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  25/12/1385 :تاريخ وصول
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  يان انتخاب شانسي و زيمنفنمرهوجود 
  * ينرگس عباس

  
فاف رغبت تواند به طور شي نميا پرسشنامهيهاي بررس:دهيچك

. ها نشان دهدنهي زدن گزيان را در برابر شانسياق دانشجويو اشت

 و يت انتخاب اتفاقيزان موفقي شده است تا مين مقاله سعيدر ا

ة ين كار كلي ايبرا.  محاسبه شودي تمام تستيها در آزمونيشانس

مسال در يك ني در ي مربوط به دروس تمام تستيهاپاسخ نامه

ن ييف تعي و ضعيح شده و دو گروه قويسطح منطقه پنج تصح

ن دو بر اساس ي ايهان پاسخي بياسهيسپس مقا. ده استيگرد

. ز انجام گرفته استيب تمي و ضريب دشواري ضريارهايمع

ن يي از مطلوب بودن اوضاع به نفع گروه پايج در كل حاكينتا

ك آزمون ي و شماره سؤال در يلين، رشتة تحصيهمچن. است

ار مؤثر هستند و وجود نمرة ي به عنوان عوامل  بسنشان دادند كه

  . ها شودنهي زدن گزي نتوانسته مانع از شانسيمنف

  

ب ي،  ضري دو، انتخاب شانسيآزمون، آزمون كا: واژهديكل

  .يز،  نمره منفيب تمي،  ضريدشوار

  

  مقدمه

 ياژهيت وينور از اهماميان ترم در دانشگاه پيامتحانات پا

نچه كه همة مراكز را در سراسر كشور آ. برخوردار است
سازد هماهنگ بودن يكسان ميوند داده و يبه هم پ

 يهان نظام آزمونيدر ا. ان ترم استي پاياالت امتحانؤس
تمام . 1: رديگيان ترم به سه صورت انجام ميامتحانات پا

  . يحي و تشريتست. 3، يحيتمام تشر. 2، يتست
د به يم بايه باش معتبر داشتيم دانشگاهياگر بخواه

 ي كه به طور تمام تستييهاآزمون. ميت توجه كنيفيك
 كه يزمان. اندازدي را به خطر ميابيشود ارزياجرا م

 كه طراحان ييهانهين گزيد پاسخ خود را از بيدانشجو با
توان انتظار داشــت كــه يند، ميه كرده انتخاب نمايته
ق حدس و يطر درست را از يهانهي از گزي تعـداديو

ژه در مورد ي موضوع به ونيا. ص داده استيگمان تشخ
 نادرست، كه در آنها ـ  درستيانهيگز دويهاسؤال

 به طور متوسط ي تصادفيهااحتمال درست بودن پاسخ
  .ند استي نامطلوب و ناخوشا� درصد است، كامال50

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
∗
  .رازينور، مركز  شامياه پ دانشگيئت علميعضو ه   
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 يان ترم بر مبناي پاي تمام تستياالت امتحانؤة سيكل
ج يبراساس نتا. ده استيم گردي تنظيانهيگزچهار

 است  انجام شدهيقات قبلي كه در تحقياپرسشنامه
ا به سؤال يآ«ر ي نظياالتؤ به سييگوان از پاسخيدانشجو

-ي اجتناب م»د؟يدهي جواب ميد، شانسيستي كه بلد نيتست
زدند كه يل عمده آن بود كه آنان حدس ميدل. كردند
 ثر استؤ مي منفةش  مقدار نمريها در افزاپاسخ

گر ضمن  ي ديك بررسي در ).1373رضا، يامنش، عليك(
ان ترم تمام ياالت پاؤلند سي درصد ما2/39نكه يا

ا ي، آيدر آزمون تست«ال ؤ باشد،  در پاسخ به سيتست

 درصد 3/32  »د؟يكني انتخاب ميشانس را يجواب سؤال
 – 102: 1384گران، ي، فتانه و ديزداني( اندپاسخ بله داده

97.(   
شود يان استدالل ميآنچه كه از عملكرد دانشجو

ار كمرنگ است يها بسن آزموني در اي منفةنقش نمر
 كه در يبررس. ن بابت نداردي از ايو دانشجو وحشت

 آن است كه يدر پن مقاله به عمل آمده است يا
 كه مطالعه يي دانشجويمشخص كند با چه احتمال

كند و ي را انتخاب ميانهي گزينداشته است شانس
  . شوديز ميموفق ن

ز همواره يب تمي و ضريب دشواريت ضريدو كم
امنش، يك( ت سؤاالت مطرح هستنديفي كيابيدر ارز

 ييهايف درصد كل آزمودني بنابر تعر).1372رضا، يعل
ل يدهند اگر در تحليك سؤال جواب مثبت ميه كه ب

