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 چکیده
م ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی تجزیه و تحلیل سئواالت سه گروه آزمایشی علو هدف پژوهش حاضر

گطروه نوونطه بطا اسط  اده از روش      تحلیلطی،  -بر اساس سطوو  نطخای ی بلطوم بطود  در ایطل مواوصطه تو طی ی       

ی مورد نیطاز از محطل اعاعطات مو طود در سطازماش سطخجش       هادادهیری هدفوخد ان خاب نده است  گنوونه

هطای  هر یک از گطروه  ن ر از داوعلبیل 011 خامهسخنده است  بدیل ترتیب که پا گردآوریآموزش کشور 

یشطی  آزمای هطا گطروه ن طر برتطر    011 ودر کخکور سراسری نرکت دان خد و  ز 0931 سال که در آموزنی

بطا اسط  اده از آزمطوش یطی دو و      هطا دادهریاضی، تجربی و علوم انسانی بودند به عخواش نوونه ان خاب نطدند   

در هطر   011تطا   0ی هارتبهن ایج پژوهش نشاش داد که در بیل   گرفتقرار  ویلکاکسوش مورد تجزیه و تحلیل

  ی  حیح مخ لف نخای ی بلوم در سه گروه آزمایشی دیده نشد هاپاسخسه گروه آزمایشی ت اوتی در 

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

ی گسط رده، انسطاش   هاپژوهشانجام  امکاشی و علوی ابزارهای و بشرنش ی داتوسصهیل دوه ب

یش بط یری از آش گبهرهی برایجاد بس ر مخاسب اضرورت  کهیدی نده است  دوارد عر ه 

را  کشطور ی هطر  آموزنط هطای  یطت فصاویل بسط ر،  ایجاد انود  در  هت یماز گذن ه احساس 

، بطه نقطل   0390، 0و هرمل کافولنست )ی ر دادی نسل براگذاری یک نسل یهسرماتواش یم

ی طر  دی است  بطه عبطارت   انسانگذاری، توسصه یهسرمایل ای ا ل(  هدف 0932از بازرگاش، 

ی نظطام  عرفط های بطاوقوه انسطاش اسطت  از    ییتوانای و آگاهی رند آموزنهای یتفصاوهدف 

نسطبت را در   یلبطاالتر یجاد نطده در آش،  ای و مشاغل انسانیروی ناز نظر  کشوری هر آموزن

ی ر، از نظر تواس با افراد  امصه، نظطام  دی دارد  از عرف دوو ی هادس  اهها و یاش سازماشم

ی تطو ه تصداد قابل  کهی عوریزاش تواس و ارتباط بریوردار است  به میل باالتری از آموزن

ی بطا  ونحط ی بطه  آموزنیبانی نظام پش به عخواش یادگیرنده، یاددهخده و یدمات  کشوراز افراد 

 دارند   سروکاریادگیری  -های یاددهییتفصاو

یخی را برعهطده دارد، الزم اسطت در   سطخ  یار بسط ی طه  وظی آموزنط نظام  کهیل ابا تو ه به 

هطایی  یوهنط   یکطی از  نطود ها اس  اده یوهنیل ترمولوبهای آش، از یتفصاوی ا رای و عراح

ی علوط ی هطا آزمطوش ، اس  اده از دکریم تخظی را آموزنهای یتفصاوتواش یمآش  کوکبه  که

بانطد  بطه    کشطور ی فخطاور ی تحقط  اهطداف توسطصه علطوم و     راس اید در بایل اس  اده ااست  

یسطر نطود  در نظطام    می آموزنط یم مخطاب  و عطداوت   تقسط  نطکل یل تطر مولوبید به بای عبارت

ش آمطوز  مؤسسطات و  هطا دانش اهی ورود به برای علوی هاآزموشما ساالنه،  کشوری آموزن

آموزاش یلی دانشتحصی و اک سابدانش  کهی است آزمونیل آزموش، انود  یمی برگزار عاو

ی بططر مططروردهطد   یمططهططا مطورد سططخجش قطرار   ی ورود بططه دانشط اه بطرا را در رنط ه مربوعططه  

