
  
    
    

      

ناختی و شاخصهای روان سنجی  شحیطه و تحلیل سطوح بررسی
آموزان   و زیست شناسی دانشحسابان ، عربیدروس امتحان نهایی

  اجتماعی- منطقه متفاوت اقتصادیسه در متوسطه دختر پایه سوم
  خوزستاناستان 

 
  ∗ حسین سپاسیدکتر

  
  چکیده

 امتحان نهایی سؤاالت بررسی سطوح شناختی و شاخصهای روان سنجی هشپژو عمده این هدف  
شناسی در مناطق برخوردار، نیمه برخوردار و غیربرخوردار و کل استان   زیستو حسابان ،دروس عربی

نتایج .  بودپژوهشهای   نمونهتصادفی برگ امتحانی از هر جامعه به طور 1000تعداد . بودخوزستان 
ادی قابل  دروس در مقایسه با مالکهای پیشنهامتحانات سؤاالتنشان داد که ویژگیهای روان سنجی 

 قوی و آموزان دانش امتحانی دروس مذکور بین دو گروه از سؤاالت اکثرضرایب تمیز . بودقبول 
 نشان داد که امتحانات از دقت و ییپایاضرایب .  گذاشتندتفاوت >05/0P احتمالضعیف در سطح 

 توانسته التسؤا حاکی از آن بود که طراحان امتحاناتاعتبار محتوایی . ثبات کافی برخوردار بودند
  . مطلوبی برقرار کنندتوازنبودند بین اهداف و محتوای دروس 

  
   اعتبارو پایائی ، ضریب تمیز، ضریب دشواری، حیطه شناختی:کلید واژگان
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  مقدمه
مختلف های  های امتحانات دوره  نامهینئآ

 دوره نامه امتحانات  ینئتحصیلی به ویژه آ
 موزانآ دانشمتوسطه برای برگزاری امتحانات 

از جمله این . کنند   می چندی اشارهاهدافبه 
توان به نقش ارزشیابی مستمر به    میاهداف
 و آموزان دانش ایجاد انگیزه یادگیری منظور

. تشخیص نقاط قوت و ضعف آنان اشاره کرد
 از میزان آموزان دانش آگاه کردن ،همچنین

 به نتایج امتحانات مالععملکرد تحصیلی و ا
هداف دیگر امتحانات ذکر شده اولیاء از ا

عالوه بر این، پرورش استعدادها، . است
های  روحیه تالش، ابتکار و رقابتپرورش

، تشخیص استعدادها و آموزان دانشسالم بین 
 به منظور راهنمایی آنان آموزان دانش عالیق

آینده و تحصیالت پیش های در فعالیت
توان از اهداف    می و دانشگاهی رادانشگاهی

 نهایتاً،. گر برگزاری این امنحانات ذکر کرددی
حصول اطمینان از تحقق شرایط الزم به 

 تحصیلی به پایه آموزان دانشمنظور ارتقاء 
باالتر از اهداف این امتحانات ذکر شده است 

 نظری،آئین نامه امتحانات دوره متوسطه (
بررسی سایر منابع نیز اهداف مشابهی ). 1368

کنند    میات مدارس ذکربرای برگزاری امتحان
   و زــرنــ مه؛1374ی، ـریفـ ش؛1372سیف، (
  

  

ام و ب؛1991، 2 ایبل و فریزبی؛1984، 1لهمان
 پیج ؛1992 ،4گیج؛ 1991، 3 و جکسونگارتنر

  ).2003، 5پیترسون و
 به اهداف فوق، متخصصان دسترسی ایبر

 آزمون سازی راههای متفاوتی پیشنهاد
سر آن توافق دارند  بر اکثریتآنچه . کنند  می

این است که این اهداف از طریق شرکت 
 آزمون تحقق پذیر نوعی در آموزان دانش

 این که آزمون برای بنابراین، .خواهد بود
بتواند به اهداف فوق جامه عمل بپوشاند، 

های  از مهارتباید، معلم، سؤاالتسازنده 
خاصی برخوردار باشد که ایبل و فریزبی 

 چنین فاقدلمان را برخی از مع) 1991(
  . دانند   میمهارتهایی

 این که شاهد اجرای آزمونهای با سفانهأمت
آموزشی و غیرآموزشی های بسیاری در نظام
 مطلوب از آزمونهای تاکنونهستیم، ولی 

بسیاری از معلمان . ایم کمتر استفاده کرده
بدون این که آموزش کافی در سنجش و 

 کسب آزمونهاگیری و شیوه ساخت  اندازه
 و یا این که ،شوند   میکنند آماده تدریس

                                                 
1- Mehrens & Lehman 
2- Ebel & Frisbie 
3- Baumgartner & Jackson 
4- Gage 
5- Page & Peterson 
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  واطالعات آنان درباره ساخت آزمون
 به زمان دانشجویی و یا به آنچه  آنویژگیهای

 یا به واند  از همکاران خود دیده یا شنیده
دوران تحصیالتشان  کوتاه مدتهای  تجربه
 درباره آموزان دانشوقتی از . شود   میخالصه
لمانشان پرسیده شد پاسخ  امتحانی معسؤاالت
 بسیار سؤاالت نامفهوم بود، سؤاالتدادند 

 بسیار آسان و به سؤاالتدشوار بود و یا 
 فقطپرسش مفاهیم ساده و پیش پا افتاده که 

کرد،    میوار مطالب نیاز پیدا به حفظ طوطی
 ؛1984لهمان،  و مهرنز(اختصاص داشت 

  ).1993 ،1تاگوموری
ن عدم موفقیت  به عوامل گوناگوپرداختن

ها در دسترسی به اهداف قصد شده، به آزمون
مطالعات زیادی نیاز دارد که از حوصله یک 

این از بین این عوامل . خارج استپژوهش 
به بررسی و تحلیل سطوح حیطه تحقیق 
 سؤاالتروان سنجی های  و شاخصشناسی

امتحانات نهایی دروس عربی، حسابان و 
 پایه سوم  دخترآموزان دانشزیست شناسی 

 استان خوزستان 1382متوسطه در خرداد 
  .استپرداخته 

گردد  اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می
 سازی معتقدند که نتایج آزمون متخصصانکه 

                                                 
1- Tagomori 

های گیری ای در تصمیم  آزمونها ارزش بالقوه
 به آموزان دانش جمله ارتقای ازمهم آموزشی 

، 2نویک و لرد(مدارج علمی باالتر دارد 
بنابراین، ). 1982، 3 وهیگن تورندایک،1968
چه این آزمونها توسط معلمانی باتجربه نچنا