 دخالت ي امتحانيهاة برگهية افراد با كليسؤال كل
 سؤال يب دشواري محاسبة ضريداشته باشند، برا

 را كه به آن سؤال ي است كه تعداد كل افراديكاف
شوندگان اند بر تعداد كل آزمون دادهجواب درست

رقم . مي ضرب كن100جه را در يم و نتيم كنيتقس
ب يضر.  سؤال استيب دشواريحاصل ضر

ر ي زيهاب در فرموليز به ترتيب تمي و ضريدشوار
  :اندآمده

  

   درست گروه بااليهاانتخاب+ ن يي درست گروه پايها انتخاب×100 = يب دشواريضر

  تعداد افراد گروه باال+ ن يي         تعداد افراد گروه پا          

  

   درست گروه بااليها انتخاب-ن يي درست گروه پايها  انتخاب= ز يب تميضر

  )نييا پايباال (ك گروه ي         تعداد افراد           

  

ا يزان آسان بودن ي كه ميب دشواريبرخالف ضر
شوندگان  گروه آزمونيك سؤال را برايدشوار بودن 

 يزگذاريز قدرت سؤال را تمايب تميدهند، ضرينشان م
-ف آزموني ضع گروه وين گروه قويص بيا تشخي

م با توجه به يانتظار دار. كنديشوندگان مشخص م
  .ميابيم به اهدافمان دست ين دو مفهوم بتوانيا

 _ن ييد دو گروه باال و گروه پاي بايليش از هر تحليپ
ن يشتري درصد از افراد كه ب25براساس نمره كسب شده 

 را كسب ن نمرهي كه كمتري درصد از افراد25نمره و 

انتظار . درس مشخص شده باشد  هري  برا_ اندكرده
اند گروه جواب نداده يسؤالم كه اگر گروه باال به يدار
گر يبه عبارت د. ن هم نتوانند به آن جواب بدهندييپا

 درست يها شود پاسخيز منفيب تمي كه ضرييآنجا
در مقابل . شودي مي شانس تلقين ار رويياز گروه پا

ا غلط بودن يقدان اطالعات ن دو گروه به علت فيدر ب
 را نزنند، يانهياست  كه گزال در دو گروه، ممكن ؤس

 افراد ي با چه احتماليعني ما مهم است، يز براين نيكه ا
ن مطالعه يالبته در ا. كنندي اجتناب مياز گرفتن نمره منف

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


   ششم، شمارة سوم نور، سال  پيك  ��

 

 يا از آن است كه گروه عمدهيت سؤاالت حاكيوضع
جواب سؤاالت در  يت خود را در انتخاب شانسيموفق

 از يياند و كمتر دانشجو مربوطه كسب كردهيهاآزمون
  . هراس داشته استن گرفتينمره منف

  
   اطالعاتيآورق و نحوه جمعيروش تحق

 ي برايلي تحصة درس را در دوازده رشت330نجا ما يدر ا
 پنج كه به صورت تمام ة در منطق83-84مسال دوم ين

ن ي ايبرا. مياقرار داده ياند مورد بررس اجرا شدهيتست
 هر درس ي براي سؤال با متوسط11390 درس 330

 ةيكل. اند  دانشجو در آزمون شركت كرده48/89تعداد 
ح شده، نمرات هر دانشجو يد تصحيها مطابق كلنامهپاسخ

شده فهرست  كسبةب نمريمشخص شده و به ترت
سپس دو گروه باال و گروه . اندان مرتب شدهيدانشجو

گر يحال بار د.   هر درس مشخص شده استين براييپا
ن دو گروه به هر سؤال رجوع ي ايده پاسخةبه نحو
  انجام  SPSSافزار ج به دست آمده با نرمينتا. ميانموده
  . ده استيگرد

  
  ج ينتا

 يز منفيب تمي مورد ضر1957 سؤال  به 11390ان يدر م
ؤاالت  درصد كل س2/17ن تعداد يم، كه ايابرخورد نموده

 از آن ي مورد سؤال حاك1957تعداد. دهنديل ميرا تشك
ال را بدون جواب رها ؤك سيچ يبوده است كه  ه

 ين و باال همگيي پايهاگر، گروهياند، به عبارت دنكرده
ا غلط كه البته گروه ياند ا سؤال را درست جواب دادهي
ان ي در كل تعداد دانشجويعني. اندتر بودهن موفقييپا

