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توسط  تشريحيعوامل تأثیرگذار بر تصحیح سؤاالت امتحانات 

 1دبیران دبیرستان

 2معصومه علی محمدی

 3دکتر نورعلی فرخی
 4دکتر یحیی مهاجر

32/20/49تاریخ دریافت:   

00/00/49تاریخ پذیرش:   

 چکیده
بررسی عوامل تأثیرگذار بر تصحیح سؤاالت امتحانات تشریحی سال سوو  متوسو ه    منظوربهپژوهش حاضر 

کلیوه دبیوران مورد و شن لواهل بوه       ،استان سمنان انجا  گردیو.  اامهوه پوژوهش    هایدبیرستانتوسط دبیران 

ابهوه  و لوهرهای ت  هوا لهرسوتان مراکو    هوای دبیرستانت.ریس در دروس هن.سه، ادبیات فارسی و تاریخ، در 

نمونوه انتاوا     عنوانبه ،ایچن.مرحله ایخوله گیرینمونه صورتبه هاآننفر اش  99که ته.اد  استان بودن.

دخترانه و پسورانه در دو لوهر انتاوا  لو.ه کوه دارای       هایدبیرستان به کلیه هاداده آوریامع  برای ل.ن.

رسشونامه االععوات فوردی، نمونوه سوؤال      لاخه نظری بودن.، مرااهه ل. و به هر دبیور در دروس موذکور، پ  

، )ایو   انآمووش دانوش توسوط   ل.هدادهبرگ امتحانی پاسخ  0دروس مربواله، راهنمای تصحیح آن بهعوه ی 

دست آم.ه بوود  اراهوه   همان دروس به ل.هدادهامتحانی پاسخ  هایبرگهتصادفی اش بی   صورتبهپنج برگ 

توا بور    فوت هور یوا اش دروس اورار گر    دبیوران برای تصحیح در اختیار همه امتحانی منتاب،  هایبرگه ل. 

 Tاش آشمون  آم.هدستبهنمره دهن.  برای مقایسه میانگی  نمرات  هابرگهمهی  به  بن.یبار و  هاپاسخاساس 

و  در درس تواریخ االت امتحوانی  سوؤ  نشان داد ترتیب تصوحیح  هایافته  استفاده ل. مستقل و تحلیل واریانس

عوواملی ماننو. انسویت دبیوران،     اموا   و بال.میمؤثر االت یقه لاصی دبیران بر نحوه تصحیح سؤسلهمچنی  

  نیست تأثیرگذاران آموشدانشم.رک تحصیلی، سابقه ت.ریس، انسیت 

                                                 
 است نامهپایانمستارج اش   1
 alimohamadi.m1@gmail.com ،دانشگاه علو  پ لکی سمنان یسانل ناور .لرا سانلراک  3

 farrokhi@atu.ac.ir ،یدانشگاه ععمه الباالباهدانشیار گروه سنجش و ان.اشه گیری   2

 mohajer@atu.ac.ir ،یدانشگاه ععمه الباالباهاستادیار گروه سنجش و ان.اشه گیری   4
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 ، تصحیح سؤاالت، دبیران استان سمنانتشريحيامتحان : واژگان کلیدی

 مقدمه

ارشلیابی باشی اش فراین. آموشش و پرورش است که بر اساس آن االععات الش  در موورد  

توا میو ان تحقو      لوود موی و تج یوه و تحلیول    آوریامعفراگیران  هایآموختهیادگیری یا 

   1239مورد اضاوت ارار گیرد )سبحانی نیا، ل.هبینیپیشهای ه.ف

بیشوتر اش منوابع    وریبهوره راسوتا اضواوت در موورد میو ان پیشورفت تحصویلی و         یدر ا»

و امتحانات متکی است و امتحانات میو ان دسوتیابی بوه     هاآشمونآموشش و پرورش به نتایج 

   9، ص 1290 )حسی  شاده،«نمای.میاه.اف آموشش و پرورش را مهلو  و مشاص 

 اسوت نشوان داده اسوت کوه     آمو.ه دسوت بهی که اش تحقیقات ماتلف در ای  شمینه نتایج

 دیگوران اضواوت   هوای نولوته مهلمان م.ارس، استادان دانشگاهی و کلیه کسانی که دربواره  

 در ح.ی اسوت کوه   هاتفاوت  ای  دهن.میهای فردی بسیار شیادی را نشان ، تفاوتکنن.می

 انگیو  هو  ت شموانی  ای  اختعفا تأثیرگذار بال.  هانولتهبر روی سرنولت صاحبان  توان.می

افوراد را بورای اسوتا.ا  یوا ورود بوه       هوا آنخواه. بود که باواهن. تنهوا بور اسواس نظورات     

دانشگاه انتاا  کنن. یا بورس تحصیلی در اختیوار بهضوی اش آشموون دهنو.گان اورار دهنو.       

