشته يداوطلبان به اجمال به دو دسته كل، مختلف
 ،يشامل پزشك )%30( نفر 406 (در مجموع يپزشك

 1371(در مجموع  يراپزشكي) و پيوسازدار ،يدندانپزشك
خدمات  تيريمد، يتوانبخش ،بهداشت، هيشامل تغذ )%70(نفر

 مرتبط يهارشته گريو د ييماما ،يپرستار، بهداشت و درمان
چهار  MHLEت آزمون سؤاال. شدندبندي ) دستهيراپزشكيپ

 ازيامت كي، كساني به طور سؤالاست و بارم هر اي نهيگز
 نيمدت زمان ا. )9است( 55نمره ، ينمره قبول داقلو ح است

 لحاظ ياست و در آن نمره منف قهيهشتاد و پنج دق آزمون
مهارت درك مطلب  سؤال 30بخش اول آن شامل . شودنمي
بخش  نيا. سنجدمي در آزمون را كنندگانشركت يداريشن

 كي ،دو نفر نيكوتاه ب يچند گفتگو يعني، شامل سه قسمت
كوتاه درباره موضوعات  يسخنران كي زيو ن لندب يكفتگو
 اريدر اخت، ت مرتبطسؤاالهر قسمت  به دنبال. است يعموم
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 زيقسمت دوم آزمون ن. رديگمي آزمون قرار كنندگانشركت
زبان  يبا ساختارها ييآشنا نهيدر زم سؤال 40شامل 

 به صورتت سؤاال، بخش نيدر ا. است و واژگان يسيانگل
 "كردن ريتفس" و "واژگان"، "خطا صيتشخ"، "ديكامل كن"

 به منظور، سؤال 30شامل  زيبخش آخر آزمون ن. است
 يطراح كنندگانمهارت درك مطلب خواندن شركت يابيارز

هر  به دنبالو  يقسمت چهار متن نوشتار نيدر ا. شده است
 نيا زيوجه متما. آورده شده است نهيت چهار گزسؤاال، كدام

(آزمون  MSRTمشابه همچون  يهاآزمون گريآزمون از د
(آزمون زبان دانشگاه  EPT، وزارت علوم) يسيزبان انگل

استفاده از ، (آزمون زبان دانشگاه تهران) UTEPTو ، آزاد)
ت ذكر اس انيشا. است يراپزشكيو پ يواژگان و متون پزشك

درخواست مكتوب  به دنبال، قيتحق نيا ازيمورد ن يهاكه داده
معاونت  يخدمات آموزش مركز مانهيصم يبا همكار، نيمحقق

 تيرعا ورظبه من. آمد دستبه وزارت بهداشت  يزشموآ
در  كنندگانشركت يمشخصات فرد، يمالحظات اخالق

 يتوسط مركزخدمات آموزش، به محققان ارائهآزمون قبل از 
  . حذف شده بود

با ، IBM SPSS-25 افزارنرمبا استفاده از ، مطالعه نيا در
رشته ، تيجنس مستقل ريدو متغ يتوجه به لزوم بررس

ارتباط آنها با عملكرد داوطلبان آزمون  زيو ن يليتحص
MHLE ،دو راهه ( انسيوار ليتحلtwo-way ANOVA( 
   .انجام شد

  
  نتايج

نفر داوطلب شركت  1777مطالعه تعداد  آزمون مورد در
 978و تعداد  )%45( نفر مرد 799تعداد،  نيند كه از اه بودكرد

  بودند.) %55( زن فرن

زمون از آبر نمرات داوطلبان در كل دو طرفه  انسيوار
شامل جنسيت، رشته تحصيلي، و و  ريو سه متغ طرفكي

 رگياز طرف د كنندگان در آزموننمرات شركت ارتباط آن با
مرحله  نيدر ا هاداده ليتحل جهينت ريجداول ز. دياعمال گرد
  ).3و2و1(جدول دهدمي نشان بيرا به ترت

ها در آزمون آن يبر نمره كل يافراد تأثير معنادار تيجنس
دهد كه داوطلبان دختر با نشان مي 1جدول  جينتا .دارد

