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چکیده
هدف پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل سئواالت سه گروه آزمایشی علوم ریاضی ،علوم تجربی و علوم انسانی
بر اساس سطوو نطخای ی بلطوم بطود در ایطل مواوصطه تو طی ی -تحلیلطی ،گطروه نوونطه بطا اسط اده از روش
نوونهگیری هدفوخد ان خاب نده است دادههای مورد نیطاز از محطل اعاعطات مو طود در سطازماش سطخجش
آموزش کشور گردآوری نده است بدیل ترتیب که پاسخخامه  011ن ر از داوعلبیل هر یک از گطروههطای
آموزنی که در سال  0931در کخکور سراسری نرکت دان خد و زو  011ن طر برتطر گطروههطای آزمایشطی
ریاضی ،تجربی و علوم انسانی بودند به عخواش نوونه ان خاب نطدند دادههطا بطا اسط اده از آزمطوش یطی دو و
ویلکاکسوش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ن ایج پژوهش نشاش داد که در بیل رتبههای  0تطا  011در هطر
سه گروه آزمایشی ت اوتی در پاسخهای حیح مخ لف نخای ی بلوم در سه گروه آزمایشی دیده نشد

واژگان کلیدی :سطوح شناختی بلوم ،علوم انسانی ،علوم تجربی ،علوم ریاضی ،کنکور.

 .0ایل مقاوه ،برگرف ه از پژ وهشی است که با حوایت ماوی سازماش سخجش آموزش کشور و هوکطاری علوطی دانشط اه
تربیت مدرس با هویل عخواش ،انجام یاف ه است
 2دانشیار دانش اه تربیت مدرس(نویسخده مسئول) j.hatami@modares.ac.ir
 9دانشجوی دک رای سخجش و اندازه گیری دانش اه عامه عباعبائیrezvanifar@atu.ac.ir .
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مقدمه
به دویل توسصهی دانش بشری و ابزارهای علوی و امکاش انجام پژوهشهای گسط رده ،انسطاش
وارد عر ه دیدی نده است که ضرورت ایجاد بس ر مخاسب برای بهرهگیری از آش بطیش
از گذن ه احساس مینود در هت ایجاد ایل بسط ر ،فصاویطتهطای آموزنطی هطر کشطور را
میتواش سرمایهگذاری یک نسل برای نسل دی ر دانست (کافول و هرمل ،0390 ،0بطه نقطل
از بازرگاش )0932 ،هدف ا لی ایل سرمایهگذاری ،توسصه انسانی است بطه عبطارت دی طر
هدف فصاویتهای آموزنی رند آگاهی و تواناییهای بطاوقوه انسطاش اسطت از عرفطی نظطام
آموزنی هر کشور از نظر نیروی انسانی و مشاغل ایجاد نطده در آش ،بطاالتریل نسطبت را در
میاش سازماشها و دس اههای دوو ی دارد از عرف دی ر ،از نظر تواس با افراد امصه ،نظطام
آموزنی از باالتریل میزاش تواس و ارتباط بریوردار است به عوری که تصداد قابل تطو هی
از افراد کشور به عخواش یادگیرنده ،یاددهخده و یدمات پش یبانی نظام آموزنی بطه نحطوی بطا
فصاویتهای یاددهی -یادگیری سروکار دارند
با تو ه به ایل که نظام آموزنطی وظی طه بسطیار سطخ یخی را برعهطده دارد ،الزم اسطت در
عراحی و ا رای فصاویتهای آش ،از مولوبتریل نیوهها اس اده نطود یکطی از نطیوههطایی
که به کوک آش میتواش فصاویتهای آموزنی را تخظیم کرد ،اس اده از آزمطوشهطای علوطی
است ایل اس اده باید در راس ای تحقط اهطداف توسطصه علطوم و فخطاوری کشطور بانطد بطه
عبارتی باید به مولوبتطریل نطکل تقسطیم مخطاب و عطداوت آموزنطی میسطر نطود در نظطام
آموزنی کشور ما ساالنه ،آزموشهای علوی برای ورود به دانش اههطا و مؤسسطات آمطوزش
عاوی برگزار مینود ایل آزموش ،آزمونی است که دانش اک سابی و تحصیلی دانشآموزاش
را در رنط ه مربوعططه بطرای ورود بططه دانشط اههططا مطورد سططخجش قطرار مطیدهطد مططروری بططر
آمارههای تقاضا و پذیرش افراد در دانش اههای کشور از اب طدا تطاکخوش ،نشطاشدهخطده رنطد
بسیار فزایخده م قاضیاش ورود به تحصیات عاوی در کشور میباند بهعلت نابرابری مو طود
در نسبت تقاضا به پذیرش ،ان خاب داوعلباش ورود بطه دانشط اههطا روز بطه روز رقطاب یتطر و
حساستطر نطده اسطت ،بطه عطوری کطه مطیتطواش آزمطوشهطای ورودی دانشط اههطا را طزو
1. Kaufman and Herman
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آزموشهای یویر 0برنورد که تأثیر آش بر آیخده تحصیلی و نغلی داوعلباش غیرقابل اغواض
است
امروزه نظام آموزش عاوی در دنیا ،به ویژه پس از مور نطدش نقطش و ای طاه سطرمایه
انسانی در پیشبرد اهداف توسصه و رند اق صطادی ،بطه مهطمتطریل مسطائل کشطورها بطه ویطژه
کشورهای در حال توسصه تبدیل نده است نقش و ای اه ایل نظطام و تطأثیر آش بطر توسطصه
امصه بر کسی پونیده نیست ای ای ایل نقش در گرو فرایخدهای مخ ل ی است که از وله
آش ،فرایخدهای آموزش ،پژوهش و پذیرش دانشجو به عخواش مش ریاش ا طلی نظطام آمطوزش
عاوی است از ایل رو چ ون ی پذیرش دانشجو و فرایخد گزیخش و سخجش آشها از مباحث
ا لی نظام آموزنی دنیاست
در کشور ما به دویل میزاش باالی تقاضای آمطوزش عطاوی و عرضطه محطدود آش ،آزمطوش
سراسری دانش اهها به مهمتریل ریداد آموزنی( بلکه چاوش آموزنی) کشور تبدیل نطده
است؛ ریدادی که در آش حجم وسطیصی از نیروهطای انسطانی درگیطر هسط خد و رو و رواش
بسیاری از ا فطراد امصطه ،هزیخطه و مخطاب بسطیاری را بطه یطود ای صطا