   1209)گنجی،

اوع در  مو.ل مر  عنووان بوه مو.یی را   1993 -1909در سال  1در ای  شمینه نواشه و کاورنی

به ای  مهنی کوه یوا ارشیوا  کوارآشموده و      اراردادن.مورد م ایهه  ارتباط با رفتار ارشیابان

 اشیلوناخت م.ل مراع در حی وه سواختار    عنوانبهی داده ل.ه را هاپاسخشب.ه، عناصری اش 

و خود موضوعی برای ثابوت   گیردمی  م.ل مراع ابل اش عمل ارشیابی لکل کن.میمقایسه 

کردن تغییورات اسوت  ایو  موضووج هنجواری را بورای محصوول موورد انتظوار، موواهیتی را           

  فرضیه اصلی نواشه و کاورنی ایو  اسوت کوه    آوردمیبه واود  گیریان.اشهمقیاس  عنوانبه

فوی را  مراوع ماتل  هوای م.لانتظار مشابه،  مورد به دییل ن.الت  هنجارها یا نتایجدو ارشیا  

                                                 
1. Noizet & Coverni 
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 کننو. موی ماتلف ارشیابی  الوربهمشابه همانن. را  هایاوا استنباط خواهن. کرد و بنابرای  

   3000، 1)نابوت

بور البو     انو. کورده دیگر بررسی  ایگونهبهای  م لب را  1992در سال  3اما پرش و ماگنی

پاسخ التباه یا  توان.می، مهل  نلودمینظریه ای  دو محق  که نظریه بسط اختعف نامی.ه 

یوا پاسوخ را بو.ون     توانو. موی ن و انو.اشد موی او را بوه ماواالره    هایمهارتشیرا ؛ را بپذیرد

   3000به نقل اش نابوت، ؛1992االمینان اش اینکه هلط است، رد کن. )پرش و ماگنی 

در تحقیقی با عنووان عوامول موؤثر بور ارشیوابی مهلموان پویش اش         3009در سال  2موریس

ان بوه بررسوی   آمووش دانوش ریاضی در متوون کعسوی    هایاست.اللدر تهیی  اعتبار  4استا.ا 

و اعتقادات مؤثر در ارشیوابی مهلموان پویش اش اسوتا.ا  در      هامهارت، هادریافتتهیی  انواج 

 24ان پرداخت  در ای  تحقی  آموشدانشریاضی در متون کعسی  هایاست.اللتهیی  اعتبار 

ان آمووش دانوش  رفتمیکعس س ح سه را که در آن انتظار  هایسدرمهل  نساه مربوط به 

 هووایاسووت.اللاش تهمووی  اسووتفاده کننوو.، م ایهووه کردنوو.  بووا ایوو  هوو.ف کووه آیووا مهلمووان    

یوا خیورا ایو  ارشیوابی      کننو. موی  متون ماتلف کعسی یکسان ارشیوابی ان را در آموشدانش

ان بوا  آمووش دانوش اول یکوی اش  مهلمان تحت دو مواهیت آشمایشی بررسی لو.: در مواهیوت   

کوه چورا تهموی  درسوت اسوت و در مواهیوت دو  ایو  پاسوخ          کردمیاست.الیی مهتبر ثابت 

  ل.میاش نولته حذف  آموشدانش

تحوت   هوا بچه ارشیابی مهلمان اش است.الل لهودی -1به ارار شیر بود:  آم.هدستبهنتایج 

اش من وو  مهتبووری بوورای ارشیووابی  تنوو.ربووهایوو  مهلمووان خیلووی  -3  کووردموویلوورایط تغییوور 

مهلمان در درک ارتباط بی  اثبات ریاضی رااع بوه اینکوه    -2 ن. کردمیاستفاده  هااست.الل

چرا چی ی در ریاضیات درست است و است.الل لوهودی، اخوتعف خیلوی شیوادی را نشوان      

تأثیرگوذار  ان آمووش دانوش اش اسوت.الل ریاضوی    هاآندادن. که ای  موضوج خود در ارشیابی 

ان در دو مواهیوت  آمووش دانشبسیاری اش مهلمان توانایی ای  را دالتن. که بی  پاسخ  -4  بود

                                                 
1. Nabout 

2. Perez &Mugny 

3. Morris,A 

4. Pre-Service Teachers 
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و در مواهیوت دیگور کوه     لو. موی  )در یا مواهیت که است.الل مربوط به تهمی  لرح داده