دهخطده رنطد   ، نشطاش تطاکخوش از اب طدا   کشوری هادانش اهیرش افراد در پذی تقاضا و هاآماره

ی مو طود  نابرابرعلت باند  بهیم کشوری در عاویات تحصیاش ورود به م قاضیخده فزایار بس

تطر و  یرقطاب   روز بطه هطا روز  یرش، ان خاب داوعلباش ورود بطه دانشط اه  پذدر نسبت تقاضا به 

هطا را  طزو   ی دانشط اه ورودی هطا آزمطوش تطواش  یمط  کطه ی عطور  بطه تطر نطده اسطت،    حساس

                                                           
1. Kaufman and Herman 
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یرقابل اغواض غی داوعلباش نغلیلی و تحصیخده آیر آش بر تأث کهبرنورد  0یریوی هاآزموش

 است   

امروزه نظام آموزش عاوی در دنیا، به ویژه پس از مور  نطدش نقطش و  ای طاه سطرمایه     

یل مسطائل کشطورها بطه ویطژه     تطر مهطم انسانی در پیشبرد اهداف توسصه و رند اق صطادی، بطه   

آش بطر توسطصه    تطأثیر م و نقش و  ای اه ایل نظطا  کشورهای در حال توسصه تبدیل نده است 

ای ای ایل نقش در گرو فرایخدهای مخ ل ی است که از  وله   امصه بر کسی پونیده نیست 

آش، فرایخدهای آموزش، پژوهش و پذیرش دانشجو به عخواش مش ریاش ا طلی نظطام آمطوزش    

از مباحث  هاآشعاوی است  از ایل رو چ ون ی پذیرش دانشجو و فرایخد گزیخش و سخجش 

 ی نظام آموزنی دنیاست ا ل

در کشور ما به دویل میزاش باالی تقاضای آمطوزش عطاوی و عرضطه محطدود آش، آزمطوش      

یل ریداد آموزنی) بلکه چاوش آموزنی( کشور تبدیل نطده  ترمهمبه  هادانش اهسراسری 

است؛ ریدادی که در آش حجم وسطیصی از نیروهطای انسطانی درگیطر هسط خد و رو  و رواش      

هطای  یبآسط فطراد  امصطه، هزیخطه و مخطاب  بسطیاری را بطه یطود ای صطا  داده و         بسیاری از ا

ی ا طلی  هطا چطاوش اق صادی را مو طب نطده و از   و  فرهخ ی، آموزنی -مخ لف ا  واعی

  (0990کشور مور  نده است)قلی پور و هوکاراش، 

یططیل سرنونططت تص( در 0990سططال )کططارداش،  01ای حططدود یشططیخهپی بططا سراسططرآزمططوش 

ی نطوع بطه   ی و ا طرا عراحی دان ه است و از نظر اساسی نقش عاواش ورود به آموزش داوعلب

و مطا    2هخجار مر ط  »ی هاعبقهها را به تواش آش را مخحصر به فرد دانست  اگر آزموشیم

یطده  گز»، «یطر یوو کو طر   0یطر یو»، 0«یطاس کوچطک  مقو در  0یطاس بطزر   مقدر »، 9«مر  

یم، آزمططوش کخط یم تقسط 2«یرونططیبو  0یدرونط »و « یاوقطه مخی و ملطط»، 9«و سطای ه پاسطخ   7پاسطخ 

                                                           
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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یطاس  مقی هخجار مر ط ، در  آزمونتواش یمی را عاوها و مؤسسات آموزش ی دانش اهسراسر

ی آش سطخجش دانطش   ا طل یرونطی دانسطت کطه هطدف     بی و ملط یطده پاسطخ،   گزیر، یوی ، وس

آمطوزش   راکطز میل در تحصط ی ادامط   بطرا یخش آناش گزی داوعلباش ورود به دانش اه و ورود

ی، بطه عطور مخ لطف و طود دارد امطا در      آموزنط ی هانظام اکثرها در یل آزموشای است  عاو

ی برگطزار  سراسطر و  م ورکطز یل و ژاپل به  طورت  چ، پاکس اشیه، ترکمانخد  کشورهای بری