داده و آسطیبهطای

مخ لف ا واعی -فرهخ ی ،آموزنی و اق صادی را مو طب نطده و از چطاوشهطای ا طلی
کشور مور نده است(قلی پور و هوکاراش)0990 ،
آزمططوش سراسططری بططا پیشططیخهای حططدود  01سططال (کططارداش )0990 ،در تصیططیل سرنونططت
داوعلباش ورود به آموزش عاوی نقش اساسی دان ه است و از نظر عراحی و ا طرا بطه نطوعی
میتواش آش را مخحصر به فرد دانست اگر آزموشها را به عبقههای «هخجار مر ط  2و مطا
مر »« ،9در مقیطاس بطزر  0و در مقیطاس کوچطک»« ،0یویطر 0و کو طر یویطر»« ،گزیطده
پاسطخ 7و سطای ه پاسطخ»« ،9ملطی و مخوقطهای» و «درونطی 0و بیرونططی»2تقسطیم کخطیم ،آزمططوش
1. high stake examination
2. norm referenced
3. criteria referenced
4. large scale
5. small scale
6. high stack
7. selected response
8. construct response
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سراسری دانش اهها و مؤسسات آموزش عاوی را میتواش آزمونی هخجار مر ط  ،در مقیطاس
وسی  ،یویر ،گزیطده پاسطخ ،ملطی و بیرونطی دانسطت کطه هطدف ا طلی آش سطخجش دانطش
ورودی داوعلباش ورود به دانش اه و گزیخش آناش بطرای ادامط تحصطیل در مراکطز آمطوزش
عاوی است ایل آزموشها در اکثر نظامهای آموزنطی ،بطه عطور مخ لطف و طود دارد امطا در
بریی کشورها مانخد ترکیه ،پاکس اش ،چیل و ژاپل به طورت م ورکطز و سراسطری برگطزار
مینود (زوییک)2110 ،9
بریی پژوهش راش ،آزموشهای در مقیاس وسی را ابطزاری بطرای پاسطخ ویی و نظطارت
بر نظامهای آموزنی میدانخد و مص قدند نورات حا ل از ایل آزموشها مطیتوانطد تصطویری
از وض مو ود پیشرفت تحصیلی مدارس به دست دهد (هارول )2117 ،4در مقابل ،بریطی
دی ر مص قدند ،ایل آزموشها اثرهای نامولوبی بر نظامهای آموزنی دارد و اس دالل میکخخد
ت سیر نادرست و اس اده نابجا از ن ایج آزموشها میتواند تبصات مخ ی برای افطراد درگیطر در
سوو مخ لف نظام آموزنی ،به یصو

