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چکیده
پژوهش حاضر بهمنظور بررسی عوامل تأثیرگذار بر تصحیح سؤاالت امتحانات تشریحی سال سوو متوسو ه
توسط دبیران دبیرستانهای استان سمنان انجا گردیو .اامهوه پوژوهش ،کلیوه دبیوران مورد و شن لواهل بوه
ت.ریس در دروس هن.سه ،ادبیات فارسی و تاریخ ،در دبیرستانهوای مراکو لهرسوتانهوا و لوهرهای تابهوه
استان بودن .که ته.اد  97نفر اش آنها بهصورت نمونهگیری خولهای چن.مرحلهای ،بهعنوان نمونوه انتاوا
ل.ن .برای امعآوری دادهها به کلیه دبیرستانهای دخترانه و پسورانه در دو لوهر انتاوا لو.ه کوه دارای
لاخه نظری بودن ،.مرااهه ل .و به هر دبیور در دروس موذکور ،پرسشونامه اعاعوات فوردی ،نمونوه سوؤال
دروس مربوعه ،راهنمای تصحیح آن بهاوه ی  5برگ امتحانی پاسخ دادهل.ه توسوط دانوشآمووشان( ،ایو
پنج برگ بهصورت تصادفی اش بی برگههای امتحانی پاسخ دادهل.ه همان دروس بهدست آم.ه بوود اراهوه
ل .برگههای امتحانی منتاب ،برای تصحیح در اختیار همه دبیوران هور یوا اش دروس اورار گرفوت توا بور
اساس پاسخها و بار بن.ی مهی به برگهها نمره دهن .برای مقایسه میانگی نمرات بهدستآم.ه اش آشمون T
مستقل و تحلیل واریانس استفاده ل .یافتهها نشان داد ترتیب تصوحیح سوؤاالت امتحوانی در درس تواریخ و
همچنی سلیقه لاصی دبیران بر نحوه تصحیح سؤاالت مؤثر میبال .و اموا عوواملی ماننو .انسویت دبیوران،
م.رک تحصیلی ،سابقه ت.ریس ،انسیت دانشآموشان تأثیرگذار نیست
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مقدمه
ارشلیابی باشی اش فراین .آموشش و پرورش است که بر اساس آن اعاعات الش در موورد
یادگیری یا آموختههای فراگیران امعآوری و تج یوه و تحلیول مویلوود توا میو ان تحقو
ه.فهای پیشبینیل.ه مورد اضاوت ارار گیرد (سبحانی نیا1387،
«در ای راسوتا اضواوت در موورد میو ان پیشورفت تحصویلی و بهورهوری بیشوتر اش منوابع
آموشش و پرورش به نتایج آشمونها و امتحانات متکی است و امتحانات میو ان دسوتیابی بوه
اه.اف آموشش و پرورش را مهلو و مشاص مینمای(».حسی شاده ،1376 ،ص 9
نتایجی که اش تحقیقات ماتلف در ای شمینه بهدسوتآمو.ه اسوت نشوان داده اسوت کوه
مهلمان م.ارس ،استادان دانشگاهی و کلیه کسانی که دربواره نولوتههوای دیگوران اضواوت
میکنن ،.تفاوتهای فردی بسیار شیادی را نشان میدهن .ای تفاوتها در ح.ی اسوت کوه
میتوان .بر روی سرنولت صاحبان نولتهها تأثیرگذار بال .ای اختافات شموانی هو انگیو
خواه .بود که باواهن .تنهوا بور اسواس نظورات آنهوا افوراد را بورای اسوتا.ا یوا ورود بوه
دانشگاه انتاا کنن .یا بورس تحصیلی در اختیوار بهضوی اش آشموون دهنو.گان اورار دهنو.