 اساس نتایج این برساخته شود تصمیماتی که 
گردد از صحت و اعتبار    میآزمونها اتخاذ

 برعکس،. خواهد بودباالئی برخوردار 
چنانچه این آزمونها توسط معلمان کم تجربه، 

 محاسبه و ساختهای  عدم آشنا با شیوه
 امتحان تهیه سؤاالتروان سنجی های شاخص

 اساسگیری بر  شود، روشن است که تصمیم
نتایج چنین آزمونهایی از عدم صحت و اعتبار 

 به واسطه بنابراین،. الزم برخوردار خواهد بود
اهمیتی که امتحانات نهایی پایه سوم متوسطه 

 به دوره پیش آموزان دانشدر ارتقای 
های د و ضمناً یکی از اولویتدانشگاهی دارن

  پرورش به شمارو سازمان آموزش پژوهشی
، ضرورت پیدا کرد تا سطوح فتر  می

 بررسیاالت این آزمونها ؤشناسی س حیطه
سنجی  روانهای شود و تحلیلی روی شاخص

 امتحانات نهایی دروس عربی، سؤاالت
  ایه ـ پوزانـآم دانش و زیست شناسی انـحساب

                                                 
2- Lord & Novick 
3- Thorndike & Hagen 
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  .  پذیردسوم متوسطه انجام
  

  پژوهشپیشینه 
در زمینه محاسبه زیادی  طالعاتم

 آزمونهای سؤاالتروان سنجی های شاخص
تالشها بیشتر . استمعلم ساخته انجام نشده 

عمدتاً حول محور مطالعه ضرایب اعتبار 
وپایائی آزمونهای روانی صورت پذیرفته 

شاید دلیل این کار را محرمانه بودن . است
اجرا   است که قبل ازسی درسؤاالتاین قبیل 

 دشواری، تمیز و میزان پایائی و توان نمی
با محاسبه . ثبات آنها را محاسبه کرد

 سنجی آزمونهای معلم روانهای شاخص
حات انجام شده برای التوان از اص   میساخته،

 و یا در تهیه بانکی از آزموناجراهای بعدی 
  .  استفاده کردسؤاالت

سنجی  نرواهای شاخص) 1384 (سپاسی
 امتحانی اعضای هیئت علمی سؤاالت

 بررسی قرار موردرا د چمران ـدانشگاه شهی
نتایج تحقیق وی نشان داد که اعضای . داد

 که مطلبیهیئت علمی با توجه به نوع 
 امتحانی یکسانی سؤاالتکنند از    میتدریس
 وی تحقیقنتایج تحلیل . کنند  نمیاستفاده

، تمیز و نشان داد که بین ضرایب دشواری
های مالک اساتید در مقایسه با سؤاالتپایائی 

به . جود داردومطلوب این ضرایب تفاوت 

 و باال، ضرایب دشواری سؤاالتبیان دیگر، 
ضرایب تمیز پایینی داشتند و به این معنا بود 

 پاسخ درست کردنکه دانشجویان برای پیدا 
شکل چندانی مواجه م امتحانی با سؤاالت
  .نبودند

 نیز در این زمینه توسط مشابهی اتمطالب
انجام ) 1380(و پوالدی ) 1381(قدیمی 

 میزان اطالعات اعضای قدیمی. گرفته است
ها را  آموزشی دانشکدههای هیئت علمی گروه

 امتحانی دانشجویان بر سؤاالتدرباره ساخت 
سنجی آنها بررسی  روانهای اساس شاخص

 که اعضای هیأت علمی دادوی گزارش . کرد
وه علوم تربیتی و روانشناسی در مقایسه با گر

آموزشی های  سایر گروهعلمیاعضای هیأت 
تری در ساخت و طراحی  اطالعات وسیع

ت قدیمی عا مطالیافته. دن امتحانی دارسؤاالت
نشان داد که اعضای هیئت علمی گروه علوم 

کمترین اطالعات  ،سایرینپایه در مقایسه با 
 امتحانی سؤاالترا در رابطه با ساخت 

 نشان داد که بین نیز) 1380(پوالدی . داشتند
اطالعات معلمان دیپلم و کارشناس در 

 اوتـتفساخته  –مــای معلـهنت آزموـاخـس
، )1374(شریفی . داری وجود دارد یمعن

 ضمن این که امتحانات ،)1377(زاده  سلیمی
 دریســ ترایندــفخش جداناپذیر در ـرا ب
 امتحانی باید سؤاالت که ندد، معتقدندان  می
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 کافی از عملکرد ای چنان تهیه شوند که نمونه
  اظهارآنها.  را آزمون کندآموزان دانش
ای   به گونهباید امتحانی سؤاالتد که ندار می

ساخته شود که از نتایج آنها بتوان احتمال 
. بینی کرد  پیشدقتموفقیت فراگیران را با 

امتحانی باید  سؤاالتد نافزای   می در پایان،ولی
 سازی یعنی آزموندارای دو ویژگی مهم 

  . باشندرا دارا ی و اعتبار یپایا
در تحقیق مشابهی با ) 1383(شرقی 

 به بررسی و تحلیل سطوح حاضرپژوهش 
سنجی  روانهای ی و شاخصختحیطه شنا

 دروس عربی، نهایی امتحانات سؤاالت
 پسر آموزان دانششناسی  حسابان و زیست

وسطه سه منطقه متفاوت پایه سوم مت
. اجتماعی استان خوزستان پرداخت-اقتصادی

وی نشان داد که ضرایب های  نتایج یافته
 سؤاالت تمیز و همسانی درونی ودشواری 

مقایسه با  امتحانات نهایی دروس مذکور در
ی ـاسبـت منـعیـ وضازر ـهای معتبـالکـم
ی ـیلـرد تحصـولی، بین عملک. دـرخوردارنـب

ی ـت آموزشـه وضعیــ در سوزانآم شـدان
برخوردار، نیمه برخوردار و غیربرخوردار 

  . وجود داردداری یمعناستان تفاوت 
 داخل کشور، پیشینه مطالعات بر عالوه

. پژوهش در خارج از کشور نیز بررسی شد
  این مطالعات نشاناکثرهای  نتایج یافته

دهد که آموزگاران در کشورهای خارجی   می
 ساخت آزمونهای درکافی ای هنیز مهارت

گیری پیشرفت  درسی ندارند، برای اندازه
 ساده و سطحی مفاهیم، آموزان دانشتحصیلی 

 فاقد اعتبار سؤاالتگیرند،    میدرس را اندازه
 از جدول باالخرهمحتوایی است و 

 سؤاالتمشخصات آزمون برای ساخت 
 مواقعکنند و در اکثر   نمیآزمون استفاده

 ؛1984لهمان،  و مهرنز(هستند هم ب مسؤاالت
موری و بی گو تا؛1998، 1مارسو وبیگ

  .)1994، 2پشا
 به مطالعه این موضوع تحقیقات از برخی
که کالسهای بازآموزی و حین اند  پرداخته