دانشآموزاش ،مصلواش ،تصطویمگیطراش و واوطدیل

دان ه باند با و ود ایخکه ان قادهای زیادی به آزمودش در مقیاس وسی وارد نده اسطت امطا
وق ی به ورت اثربخش مورد اسط اده قطرار گیطرد تلویحطات مثب طی بطرای دانطشآمطوزاش،
مصلواش ،مدیراش ،تصویمگیراش و واودیل دارد (اس چر)2112 ،0
با تو ه به آنچه گ ه ند و ایطل کطه کخکطور سراسطری بطه عخطواش محلطی بطرای بررسطی
وضصیت آموزش کشور در راهیابی دانش آموزاش فارغ او حصطیل از آمطوزش و پطرورش بطه
د انش اه در کشور ما از اهویطت یا طی بریطوردار اسطت بطرای ایطل مخظطور از گطروههطای
آموزنی مخ لف در ایل آزموش نرکت کرده و در نهایت با ان خاب رن ههای دانشط اهی ،
داوعلباش آیخده نغلی و پژوهشی یود را رقم میزنخد به هرحال در بریی مواقط عطاوه بطر
توزی داوعلباش در محیطهای آموزنی دانش اهی  ،از نورات آزموش برای مقا طد دی طری

1. internal
2. external
3. Zwick, B
4. Hurlen
5. Stecher
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از وله ان خاب ن رات اووپیادهطای دانشطجویی و یطا اعوطال ام یازهطای یطا

توسطط بخیطاد

نخب اش اس اده مینود حال پاسخ به ایل سؤال از اهویت یا ی بریوردار مینود که آیا
بیل نورات ن رات برتر داوعلباش در گروههای آزمایشی مخ لف  ،ت طاوت و طود داردآ آیطا
نورات کسب نده در سه گروه آزمایشی که مخجر به تصییل رتبطه گردیطده اسطت ،مطیتوانطد
مبخایی برای مقایسه بیل داوعلباش برتر در سه گروه آزمایشی قرار گیرد برای پاسطخ بطه ایطل
سؤال بایس ی سؤاالت آزموش را هخجار کرد تا ب واش به مبخایی برای مقایسه بیل کلیطه نوطرات
تراز نده در سه گروه آزمایشی دست یافت

روش
ایل مواوصه از نظر نوع روش پژوهش یک مواوصه تو ی ی ط تحلیلطی اسطت؛ زیطرا پژوهشط ر
قصد دارد آنچه را که مو ود است بدوش دیل و تصرف مورد مقایسطه قطرار دهطد در ایطل
پژوهش نیز بدوش ایخکه در م غیرها دس کاری طورت ب یطرد سطصی نطده اسطت بطه بررسطی
ای اف نورات ن رات برتر گروههای آزمایشی علوم ریاضی ،علوم تجربطی و علطوم انسطانی
در کخکور سراسری  0931بر اساس سوو نخای ی بلوم پردای ه نود