(گنجی1367،
در ای شمینه نواشه و کاورنی 1در سال  1978 -1969مو.یی را بوهعنووان مو.ل مراوع در
ارتباط با رفتار ارشیابان مورد م ایهه اراردادن .به ای مهنی کوه یوا ارشیوا کوارآشموده و
شب.ه ،عناصری اش پاسخهای داده ل.ه را بهعنوان م.ل مراع در حی وه سواختار لوناختیاش
مقایسه میکن .م.ل مراع ابل اش عمل ارشیابی لکل میگیرد و خود موضوعی برای ثابوت
کردن تغییورات اسوت ایو موضووج هنجواری را بورای محصوول موورد انتظوار ،موواهیتی را
بهعنوان مقیاس ان.اشهگیری به واود میآورد فرضیه اصلی نواشه و کاورنی ایو اسوت کوه
دو ارشیا به دییل ن.الت هنجارها یا نتایج مورد انتظار مشابه ،م.لهوای مراوع ماتلفوی را
استنباط خواهن .کرد و بنابرای اوا های مشابه همانن .را بهعور ماتلف ارشیابی مویکننو.
(نابوت2006 ،2
1. Noizet & Coverni
2. Nabout
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اما پرش و ماگنی 1در سال  1993ای م لب را بهگونهای دیگر بررسی کوردهانو .بور عبو
نظریه ای دو محق که نظریه بسط اختاف نامی.ه میلود ،مهل نمیتوان .یا پاسخ التباه
را بپذیرد؛ شیرا مهارتهای او را بوه ماواعره مویانو.اشد و نمویتوانو .یوا پاسوخ را بو.ون
اعمینان اش اینکه هلط است ،رد کن( .پرش و ماگنی 1993؛ به نقل اش نابوت2006،
موریس 2در سال  2007در تحقیقی با عنووان عوامول موؤثر بور ارشیوابی مهلموان پویش اش
استا.ا  3در تهیی اعتبار است.اللهای ریاضی در متوون کاسوی دانوشآمووشان بوه بررسوی
تهیی انواج دریافتها ،مهارتها و اعتقادات مؤثر در ارشیوابی مهلموان پویش اش اسوتا.ا در
تهیی اعتبار است.اللهای ریاضی در متون کاسی دانشآموشان پرداخت در ای تحقی 34
مهل نساه مربوط به درسهای کاس س ح سه را که در آن انتظار میرفت دانوشآمووشان
اش تهمووی اسووتفاده کننوو ،.م ایهووه کردنوو .بووا ای و هوو.ف کووه آیووا مهلمووان اسووت.اللهووای
دانشآموشان را در متون ماتلف کاسی یکسان ارشیوابی مویکننو .یوا خیورا ایو ارشیوابی
مهلمان تحت دو مواهیت آشمایشی بررسی لو :.در مواهیوت اول یکوی اش دانوشآمووشان بوا
است.الیی مهتبر ثابت میکرد کوه چورا تهموی درسوت اسوت و در مواهیوت دو ایو پاسوخ
دانشآموش اش نولته حذف میل.
نتایج بهدستآم.ه به ارار شیر بود -1 :ارشیابی مهلمان اش است.الل لهودی بچههوا تحوت
لوورایط تغییوور موویکوورد  -2ایو مهلمووان خیلووی بووهنوو.رت اش من و مهتبووری بوورای ارشیووابی
است.اللها استفاده میکردن -3 .مهلمان در درک ارتباط بی اثبات ریاضی رااع بوه اینکوه
چرا چی ی در ریاضیات درست است و است.الل لوهودی ،اخوتاف خیلوی شیوادی را نشوان
دادن .که ای موضوج خود در ارشیابی آنها اش اسوت.الل ریاضوی دانوشآمووشان تأثیرگوذار
بود  -4بسیاری اش مهلمان توانایی ای را دالتن .که بی پاسخ دانشآمووشان در دو مواهیوت
(در یا مواهیت که است.الل مربوط به تهمی لرح داده مویلو .و در مواهیوت دیگور کوه
لوورح داده نموویلوو .تفوواوت ااهوول لوو.ن -5 .مهلمووان در مواهیووتهووایی کووه در اسووت.الل

1. Perez &Mugny
2. Morris,A
3. Pre-Service Teachers
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دانشآموشان تردی.هایی مواود بود اش دانش خودلان برای ارشیوابی درسوتی اش اسوت.الل و
دانستنیهای دانشآموشان استفاده میکردن.