معلمان را یاری اند  توانستهخدمت چقدر 
الزم در ساخت های دهند قادر باشند مهارت

از برخی دیگر .  کنندکسب آزمون سؤاالت
معلمان دیپلم، کارشناس و های مطالعات مهارت
تجربه تدریس آنان را در های باالتر و سال

 ساخته با ثبات و -ساخت آزمونهای معلم
های  یافته. اند  دادهقرارمعتبر مورد بررسی 

) 1998 (4، دانیل و کینگ)1995( 3ریفرا
 ایـه  که در دورهانیـمعلمرد ـنشان داد عملک

                                                 
1- Marso & Big 
2- Tagomori & Bishop 
3- Feraree 
4- Daneil & King 
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ند در مقایسه با آنانی کارآموزی شرکت کرد
 نداشتند در ساخت شرکتکه در این کالسها 

 آزمونهای پایا و معتبر تفاوت سؤاالت
 بی شاب و موریوتاگ .داری وجود دارد یمعن

مطالعاتی ) 1995 (1بری و زانک و) 1994(
 معلمان سؤاالتساخت های  در زمینه شیوه

مختلف آموزش در ارتباط با مدرک های  دوره
 انجامجربه و سابقه تدریس آنان تحصیلی، ت

آنان نشان داد که دبیران های  نتایج یافته. دادند
 ارشد در کارشناسیبا مدرک کارشناسی و 
 ساخته از معلمان با -ساخت آزمونهای معلم

  .نده اکرد   تر عمل مدرک دیپلم موفق
  

  پژوهش سؤاالت
 راحانـ امتحانی ط  سؤاالتاخت  ـ در س  آیا

ی خت مختلف حیطه شنا   گیری سطوح  اندازهبه  
بر اساس جـدول مشخـصات آزمـون توجـه          

  اند؟ کرده
ن حـا  امت سـؤاالت  چـه انـدازه سـاخت        تا

 یـ سنجروانای  ــهه شاخص ــر پای ــایی ب ـنه
   استوار است؟سؤاالت

 ثبات و درستی دقت،توان  چگونه می
   امتحانات نهایی را ارزیابی کرد؟سؤاالت

                                                 
1- Zhang & Burry 

  پژوهشروش شناسی 
های  شاخص بررسیتحقیق هدف چون

 امتحان نهایی دروس سؤاالتروان سنجی 
 بود، ابتدا خوزستانمختلف در سطح استان 

ی ــ اجتماع-اقتصادیهای اخصــبراساس ش
 استان ریزی، سازمان مدیریت و برنامه

خوزستان به سه منطقه برخوردار، نیمه 
این . گردیدبرخوردار و غیربرخوردار تقسیم 

ختیار محقق بندی این امکان را در ا تقسیم
 توجه به باای  قرار داد تا مقایسات گسترده

مناطق مختلف آموزش و پرورش در استان 
  .خوزستان انجام دهد

 شهرهای بهبهان، شوشتر، تحقیق این در
اندیمشک، دزفول، خرمشهر همراه با نواحی 

 و پرورش اهواز منطقه آموزشچهارگانه 
ضمناً شهرهای . برخوردار را تشکیل دادند

 ماهشهر، بندر امام، ایذه، امیدیه،رمز، رامه
باغملک، آبادان، سوسنگرد، مسجدسلیمان و 

ه برخوردار قرار ــه نیمــ منطقجزءادگان ــش
ی، ــدر نهایت، شهرهایی مثل الل. گرفتند

ان، ـد، بستـل، ارونـ هفتگهندیجان،گتوند، 
دون، ـور، زیهاـردشت، اندیکا، شــدز، سـده

برخوردار  ه غیر آغاجاری جزء منطقورامشیر 
  .بندی شدند دسته
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  جامعه آماری
 این تحقیق سه جامعه آماری مختلف به در

  : گرفتقرارشرح زیر مورد استفاده 
گذاری شده   اوراق امتحان نهایی نمرهکلیه

 دختر پایه آموزان دانشدرس عربی مربوط به 
سوم متوسطه رشته ادبیات و علوم انسانی 

  .1382 خرداداستان خوزستان در 
گذاری شده   اوراق امتحان نهایی نمرهکلیه

 دختر آموزان دانشدرس حسابان مربوط به 
 فیزیک استان -پایه سوم متوسطه ریاضی

  .1382خوزستان در خرداد 
گذاری شده   اوراق امتحان نهایی نمرهکلیه

 آموزان دانش به مربوطشناسی  درس زیست
دختر پایه سوم متوسطه رشته علوم تجربی 

  .1382 خردادزستان در استان خو
  

  گیری روش نمونه
گیری تصادفی   از روش نمونهاستفاده با
 1000ای، از هر جامعه آماری تعداد  مرحله
سپس با .  امتحانی انتخاب گردیداوراقبرگ 

بندی استان به مناطق  توجه به تقسیم
 برخوردار و غیربرخوردار، نیمهبرخوردار، 

رکت  دختر شآموزان دانشنسبت به تعداد 
 هر درس در کل استان، امتحاناتکننده در 

 که آموزان دانشداوطلبی های  بر اساس شماره
نهایی نوشته شده بود، متحانات اروی اوراق 

  رـظـن وردـم اده اوراقـی سـادفـور تصـبه ط

  .انتخاب گردید
 اوراق نمونه مربوط به تعداد 1 دولج
 را در دروس عربی، حسابان و آموزان دانش
 مناطق مختلف تفکیکناسی به ش زیست

  .دهد   میآموزش و پرورش استان نشان
  

  منابع داده های پژوهش
ان و ــابـ حسی،ــربــعون ــه آزمــ ساز
شناسی به عنوان ابزارهای این تحقیق  زیست

 یــتحصیلرد ــری عملکــگی رای اندازهــب
 دختر پایه سوم متوسطه استان آموزان  دانش

 استفادهدروس مربوطه در امتحانات نهایی 
 امتحانات نهایی توسط سؤاالتتمام . شد

 نکاتصالح و با نظم و رعایت ی افرادی ذ
ره ـر دایـر نظـزیر و ـراحی، تکثیـی طـایمن
طراحان . ردیدـاجرا گازمان ـانات سـامتح