ش از تعداد ياند ب كه به سؤال جواب درست دادهفيضع
  . بوده استيان قويدانشجو

 آنها يب دشواري هم وجود داشتند كه ضريسؤاالت

 هر دو گروه به يعني )0= ز يب تميضر( شده است 100

 �گر، سؤال كاماليبه عبارت د. اندآنها پاسخ درست داده

 مورد 778ن گروه از سؤاالت به تعداد يا. ساده بوده است

 برخوردار يدت استانداريفي كه از كيدر سؤاالت. رسنديم

اند ن چگونه عمل كردهيينكه گروه پايستند سنجش اين

  . استيكار مشكل

نجا يست؟ ما در اين مسائل چيعامل به وجود آمدن ا

 ين به طور شانسييت گروه پايدگاه كه اكثرين دياز ا

شدن را  يز منفيب تمياند ضرنه را انتخاب كردهيگز

م كه ممكن يپردازي مير ما به نكاتيدر ز. ميكنيه ميتوج

  .ده مؤثر بوده باشندين پدياست در ا
  

  ت سؤال در آزمونيموقع
ت سوال در آزمون يده به موقعين پديممكن است ا

 را به چهار ياالت امتحانؤس شماره 1جدول . برگردد
نكه تا ي از نظر ايت فراواني وضع.كنديم ميگروه تقس

 هستند يز منفيب تمياالت با ضرؤ سيقدر حاوچ
  . م شده استيتنظ
  

  ن آزموكيگاه سؤال در ي با جايز منفيب تميت ضري وضع .1جدول شماره 

 سؤاالت يشتريشود با احتمال بيده ميگونه كه دهمان

تر نانهي بدب دارند و اگريز منفيب تميستم به بعد ضريب

  ز يب تمي با ضرياالتؤان سيم در ميبه مسئله نگاه كن

االت دهم به بعد را ؤن سيي، احتمال آنكه گروه پايمنف

قدر هر.  درصد است1/67 انتخاب كنند حدود يشانس

 شماره سوال
 

 درصد يفراوان

 17/7 346 ك تا پنجياز 

 15/2 298 از پنج تا ده 

 29/6 579 ست ياز ده تا ب

 37/5 734 ستيشتر از بيب

 100/0 1957  جمع
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 ي شانسيشتريشتر باشد سؤاالت بياالت بتعداد سؤ

 كه ي كه در مباحث نظريشوند در حاليانتخاب م

شود هرقدر ي اثبات مي تمام تستيها آزمونيطراح

ن ييت از گروه پايشتر باشد شانس موفقيتعداد سؤاالت ب

 به شماره يز منفيب تميا مقدار ضريآ. شوديگرفته م

ن ي بيجدول توافقد ين كار باي ايسؤال مرتبط است؟ برا

 و عامل يز در دو سطح، مثبت و منفيب تميعامل ضر

  ).2جدول : نك(شماره سؤال در چهار سطح تنظم شود 

  

ها شماره سؤال در آزمونيز منفين تمي بيجدول توافق .2جدول شماره 

  
  
  
  
  
  
  

 برابر ي دو با سه درجه آزاديرسن كايمقدار آماره پ
 يارتباطي است كه در سطح پنج درصد ب836/15

 ك و جانسون، يا، گوريباتاچار(شود ير رد ميدو متغ

  ).67 _ 73: 1378چارد، ير
  

    يليتحصرشته 
 يلين مسئله با رشتة تحصيگر ارتباط ايمسئله د

، ي چون علوم اجتماعييهارشته سهم. است
 ، زبان ويت دولتيري، مديشناسا، روانيجغراف

، يسيانگل، زباني، حسابداريتيترب، علوميارسـفاتـيادب
، اقتصاد يت بازرگانيريدـ، ميالمـاسارفـات و معـياله

 سؤال را در جدول 11390 در يعموم و دروس ينظر
  .دينمايي  مشاهده م3

  

   مورد مطالعهيها سؤال در رشتهيع فراواني توز.3جدول شماره 
  ي نسبيفراوان يفراوان يليرشته تحص

 10/4 1180  يعلوم اجتماع
 9/1 1040 ايجغراف

 11/5 1310 يروان شناس
 6/0 680 يت دولتيريمد

 14/5 1650 يات فارسيزبان و ادب
 15/5 1760 يتيعلوم ترب
 4/3 490 يحسابدار
 5/0 570 يسيزبان انگل

 10/0 1140 يات و معارف اسالمياله
 2/4 270 يت بازرگانيريمد

 2/0 230  ياقتصاد نظر
 9/4 1070 يدروس عموم

 100/0 11390 جمع

ن سهم به ي و كمتريات فارسيه زبان و ادببعد به رشت و يتياالت به رشته علوم تربؤن سهم از سيشتريب
 با ياالتؤ وجود سيت پراكندگيوضع 4جدول . است و اقتصاد مرتبط يت بازرگانيري مديهارشته