جامعه آماری
به مخظور دس یابی به اهداف پژوهش از نوطرات نطرکتکخخطدگاش در گطروههطای آزمایشطی
ریاضی ،تجربی و علوم انسانی در کخکورسراسری  0931اس اده نده است که امصه مطورد
مواوصه تحقی بودند گروه نوونه در ایل پژوهش بطا اسط اده از روش نوونطهگیطری هدفوخطد
ان خطاب نطده اسطت دادههططای مطورد نیطاز از محطل اعاعططات مو طود در سطازماش سططخجش
آموزش کشور تهیه نده است بدیل ترتیب که پاسخ  011ن ر از داوعلبیل کطه در  0931در
کخکور سراسری نرکت دان خد و به سؤالها پاسخ دادنطد و طز  011ن طر برتطر گطروههطای
آزمایشی علوم ریاضی ،علوم تجربی و علوم انسانی بودند به عخواش نوونه ان خاب ندند اوب ه
نورات  0111ن ر برتر در هر گروه آزمایشی به عور داگانه به ورت دس ههای  011تایی
مورد بررسی قرار گرفت بدیل ورت که اب دا رتبههای  0تا  011سپس رتبطههطای  010تطا
 211و به هویل ورت تا رتبههای  310تا 0111
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در ایل پژوهش گروه مخ خبی از احب نظراش رن ههطای سطخجش و انطدازه گیطری و علطوم
تربی طططی( رواشنخاسطططی تربی طططی ،تکخووطططوژی آموزنطططی ،مطططدیریت آموزنطططی و سطططخجش
واندازهگیری) ان خطاب و پطس از گذرانطدش دوره آموزنطی  9لسطه ای در زمیخطه ارزیطابی
سوو مخ لف نخای ی نظریه بلوم ،به عخواش ارزیاب سؤالهای کخکور تصییل ندند پطس از
و آوری دادهها ،آزموشهای یی دو و ویلکاکسوش برای آزموش سؤالهای پژوهش مورد
اس اده قرار گرفت

یافتهها
در ایل قسوت برای بررسی سؤالهطای پطژوهش از آزمطوش یطی دو و ویلکاکسطوش اسط اده
نده است
سؤال اول :آیا بیل تصداد سئواالت درسطوو مخ لطف نطخای ی آزمطوش کخکطور سراسطری
0931در سه گروه آزمایشی علوم ریاضی ،علوم تجربی و علوم انسانی ت اوت و ود داردآ
جدول  .1درصد سئواالت در هر سطح شناختی به تفکیک دروس گروه آزمایشی علوم ریاضی
مواد ام حانی

سوو نخای ی

عوومی
ای صا ی

دانش

فهویدش

کاربس ل

تحلیل

زباش و ادبیات فارسی

29

46

0

25

زباش عربی

12

48

12

28

فرهخگ ومصارف اسامی

32

68

0

0

زباش ان لیسی

8

32

32

28

مجووع دروس عوومی

20

48

11

20

ریاضیات

0

4

67

30

فیزیک

13

4

56

27

نیوی

11

37

11

40

مجووع دروس ای صا ی

7

13

49

31

13

28

33

27

مجووع عوومی و ای صا ی

دول فوق در طد سطئواالت را در هطر سطوح از سطوو نطخای ی بلطوم را بطه ت کیطک
دروس عوومی و ای صا ی در گروه آزمایشی علوم ریاضی نشاش میدهد هوطاشعطور کطه
مشاهده می نود در دروس عوومی در گروه آزمایشی علوم ریاضی از  21در د سطئواالت
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در سوح دانش 09 ،در د در سوح فهویدش 00 ،در د در سوح کاربس ل و  21در طد در
سوح تحلیل است ترکیب سئواالت در دروس ای صا طی نیطز بطدیل طورت مطیبانطد از
مجووع  090سئوال ای صا ی  7در د در سوح دانش 09 ،در طد در سطوح فهویطدش03 ،
در د در سوح کاربس ل و  90در د در سوح تحلیل است
جدول  .2نتایج آزمون خی دو برای بررسی تفاوت تعداد سئواالت در سطوح مختلف شناختی
مقدار یی دو