 به ،سؤاالت عالوه بر تهیه و ساخت سؤاالت
منظور افزایش عینیت و سهولت در تصحیح 

 بارا ) بارم(ال ؤحانی، ارزش هر ساوراق امت
توجه به اهمیت نسبی آن نیز تعیین کرده 

  .بودند
  

  پژوهشروش اجرای 
 امتحانات نهایی دروس برگزاری از پس

شناسی، اوراق  ابان و زیستـربی، حسـع
 رادیـ افطـوسـتور ـذکـانی دروس مـامتح
گذاری و نتایج برای اطالع صالح نمرهذی 
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  ی نمونه شهرهای مناطق استان در دروس عربی، حسابان و زیست شناسی اوراق امتحان1جدول 
  منطقه غیربرخوردار  برخوردارنیمه برخوردار

  
 درس

 جمع هندیجانآغاجاری رامشیر جمع رامهرمز مسجدسلیمان آبادان جمع بهبهان 4 ناحیه 1 ناحیه
 جمع کل

 1000 101 58 14 29 392 122 143 127 507 159 202 126 عربی

 1000 40 12 15 13 264 60 84 120 696 186 357 153 حسابان

 1000 87 18 21 48 385 107 152 126 528 133 200 195 زیست شناسی

 3000 228 88 50 90 1041 289 379 373 1731 478 759 474 کل
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 امتحانی اوراق. شده بود اعالم آموزان دانش
زیر نظر دایره امتحانات پلمپ و برای 

 وری در اختیار سازمان آموزش نگهدا
با کسب مجوز . ه بودپرورش استان قرار گرفت

از اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی 
 و پرورش برای انتخاب آموزشوزارت 

های  مورد نظر از جامعههای  تصادفی نمونه
 امتحانی فک اوراقهای  ، بستهآماری مربوطه
  . پلمپ گردید

ق برای دقت در استخراج نمره اورا
آموزش های منشیامتحانی دروس مختلف، 

منشیها ابتدا . نددیده برای این کار گمارده شد
 را به طور مختلفاوراق امتحانی دروس 

 هـای ک رهــده و سپس نمـرادی مشاهـانف
   آنسؤاالتخ درست به ـ در پاسآموزان دانش

استان کسب کرده بودند در فرم مخصوص 
ها  دادهی پس از گردآور. کردند   مییادداشت
 تحلیل آنها استفاده برای  SPSSاز برنامه

هایی که از طریق برنامه   تحلیل دادهبرای. شد
SPSS ای به کمک   نبود، برنامه تازهمقدور

  .شد نوشته کامپیوتر برای صالحافراد ذی 
  

  های پژوهش یافته
 مرکزی وهای  مربوط به شاخصمقادیر

 امتحانات نهایی دروس های هپراکندگی نمر
 زیست شناسی پایه سوم وعربی، حسابان 
مختلف تحصیلی در های  متوسطه رشته

 2 جدولدر  استان خوزستان 1382خرداد 
  .ارائه شده است

  مرکزی و پراکندگی امتحانات نهایی دروس عربی، حسابان و زیست شناسیهای شاخص 2 جدول
  ناحیه  زیست شناسی  حسابان  عربی

  X  Mdn  SD  X Mdn  SD  X  Mdn  SD  شاخص
  51/4  75/12  10/12  07/5  5/12  24/12  15/3  25/8  73/8  برخوردار

  23/4  00/12  81/11  30/4  10  84/9  44/3  25/7  97/7  نیمه برخوردار
  03/4  50/13  86/12  83/4  12  19/12  91/2  75/11  79/11  غیربرخوردار

  35/4  25/12  97/11  93/4  25/12  40/11  4/3  25/8  82/8  کل استان
دهد علیرغم    می جدول فوق نشانبررسی

 وضعیتای که به لحاظ  سکونت در منطقه
 های هآموزشی غیربرخوردار بود، میانگین نمر
 شناسی امتحانات نهایی دروس عربی و زیست

 وزانــآم دانش در مقایسه با آموزان دانشاین 
 منطقه آموزان دانش. ودــر بــسایر مناطق بهت

غیربرخوردار در درس دشوار حسابان 
 منطقه آموزان دانشردی مشابه با ــعملک
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 هر دوی این آموزان دانش. داشتندبرخوردار 
عملکرد ) برخوردار و غیربرخوردار(مناطق 

ت به ـابان نسبـ حسدرسری در ـبهت
 منطقه نیمه برخوردار از خود آموزان دانش

 نهایی دروس امتحان میانگین .نشان دادند
عربی، حسابان و زیست شناسی در کل استان 

های   رشتهسوم پایه آموزان دانشبرای 
  و40/11 و 82/8تحصیلی مختلف به ترتیب 

  .  گزارش گردید97/11
  

مربوط به سطوح حیطه شناختی های  یافته
 دروس مختلف

 درصد سطوحی که طراحان 3 جدول
حسابان و  عربی، دروس برای سؤاالت

 گیری حیطه زیست شناسی برای اندازه
 پایه نهایی در امتحانات آموزان دانششناختی  

سوم متوسطه استان خوزستان در خرداد 
  . دهد   می در نظر گرفته بود نشان1382

   امتحان نهایی دروس عربی، حسابان و زیست شناسیشناختی درصد حیطه 3 جدول
 سطوح

 رسد
 ارزشیابی ترکیب حلیلت کاربستن فهمیدن دانش

 عربی
  حسابان

 شناسی زیست

5/7 
-  
25/56 

45 
40  
15 

25 
75/33  

5 

5/22 
25/26  
75/23 

- 
-  
- 

- 
-  
- 

دهد طراحان    می نشان3 جدول بررسی
 به صرفاًًی پرداخته بودند که سؤاالتبه ساخت 

 قلمروهای دانش، فهم، کاربرد و گیری اندازه
. اص داشتندـی اختصـتحلیل مطالب درس

 درس حسابان، شاید به نهاییطراحان امتحان 
ی برای سؤاالتدلیل اهمیت مطالب این درس، 

.  در نظر نگرفته بودنددانشگیری سطح  زهااند
جالب توجه است که هیچ یک از طراحان 

گیری در   اندازهبرایی سؤاالتدروس مختلف 
 ختیقلمروهای ترکیب و ارزشیابی حیطه شنا

 نـ آنها چنیایدـش. دـودنـرفته بـر نگـدر نظ
 بتوانند به آموزان دانشپنداشتند چنانچه   می

 مطالب درسی تحلیل تا سطح تجزیه سؤاالت
داف ـدن به اهـد آنان در رسیـخ دهنـپاس

  رااطالعاتسایر . اند آموزشی موفق بوده
   .توان از جدول استخراج کرد  می
  

ضریب دشواری و تمیز سؤاالت امتحانات 
  نهایی
  واری و تمیزــریب دشـبخش ضن ـ ایدر
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 عربی، دروس امتحانات نهایی سؤاالتبرای 
حسابان و زیست شناسی ابتدا برای هر درس 