 يصورت معنادار 342/0انحراف  يو خطا 07/50 نيانگيم
و  08/46=  نيانگينسبت به داوطلبان پسر م يعملكرد بهتر

 اند.داشته 461/0انحراف  يخطا

 
  جنس كيتفكبه  نمره آزمون اريو انحراف مع نيانگيم: 1 جدول

 فاصله اطمينان % 95ميانگين و انحراف معيار جنسيت

 باال پايين

  80/46  38/45 08/46±36/0 پسر
  74/50 40/49 072/50±34/0 دختر

  
بر  يمعنادار تأثيرافراد  يليرشته تحص يافته ها نشان داد

   .)2(جدولدر آزمون دارد هاآن يعملكرد كل
 

 رشته كيبه تفك نمره آزمون اريو انحراف مع نيانگيم : 2جدول
  يليتحص

 فاصله اطمينان % 95ميانگين و انحراف معيار رشته

 باال پايين

 18/50 46/48 31/49±44/0 پزشكي

 31/47 27/46 41/46±24/0 پيراپزشكي

  
 يپزشك يهادهد كه داوطلبان رشتهمي نشان 3جدول  جينتا

نسبت به داوطلبان  يعملكرد بهتر يمعنادار به صورت
 . دارند يراپزشكيپ يهارشته

  
  يليو رشته تحص جنس كيبه تفك نمره آزمون اريو انحراف مع نيانگيم :3 جدول

 و انحراف معيار ميانگين رشته جنسيت
 فاصله اطمينان% 95

 باال پايين

 پسر
 34/48 88/45 10/47±63/0 پزشكي

 77/45 37/44 06/45±36/0 پيرا پزشكي

 دختر
 72/52 34/50 53/51±60/0 پزشكي

 23/49 99/47 61/48±32/0 پيرا پزشكي
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  .)4(جدول نداردافراد وجود  يليتحص رشته و تيجنس نيب يرابطه معنادار همچنين يافته ها نشان داد

 
  MHLEداوطلبان بر آزمون  يليو رشته تحص تيجنس تأثيردو راهه  انسيوار لي: تحل4 جدول

 احتمال F ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منشا

 0001/0 18/64 14/4935 1 14/4935 جنسيت

 0001/0 83/24 49/1909 1 49/1909 رشته

 378/0 78/0 83/59183/59 رشتهوجنسيت

  
 
  

  
با نمرات  يليو رشته تحص تيتعامل رابطه جنس: 1نمودار 

  داوطلبان
  
دهد كه داوطلبان مي نشان 1 يو نمودار خط 3جدول  جينتا

بت نس ينمرات بهتر يراپزشكيو پ يپزشك يهارشته دختر
   اند.به داوطلبان پسر دو رشته داشته

  
  بحث

و رشته  تينقش جنس يسرمطالعه بر نيهدف از انجام ا
ون آزم در كنندگانعملكرد شركت باآن  ارتباطو  يليتحص

 يدرمان و آموزش پزشك، وزارت بهداشت يسيزبان انگل
)MHLEدو عامل  تأثير، مطالعه ينا يافته ترين مهم. ) بود

بر عملكرد داوطلبان آزمون  يليو رشته تحص تيجنس
MHLE داوطلبان دختر نسبت به داوطلبان  بهتر ت(نمرا
بت نس يپزشك يهانمرات بهتر داوطلبان رشته زيپسر و ن

دو  نيا تأثيرالبته . بود )يراپزشكيپ يهابه داوطلبان رشته
رابطه  يبود ول معناداربر عملكرد داوطلبان  ريمتغ

  . افراد مشاهده نشد يليو رشته تحص تيجنس نيب يمعنادار
 يو همكاران بر رو ييتوسط رضا يمشابهي مطالعه

) انجام UTFPTدانشگاه تهران ( يسيآزمون زبان انگل
نفر داوطلب  6555آزمون كه با حضور  نيدر ا. )8شد(

 2002نفر مرد و  4553، برگزار شد يورود به مقطع دكتر
 نيانگيو همكاران م ييرضا. شركت كرده بودندنفر زن 

گزارش  54/71 در آزمون را كنندگاننمره كل شركت
نمره  نيانگيو م 54/12نمره كل مردان  نيانگيم. )8دادند(

