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  :چكيده

در كشور ما، آزمون هاي هماهنگ كشوري در پايه ي سوم تنها آزمون هاي سراسري است كه دانش آموز در دوره  رايط كنوني آموزشدر ش

اما اين آزمون . ي تحصيلي خود مي گذراند و هدف عمده ي اين آزمون نمره دادن به دانش آموز و ارتقاي دانش آموز به كالس باالتر مي باشد

. الكي براي اثر بخش طرح آموزشي و هدف هاي معلم و ميزان توفيق او در پياده كردن مراحل مختلف طرح آموزشي باشدهمچنين مي تواند م

به نظر مي رسد جهت حصول نتيجه مطلوب از اين آزمون ها بايد مشخصات و ويژگي هاي اين آزمون ها به نحوي باشد كه سواالت استاندارد 

آنچه مسلم است امتحانات هماهنگ كشوري پايه ي . زمزمه هاي حذف كنكور قدرت تميز باالتري داشته باشداز سوي ديگر با توجه به و داشته 

يكي از عواملي كه مي تواند باعث بهبود كيفيت آزمونها شود تحليل سوال ها پس  .به شكلي كه امروزه برگزار مي گردد چنين توانايي نداردسوم 

سازمان سنجش آموزش و پرورش متخصصان در ه نظر مي رسد اين است كه اين مهم هر ساله توسط آنچه ضروري ب. از برگزاري آزمون است

در اين  .انجام شود و نتيجه در اختيار تمامي دبيران قرار گيرد تا دبيران با سطوح باالي اهداف آموزشي و نهايتا حصول به اين اهداف آشنا شوند

و در پايان ضريب دشواري و تميز سواالت را در يك دبيرستان دولتي  بپردازيم مسئلهبه اين  اعت اندك خودمقاله سعي نموده ايم كه با بض

  . محاسبه كرده ايم
  

  :متن

متخصصان اندازه گيري و ارزشيابي براي آزمون هاي مختلف ويژگي زيادي را برشمرده اند از جمله مي توان عينيت، سهولت اجرا، سهولت 

  .مهم ترين اين ويژگي ها روايي و پايايي آزمون است. تعبير و تفسير، روايي و پايايي را نام بردعملي بودن، سهولت نمره گذاري، 

به دقت،  ،بسيار ساده و مختصر مي توان گفت آزموني رواست كه محتوا و هدف هاي آن درس را به خوبي اندازه گيري مي كند و پايايي

رابطه بين روايي و پايايي از اين قرار است كه يك آزمون بايد پايا باشد تا بتواند . ره مي كنداعتمادپذيري، ثبات يا تكرار پذيري نتايج آزمون اشا

زموني در هر بار اجرا بر روي تعدادي دانش آموز نتايج مختلفي به دست بدهد، آن آزمون يك آزمون پايا نخواهد بود و در واقع اگر آ. روا باشد

 .ت و اگر يك آزمون چيزي را به درستي اندازه گيري نكند هيچ اطالع مفيدي به ما نخواهد دادهيچ چيز را به درستي اندازه نخواهد گرف

 .براي موضوعي است كه قرار است آزمون آن تهيه شود تهيه جدول مشخصات, مهمترين گام در تهيه ي آزمون هاي پيشرفت تحصيلي 

در رديف . هاي آموزشي درس  محتــــــــوا و هدف ب باجدول مشخصات يك جدول دو بعدي است با تعدادي رديف و ستون متناس

ودر ستون كنار آن كه  بعد هدف ناميده مي شود  فهرست هدف  باالي جدول كه  بعد محتوا نام دارد اجزاي مطالب درسي نوشته مي شوند

  .تقسيم مي شوند) عملكردي(حركتي  -و رواني ) نگرشي(هدف هاي آموزشي به حوزه شناختي، عاطفي . هاي آموزشي قرار مي گيرند

هدف هاي حوزه ي نگرشي و حوزه عملكردي با آزمون هاي كتبي متداول به خوبي قابل سنجش نيستند لذا در صورتي كه جدول براي 

شماي بسيار ساده اي از يك جدول 1  جدول شماره ي .يك آزمون كتبي آماده مي شود فقط مي توان شش طبقه حوزه شناختي را نوشت
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البته بعد هدف در اين جدول به دليل زياد بودن اهداف و حجيم شدن جدول نوشته نشده . را نشان مي دهد 3هدف درس شيمي  –محتوا 