 بررسی استانو سپس برای همه مناطق و کل 
   .شده است

  
ؤاالت درس ـواری و تمیز سـریب دشـض

  عربی
 میانگین ضرایب دشواری و 4 جدول

 امتحان نهایی درس عربی سؤاالتتمیز 
 آموزان دانش و مختلف مناطق آموزان شدان

  . دهد   میکل استان را نشان
 نهایی درس عربی، امتحان سوال 21 از

 بودند که برای سؤاالتتعداد اندکی از 
 کل استان آموزان دانش مناطق و آموزان دانش

بسیار آسان، بسیار دشوار و یا این که نتوانسته 
ختلف مهای   با تواناییآموزان دانشبودند بین 

محاسبات ضرایب نشان داد . تفاوت بگذارند
 قابلهای ـ در چارچوب مالکسؤاالت اکثرکه 

قبول پیشنهادی متخصصان آزمون سازی قرار 

توان    میعالوه بر این، ضرایب را. داشتند
 به طور انفرادی برای کل سؤاالت برای
 5 استان در جدول و مناطق آموزان دانش

  . کردمشاهده
  

 و تمیـز سـؤاالت درس       ضرایب دشـواری  
  حسابان

 و )H(  حداکثر،)L( حداقل 6 جدول
 دشواری و تمیز ضرایب) X( میانگین
 امتحان نهایی درس حسابان سؤاالت
 کل استان آموزان دانش مناطق و آموزان دانش

   .دهد   میرا نشان
ال امتحان نهایی درس حسابان، ؤ س18 از

 آموزان مناطق دانش برایتعداد اندکی از آنها 
 آموزان کل استان بسیار آسان و یا دانشو 

 یا این که نتوانسته بودند ودشوار بودند بسیار 
 آموزان دانشپاسخ درست های بین توانایی

  7 دولـ ج.دـذارنـ بگزـتمیف ـوی و ضعیـق

  
   متوسطه امتحان نهایی درس عربی پایه سومسؤاالت و تمیز دشواریمیانگین ضرایب  4 جدول

منطقه
 ضریب

  برخوردار
X 

  برخوردارنیمه
X 

  برخوردارغیر
X 

   استانکل
X 

 47/0 59/0 42/0 44/0 دشواری

 49/0 23/0 27/0 23/0 تمیز
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   استانکلحان نهائی درس عربی  امتسؤاالتمحاسبه ضرایب دشواری و تمیز  5 جدول
  ردیف

1 
pu PL p q pq D X2 α 

 ردیف
2 

1 78/0 21/0 50/0 50/0 25/0 57/0 68/175 000/0 8 

2 60/0 08/0 34/0 66/0 23/0 52/0 47/163 000/0 18 

3 72/0 19/0 46/0 54/0 25/0 53/0 82/154 000/0 9 

4 83/0 28/0 56/0 44/0 25/0 50/0 28/164 000/0 7 

5 89/0 57/0 73/0 27/0 20/0 32/0 70/72 000/0 3 

6 80/0 41/0 61/0 39/0 24/0 39/0 76/88 000/0 5 

7 95/0 74/0 85/0 15/0 13/0 21/0 25/46 000/0 1 

 2 نیست 42/13 12/0 14/0 17/0 83/0 77/0 89/0 8

9 54/0 17/0 36/0 64/0 23/0 47/0 25/85 000/0 15 

10 82/0 52/0 67/0 33/0 22/0 30/0 63/53 000/0 4 

11 61/0 16/0 38/0 62/0 24/0 45/0 82/116 000/0 13 

12 49/0 10/0 29/0 71/0 21/0 39/0 57/94 000/0 19 

13 26/0 03/0 14/0 86/0 12/0 23/0 95/53 000/0 21 

14 73/0 18/0 45/0 55/0 25/0 55/0 87/165 000/0 10 

15 55/0 15/0 35/0 65/0 23/0 40/0 71/96 000/0 17 

16 79/0 43/0 61/0 39/0 24/0 36/0 45/73 000/0 6 

17 26/0 03/0 14/0 86/0 12/0 23/0 95/53 000/0 20 

18 63/0 13/0 38/0 62/0 24/0 50/0 09/139 000/0 12 

19 71/0 12/0 41/0 59/0 24/0 59/0 12/193 000/0 11 

20 57/0 17/0 37/0 63/0 23/0 40/0 09/96 000/0 14 

21 58/0 12/0 35/0 65/0 23/0 46/0 15/123 000/0 16 

470/=P                   490/=D  
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  امتحان نهایی درس حسابانسؤاالت حداکثر دشواری و تمیز و حداقل، میانگین 6 جدول

 منطقه  استانکل  برخورداررغی  برخوردارنیمه برخوردار

 H   X   L H   X   L H   X   L H   X   L ضریب
73/0   57/0   86/039/0   60/0   68/036/0   50/0   77/022/0   60/0   40/0 دشواری
82/0   60/0   57/034/0   38/0   70/014/0   36/0   62/018/0   40/0   20/0 تمیز

  
   استانکل امتحان نهائی درس حسابان سؤاالتواری و تمیز  محاسبه ضرایب دش7 جدول

 ردیف
1 

pu PL p q pq D X2 α 
  ردیف

2 
1 88/0 30/0 59/0 41/0 24/0 58/0 67/186 000/0 10 
2 91/0 37/0 64/0 36/0 23/0 54/0 45/173 000/0 3 
3 96/0 38/0 67/0 33/0 22/0 58/0 16/207 000/0 2 
4 89/0 38/0 64/0 36/0 23/0 51/0 99/149 000/0 4 
5 88/0 32/0 60/0 40/0 24/0 56/0 21/176 000/0 9 
6 80/0 27/0 54/0 46/0 25/0 53/0 19/150 000/0 11 
7 82/0 32/0 62/0 38/0 24/0 60/0 92/208 000/0 7 
8 79/0 27/0 53/0 47/0 25/0 53/0 89/149 000/0 13 
9 89/0 16/0 53/0 47/0 25/0 73/0 36/288 000/0 12 
10 92/0 33/0 63/0 37/0 23/0 59/0 35/200 000/0 5 
11 88/0 22/0 55/0 45/0 25/0 66/0 25/237 000/0 14 
12 72/0 05/0 39/0 61/0 24/0 67/0 73/255 000/0 18 
13 91/0 09/0 50/0 50/0 25/0 82/0 79/361 000/0 15 
14 91/0 33/0 62/0 38/0 24/0 59/0 93/195 000/0 6 
15 80/0 13/0 46/0 54/0 25/0 66/0 52/238 000/0 16 
16 90/0 56/0 73/0 27/0 20/0 34/0 84/80 000/0 1 
17 78/0 05/0 41/0 59/0 24/0 73/0 08/299 000/0 17 
18 90/0 30/ 60/0 40/0 24/0 60/0 69/204 000/0 8 