در ه آزادی

سوح مصخاداری

دروس عوومی

0 90

0

1 00

دروس ای صا ی

02 3

0

1 110

برای بررسی ایل سطئوال از آزمطوش یطی دو اسط اده نطد کطه ن طایج آش در طدول بطاال
مشاهده مینود بر عب سوح مصخاداری که از آزموش یی دو به دست آمده ،میتواش گ ت
که در دروس عوومی تصداد سئواالت در سوو مخ لف نخای ی آزموش کخکطور سراسطری
0931در سه گروه آزمایشی علوم ریاضی ،علوم تجربی و علوم انسانی ت اوت مصخادار و ود
ندارد؛ ووی در دروس ای صا ی ت اوت تصداد سئواالت در سوو مخ لف نخای ی در سطه
گروه آزمایشی مصخادار است که در ادامه برای بررسی ایطل ت طاوت مصخطادار در هطر یطک از
سوو نخای ی آزموش یی دو گرف ه ند
سؤال دوم :آیا بیل تصداد سئواالت حیح پاسخ داده نده در گروه آزمایشطی ریاضطی بطه
ت کیک دروس عوومی و ای صا ی در بیل دی راش و پسراش ت اوت و ود داردآ
جدول  .3نتایج آزمون خی دو برای بررسی تفاوت تعداد سئواالت صحیح پاسخ داده شده
دروس

عوومی
ای صا ی

سوو نخای ی

مقدار یی دو

در ه آزادی

سوح مصخاداری

دانش

1 10

0

1 91

فهویدش

1 12

0

1 99

کاربس ل

1 12

0

1 99

تحلیل

1 19

0

1 90

دانش

1 11

0

0 11

فهویدش

1 10

0

1 90

کاربس ل

1 19

0

1 97

تحلیل

1 19

0

1 97
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ططدول فططوق نشططاش مطیدهططد کططه در دروس عوططومی و هوچخططیل ای صا ططی در گططروه
آزمایشططی علططوم ریاضططی در مجوططوع چططه در دروس عوططومی و چططه در دروس ای صا ططی
ت اوت مصخطاداری در دادش پاسطخ طحیح بطه سطئواالت هریطک از سطوو نطخای ی در بطیل
دی راش و پسراش و ود ندارد به عبارتی در آزموش سراسری سال  0931در دروس عوطومی
و ای صا ی گروه آزمایشی ریاضی در هریک از سوو نخای ی بلوم عولکطرد دی طراش و
پسراش مشابه است
سؤال سوم :آیا بیل تصداد سئواالت حیح پاسخ داده نده در گروه آزمایشطی تجربطی بطه
ت کیک دروس عوومی و ای صا ی در بیل دی راش و پسراش ت اوت و ود داردآ
جدول  .4درصد سئواالت در هر سطح شناختی به تفکیک دروس گروه آزمایشی علوم تجربی
مواد ام حانی

سوو نخای ی

عوومی
ای صا ی

دانش

فهویدش

کاربس ل

تحلیل

زباش و ادبیات فارسی

92

90

1

92

زباش عربی

02

09

9

92

فرهخگ ومصارف اسامی

21

91

1

1

زباش ان لیسی

00

09

9

29

مجووع دروس عوومی

21

09

0

29

زمیلنخاسی

09

21

9

0

ریاضی

9

1

77

21

زیستنخاسی

79

9

9

0

فیزیک

9

01

99

9

نیوی

00

29

29

01

مجووع دروس ای صا ی

97

02

90

00

90

27

20

90

مجووع عوومی و ای صا ی

دول فوق در د سئواالت را در هر سوح از سوو نخای ی بلطوم بطه ت کیطک دروس
عوومی و ای صا ی در گروه آزمایشی علوم تجربی نشاش میدهد هواشعطور کطه مشطاهده
مینود در دروس عوومی در گطروه آزمایشطی علطوم تجربطی ،از مجوطوع  011سطئوال21 ،
در د سئواالت در سوح دانش 09 ،در د در سوح فهویدش 00 ،در د در سوح کاربس ل
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و  29در ططد در سططوح تحلیططل اسططت ترکیططب سططئواالت در دروس ای صا ططی نیططز بططدیل
ورت میباند از مجووع  071سئوال ای صا ی 97 ،در د در سطوح دانطش 02 ،در طد
در سوح فهویدش 90 ،در د در سوح کاربس ل و  00در د در سوح تحلیل است
جدول  .5نتایج آزمون خی دو برای بررسی تفاوت تعداد سئواالت صحیح پاسخ داده شده
دروس