نابوت ( 2006در پژوهشی با عنوان بررسی اختاف در ارشیابی احتمایی امتحانات :چورا
بای .اختافی در ارشیابی و نمره دادن مهلمان به پاسوخهوای داده لو.ه واوود دالوته بالو.ا
نمرات و اضاوتهایی را که مهلمان نسبت به گروهی اش دانشآمووشان سواختگی دالوتهانو.
مورد بررسی ارار داده است در ای تحقی در یا مواهیت لوبیهسواشی لو.ه فهاییوتهوای
مربوط به ارشیابی مهلمان در امتحانات ماتلف بررسی ل.ه است ،اش  16مهل خواسوته لو.ه
که  8مسئله ماتلف را تصحیح کنن 4( .اوا برای هر مسئله نتیجه امتحانات نمرهگوذاری
و ارشیابی کردن پاسخهای دانشآموشان ساختگی بوده است (درحاییکه برای هر مسوئله 4
پاسخ پیشنهاد ل.ه بوده مواهیتها یکی پس اش دیگری به مهلمان اراهه میلو.ه و اش آنهوا
خواسته میل.ه تا به .اش نمرهگذاری کارهایشان ،ارشیابی نساههای تصحیح لو.ه را لورح
دهن( .اضاوت کیفی در ایو مقایوه اخوتاف ارشیوابی مهلموان بررسوی لو( .درون و بوی
مهلمان و سهی ل .آن را به اراهه احتماالت و ارشیابی آنها ارتباط دهن .سنجش و ارشیابی
آنان اش پاسخهای دانشآموشان ماصوصاً برای موارد مشکوکی کوه پاسوخ بوهعوور صوحیح
نمیتوانست مورد اضاوت ارار گیرد ،تج یوه و تحلیول و مقایسوه لو .نتوایج نشوان داد کوه
مهلمان ممک است یا پاسخ داده ل.ه را به روش مشابه ارشیابی کنن ،.اموا بور روی نموره
تواف ن.ارن .همانگونه که آنها ممک است به پاسخ داده ل.ه به روش مشابه نموره دهنو،.
اما آن را بهصورت ماتلف ارشیابی کنن.
آنچه که اش نظریات باال میتووان اسوتنباط کورد ایو اسوت کوه اختافوات ارشلویابیهوا
وااهیتی است که بی همه ارشلویابیهوا واوود دارد یکوی اش روشهوایی کوه بورای آلوکار
ساخت اختافهای ارشلویابیهوا بوه کوار مویرود ،روش چن.تصوحیحی اسوت ایو روش
ارشلیابیهای مته.دی را برای یا باشده مهوی فوراه مویآورد بوه ایو ترتیوب کوه یوا
آشماین.ه مهی وراه مهینی را در شمانهای ماتلف ارشلیابی میکن .یوا آشماینو.گان متهو.د
همان وراه را در یا شمان مهی ارشلیابی میکنن .روش چن.تصحیحی نشان میدهو .کوه
ارشلیابیهای ماتلف ،اوراق مهینی را با یا روش یکسان نمره نمیدهنو .در ایو تحقیو
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نی با استفاده اش ای روش سهی گردی.ه عاوه بر واوود اخوتاف در ارشلویابی ،عوواملی را
که میتوان .در به واود آم.ن اختافها تأثیرگذار بال ،.نمایان ساشد

روش
در ای پژوهش که ه.ف اش انجا آن ،تهیی عوامول موؤثر بور نحووه ارشلویابی در تصوحیح