 ( 2110، 9ییکزونود )یم

ارت یی و نظط پاسطخ و ی بطرا ی ابطزار ی  را وسیاس مقی در هاآزموشی پژوهش راش، بری

یری تصطو توانطد  یمط ها یل آزموشادانخد و مص قدند نورات حا ل از یمی آموزنی هانظامبر 

ی بریط (  در مقابل، 2117، 4یلی مدارس به دست دهد )هارولتحصیشرفت پاز وض  مو ود 

کخخد یمی دارد و اس دالل آموزنی هانظامی بر نامولوبها اثرهای یل آزموشای ر مص قدند، د

یطر در  درگی افطراد  برای مخ تواند تبصات یمها یج آزموشن ات و اس  اده نابجا از یر نادرست س

یل واوطد گیطراش و  یمتصطو آموزاش، مصلواش، ی، به یصو  دانشآموزنسوو  مخ لف نظام 

ی  وارد نده اسطت امطا   وسیاس مقیادی به آزمودش در زی ان قادهایخکه ادان ه باند  با و ود 

آمطوزاش،  ی دانطش بطرا ی مثب ط یحطات  تلویطرد  گد اسط  اده قطرار   ی به  ورت اثربخش موروق 

 (  2112، 0یل دارد )اس چرواودگیراش و یمتصویراش، مدمصلواش، 

با تو ه به آنچه گ  ه ند و ایطل کطه کخکطور سراسطری بطه عخطواش محلطی بطرای بررسطی          

موزش کشور در راهیابی دانش آموزاش فارغ او حصطیل از آمطوزش و پطرورش بطه     آوضصیت 

ی هطا گطروه انش اه در کشور ما از اهویطت یا طی بریطوردار اسطت  بطرای ایطل مخظطور از        د

ی دانشط اهی ،  هارن هآموزنی مخ لف در ایل آزموش نرکت کرده و در نهایت با ان خاب 

زنخد  به هرحال در بریی مواقط  عطاوه بطر    یمداوعلباش آیخده نغلی و پژوهشی یود را رقم 

ی آموزنی دانش اهی ، از نورات آزموش برای مقا طد دی طری   هایطمحتوزی  داوعلباش در 

                                                                                                                                        
1. internal 

2. external 

3. Zwick, B 

4. Hurlen 

5. Stecher 
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زهطای یطا  توسطط بخیطاد     یاام یادهطای دانشطجویی و یطا اعوطال     اووپاز  وله ان خاب ن رات 

نود که آیا یماز اهویت یا ی بریوردار  سؤالنود  حال پاسخ به ایل یماس  اده نخب اش 

یشی مخ لف ، ت طاوت و طود داردآ آیطا    ی آزماهاگروهبیل نورات ن رات برتر داوعلباش در 

توانطد  یمط  ،یل رتبطه گردیطده اسطت   ینورات کسب نده در سه گروه آزمایشی که مخجر به تص

مبخایی برای مقایسه بیل داوعلباش برتر در سه گروه آزمایشی قرار گیرد  برای پاسطخ بطه ایطل    

قایسه بیل کلیطه نوطرات   آزموش را هخجار کرد تا ب واش به مبخایی برای م سؤاالتبایس ی  سؤال

 تراز نده در سه گروه آزمایشی دست یافت 

 روش

زیطرا پژوهشط ر    ؛تحلیلطی اسطت  ط یک مواوصه تو ی ی  پژوهشایل مواوصه از نظر نوع روش 

  در ایطل  دیل و تصرف مورد مقایسطه قطرار دهطد   قصد دارد آنچه را که مو ود است بدوش 

بررسطی  بطه   نطده اسطت  رت ب یطرد سطصی   ش ایخکه در م غیرها دس کاری  طو وپژوهش نیز بد

های آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربطی و علطوم انسطانی    ای اف نورات ن رات برتر گروه

  پردای ه نود بر اساس سوو  نخای ی بلوم 0931در کخکور سراسری 

 یآمار جامعه

یشطی  آزمای هطا گطروه کخخطدگاش در  به مخظور دس یابی به اهداف پژوهش از نوطرات نطرکت  