 معناداراز تفاوت  يشده بود كه حاك 56/52 كل زنان
مطالعه ، نهيزم نيهم در. عملكرد زنان نسبت به مردان بود

توسط  يداريمهارت درك مطلب شن يبر رو زين يگريد
بخش  يبررس نيدر ا. )10دوست و همكاران انجام شد(ايآر

 يبر رو گانيشيم يسيآزمون زبان انگل يداريمهارت شن
 ليو تحل هيتجز. دهندگان زن و مرد انجام گرفتآزمون
 بهمرد  كنندگانبود كه عملكرد شركت نياز ا يحاك هاداده

 .زن بهتر بود كنندگانكتاز عملكرد شر يمعنادار صورت
 يبر رو مكارانو ه يتوسط احمد يگريد قيتحق نيهمچن

. )11انجام شد( يرانيمهارت درك مطلب خواندن داوطلبان ا
نسبت به  زنان، آزمون نينشان داد كه در ا زيمطالعه ن نيا

  . داشتند يمردان نمره بهتر
) و Carltonكه توسط كارلتون ( يگريمطالعه د در

از آن بود  يآمده حاك به دست جينتا، انجام شدهمكاران 
در درك  يبهتر جينتا يمعنادار به طوركه زنان در مجموع 

كول  نيهمچن. )12مطلب (خواندن) نسبت به مردان داشتند(
هزار  نيچند يرا بر رو تياز نظر جنساي سهيمقا يبررس
گزارش  گونه اينانجام داد و  سؤال 400 يرو آموزدانش

 هسيدر مقا يرييتغ چيزنان در زبان بدون ه يداد كه برتر
 گونه اين يو. )13پابرجا مانده است( شيسال پ 30با 

۴٧/١١

۵١/۵٣

۴۵/٠٧

۴٨/۶١

پسر دختر

پزشکی پيرا پزشکی
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كه در نوشتن و صحبت اند گزارش داد كه زنان نشان داده
در مهارت درك مطلب  كنيل ،هستند كردن برتر از مردان

زنان و  نيب يتفاوت معنادار، دانش واژگان وخواندن 
كند مي اضافه )Cole( البته كول. شودنمي مردان مشاهده

در مهارت  يمعنادار به صورتمردان ، قيتحق نيكه در ا
  .)13اند(نسبت به زنان بهتر عمل كرده يداريدرك مطلب شن

عملكرد  يرو يامطالعه زين ) و همكارانTakala( تاكاال
شاخه واژگان آزمون  ريداوطلبان (زن و مرد) در ز

 كيآزمون  نيا. )14فنالند انجام دادند( يخارج يهازبان
بر اساس قانون  يزبان خارج يو رسم يتست بزرگ مل

آزمون تعداد  نيدر ا. استمصوب مجلس فنالند 
نفر زن)  293نفر مرد و  182( رنف 475 كنندگانشركت

 از يمعنادار به صورتعملكرد مردان را  نيبودند كه محقق
  . زن بهتر گزارش كردند كنندگانعملكرد شركت

مهارت  يعملكرد داوطلبان بر رو يارتباط با بررس در
ط توس يجالب قيتحق زيدستور زبان و واژگان ن، يداريشن
عملكرد ، قيتحق نيدر ا. )5همكاران انجام شد( ) وLin( نيل

 يدانشگاه التحصيلفارغنفر  69داوطلبان زن و مرد (
) زبان proficiency( يآزمون مهارت عموم كيدر ، )ينيچ
آزمون بر اساس  نيا. قرار گرفت يمورد بررس يسيگلان

دستور ، يداريشامل بخش مهارت شن، آزمون تافل يالگو
 قيتحق نيا جينتا. و درك مطلب خواندن بود، زبان و واژگان

نشان داد كه زنان نسبت به مردان در بخش مهارت 
در ، داشتند يمعنادارعملكرد بهتر و تفاوت  يداريشن
به زنان در بخش دستور زبان و  تبمردان نس كهيحال

  . داشتند يمعناداربهتر و  جينتا، واژگان
) و Ryan( انير، ذكر است كه در نقطه مقابل انيشا