سؤاالت امتحانات تشریحی بود ،اش روش تحقی اش نوج علی -مقایسهای استفاده ل .اامهوه
آماری آن نی لامل کلیه دبیران مرد و شن دبیرستانهای استان سومنان در دودسوتهی مراکو
لهرستانها (سمنان ،لواهرود ،دامغوان ،گرمسوار و مهو.یلوهر و لوهرهای تابهوه (سورخه،
بیارامن ،.بس ا  ،میامی و امیرآباد میل .که اش بی آن کلیه دبیران هن.سه ،ادبیات فارسوی
و تاریخ لاهل به ت.ریس بهصورت نمونوهگیوری خولوهای چن.مرحلوهای ،بوهعنووان نمونوه
انتاا ل.ن .با تواه به نمونهگیری خولوهای دبیوران لهرسوتان سومنان بوهعنووان نماینو.ه
مراک لهرستانها و لهر امیرآباد بهعنوان نماین.ه لهرهای تابهوه در نظور گرفتوه لو.ن .کوه
تهوو.اد آنهووا بووه ترتیووب در دروس هن.سووه ،ادبیووات فارسووی و توواریخ در لهرسووتان سوومنان
 7،31،39و در لهر امیرآباد  2،13،5نفر به دست آم .که در کل  97نفور دبیور شن و مورد را
لامل میل.ن .که در پایان به دییل ع .پاسخدهی و همکاری دبیران  12نفر اش حج نمونه
حذف و دادههای مربوط با  85نفور موورد تج یوه و تحلیول اورار گرفوت ابو ار گوردآوری
دادهها در ای پژوهش ،یا پرسشنامه حاوی اعاعات فردی دبیران بود کوه اهوت کسوب
اعاعات فردی آنها ،توسط محق تهیه ل .و ابو ار بهو.ی حواوی نمونوه سوؤاالت امتحوان
نهایی سال سو متوس ه در دی ماه سال  1386در دروس هن.سه  2و تاریخ و ادبیات فارسی
در لاخه نظری بود که ابت.ا دانشآموشان بهصورت امتحان به آنها پاسخ دادن .سپس اش هر
درس  5برگ پاسخ داده ل.ه بهصورت تصادفی ا.ا ل .و برای تصحیح در اختیوار دبیوران
ارار گرفت
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یافتههای پژوهش
تج یه و تحلیل آماری پژوهش در  2س ح آمار توصویفی و آموار اسوتنباعی انجوا لو .در
س ح آمار توصیفی؛ اش ا.ول توشیع فراوانی دادههوا ،میوانگی  ،واریوانس و انحوراف مهیوار
استفاده ل .و در سو ح آموار اسوتنباعی ،روش  Tمسوتقل و تحلیول واریوانس بورای مقایسوه
میانگی نمرات بهدستآم.ه توسط دبیران ماتلف به کار رفت که یافتههوا بوه اورار شیور بوه
دست آم:.
سؤال  .1آيا بین دبیران در تصحیح اوراق انشايي تفاوت وجود دارد؟ در پاسخ

به سؤال اول نتایج بهدسوتآمو.ه نشوان داد ،در متوسوط نموره بوهدسوتآمو.ه اش تصوحیح
برگههای امتحانی درس تاریخ تفاوت مهنادار میبالو.؛ بنوابرای دانوشآمووشانی کوه برگوه
آنها آخر تصحیح ل.ه ،نمره بیشتری دریافت کردهان.