  .است

در ميان هدف ها توزيع نمود يعني تعداد سوال ها يا  را بايد سوال هاي آزمون ،بعد از تكميل بعد محتوا و بعد هدف جدول مشخصات

در آموزش و پرورش اين دو، تا .ر يك از موضوعات درسي و هدف هاي آموزشي اختصاص خواهند داشت تعيين كرددرصد سوالهايي را كه به ه

البته اگر  .حدودي توسط متخصصان سازمان سنجش آموزش و پرورش با اختصاص بارم هايي به هر يك از فصل ها و هر طبقه  انجام شده است

  .دادهايي كه به بخش هاي مختلف تعلق مي گيرند جواب سوال هاي زير را بايد  براي تعيين در صد سوالالزامي در كار نباشد 

  .كدام بخش از محتوا و كدام دسته از هدف ها داراي حجم بيشتري است و وقت بيشتري صرف آموزش آن ها شده است -1

  .كدام هدف ها از لحاظ نگهداري در حافظه و كاربرد در آينده ارزش بيشتري دارند -2

  .م قسمت يا قسمت هاي درس يا موضوع درسي از اهميت بيشتري برخوردارندكدا -3

  .سوال ها باشدجواب اين ي توزيع سوال ها ي آزمون در ميان بخش ها و هدف هاي مختلف بايد متناسب با ه نحو

ته به هر بخش سوال ها را چنانچه بخش هاي مختلف محتوا از اهميت يكساني برخوردار باشند مي توان بر اساس ساعت هاي اختصاص ياف

  .تقسيم نمود

هاي آزمون  تحليل پاسخ  ،اما براي تهيه يك آزمون خوب. تمامي آنچه تا كنون بيان شد مراحلي است كه پيش از طرح سوال الزامي است

كيفيت يادگيري  هاي آزمون شوندگان، اطالعات تشخيصي الزم را براي بررسي تحليل پاسخ. شوندگان و بررسي تجربي آنها ضروري است

براي تحليل هر پرسش ، . محور تحليل پرسش ها ، پاسخ هاي آزمون شوندگان است  .آورد آموزان و مشكالت آموزشي معلمان فراهم مي دانش

. بندي شود  قبل از جداكردن افراد بهتر است ، برگه ها به ترتيب نمره دسته  ) .ضعيف( و گروه پايين ) قوي(دو گروه جدا مي كنيم ، گروه باال 

  :و پايين به صورت زير انجام مي شود   ال اانتخاب دو گروه ب

  .نفر يا كمتر تمام برگه ها به دودسته ي قوي وضعيف تقسيم مي شود  20 •

  .برگه ي پايين انتخاب مي شود  10برگه ي باال و  10نفر  40تا   20بيشتر از  •

اال ادر صد كل برگه ها را براي گروه ب 33تا  25پيشرفت تحصيلي ،  باشد ، معموالٌ در آزمونهاي 40چنانچه تعداد بيشتراز  •

 .همان اندازه را براي گروه پايين در نظر مي گيرند   و

  .اطالعات زير را تهيه كرد بايد ال و پايين در آزمون هاي تستي بعد از مشخص كردن گروه هاي با

 .كرده يا آن را بي جواب گذاشته اندتعداد افرادي گروه باال كه هر يك از گزينه ها را انتخاب  •

 .تعداد افراد گروه پايين كه هر يك از گزينه ها را انتخاب كرده يا آن را بي جواب گذاشته اند •

اين  مورد از ساده ترين دو. ال اطالعات مورد نياز براي تعيين شاخص هاي آماري و تحليل سوال ها در دست است پس از انجام مراحل با

  ضريب دشواري و ضريب تميز است شاخص ها تعيين
  

  ضريب دشواري سوال

نشان داده مي   pاست كه معموال با حرف  ، ضريب دشواري آن سوال درصد كل آزمون شوندگاني كه به يك سوال جواب درست مي دهند

شواري سوال آن كافي است كه برگه هاي امتحاني دخالت داشته باشند براي محاسبه ضريب د شوداگر در تحليل سوال كليه ي افراد يا كليه

مطابق فرمول ضرب كنيم  100تعداد كل افرادي را كه به آن سوال جواب درست داده اند بر تعداد آزمون شوندگان تقسيم كنيم و نتيجه را در 

  .زير محاسبه مي شود 
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R معرف تعداد كساني است كه به سوال جواب درست داده و T نشان دهنده تعداد كل آزمون شوندگان است.  