 زيب تميضر 

 جمع مثبت يمنف شماره سوال

  1705 1359 346 ك تا پنجي از
 1705 1407 298 از پنج تا ده

 3410 2831 579 ستيز ده تا با
 4570 3836 734 ستيشتر از بيب

 11390 9433 1957 جمع
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  .دهدي را نشان ميليتحصلف ـمخت ياـههـان رشتـي در ميفـز منـيب تمـيرـض
  

  ه مورد مطالعيهاان رشتهي در ميز  منفيب تميع ضريتوز .4  شمارهجدول

  ي نسبيفراوان يفراوان يليرشته تحص

 12/4 242  يعلوم اجتماع

  8/3 163 ايجغراف

 8/2 161 يشناسروان

 3/7 73 يت دولتيريمد

 8/6 168 يات فارسيزبان و ادب

 13/5 265 يتيعلوم ترب

 4/2 82 يحسابدار

  12/8 251 يسيزبان انگل

 16.0 313 يات و معارف اسالمياله

 1/6 31 يت بازرگانيريمد

 5/0 98 ياقتصاد نظر

 5/6 110 يدروس عموم

 100/0 1957 جمع

  
ات و ي الهيهااالت به رشتهؤت سين وضعيبدتر

 و علوم يسي، زبان انگليتي، علوم تربيمعارف اسالم
  . گرددي برمياجتماع

 يشتري بي فراوان4 كه در جدول ييهاا رشتهيآ
 يبودن فراواناد ي از زيها دارند ناشر رشتهينسبت به سا

 تمام يها آزمونيا پر تعدادي يتعداد سؤاالت امتحان
 نشان 4و 3 دو جدول يسه درصدهاي است؟ مقايتست

مقدار .  است01548/27 دو برابر با يزان كايدهد ميم
 0045663/0  يازده درجه آزادي دو باي در كاييبا معنا

است كه در سطح پنج درصد اختالف درصد در دو 
د يي دارند تأيز منفيب تمي كه ضريگروه و يحالت كل

 ياديها ز رشتهيگر، در برخيبه عبارت د. گردديم
- سؤال آنها در كل آزمونيوب به پرتعداديسؤاالت مع

وه يد شي خاص باييهابلكه در رشته. گرددينمها بر
  .ان ترم خودشان را تغيير دهنــديپانگارش سؤاالت 

  
 سؤاالت يبك طراح خاص، در سييهاد رشتهياساساً با

وة يرسد ش ي به نظر م. داشته باشندينظر اساسديتجد
  .شود يت نمينگارش سؤال استاندارد، رعا

  
  يريگجهينت

ك ي در يال امتحانؤ هر سيهااز آنجا كه جواب
ك يپس ، گرددينه حاضر مينه از چهار گزيگز

حق م و بياا نمودهي دانشجو مهيمرحله از كار را برا
را ما يز. ردينجا قرار گي در اي منفيانمرهكه است 

 جواب ندادن دانشجو ي به ازايحي تشريهاآزموندر 
 كه يدر حال. ميدهي نمياا غلط جواب دادن نمرهيو 

 ياك شانس وجود دارد كه نمرهي يدر آزمون تمام تست
 آنچنان يان سطح نمرة منفيمن يدر ا. ديرا كسب نما

. شوديرفته مي پذيتكمرنگ است كه قبول خطر آن به راح
-ت پاسخيها در هدانهيرسد هرگاه ظاهر گزيبه نظر م
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 ��  ...وجود نمره منفي 
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 و دقت يها از نظر فندهندگان دخالت نداشته باشد و سؤال
ت را ين احتمال موفقي اي باشند، تا حدوديدر سطح مطلوب

  . مين كاهش داده باشيي گروه پايبرا
  
  منابع 

 يهام و روشيمفاه، )1378(چارد ي ك و جانسون، ريا، گوريباتاچار

، تهران، يليكائي ابن شهر آشوب و فتاح مي، ترجمه مرتضيآمار

  دانشگاه تهران؛

  درستنه يگاه گزياـ جيررسـب«، )1383 (حهيكار، ملكي، نرگس و نيعباس

 شماره ،، سال دومينور علوم انسانكي، پ»يانهي چهارگزيهادر آزمون

  ؛1383 بهار ،اول

، انتشارات ي آموزشيابي ارزشيروشها، )1373 (رضاي عل،امنشيك

  نور؛اميدانشگاه پ

،  و فن تستيتي و تربي روانيهايريگاندازه، )1368( يدرعلي ح،هومن

  رشمس؛ينشر م

 يبررس«، )1384( مسعود ،يارمحمدي نرگس، ،ي فتانه، عباس،يزداني

نور علوم كي، پ»ي به دست آوردن نمونه سؤاالت امتحانيهازهيانگ

  .�1384 سوم، شماره چهارم، زمستان ، ساليانسان
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