اما در متوسط نمرههای بهدستآم.ه اش تصحیح برگههای امتحانی در درسهای هن.سوه
و ادبیات فارسی ،برحسب ترتیب تصحیح تفاوت مهنادار ،واود ن.الته است
سؤال  .2آيا در تصحیح اوراق انشايي بین دبیران دوجنس تفاوت وجخود دارد؟

بر اساس نتایج بهدستآمو.ه در تصوحیح برگوههوای امتحوانی درسهوای تواریخ ،هن.سوه و
ادبیات فارسی ،برحسب انسیت دبیران ،تفاوت مهنواداری واوود نو.ارد؛ بنوابرای انسویت
دبیران در تصحیح برگههای امتحانی درسهای مورد تحقی تأثیرگذار نبوده است
سؤال  .3آيا نوع مدرک تحصیلي دبیران در تصحیح اوراق انشخايي تأثیرگخذار

است؟ در مقایسه میانگی دو گروه مستقل اش متوسط نمره تصحیح درسهای موورد تحقیو
برحسب م.رک تحصیلی دبیران ،در نتایج تحقی تفاوت مهناداری به دست نیامو ،.بنوابرای
م.رک تحصیلی دبیران درسهای تاریخ ،هن.سه و ادبیوات فارسوی در تصوحیح برگوههوای
امتحانی تأثیرگذار نمیبال.
سؤال  .4آيا سابقه تدريس دبیخران در تصخحیح اوراق انشخايي مخؤثر اسخت؟ در
بررسی انجا ل.ه نتایج نشان داد ،در متوسط نموره برگوههوای امتحوانی درسهوای تواریخ،
هن.سه و ادبیات فارسی به تفکیا ،برحسب سابقه ت.ریس دبیران تفواوت مهنواداری واوود
ن.ارد درنتیجه سابقه ت.ریس دبیران در تصحیح اوراق تأثیرگذار نیست
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سؤال  .5آيا مرتبط يا غیر مرتبط بودن رشته تحصیلي دبیران در تصخحیح اوراق

انشايي مؤثر است؟ در بررسی سؤال  5نمره بهدستآم.ه اش تصحیح برگههای امتحوانی بوه
تفکیا درسهای تاریخ ،هن.سه برحسب رلته تحصیلی دبیران تفواوت مهنواداری مشواه.ه
نش .اما در درس ادبیات فارسی تفاوت مهنادار بوه دسوت آمو.؛ بنوابرای یافتوههوا نشوان داد
مرتبط بودن رلته تحصیلی دبیوران در درس ادبیوات فارسوی مویتوانو .تصوحیح برگوههوا را
تحت تأثیر ارار ده.
سؤال  .6آيا جنسیت دانشآموزان در تصحیح اوراق انشايي توسط دبیران مؤثر

است؟ نتایج بهدستآم.ه در سوؤال  6نشوان داد کوه در دو درس تواریخ و هن.سوه انسویت
دانشآموشان مؤثر بوده اما در درس ادبیات فارسی تأثیرگذار نیست
سؤال  .7آيا در میزان سختگیری دبیخران در نرخرد دادن بخه اوراق امتحخاني

تفاوت وجود دارد؟ بر اساس نتایج بهدستآمو.ه تفاضول بوی مینویم نمورات و مواک یم
نموورات نشوان داد ،بهضووی اش دبیووران در تصووحیح برگووههووای امتحووانی سوواتگیرانه و بهضووی
سهلگیرانه عمل میکنن.؛ بنابرای سوای لاصوی در تصوحیح برگوههوای تشوریحی توأثیر
میگذارد

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر بر اساس اعاعاتی که در باوش توصویفی آن اش اموعآوری و تج یوه و
تحلیل دادهها به دست آم ،.عاملهای دخیل در چگونگی نحوه تصحیح برگههای امتحوانی
مورد توصویف اورار گرفوت در بحوب مربووط بوه دخایوت دادن هلوط امایوی در تصوحیح
برگههای امتحانی اکثر دبیران ای عامل را خیلی ک م.نظر اراردادن .همچنی دبیران عامل
مربوط به خوشخط بودن و خوانا بودن را در ح .متوسط مورد تواه اورار داده و بوه میو ان
خیلی ک ه به عامل نولت بهعور دای عی کتا تواه دالوتن .مواک رسوان.ن مفهوو
نی به می ان خیلی شیاد مورد تواه دبیران ارار گرفته است در مورد اینکه دبیوران اعتقواد بوه
هیروااهی بودن نمرات باالتر اش  15دارن ،.اکثریت دبیران به ایو مواک در حو .کو تواوه
نشان دادن.