ر در مواردي كه تعداد آزمون شوندگان زياد است اطالعات ما به نحوه پاسخ دهي افراد گروه باال و گروه پايين محدود مي شود و از فرمول زي

  .استفاده مي كنيم

  

كمتر و سوال آسان تري است ، زيرا تعداد بيشتري از افراد دوگروه  ، ضريب دشواري آن سوال  نزديك تر باشد 100هرچه عدد حاصله به 

اما معمول اين است كه به آن ضريب دشواري . بنابراين به جاي ضريب دشواري مي توان از ضريب آساني يا سهولت نام برد. به آن پاسخ داده اند

اين ضريب برحسب اعداد اعشاري باشد كه تفسير آن با تفسير مي دهندكه  برخي از متخصصان اندازه گيري و ارزشيابي ترجيح . مي گويند

  .ي ضريب دشواري به صورت زير استيب تميز همانند صورت گيرد در اين حالت فرمول محاسبه رض

  

يب مناسبي خواهد و ضر  ، حداكثر اطالع را درمورد تفاوت ميان آزمودني ها به دست مي دهد 7/0تا  3/0به طور كلي ضريب دشواري بين 

درصد باال انتخاب  10مثالٌ در امتحاني كه قرار است . بود اما بسته به اهداف گوناگون ، مي توان ضريب دشواري باال يا پايين را منظور كرد 

  داشته باشيم) عددكمتر( شوند ، بايد سواالت مشكل با ضريب دشواري كمتر 

  : ز سوالضريب تمي

 اين .نشان مي دهد ين گروه قوي وضعيف آزمون شوندگانوتشخيص ب ز، توان سوال را در ايجاد تمياري، بر خالف ضريب دشواين شاخص

   :استفاده مي كنيم براي محاسبه ي ضريب تميز از فرمول زير. موفق بوده است ه در جدا كردن دو گروه قوي وضعيفكه يك سوال تا چه انداز

                                                                            

، برخوردار بوده است وت قائل شدن ميان گروه قوي وضعيفز بزرگتر باشد ، سوال از توان بيشتري در جداكردن و تفاعدد ضريب تمي هرچه

اين مشكل به طور . تري داشته است  گاهي اوقات ضريب تميز سوالي منفي است ، يعني گروه قوي از گروه ضعيف ، عملكرد پايين. و بر عكس 

را به طوركامل ياد   به ايراد خود سوال مربوط بوده وبايد اصالح شود وچنانچه سوال داراي اشكال فني نباشد، افرادگروه باال يا آن سوال  معمول،

  .زآزمون بايد مثبت باشدبنابراين تمامي ضرايب تمي. ه اندنگرفته اند يا آن را به غلط آموخت

  : يل سواالت آزمون هاي تشريحي وعملكرديتحل

  :در تحليل سواالت تشريحي وعملكردي اينگونه عمل مي كنيم 

 .درصدي باال وپايين را انتخاب مي كنيم  25دو گروه  •

  .براي هر سوال مجموع نمرات گروه باال وپايين را تعيين مي كنيم    •

  . ضريب مربوط را با استفاده از فرمول محاسبه مي نماييم   •

  

  

ΣH = )درصد  25( مجموع نمره هاي افراد يا برگه هاي پايين  = ΣL )درصد  25( مجموع نمره هاي افراد يا برگه هاي باال          

N  = درصد گروه مورد نظر 25تعداد يا برگه هاي                     scoremax =    باال ترين نمره ممكن در سوال  
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Score min =     پايين ترين نمره ي ممكن در سوال      
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  :اجرا

همان گونه كه گفته شد يكي از مهمترين قسمت هاي تحليل يك آزمون بررسي پراكندگي سواالت در بعد محتوا با توجه به اهداف 

تقريبا تمامي دبيران و همچنين . موزش و پرورش انجام شده استاين مهم در دوره متوسطه توسط متخصصان سازمان سنجش آ. آموزشي است

اما تعداد كمتري از توزيع سواالت  .را مي دانند 3دانش آموزاني كه در پايه سوم دبيرستان تحصيل مي كنند توزيع نمرات در بخش هاي شيمي 

  .در طبقه هاي حوزه شناختي اطالع دارند

در طبقه هاي شناختي و هم چنين استاندارد تعيين شده در  را  89-90هماهنگ كشوري سال در امتحان  توزيع سواالت شيمي 2جدول 