 امصه مطورد   که اس  اده نده است 0931ی کخکورسراسردر ضی، تجربی و علوم انسانی ریا

یطری هدفوخطد   گنوونطه گروه نوونه در ایل پژوهش بطا اسط  اده از روش     تحقی  بودندمواوصه 

ی مطورد نیطاز از محطل اعاعططات مو طود در سطازماش سططخجش      هططادادهان خطاب نطده اسطت     

در  0931ن ر از داوعلبیل کطه در   011رتیب که پاسخ آموزش کشور تهیه نده است  بدیل ت

ی هطا گطروه ن طر برتطر    011پاسخ دادنطد و  طز    هاسؤالکخکور سراسری نرکت دان خد و به 

یشی علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی بودند به عخواش نوونه ان خاب ندند  اوب ه آزما

تایی  011ی هادس هاگانه به  ورت ن ر برتر در هر گروه آزمایشی به عور  د 0111نورات 

تطا   010ی هطا رتبطه سپس  011تا  0ی هارتبهبدیل  ورت که اب دا   مورد بررسی قرار گرفت

   0111تا  310ی هارتبهو به هویل  ورت تا  211
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سطخجش و انطدازه گیطری و علطوم      هطای رن هدر ایل پژوهش گروه مخ خبی از  احب نظراش 

و سطططخجش  تکخووطططوژی آموزنطططی، مطططدیریت آموزنطططی نخاسطططی تربی طططی،رواشتربی طططی) 

 لسطه ای در زمیخطه ارزیطابی     9( ان خطاب و پطس از گذرانطدش دوره آموزنطی      گیریواندازه

های کخکور تصییل ندند  پطس از  سوو  مخ لف نخای ی نظریه بلوم، به عخواش ارزیاب سؤال

های پژوهش مورد های یی دو و ویلکاکسوش برای آزموش سؤال، آزموشهادادهآوری  و 

 اس  اده قرار گرفت 

 هایافته

پطژوهش از آزمطوش یطی دو و ویلکاکسطوش اسط  اده       هطای سؤالدر ایل قسوت برای بررسی 

 نده است   

آیا بیل تصداد سئواالت درسطوو  مخ لطف نطخای ی آزمطوش کخکطور سراسطری        ال اول:سؤ

 ی ت اوت و ود داردآدر سه گروه آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسان0931

 . درصد سئواالت در هر سطح شناختی به تفکیک دروس گروه آزمایشی علوم ریاضی1جدول 

 مواد ام حانی
 سوو  نخای ی

 تحلیل کاربس ل فهویدش دانش
می

وو
ع

 
 25 0 46 29 زباش و ادبیات فارسی

 28 12 48 12 زباش عربی

 0 0 68 32 فرهخگ ومصارف اسامی

 28 32 32 8 زباش ان لیسی

 20 11 48 20 مجووع دروس عوومی

 ی
صا

ی 
ا

 

 30 67 4 0 ریاضیات

 27 56 4 13 فیزیک

 40 11 37 11 نیوی

 31 49 13 7 مجووع دروس ای صا ی

 27 33 28 13 مجووع عوومی و ای صا ی

 دول فوق در طد سطئواالت را در هطر سطوح از سطوو  نطخای ی بلطوم را بطه ت کیطک          

عطور کطه   دهد  هوطاش یمای صا ی در گروه آزمایشی علوم ریاضی نشاش دروس عوومی و 

در د سطئواالت   21نود در دروس عوومی در گروه آزمایشی علوم ریاضی از یممشاهده 
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در طد در   21در د در سوح کاربس ل و  00در د در سوح فهویدش،  09در سوح دانش، 

بانطد از  یمط دیل  طورت  سوح تحلیل است  ترکیب سئواالت در دروس ای صا طی نیطز بط   

 03در طد در سطوح فهویطدش،     09در د در سوح دانش،  7سئوال ای صا ی  090مجووع 

 در د در سوح تحلیل است  90در د در سوح کاربس ل و 

 د سئواالت در سطوح مختلف شناختی. نتایج آزمون خی دو برای بررسی تفاوت تعدا2جدول 

 سوح مصخاداری در ه آزادی مقدار یی دو 

 00 1 0 90 0 وس عوومیدر

 110 1 0 3 02 دروس ای صا ی

برای بررسی ایل سطئوال از آزمطوش یطی دو اسط  اده نطد کطه ن طایج آش در  طدول بطاال          

 گ تتواش یم ،بر عب  سوح مصخاداری که از آزموش یی دو به دست آمده  نودیممشاهده 

کخکطور سراسطری    که در دروس عوومی تصداد سئواالت در سوو  مخ لف نخای ی آزموش

در سه گروه آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی ت اوت مصخادار و ود 0931