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در باش استنباعی بنا بر تج یه و تحلیل اعاعات بهدسوتآمو.ه اش تحقیو در پاسوخ بوه
سؤال  ،1که آیا بی دبیران در تصحیح اوراق انشایی بر اساس ترتیب برگهها تفواوت واوود
داردا همانعور که در ا.ول آم.ه است ،سؤال پژوهشوی مربووط بوه درس تواریخ بوا %95
اعمینان مهنادار میبال .ای به آن مهناست که ترتیب برگوههوای امتحوانی درس تواریخ در
تصحیح آن تأثیر دارد؛ اما با تواه به بررسیهای انجوا گرفتوه در دروس هن.سوه و ادبیوات
فارسی ،ای عامل در تصحیح نقش ن.ارد بوا تواوه بوه سوؤال موورد بررسوی تحقیقواتی کوه
نابوت در سال 2006؛ مایر ،ریچ و ک.ی در سال 2006؛ فای در سال  1982و نی گنجوی در
سال  1367انجا دادهان ،.تأییو .کوردهانو .کوه بوی ارشلویا هوا در تصوحیح اوراق انشوایی
تفاوت واود دارد ای نتایج با اسمت اول سؤال یا پژوهش یهنی بررسی سؤال مووردنظر
در درس تاریخ درشمینه تفاوت بی ارشلیا ها در تصحیح اوراق همسو بهدستآم.ه است،
یذا درشمینه تصحیح برگههای امتحانی بر اساس ترتیب اوراق نی در هر سه درس ،تحقیقاتی
که همسو بالن .به دست نیام.ه است ،اما در تحقیقی کوه بونیوول در سوال  1965انجوا داده
اسووت بووه ای و نتیجووه دسووتیافتووه اسووت کووه اثوور نظ و تصووحیح اوراق نشووان موویدهوو .کووه
ارشلیا هایی که با نظ مسوتقی کوار کوردهانو ،.مثول آنهوایی کوه بوا نظو مهکووس کوار
کردهان ،.اوراای را که اول تصحیح مینماین ،.نمره بیشتری میدهنو .و اورااوی را کوه بهو.اً
تصحیح مینماین .نمره کمتری میدهن.
ای موضوج با نتیجه یافتهها در سؤال موردنظر در هر سه درس همسوویی نو.ارد بوهویوژه
که در درس تاریخ نتیجه کاماً عکس ای حایت بهدستآم.ه است لای .بتوان چنی نتیجه
گرفت که در ای تحقی ک بودن ته.اد برگهها و سؤالها باعب گردی.ه که ای عامول اثور
خود را بهعور م لو نشان ن.ه .و درنتیجه تحقی بهدرسوتی ظواهر نشوود بهواوه ،در ایو
شمینه لای .نوج درس نی بتوان .بهعنوان یکی اش عوامل تأثیرگذار درنظر گرفته لود
در پاسخ به سؤال  2تحقی که آیا در تصحیح اوراق انشایی بی دبیران دو انس تفواوت
واود داردا همانعور که در ا.اول نشان داده ل ،.سوؤال پژوهشوی در سوه درس تواریخ،
هن.سه و ادبیات فارسی ،مهنادار به دست نیام .اگرچه پژوهشی که واوود تفواوت یوا عو.