   .سازمان سنجش آموزش و پرورش را نشان مي دهد

  

سواالت آزمون به گونه اي باشد كه اكثر معلمين انتظار دارند اصوالٌ در آزمون هاي وابسته به مالك مانند آزمون هاي پيشرفت تحصيلي، 

يعني براي . ضريب دشواري با مقدار زياد و ضريب تميز با عدد كم داشته باشند و واب درست بدهنددانش آموزان بتوانند به تمام پرسش ها ج

البته در بعضي مدارس خاص وضعيت همين طور است اما در مدارس   .دانش آموزان اكثر سواالت آسان و قدرت تميز آن ها نيز بسيار كم باشد 

نجي عقيده دارند ، كه در اين موارد نيز محاسبه ي ضريب تميز ودشواري سواالت مي بااين حال متخصصان روان سعادي اين گونه نيست، 

براي تعيين ضريب دشواري و ضريب  ما در اين تحقيق. نمود تواند مفيد باشد و با استفاده از نمرات حاصل به اصالح پرسش هاي آزمون اقدام

  اهداف

  آموزشي      شماره

  سوال

  كاربرد  درك و فهم  دانش
تجزيه و 

  تحليل
  ارزشيابي  تركيب

          نمره 25/0  نمره 75/0  1

        نمره 1  نمره  5/0  نمره 1  2

            نمره 75/0  3

      نمره 75/0    نمره 75/0    4

      نمره 5/0  نمره 25/0  نمره 5/0    5

      نمره 75/0    نمره 25/0    6

        نمره 2      7

      نمره 5/0    نمره 5/0    8

        نمره 5/1      9

      نمره 5/0    نمره 1    10

        نمره 25/1      11

    نمره 5/1          12

        نمره 75/1      13

          مرهن 5/1    14

  0  5/1  3  75/7  25/5  5/2  جمع

استاندارد ارائه شده توسط آموزش 

  و پرورش
5/3  75/4  5  5/4  1  1  

2جدول شماره   
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ابتدا دانش  .كرديمبه عنوان نمونه انتخاب  را دانش آموز 100دولتي با يك دبيرستان  89- 90در سال  3تميز آزمون هماهنگ كشوري شيمي 

نفر آخر به عنوان گروه پايين انتخاب شده نمرات تك تك سوال ها ثبت  25نفر اول به عنوان گروه باال و  25آموزان به ترتيب نمره مرتب شدند 

  .  اسبه شدضريب دشواري و ضريب تميز سوا ل ها با كمك روابط داده شده مح. شد

  

   

  .آمده است 3نتايج به دست آمده در جدول شماره 

  3جدول شماره ي 

  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  شماره سوال

  82/0  ضريب دشواري

72/0  

65/0  

56/0  

51/0  

67/0  

63/0  

68/0  

61/0  

7/0  

6/0  

54/0  

56/0  

61/0  

  3/0  ضريب تميز

49/0  

64/0  

77/0  

7/0  

53/0  

72/0  

41/0  

74/0  

48/0  

72/0  

53/0  

82/0  

55/0  

  

  : نتيجه

از  13و  12، 5، 4سوال هاي ساده ترين سواالت آزمون بوده و  10و 2، 1مي توان استنباط كرد كه سوال هاي  3از بررسي دقيق تر جدول 

  . مي باشندر سطح دشواري سوال هاي مناسب تري نظ

  . نيز از قدرت تميز باالتري برخوردارند 11و  7، 5، 4داشته و سوال هاي  13ل همچنين باالترين ضريب تميز را سوا

اگر چه ضريب دشواري قابل قبولي دارد اما ضريب تميز آن زياد نيست به نظر مي رسد كه در اين سوال شانس و احتمال به  12سوال 

   .دانش آموزان ضعيف كمك كرده است

  .مشاهده مي شود 14ن سوال ها از ساده به مشكل به خصوص در سوال اشكاالتي در زمينه چيدما از طرف ديگر

شايد تعيين ضريب دشواري و ضريب تميز از اهميت بااليي برخوردار نباشد در پايان اگرچه آزمون هاي پايان دوره وابسته به مالك است و 

ن خود را براي آزمون هاي استاندارد كه قدرت تميز ولي با توجه به زمزمه هاي حذف كنكور بايد سازمان سنجش آموزش و پرورش و دبيرا

 . بااليي دارند آماده سازند و در آن زمان مسلما اين مباحث اهميت ويژه اي خواهند داشت
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