ووی در دروس ای صا ی ت اوت تصداد سئواالت در سوو  مخ لف نخای ی در سطه   ؛ندارد

گروه آزمایشی مصخادار است  که در ادامه برای بررسی ایطل ت طاوت مصخطادار در هطر یطک از      

 زموش یی دو گرف ه ند آی سوو  نخای 

: آیا بیل تصداد سئواالت  حیح پاسخ داده نده در گروه آزمایشطی ریاضطی بطه    دومال سؤ

 ت کیک دروس عوومی و ای صا ی در بیل دی راش و پسراش ت اوت و ود داردآ

 صحیح پاسخ داده شده. نتایج آزمون خی دو برای بررسی تفاوت تعداد سئواالت 3جدول 

 سوح مصخاداری در ه آزادی مقدار یی دو  یسوو  نخای دروس

می
وو

ع
 

 91 1 0 10 1 دانش

 99 1 0 12 1 فهویدش

 99 1 0 12 1 کاربس ل

 90 1 0 19 1 تحلیل

 ی
صا

ی 
ا

 

 11 0 0 11 1 دانش

 90 1 0 10 1 فهویدش

 97 1 0 19 1 کاربس ل

 97 1 0 19 1 تحلیل
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 گططروههوچخططیل ای صا ططی در دهططد کططه در دروس عوططومی و یمطط ططدول فططوق نشططاش 

آزمایشططی علططوم ریاضططی در مجوططوع چططه در دروس عوططومی و چططه در دروس ای صا ططی  

پاسطخ  طحیح بطه سطئواالت هریطک از سطوو  نطخای ی در بطیل         دادش ت اوت مصخطاداری در  

در دروس عوطومی   0931دی راش و پسراش و ود ندارد  به عبارتی در آزموش سراسری سال 

شی ریاضی در هریک از سوو  نخای ی بلوم عولکطرد دی طراش و   و ای صا ی گروه آزمای

 پسراش مشابه است 

آیا بیل تصداد سئواالت  حیح پاسخ داده نده در گروه آزمایشطی تجربطی بطه     :سومال سؤ

 ت کیک دروس عوومی و ای صا ی در بیل دی راش و پسراش ت اوت و ود داردآ

 یک دروس گروه آزمایشی علوم تجربی. درصد سئواالت در هر سطح شناختی به تفک4جدول 

 مواد ام حانی
 سوو  نخای ی

 تحلیل کاربس ل فهویدش دانش

می
وو

ع
 

 92 1 90 92 زباش و ادبیات فارسی
 92 9 09 02 زباش عربی

 1 1 91 21 فرهخگ ومصارف اسامی
 29 9 09 00 زباش ان لیسی

 29 0 09 21 مجووع دروس عوومی
 ی

صا
ی 
ا

 
 0 9 21 09 نخاسییلزم

 21 77 1 9 ریاضی
 0 9 9 79 نخاسییستز

 9 99 01 9 فیزیک
 01 29 29 00 نیوی

 00 90 02 97 مجووع دروس ای صا ی
 90 20 27 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    

عطور کطه مشطاهده    دهد  هواشیمتجربی نشاش لوم گروه آزمایشی ععوومی و ای صا ی در 

 21سطئوال،   011تجربطی، از مجوطوع   گطروه آزمایشطی علطوم    در  نود در دروس عوومییم

در د در سوح کاربس ل  00در د در سوح فهویدش،  09در د سئواالت در سوح دانش، 
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در ططد در سططوح تحلیططل اسططت  ترکیططب سططئواالت در دروس ای صا ططی نیططز بططدیل   29و 