تفاوت را در انسیت دبیران اهت تصحیح اوراق نشان ده ،.یافت نش.ه اسوت؛ اموا در ایو
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خصوص با تواه به نتایج بهدستآم.ه در مورد سؤال پژوهشی مبنی بر واود عو .تفواوت
برحسووب انسوویت دبیووران در تصووحیح اوراق امتحووانی موویتوووان اسووتنباط کوورد کووه اگرچووه
تفاوتهایی اش نظر ویژگیهای روانوی ممکو اسوت بوی شن و مورد در محویطهوای لوغلی
یکسان واود دالته بال .که دبیری نی یکی اش مشاهلی است که ممک است تفواوتهوا در
آن نمود پی.ا کن ،.اما با تواه به نتیجه بهدستآم.ه دییلی را که میتوان بورای آن اراهوه داد
ای است که احتماالً واود دستورایهملهای یکسان که در تصوحیح کوردن اوراق امتحوانی
مورد استفاده ارار میگیرد و نی در اختیار دالت بار بن.ی سؤالها باعب میلود که عامول
انسیت تحت تأثیر ارار گرفته و اش دخایت ای عامل در تصحیح اوراق الوگیری بوه عمول
آورد الش به ذکر است که مهنادار نش.ن ای سؤال در درس تاریخ ،عاوه بر دالیول فووق،
میتوان .به دییل پایی بودن حج نمونه نی رخداده بال.
در پاسخ به سؤال  3تحقی نی که آیا نووج مو.رک تحصویلی دبیوران در تصوحیح اوراق
انشایی تأثیرگذار اسوتا تفواوت مهنواداری در هور سوه درس موورد تحقیو مشواه.ه نشو،.
بنابرای ای یافته همان گونه که گنجی در سوال  1367اش تحقیقوی کوه نوواشه و کواورنی در
سال  1975انجا دادهان .نا برده است ،همسو میبال .یذا بر اساس آن و بوا تواوه بوه نتیجوه
بهدستآم.ه اش سؤال پژوهشی میتوان ادعا کرد دبیران با تواه بوه مو.رک تحصویلی خوود
میتوانن .نق هنظرهای مشترکی دالته بالن ،.به ای ترتیب که آنچه را که کسب م.رک بوه
یا فرد یاد میده .دبیر دیگر ممک است با کسب تجار خود و در عی ساییان تو.ریس
فرابگیرد
سؤال  4تحقی در ای خصوص م رحل.ه بود که آیا سابقه ت.ریس دبیران در تصوحیح
اوراق انشایی مؤثر استا بر اساس نتایج بهدستآم.ه در هور سوه درس اخوتاف مهنواداری
مشاه.ه نش .اگرچه تحقیقی که بهعورمستقی ای سؤال پژوهشی را تأیی .کن ،.یافوت نشو.
اما یافتههای حاصل اش ای سؤال با یافتههای پژوهشی که مارخوا در سوال  1976انجوا داده
است ،مبنی بر اینکه عواملی مانن .ویژگی لاصیتی ،س  ،تجربه ،س وح ذهنی ،رتبه مهلمان
و همچنی لاصیت هویچکو.ا در میو ان نموره دادن دخیول نمویبالون ،.هماهنو

اسوت

بنابرای سابقه ت.ریس ه چون به نووعی بوا سو و میو ان تجربوه در ارتبواط مویبالو .پوس
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میتوان نتیجه گرفت که احتمال دارد سابقه ت.ریس ه تأثیر چنو.انی در میو ان نموره دادن
ن.الته بال.
همچنی نتایج تحقی در مورد سؤال  5که آیا مرتبط یا هیر مرتبط بودن رلوته تحصویلی
دبیران در تصحیح اوراق انشایی مؤثر استا نشوان داد در دو درس تواریخ ،هن.سوه تفواوت
مهناداری واود ن.ارد؛ اما در درس ادبیات فارسی مرتبط یا هیر مرتبط بودن رلته تحصویلی
دبیران در تصحیح مؤثر است لای .بتوان گفت :درس ادبیات فارسی دامنه گسوتردهتوری اش
مهانی و مفاهی را اهت پاساگویی دانشآموشان به سؤاالت بر مبنای اسوتنباط هور یوا اش
آنها در برمیگیرد و به همی علت است که باواود اراهه پاسخ صوحیح سوؤاالت بوهعنووان
کلی .به دبیران باش ه مرتبط بودن رلته تحصیلی میتوان .تأثیرگذار بال.