           570/=P              600/=D  
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ال امتحان ؤضرایب دشواری و تمیز هر س
 آموزان دانشحسابان را برای کل  نهایی درس

توان    میاین، عالوه بر. دهد   می نشاناستان
 را به سؤاالت بودن ضرایب تمیز دار معنی
 انفرادی در سطح احتمال مربوطه برای طور

 و ضعیف در  قویآموزان دانشافتراق بین 
 ستون آخر این جدول . مشاهده کرد7جدول 

 را با سؤاالتترتیب دشواری ) ردیف دو(
  ده آنها ـواری محاسبه شـتوجه به ضرایب دش

  

  .دهد نشان می
ضرایب دشواری و تمیز درس زیست 

  شناسی
و ) H(، حداکثر )L (حداقل 8 جدول
 ضرایب دشواری و تمیز) X(میانگین 
 امتحان نهایی درس زیست شناسی سؤاالت
 کل استان آموزان دانش مناطق و آموزان دانش

  .دهد   میرا نشان
  

  
   امتحان نهایی درس زیست شناسیسؤاالت دشواری و تمیز حداکثرحداقل، میانگین و  8 جدول

 برخوردار  برخوردارنیمه  برخوردارغیر  استانکل

H   X   L H   X   L H   X   L H   X   L 

منطقه
 ضریب

31/0   57/0   84/0 31/0   62/0   91/0 24/0   57/0   84/0 32/0   58/0  87/0  دشواری

23/0   55/0   66/0 6/0   32/0   69/0 13/0   35/0   45/0 30/0   34/0   56/0  تمیز

  
الی که برای امتحان نهایی درس ؤ س23 از

وم متوسطه  پایه سآموزان دانشزیست شناسی 
رشته علوم تجربی در نظر گرفته شده بود، 

 مناطق آموزان دانش برای آنهاتعداد اندکی از 
 در کل استان بسیار آسان یا آموزان دانشو 

 نیز سؤاالتافزون بر این، . بودندبسیار دشوار 
از قدرت تمیز خوبی برخوردار بودند و اکثر 

های  با تواناییآموزان دانش ،توانستندآنها 
 9 جدول. مختلف را از همدیگر متمایز سازند

ال امتحان ؤ سهرضرایب دشواری و تمیز 
نهایی درس زیست شناسی را برای کل 

 همچنین،. دهد   می استان نشانآموزان دانش
توان ضرایب دشواری و    میدر این جدول

  را سؤاالت بودن ضرایب تمیز دار معنی
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   کل استانشناسینهایی درس زیست   امتحاناالتسؤ محاسبه ضرایب دشواری و تمیز 9 جدول
  ردیف

2 
α X2 D pq q p PL pu 

  ردیف
1 

2 000/0 06/118 42/0 20/0 29/0 71/0 50/0 93/0 1 

10 000/0 61/160 54/0 24/0 41/0 59/0 32/0 86/0 2 

20 000/0 94/196 60/0 25/0 51/0 49/0 19/0 79/0 3 

4 000/0 71/176 54/0 22/0 33/0 67/0 40/0 94/0 4 

14 000/0 66/188 59/0 25/0 43/0 57/0 28/0 86/0 5 

3 000/0 74/86 37/0 21/0 30/0 70/0 52/0 89/0 6 

21 000/0 37/208 62/0 25/0 55/0 45/0 14/0 76/0 7 

8 000/0 66/196 59/0 24/0 39/0 61/0 31/0 90/0 8 

13 000/0 75/220 63/0 25/0 43/0 57/0 25/0 89/0 9 

15 000/0 59/235 66/0 25/0 44/0 56/0 23/0 89/0 10 

1 000/0 95/51 23/0 13/0 16/0 84/0 73/0 96/0 11 

23 000/0 42/115 43/0 21/0 69/0 31/0 09/0 52/0 12 

19 000/0 00/209 62/0 25/0 55/0 45/0 14/0 76/0 13 

16 000/0 96/184 59/0 25/0 49/0 51/0 21/0 80/0 14 

11 000/0 55/113 45/0 24/0 41/0 59/0 36/0 81/0 15 

6 000/0 67/164 53/0 23/0 37/0 63/0 36/0 90/0 16 

17 000/0 03/150 53/0 25/0 53/0 47/0 20/0 73/0 17 

9 000/0 00/160 53/0 24/0 40/0 60/0 33/0 87/0 18 

22 000/0 50/189 59/0 24/0 58/0 42/0 13/0 71/0 19 

18 000/0 34/163 55/0 25/0 54/0 46/0 19/0 73/0 20 

7 000/0 28/169 54/0 24/0 38/0 62/0 34/0 89/0 21 

5 000/0 74/163 53/0 23/0 35/0 65/0 39/0 91/0 22 

14 000/0 15/176 57/0 25/0 47/0 53/0 24/0 81/0 23 

560/=P                      530/=D  
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توانند در سطح احتمال       می  انفرادی که  طوربه  
 قوی و ضعیف تمیز     آموزان  دانشمربوطه بین   

عالوه بـر ایـن، سـتون       .  کرد مشاهدهبگذارند  
 را با   سؤاالتآخر این جدول ترتیب دشواری      

 دشواری محاسبه شـده آنهـا       ضرایبتوجه به   
  دهد   مینشان

  
ربـی،  ضرایب پایـایی امتحانـات نهـایی ع       

  حسابان و زیست شناسی
 سؤاالت مجموعه واریانس 10 جدول

)∑ pq(انی درونی س، ضریب هم)ttr( ،
، ضریب )SE(گیری  خطای معیار اندازه

ی ی، و ضریب پایا)MM(اندازه سنجی 
امتحانات ) KR-20( ریچاردسون -کودر

ست ــابان و زیــایی دروس عربی، حســنه
  .دهد   میشناسی را نشان

  طور که در جدول فوق مشاهدههمان
  ی در سطح احتمالی ضرایب پایاتمامشود   می

001/0P< ی ـ امتحانؤاالتـس. دـدارن  یـمعن
طوری ساخته شده بودند تا از عواملی که 

شوند    میگیری  خطاهای اندازهبروزموجب 
به بیان دیگر، آزمونها از . جلوگیری نمایند

 خوبی برخوردار بودند یعنی این دقتبات و ث
 در آموزان دانش  شدهمشاهدههای  که نمره

 خطای معیار احتسابدروس مختلف با 
واقعی آنها نزدیک های  گیری به نمره اندازه
  . بودند