در طد   02در د در سطوح دانطش،    97سئوال ای صا ی،  071باند از مجووع یمت  ور

 در د در سوح تحلیل است  00در د در سوح کاربس ل و  90در سوح فهویدش، 

 صحیح پاسخ داده شده. نتایج آزمون خی دو برای بررسی تفاوت تعداد سئواالت 5جدول 

 اداریسوح مصخ در ه آزادی مقدار یی دو سوو  نخای ی دروس

می
وو

ع
 

 11 0 0 11 1 دانش

 30 1 0 110 1 فهویدش

 90 1 0 19 1 کاربس ل

 11 0 0 11 1 تحلیل

 ی
صا

ی 
ا

 

 30 1 0 117 1 دانش

 90 1 0 19 1 فهویدش

 79 1 0 02 1 کاربس ل

 70 1 0 13 1 تحلیل

 گططروهدهططد کططه در دروس عوططومی و هوچخططیل ای صا ططی در یمطط ططدول فططوق نشططاش 

علوم تجربی در مجووع چه در دروس عوومی و چه در دروس ای صا ی ت اوت آزمایشی 

پاسخ  حیح به سئواالت هریطک از سطوو  نطخای ی در بطیل دی طراش و      دادش مصخاداری در 

در دروس عوططومی و  0931پسططراش و ططود نططدارد  بططه عبططارتی در آزمططوش سراسططری سططال   

بلطوم عولکطرد دی طراش و     ای صا ی گروه آزمایشی تجربی در هریک از سطوو  نطخای ی  

 پسراش مشابه است 

: آیا بیل تصداد سئواالت  حیح پاسخ داده نده در گطروه آزمایشطی انسطانی    چهارمسئوال 

 به ت کیک دروس عوومی و ای صا ی در بیل دی راش و پسراش ت اوت و ود داردآ
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 ه شدهصحیح پاسخ داد. نتایج آزمون خی دو برای بررسی تفاوت تعداد سئواالت 6جدول 

 سوح مصخاداری در ه آزادی مقدار یی دو سوو  نخای ی دروس

می
وو

ع
 

 11 0 0 11 1 دانش

 39 1 0 119 1 فهویدش

 79 1 0 00 1 کاربس ل

 77 1 0 19 1 تحلیل

 ی
صا

ی 
ا

 

 39 1 0 117 1 دانش

 39 1 0 117 1 فهویدش

 90 1 0 19 1 کاربس ل

 32 1 0 10 1 تحلیل

 گططروهدهططد کططه در دروس عوططومی و هوچخططیل ای صا ططی در یمطط ططدول فططوق نشططاش 

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      

ومی و در دروس عوطط 0931پسططراش و ططود نططدارد  بططه عبططارتی در آزمططوش سراسططری سططال   

ای صا ی گروه آزمایشی انسانی در هریطک از سطوو  نطخای ی بلطوم عولکطرد دی طراش و       

 پسراش مشابه است 

ن ر اول کخکور در سه گروه آزمایشی قبطل و بصطد از نوطره دادش     011آیا بیل  :پنجمسئوال 

 بر اساس سوو  نخای ی بلوم ت اوت و ود داردآ

قبل و بعد از نمره دهی بر اساس سطوح  هارتبهی تفاوت . نتایج آزمون ویلکاکسون برای بررس7جدول 

 شناختی بلوم

 سوح مصخاداری zمقدار آماره  هارتبهمیان یل  گروه آزمایشی

 7 09 قبل ریاضی
0 93- 1 19 

 0 00 بصد

 0 00 قبل تجربی
1 72- 1 29 

 0 00 بصد

 0 00 قبل انسانی
0 70- 1 10 

 3 02 بصد
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قبل و بصد از نوره دهطی بطر اسطاس     هارتبهکاکسوش برای بررسی ت اوت ن ایج آزموش ویل

دهد در رنط ه ریاضطی و انسطانی قبطل و بصطد از نوطره دادش بطر        یمسوو  نخای ی بلوم نشاش 

ن ر برتر ایل دو گروه آزمایشی ت اوت و طود دارد    011اساس سوو  نخای ی بلوم در بیل 

ر اساس سوو  نخای ی بلوم رتبه تصداد قابل تو هی بدیل مصخا که با وزش دادش به سئواالت ب