عوومی
ای صا ی

سوو نخای ی

مقدار یی دو

در ه آزادی

سوح مصخاداری

دانش

1 11

0

0 11

فهویدش

1 110

0

1 30

کاربس ل

1 19

0

1 90

تحلیل

1 11

0

0 11

دانش

1 117

0

1 30

فهویدش

1 19

0

1 90

کاربس ل

1 02

0

1 79

تحلیل

1 13

0

1 70

ططدول فططوق نشططاش مطیدهططد کططه در دروس عوططومی و هوچخططیل ای صا ططی در گططروه
آزمایشی علوم تجربی در مجووع چه در دروس عوومی و چه در دروس ای صا ی ت اوت
مصخاداری در دادش پاسخ حیح به سئواالت هریطک از سطوو نطخای ی در بطیل دی طراش و
پسططراش و ططود نططدارد بططه عبططارتی در آزمططوش سراسططری سططال  0931در دروس عوططومی و
ای صا ی گروه آزمایشی تجربی در هریک از سطوو نطخای ی بلطوم عولکطرد دی طراش و
پسراش مشابه است
سئوال چهارم :آیا بیل تصداد سئواالت حیح پاسخ داده نده در گطروه آزمایشطی انسطانی
به ت کیک دروس عوومی و ای صا ی در بیل دی راش و پسراش ت اوت و ود داردآ
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جدول  .6نتایج آزمون خی دو برای بررسی تفاوت تعداد سئواالت صحیح پاسخ داده شده
دروس

دانش

1 11

0

0 11

فهویدش

1 119

0

1 39

کاربس ل

1 00

0

1 79

تحلیل

1 19

0

1 77

دانش

1 117

0

1 39

فهویدش

1 117

0

1 39

کاربس ل

1 19

0

1 90

تحلیل

1 10

0

1 32

عوومی

سوو نخای ی

مقدار یی دو

در ه آزادی

سوح مصخاداری

ای صا ی

ططدول فططوق نشططاش مطیدهططد کططه در دروس عوططومی و هوچخططیل ای صا ططی در گططروه
آزمایشی علوم انسانی در مجووع چه در دروس عوومی و چه در دروس ای صا ی ت اوت
مصخاداری در پاسخ حیح دادش به سئواالت هریطک از سطوو نطخای ی در بطیل دی طراش و
پسططراش و ططود نططدارد بططه عبططارتی در آزمططوش سراسططری سططال  0931در دروس عو طومی و
ای صا ی گروه آزمایشی انسانی در هریطک از سطوو نطخای ی بلطوم عولکطرد دی طراش و
پسراش مشابه است
سئوال پنجم :آیا بیل  011ن ر اول کخکور در سه گروه آزمایشی قبطل و بصطد از نوطره دادش
بر اساس سوو نخای ی بلوم ت اوت و ود داردآ
جدول  .7نتایج آزمون ویلکاکسون برای بررسی تفاوت رتبهها قبل و بعد از نمره دهی بر اساس سطوح
شناختی بلوم
گروه آزمایشی
ریاضی
تجربی
انسانی

میان یل رتبهها
قبل

09 7

بصد

00 0

قبل

00 0

بصد

00 0

قبل

00 0

بصد

02 3

مقدار آماره z

سوح مصخاداری

-0 93

1 19

-1 72

1 29

-0 70

1 10
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ن ایج آزموش ویلکاکسوش برای بررسی ت اوت رتبهها قبل و بصد از نوره دهطی بطر اسطاس
سوو نخای ی بلوم نشاش می دهد در رنط ه ریاضطی و انسطانی قبطل و بصطد از نوطره دادش بطر
اساس سوو نخای ی بلوم در بیل  011ن ر برتر ایل دو گروه آزمایشی ت اوت و طود دارد
بدیل مصخا که با وزش دادش به سئواالت بر اساس سوو نخای ی بلوم رتبه تصداد قابل تو هی
از نرکت کخخدگاش به ر مینود ووی در یصو