  
اعتبار امتحانات دروس عربی، حسابان و 

 زیست شناسی

 این امتحانات قبالً توسط سؤاالت چون
جدول مشخصات و با  اساس برطراحان 

رعایت تناسب بین اهداف و محتوای دروس 
  بودجه بندی شدهمتوسطهمختلف پایه سوم 
 رسد که امتحانات از   میبود، چنین به نظر

با.  برخوردار بودندمناسبی ئیاعتبار محتوا
   امتحان نهایی دروس عربی، حسابان و زیست شناسیسنجیروان های شاخص 10 جدول

KR-20 MM SE ttr ∑ pq 
 منطقه

 ضریب

 عربی 47/4 69/0 89/1 88/3 62/0

 حسابان 28/4 82/0 84/1 40/5 82/0

  شناسیزیست 36/5 82/0 11/2 46/5 82/0

                                                                    001/0<   P  
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از صحت و درستی وجود این، برای حصول 
 بین اهداف و تناسببودجه بندی و رعایت 

محتوای دروس مختلف، نظرات سه نفر از 
 اخذ درسکارشناسان ذی صالح در هر 

همه این کارشناسان به اتفاق اعتبار . دیگرد
  .کردندیید أمحتوایی آزمونهای مذکور را ت

  
  گیری بحث و نتیجه

 سطوح تحصیلی همیشه تمام در معلمان
ی برای سؤاالت در حال ساخت خود را

 و بینید   میامتحانی که پیش رو دارند
 نیز دائماً خود را برای شرکت در آموزان دانش

های  نگرانیازیکی . کنند   میامتحانات آماده
آموزشی از جمله سازمانهای های  موسسه

 که آیا استاین ) استانها(آموزش و پرورش 
ن  امتحانی ساخته شده توسط معلماسؤاالت

 برگزاریمربوط که اهداف های  با آئین نامه
چنین امتحاناتی را تعیین کرده است توافق 

 در تهیه معلمانبه بیان دیگر، آیا . دارد یا خیر
آزمون سازی های  امتحانی با ویژگیسؤاالت

 طور که همانآشنایی دارند؟ بنابراین، 
 سؤاالتمالحظه شد ویژگیهای روان سنجی 

 سوم پایه آموزان دانشامتحانات نهایی 
متوسط در سه درس عربی، حسابان و زیست 

 این تحقیق. شناسی بررسی و تحلیل شد
 سؤاالت نقاط قوت و ضعف این خواست  می

منسجم را طی یک مطالعه سراسری دقیق و 
ها، پیشنهاداتی   اساس یافتهبربررسی کند و 

در اختیار سازمان آموزش و پرورش استان 
 این که سازمان بتواند  تادهدخوزستان قرار 

نقاط قوت آزمونها را تقویت و در جهت 
 امتحانی سؤاالت ساختاصالح نقاط ضعف 
اجرای تحقیق حاضر در . چاره اندیشی کند

  . انجام گردیداهدافراستای رسیدن به این 
 ابتدا به تحلیل شکل ظاهری بخش این در

سپس، .  پرداخته خواهد شدسؤاالت
 این سؤاالت هکقلمروهای حیطه شناختی 
گیری آنها ساخته  امتحانات عمدتاً برای اندازه

 درباره ،آنگاه. شود   میشده بودند بررسی
ی ی، پایاسؤاالتسطح دشواری و قدرت تمیز 

در پایان .  کردخواهیمو اعتبار آزمونها بحث 
تحقیق و ارایه های  هم به تفسیر نتایج فرضیه

  .پردازیم   میپیشنهادات
 سازندگان :االتؤـساهری ـ ظلـشک

 استفاده را از کمترین حداکثرآزمونها 
.  کرده بودندسؤاالتصفحات برای ارائه 

 برگه امتحان حاوی ،سؤاالتعالوه بر طرح 
 برای پاسخ به آموزان دانشاطالعاتی بود که 

 سؤاالتطراحان از انواع . داشتند نیاز سؤاالت
رای ــساخته ب -معلمهای ـج در آزمونـرای

 حیطه شناختی استفاده قلمروهایری گی اندازه
  . کرده بودند
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  و محدود کردنسؤاالت کم تعداد
مجموع امتیازات در امتحان حداکثر به نمره 

 مجبور ساخته بود را سؤاالتبیست، طراحان 
 را طوری وزن گذاری کنند که در سؤاالتتا 

محدود .  شودختممجموع به نمره بیست 
ه نمره یک امتحان بهای کردن مجموع بارم

 به دنبال تواند   میبیست چند اشکال اساسی
 سؤاالتاول این که طرح . داشته باشد

 قلمروهایگیری  بیشتری را برای اندازه
. سازد   میی محدودختگسترده حیطه شنا

متخصصان آزمون سازی معتقدند که بین 
 آزمون و ثبات و دقت سؤاالت تعداد
ر ه. گیری آن رابطه مثبت وجود دارد اندازه

 امتحانی افزوده شود از سؤاالت تعدادچه بر 
گیری آن کاسته و نمره مشاهده  خطای اندازه

 آموز به نمره واقعی آن نزدیکتر دانششده 
این، کار تصحیح اوراق  عالوه بر. شود  می

بخش کوچکی دادن  اختصاص دررا امتحانی 
 نمره، به )25/0 یا 5/0مثالً ( از یک نمره

 پاسخ درستال ؤه سآموز ب بخشی که دانش
بنابراین، سازنده . سازد   میداده است دشوار

 امتحان را سؤاالتتواند سقف بارم    میآزمون
سازد    میاین کار، وی را قادر. افزایش دهد

 برای آزمون سؤاالتتا هم بر تعداد 
گیری سطوح گسترده حیطه شناختی  اندازه

 نمرهار ـزاید و هم کـدرس مورد نظر بیف

درست و غلط را سهولت های سخگذاری پا
  . بیشتری به بخشد

 ؤاالتـسی ـاختـطه شنـ حیلیلـتح
 برای هر یک از سؤاالت طراحان :امتحانات

 برای ای سطوح حیطه شناختی اهمیت ویژه
گیری پیشرفت آزمودنیها قائل شده  اندازه
 سطوح گیری  عمدتاً به اندازهسؤاالت. بودند

لیل مطالب دانش، فهم، کاربرد و تجزیه و تح
  .دروس مختلف پرداخته بودند

 :تمیز دشواری و قدرت بررسی
همان ـهرنزولـم(ازی ـون سـ آزمانـمتخصص

، تورندایک و 1991 ایبل و فریزبی، ،1984
 تا 70/0ضرایب دشواری بین ) 1986 هیگن،

 ساخته -معلمهای  را برای آزمون30/0
 دریافتندآنها به تجریه . کنند   میپیشنهاد
 و 70/0از   که دشواری باالتریسؤاالت
 به آموزان دانش دارند برای 30/0تر از  پایین