نود  ووی در یصو  رن ه تجربی ت طاوت مصخطاداری مشطاهده    یماز نرکت کخخدگاش به ر 

 نود ینو

 گیریبحث و نتیجه

های پژوهش که بر عب  سوح مصخاداری که از آزموش یی دو به دسطت  در یصو  پرسش

دروس عوطومی تصطداد سطئواالت در سطوو       تطواش اسط خباط کطرد کطه در    یمط گونه یلاآمده 

در سه گروه آزمایشی علطوم ریاضطی، علطوم    0931مخ لف نخای ی آزموش کخکور سراسری 

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 

آزمایشطی علطوم ریاضطی در مجوطوع      گروهوس عوومی و ای صا ی در در درهوچخیل 

 طحیح  دادش چه در دروس عوومی و چه در دروس ای صا ی ت اوت مصخاداری در پاسطخ  

به سئواالت هریک از سوو  نخای ی در بیل دی راش و پسراش و طود نطدارد  بطه عبطارتی در     

زمایشطی ریاضطی در   در دروس عوطومی و ای صا طی گطروه آ    0931آزموش سراسری سطال  

 هریک از سوو  نخای ی بلوم عولکرد دی راش و پسراش مشابه است 

آزمایشطی علطوم تجربطی در مجوطوع      گروهدر دروس عوومی و هوچخیل ای صا ی در 

پاسطخ  طحیح   دادش چه در دروس عوومی و چه در دروس ای صا ی ت اوت مصخاداری در 

و پسراش و طود نطدارد  بطه عبطارتی در      به سئواالت هریک از سوو  نخای ی در بیل دی راش

در دروس عوطومی و ای صا طی گطروه آزمایشطی تجربطی در       0931آزموش سراسری سطال  

هریک از سوو  نخای ی بلوم عولکرد دی راش و پسراش مشابه است و در دروس عوطومی و  

آزمایشی علوم انسانی در مجووع چه در دروس عوومی و چه  گروههوچخیل ای صا ی در 

پاسخ  حیح به سئواالت هریک از سطوو   دادش وس ای صا ی ت اوت مصخاداری در در در

در  0931نخای ی در بیل دی راش و پسراش و ود ندارد  به عبارتی در آزموش سراسری سطال  
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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 

قبل و بصد از نوره دهطی بطر اسطاس     هارتبهزموش ویلکاکسوش برای بررسی ت اوت ن ایج آ

سوو  نخای ی بلوم نشاش داد که در رن ه ریاضی و انسانی قبل و بصد از نوره دادش بر اساس 

ن ر برتر ایل دو گروه آزمایشی ت طاوت و طود دارد  بطدیل     011سوو  نخای ی بلوم در بیل 

ئواالت بر اساس سوو  نخای ی بلوم رتبطه تصطداد قابطل تطو هی از     مصخا که با وزش دادش به س

نود  ووی در یصطو  رنط ه تجربطی ت طاوت مصخطاداری مشطاهده       یمنرکت کخخدگاش به ر 

  نشده است

در هر سه گروه  011تا  0ی هارتبههای پژوهش مشاهده ند در بیل هوانوور که در یاف ه

خای ی بلطوم در سطه گطروه آزمایشطی دیطده      ی  حیح مخ لف نهاپاسخآزمایشی ت اوتی در 

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  

اش در پاسطخ  به سئواالت هر سوح نخای ی وابس ه به گروه آزمایشی نبوده و نطرکت کخخطدگ  

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 

ایطل ت طاوت در سطوح نطخای ی تحلیطل در بطیل        0111تطا   010ی هطا رتبهاوب ه در بررسی 

تواش آش را به عواملی نظیطر  یمکه  شهود استممایشی ریاضی نرکت کخخدگاش در گروه آز

چطوش  پاسخ ندادش نرکت کخخدگاش گروه علوم تجربطی و انسطانی بطه سطئواالت دروسطی هو     

ضطریب ایطل دروس در گطزیخش داوعلبطاش و در ن یجطه وقطت        ریاضی بطه دویطل پطاییل بطودش    

 نسبت داد های سرعت ن ذان ل داوعلباش برای دروس با ضریب کو ر در آزموش
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