رن ه تجربی ت طاوت مصخطاداری مشطاهده

نوینود

بحث و نتیجهگیری
در یصو

پرسشهای پژوهش که بر عب سوح مصخاداری که از آزموش یی دو به دسطت

آمده ایلگونه مطیتطواش اسط خباط کطرد کطه در دروس عوطومی تصطداد سطئواالت در سطوو
مخ لف نخای ی آزموش کخکور سراسری 0931در سه گروه آزمایشی علطوم ریاضطی ،علطوم
تجربی و علوم انسانی ت اوت مصخادار و ود ندارد ووی در دروس ای صا طی ت طاوت تصطداد
سئواالت در سوو مخ لف نخای ی در سه گروه آزمایشی مصخادار است
هوچخیل در دروس عوومی و ای صا ی در گروه آزمایشطی علطوم ریاضطی در مجوطوع
چه در دروس عوومی و چه در دروس ای صا ی ت اوت مصخاداری در پاسطخ دادش طحیح
به سئواالت هریک از سوو نخای ی در بیل دی راش و پسراش و طود نطدارد بطه عبطارتی در
آزموش سراسری سطال  0931در دروس عوطومی و ای صا طی گطروه آزمایشطی ریاضطی در
هریک از سوو نخای ی بلوم عولکرد دی راش و پسراش مشابه است
در دروس عوومی و هوچخیل ای صا ی در گروه آزمایشطی علطوم تجربطی در مجوطوع
چه در دروس عوومی و چه در دروس ای صا ی ت اوت مصخاداری در دادش پاسطخ طحیح
به سئواالت هریک از سوو نخای ی در بیل دی راش و پسراش و طود نطدارد بطه عبطارتی در
آزموش سراسری سطال  0931در دروس عوطومی و ای صا طی گطروه آزمایشطی تجربطی در
هریک از سوو نخای ی بلوم عولکرد دی راش و پسراش مشابه است و در دروس عوطومی و
هوچخیل ای صا ی در گروه آزمایشی علوم انسانی در مجووع چه در دروس عوومی و چه
در دروس ای صا ی ت اوت مصخاداری در دادش پاسخ حیح به سئواالت هریک از سطوو
نخای ی در بیل دی راش و پسراش و ود ندارد به عبارتی در آزموش سراسری سطال  0931در
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دروس عوومی و ای صا ی گطروه آزمایشطی انسطانی در هریطک از سطوو نطخای ی بلطوم
عولکرد دی راش و پسراش مشابه است
ن ایج آزموش ویلکاکسوش برای بررسی ت اوت رتبهها قبل و بصد از نوره دهطی بطر اسطاس
سوو نخای ی بلوم نشاش داد که در رن ه ریاضی و انسانی قبل و بصد از نوره دادش بر اساس
سوو نخای ی بلوم در بیل  011ن ر برتر ایل دو گروه آزمایشی ت طاوت و طود دارد بطدیل
مصخا که با وزش دادش به سئواالت بر اساس سوو نخای ی بلوم رتبطه تصطداد قابطل تطو هی از
نرکت کخخدگاش به ر مینود ووی در یصطو

رنط ه تجربطی ت طاوت مصخطاداری مشطاهده

نشده است
هوانوور که در یاف ههای پژوهش مشاهده ند در بیل رتبههای  0تا  011در هر سه گروه
آزمایشی ت اوتی در پاسخهای حیح مخ لف نخای ی بلطوم در سطه گطروه آزمایشطی دیطده
نشد؛ به عبارتی هرچخد که پراکخدگی تصداد سئواالت براساس سوو مخ لف نخای ی بلطوم
در سه گروه آزمایشی با یکدی ر م اوت بود ووی توانایی نرکت کخخدگاش در پاسطخ دادش
به سئواالت هر سوح نخای ی وابس ه به گروه آزمایشی نبوده و نطرکت کخخطدگاش در پاسطخ
دادش به سئواالت آزموش در هر چهار سوح نخای ی یصخطی سطوح نطخای ی دانطش ،فهویطدش،
کاربس ل و تحلیل در هر سه گروه آزمایشی توانایی یکسانی را از یود نشاش دادند
اوب ه در بررسی رتبههطای  010تطا  0111ایطل ت طاوت در سطوح نطخای ی تحلیطل در بطیل
نرکت کخخدگاش در گروه آزمایشی ریاضی مشهود است که میتواش آش را به عواملی نظیطر
پاسخ ندادش نرکت کخخدگاش گروه علوم تجربطی و انسطانی بطه سطئواالت دروسطی هوچطوش
ریاضی بطه دویطل پطاییل بطودش ضطریب ایطل دروس در گطزیخش داوعلبطاش و در ن یجطه وقطت
ن ذان ل داوعلباش برای دروس با ضریب کو ر در آزموشهای سرعت نسبت داد
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