در آزمون تافل را  كنندههمكاران عملكرد داوطلبان شركت
 به دست جينتا. قرار دادند يدر مورد بررس تير جنسظاز ن
در  ياز مطالعه آنان نشان داد كه تفاوت معنادار آمده

دستور ، ت درك مطلبسؤاالعملكرد زنان و مردان در 
. )4وجود نداشت( يداريو درك مطلب شن گانواژ، زبان
 در تيعملكرد افراد را از نظر جنس زين )Lukhele( الخله
 يمورد بررس ت درك مطلب (خواندن) آزمون تافلسؤاال

آمده نشان  به دست جينتا زين قيتحق نيدر ا. )15قرار داد(
 يتفاوت معنادار )Briere()16( ريريداد كه همانند مطالعه ب

ت درك مطلب (خواندن) سؤاالزنان و مردان در  ددر عملكر
  . وجود ندارد

 هـك ستاز آن ا اكيـح هدـمآ به دست نتايجمطالعه،  نيا در
، MHLEكننده در آزمون زبان عملكرد داوطلبان زن شركت

) 12(سياي كه توسط كارلتون و هرمطالعه جيهمانند نتا
)، 14)، تاكاال و كافتان(13كول( نيانجام شده بود و همچن

) به طور 11(يليو جل ياحمد زي)، و ن8(يو صالح ييرضا
تفاوت  نيمشابه از عملكرد داوطلبان مرد باالتر است. ا

  ) است.15و4(اتمطالعبرخي  جيعملكرد، بر خالف نتا
بر عملكرد داوطلبان  يليرشته تحص تأثيرخصوص  در

 يقاتيتحق زين يسيزبان انگل يهادر آزمون كنندهشركت
 يپا. ميكنمي از آن اشاره ييهاانجام شده كه به نمونه

)Paeكيمختلف در  يهارشته كنندگانشركت تي) وضع 
 كنندگانشركت. )9قرار داد( يرا مورد بررس زمون بزرگآ

، ينفر علوم انسان 7000نفر بودند ( 14000آزمون  نيدر ا
ز ا يافراد به صورت تصادف نيا. )ينفر علوم تجرب 7000

 يدولت يهادانشگاه يزمون ورودآنفر كه در  839837 نيب
 هجينت يپا. كشور كره شركت كرده بودند انتخاب شدند

 عملكرد يعلوم تجرب يهارشته كنندگانگرفت كه شركت
رشته  كنندگانبه شركت تبنس زمونكل آ يرو يبهتر

  .)6داشتند( يعلوم انسان
عملكرد داوطبان كنكور  يرو ياو همكاران مطالعه يكتاب

. )7انجام دادند( 2005سال  يكارشناس يورود
نفر بودند كه به  18000 قيتحق نيدر ا كنندگانشركت

انتخاب شده  ينفر 219579 تيجمع كياز  يصورت تصادف
، ياضي(ر يليتحصي رشته تأثير، قيتحق نيدر ا. بودند
ور آزمون كنك يسيبخش زبان انگل ي) بر رويتجرب ،يانسان

. قرار گرفت يمورد بررس رانياي هادانشگاه يسراسر
 يتجرب يهاشتهرداوطلبان  نشان داد كه يبررس نيا جينتا

در بخش واژگان زبان  يبهتر عملكرد يو علوم انسان
 يهادر آزمون با رشته كنندگاننسبت به شركت يسيانگل
بود  نيا انگريب نيهمچن قيتحق نيا يهاافتهي. داشتند گريد

كاربرد  ،در بخش گرامر ياضير يهاكه داوطلبان رشته
نسبت به  يتست واژگان و درك مطلب عملكرد بهتر ،زبان

  . داشتند گرانيد
 كه تفاوتداد نشان  نيمطالعه همچن نيحاصله از ا نتايج
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 يليحصرشته ت يبر مبنا كنندهعملكرد داوطلبان شركت
 يهاو داوطلبان رشته است معنادار يداوطلبان از نظر آمار

نسبت به  يعملكرد بهتر يمعنادار به صورت يپزشك
 قيقتح نيا جينتا نيا. دارند يراپزشكيپ يهاداوطلبان رشته