در مورد سؤال  6ه که آیوا انسویت دانوشآمووشان در نحووه تصوحیح اوراق امتحوانی
توسط دبیران تأثیرگذار اسوتا نتوایج حواکی اش آن بوود کوه در دو درس تواریخ و هن.سوه
انسیت دانشآموشان مؤثر بوده اما در درس ادبیات فارسی چنی نیست اگرچه تحقیقی که
بهعور مستقی ای موضوج را مورد بررسی ارار ده .یافت نش .اما در تحقیقوی کوه در سوال
 1986توسط چس انجا ل.ه است ،به متغیر انسیت نی پرداخته ل.ه است در ای تحقیو ،
ای فرضیه مورد بررسی ارار گرفت که تصحیح کنن.گان یا انشا نسبت به یوا متغیور بور
حسب متغیرهای دیگر واکنش نشان میدهن ،.به ای مهنی که خواننو.گان ممکو اسوت در
برابر ب.خ ی دانشآموشان انس مذکر نسبت به دانشآموشان انس مؤنب مقاو تر بالن.
در پاسخ به سؤال  7تحقی نی که آیا در میو ان سواتگیوری دبیوران در نموره دادن بوه
اوراق امتحانی تفاوت واود داردا همانعور که او.اول نشوان مویدهنو ،.تفاضول متوسوط
نمرات تصحیح ل.ه هر  5برگه امتحانی در دروس تواریخ ،هن.سوه و ادبیوات فارسوی نشوان
میدهن ،.سای لاصی در تصحیح برگههای تشوریحی توأثیر مویگوذارد و ایو موورد در
درس ادبیات فارسی بیشتر نمود پی.ا کرده است در ای راستا در بررسیهایی که گنجوی در
سال  1367انجا داده است به ای نتیجه رسی.ه اسوت کوه اوای تردیو .بواای نمویمانو .کوه
ارشلیا ها در تصحیح اوراق داوعلبان تفاوتهای فوردی هیور اابول اهموار دارنو .و ایو
تفاوتها مستقل اش محتوی وراه مورد ارشلیابی است به ای مهنوا کوه چوون محتووی وراوه
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برای همه ارشلیا ها یکسان بوده؛ بنابرای میتوان گفت که اثر آن خنثی لو.ه اسوت تنهوا
عاملی که در تصحیح اوراق فرق میکرده ،خود ارشلیا ها بودهان .یوذا در تحقیو حاضور
نی با تواه بوه اینکوه چنوی لورای ی رعایوت گردیو.ه اسوت ،مویتووان بوه چنوی نتیجوهای
دستیافت
لای .یکی اش مه تری باشهای یا پوژوهش ،دسوتاوردهای حاصوله بورای تحقیقوات
به.ی و در کل اراهه راهکارهایی علمی و عملی برای انجا هرچه بهتر آنهوا بالو .بور ایو
اساس پیشنهاد میلود درشمینه عوامل تأثیرگذار بر تصحیح سؤاالت امتحانوات نهوایی سوال
سو متوس ه ،پژوهشهایی به عمل آی .اشنظر اارایوی نیو پیشونهاد مویلوود در برگو اری
امتحانها (بهخصوص در درسهای مفهومی مانن .هن.سه ،ریاضیات و

بهاای اسوتفاده اش

سؤالهای تشریحی انواج ترکیبی سؤاالت مورداستفاده ارار گیورد تحقیو دیگوری در ایو
شمینه بر روی دروس دیگر و با نمونههایی در حج وسیعتر انجا لود
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