  .ترتیب زیاد آسان و زیاد دشوارند
 محاسبه شده برای دشواری ضرایب اکثر
 امتحانات عربی، حسابان و زیست سؤاالت

.  دشواری قرار داشتندازشناسی در این دامنه 
ی که با این مالک مطابقت سؤاالتتعداد 
عالوه بر این، میانگین . اندک بودند نداشت

 حسابانضرایب دشواری برای دروس عربی، 
 و 57/0، 46/0 ،و زیست شناسی به ترتیب

 سؤاالتن ضرایب برای ـود که ایـ ب56/0
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وب ـاخته بسیار مطلـ س-معلمای ـهآزمون
  .شوند   میارزشیابی

 معتقدند هر چه سازی  آزمونمتخصصان
شتر باشد،  آزمون بیسؤاالتضریب تمیز 

 قوی و آموزان دانشقدرت افتراق آنها بین 
این متخصصان ضریب . ضعیف بیشتر است

 -معلم آزمونهای سؤاالت را برای 20/0
در مقایسه با این . کنند   میساخته پیشنهاد

 سؤاالت تحلیل و بررسی ضرایب تمیز ،مالک
 زیست شناسی در امتحانات نهایی این ،عربی

 اکثرن داد که دروس در سطح استان نشا
فقط . خوانی دارند  با این مالک همسؤاالت

 ضرایب تمیزی سؤاالتتعداد محدودی از 
به . تفاوت داشتمالک  که با این داشتند

عبارت دیگر، بر اساس تحلیل ضرایب 
، نتایج تحقیق نشان سؤاالت تمیز ودشواری 

ی که با سؤاالتداد که طراحان در ساخت 
 هماهنگ زانآمو های دانشسطوح توانایی

 قوی و آموزان دانشباشند و بتوانند بین 
  .  کافی داشتندآگاهیضعیف تفاوت بگذارد 

 این در : اعتبار آزمونهاوی ی پایابررسی
ی آزمونهای عربی، یتحقیق ضرایب پایا

 امتحانات نهایی درحسابان و زیست شناسی 
 82/0 ،62/0 کل استان به ترتیب 1382خرداد 

 ضرایب در اینمه ه.  محاسبه شد82/0و 
. بودند دار یمعن >05/0Pسطح احتمال 

 شده نشان داد که آزمونها محاسبهضرایب 
 از آموزان  دانشگیری پیشرفت  برای اندازه

به بیان .  کافی برخوردار بودنددقتثبات و 
 که هایی هرسد نمر   میدیگر، چنین به نظر

 امتحانات نهایی دروس در آموزان دانش
بودند، به واسطه کاهش مختلف کسب کرده 

 چندانی با نمره فاصله ،گیری خطای اندازه
ی یمحاسبه ضریب پایا. واقعی آنها نداشت

 ثبات آزمون الزم وگیری دقت  برای اندازه
کمیل ـرای تـب. افی نیستـی کـت ولـاس

 و محاسبه ،روان شناختی آزمونهاهای ویژگی
بنابراین، . بررسی اعتبار آنها نیز الزم است

 برخوردار مطلوبیکه آزمونها از اعتبار چنان
. باشند، ثبات و دقت هم خواهند داشت

  .عکس این مطلب صادق نیست
 برای این که مختلف دروس طراحان

 در واقع هدفهای مورد سؤاالتنشان دهند 
 استفاده ییمحتواسنجد، از اعتبار    مینظر را
بررسی این اعتبار نشان داد که . کردند

 با وجدول مشخصات اساس   برسؤاالت
رعایت اهداف رفتاری، محتوای دروس، 
سطوح حیطه شناختی و با در نظر گرفتن 

 اهداف هر یک از آزمونهای نسبیاهمیت 
شناسی   حسابان و زیست،دروس عربی

 معلمان توانسته ،بنابراین. بودند اخته شدهس
بودند با تهیه جدول مشخصات آزمونها 
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م آوردند و  را فرهمطالبهماهنگی الزم بین 
  .دنبر اعتبار محتوایی امتحانات خود بیفزای

تواند اطالعات با    مینتایج این تحقیق
 با ساخت آزمونهای ارتباطارزشی در 

امتحانات نهایی در اختیار مسئولین سازمان 

عالوه بر این، .  دهدقرارآموزش و پرورش 
شود بررسی ساخت آزمونها سایر    میپیشنهاد

 سازمان آموزش و رکادروس در دستور 
  .پرورش استان نیز قرار گیرد

  
  
  
  
  منابع

  فارسی
بررسی میزان اطالعات تخصصی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان ). 1380(پوالدی، حسین 

پایان نامه . آموزان های دانش قوچان در زمینه طرح سؤاالت امتحانی و ارزیابی آموخته
  مرکز. رانکارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد ته

بررسی سؤاالت امتحانی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران ). 1384(سپاسی، حسین 
مجله علوم تربیتی و ، سنجی سؤاالت امتحانی موجود از طریق بررسی شاخصهای روان

، 4، شماره 84دوره سوم، سال دوازدهم، زمستان  ،)یویژه نامه علوم تربیت(شناسی  روان
  .1-20ص 
آشنائی با روشهای تجزیه و تحلیل سؤاالت و آزمونهای ). 1377(، محمدکاظم زاده سلیمی

 انتشارات سازمان سنجش و آموزشی .مورد استفاده در سازمان سنجش آموزش کشور
  .65-80کشور ص 

  .نشر دوران:  تهران.گیری و ارزشیابی آموزشی روشهای اندازه). 1375(اکبر  سیف، علی
شناختی و شاخصهای روان سنجی   تحلیل سطوح حیطهبررسی و). 1383(شرقی، حمید 

 دروس عربی، حسابان و زیست شناسی در پایه سوم 1382امتحان نهائی خرداد ماه 
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 شورای تحقیقات . اجتماعی استان خوزستان-متوسطه در سه منطقه متفاوت اقتصادی
  .سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان

 سازمان .گذاری آنها باز پاسخ و روشهای عینی نمرهآزمونهای ). 1377(شریفی، حسن پاشا 
  .97-107سنجش آموزشی کشور ص 

بررسی میزان اطالعات تخصصی اساتید دانشگاه آزاد ). 1381(قدیمی مقدم، ملک محمد 
  .9 پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران منطقه .9اسالمی منطقه 

میزان آشنائی و مهارت دبیران متوسطه استان کردستان با بررسی ). 1380(ملکی، بهرام 
 شورای تحقیقات سازمان آموزش و .79-80گیری در سال  اصول سنجش و اندازه
  .پرورش استان کردستان
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