  . است )7(يو برات ياحمد، يكتاب زيو ن، )6(يپا يهاافتهي ديؤم
داوطلبان  يليو رشته تحص تيدر ارتباط با تعامل جنس

آنها به  ييگوپاسخ در MHLEدر آزمون  كنندهشركت
 ستاز آن ا اكيـح هدـمآ به دست نتايج زيت آزمون نسؤاال

 هاآن يليافراد و رشته تحص تيجنس نيب يكه تعامل معنادار
 1 يبه استناد نمودار خط كنيل. آزمون وجود ندارد نيدر ا
 يهاكرد كه داوطلبان دختر رشته گيريجهينت نيتوان چنمي

سر نسبت به داوطلبان پ يعملكرد بهتر يراپزشكيو پ يپزشك
  . اندداشته MHLEدر آزمون 

  
  گيرينتيجه

و رشته  تيدو عامل جنس نيب، نشان داد قيتحق نيا جينتا
وزارت  يسيو نمرات داوطلبان آزمون زبان انگل يليتحص

بهداشت (عملكرد بهتر داوطلبان دختر نسبت به داوطلبان 
بت به نس يپزشك يهاعملكرد بهترداوطلبان رشته زيپسر و ن

 ردوجود دا معنادار) ارتباط يراپزشكيپ يهاداوطلبان رشته
 ييهاگيريميآزمون و تصم ييو احتمال به خطر افتادن روا

اي هرشت ايو  تياز داوطلبان بر حسب جنس يبه نفع بعض كه
 تتحقيقاالزم است بنابر اين  وجود دارد؛ ،خاص تمام شود

ت سؤاال ياحتمال )bias( يريدر خصوص سوگ يترشبي
 كيكاينحوه پاسخ داوطلبان به  زيو ن MHLEآزمون 
ت سؤاال يافتراق ملكردع وهيت با استفاده از شسؤاال

)Differential Item Functioning( جهينت. ديرپذ منجاا 
 يتسؤاالتواند ضمن مشخص كردن مي ييهايبررس نيچن

به طراحان آزمون فوق ، كندمي تفاوت عملكرد كمك نيكه به ا
ارتقاي  زيحذف آنها و ن ايو  ييجز رييتغ، ييدر جهت جابجا

، قيتحق نيا يهاافتهي. ديآزمون كمك نما ييسطح روا
 يسيزبان انگل يهاآزمون ين برگزارمسؤوال يبرا نيهمچن
و دانشگاه آزاد  يآورو فن قاتيتحق، در وزارت علوم، مشابه
  . باشد ديتواند مفمي ياسالم

  
  قدرداني

 97/12707به شماره ، ينامه دكترانيمقاله منتج از پا نيا
دانشكده  يليتكم التيتحص يدر شورا 1397/ 16/2 مورخ
بر خود  جا نيدر ا. است دانشگاه اصفهان يخارج يهازبان

و كارشناسان  رانيمد تمساعد لبذاز  ميدانيالزم م
وزارت  يزشمومعاونت آ يخدمات آموزش محترم مركز
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Abstract 
 
Introduction: The Ministry of Health Language Exam (MHLE) is one of the decisive English language exams 
which is held nationally and periodically in Iran. This study investigated the role of gender and field of study 
and their relation to participants’ MHLE scores. 
Methods: In this descriptive, cross-sectional study, the participants’ performance in one issue of the MHLE 
exams (held in 2013 and attended by 1777- 799 males and 978 females- examinees) was assessed in terms of 
gender and field of study (medicine: 406 examinees-30%; paramedicine: 1371 examinees-70%) and their 
relation to the test scores. The data were analyzed by means of descriptive statistics and two-way ANOVA. 
Results: The female participants (50.07±0.342) significantly outperformed the males (46.08±0.461). In 
addition, the scores of the medical participants (49.31±0.44) were higher than those of paramedical participants 
(46.84±0.24) and statistically significant. 
Conclusion: Considering the significant impact of gender and field of study on MHLE performance results 
and in order to prevent possible bias, it is necessary to review participants’ answers to individual items using 
one of the higher order analysis techniques such as Differential Item Functioning (DIF). This can prevent 
possible compromised test validity and decisions that are biased towards a particular group of participants in 
terms of gender and/or field of study. 
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