کووه در اسووت.الل  هوواییمواهیووتمهلمووان در  -0    تفوواوت ااهوول لوو.ن.لوو.موویلوورح داده ن

دی.هایی مواود بود اش دانش خودلان برای ارشیوابی درسوتی اش اسوت.الل و    ان ترآموشدانش

 ن. کردمیان استفاده آموشدانش هایدانستنی

  در پژوهشی با عنوان بررسی اختعف در ارشیابی احتمایی امتحانات: چورا  3000نابوت )

لوته بالو.ا   ی داده لو.ه واوود دا  هوا پاسوخ بای. اختعفی در ارشیابی و نمره دادن مهلمان به 

 انو. دالوته ان سواختگی  آمووش دانشرا که مهلمان نسبت به گروهی اش  هاییاضاوتنمرات و 

 هوای فهاییوت سواشی لو.ه   یا مواهیت لوبیه  مورد بررسی ارار داده است در ای  تحقی  در

مهل  خواسوته لو.ه    10مربوط به ارشیابی مهلمان در امتحانات ماتلف بررسی ل.ه است، اش 

 گوذاری نمرهاوا  برای هر مسئله  نتیجه امتحانات  4تلف را تصحیح کنن. )مسئله ما 3که 

 4برای هر مسوئله   کهدرحاییان ساختگی بوده است  )آموشدانشی هاپاسخو ارشیابی کردن 

 هوا آنه و اش لو. مییکی پس اش دیگری به مهلمان اراهه  هامواهیتپاسخ پیشنهاد ل.ه بوده  

تصحیح لو.ه را لورح    هاینساهکارهایشان، ارشیابی  گذاریرهنمه تا به. اش ل.میخواسته 

دهن. )اضاوت کیفی   در ایو  مقایوه اخوتعف ارشیوابی مهلموان بررسوی لو. )درون و بوی          

ارتباط دهن.  سنجش و ارشیابی  هاآنمهلمان  و سهی ل. آن را به اراهه احتماالت و ارشیابی 

صوحیح   الوور بوه موارد مشکوکی کوه پاسوخ   ان ماصوصاً برای آموشدانشی هاپاسخآنان اش 

مورد اضاوت ارار گیرد، تج یوه و تحلیول و مقایسوه لو.  نتوایج نشوان داد کوه         توانستنمی

مهلمان ممک  است یا پاسخ داده ل.ه را به روش مشابه ارشیابی کنن.، اموا بور روی نموره    

شابه نموره دهنو.،   ممک  است به پاسخ داده ل.ه به روش م هاآنکه  گونههمانتواف  ن.ارن. 

 ماتلف ارشیابی کنن.  صورتبهاما آن را 

 هوا ارشلویابی اسوتنباط کورد ایو  اسوت کوه اختعفوات        تووان میآنچه که اش نظریات باال 

کوه بورای آلوکار     هوایی روشهوا واوود دارد  یکوی اش    یوااهیتی است که بی  همه ارشلویاب 

، روش چن.تصوحیحی اسوت  ایو  روش    رودموی هوا بوه کوار    یارشلویاب  هایاختعفساخت  

  بوه ایو  ترتیوب کوه یوا      آوردموی ی مته.دی را برای یا باشده مهوی  فوراه    هاارشلیابی

یوا آشماینو.گان متهو.د     کن.میماتلف ارشلیابی  هایشمانآشماین.ه مهی  وراه مهینی را در 
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کوه   دهو. می  روش چن.تصحیحی نشان کنن.میهمان وراه را در یا شمان مهی  ارشلیابی 

  در ایو  تحقیو    دهنو. میهای ماتلف، اوراق مهینی را با یا روش یکسان نمره نیارشلیاب

نی  با استفاده اش ای  روش سهی گردی.ه ععوه بر واوود اخوتعف در ارشلویابی، عوواملی را     

 تأثیرگذار بال.، نمایان ساشد  هااختعفدر به واود آم.ن  توان.میکه 

 روش

در تصوحیح  ارشلویابی  ، تهیی  عوامول موؤثر بور نحووه     اش انجا  آنف ه.در ای  پژوهش که 

اامهوه    تفاده ل.اس ایمقایسه -اش نوج علی تحقی اش روش  ،بود تشریحیامتحانات  سؤاالت

مراکو    یدودسوته  در استان سومنان  هایتاندبیرسکلیه دبیران مرد و شن  آن نی  لاملآماری 

  و لوهرهای تابهوه )سورخه،    لوهر مهو.ی  و )سمنان، لواهرود، دامغوان، گرمسوار    هالهرستان

کلیه دبیران هن.سه، ادبیات فارسوی  که اش بی  آن  ل.میامیرآباد   و بیارامن.، بس ا ، میامی

نمونوه   عنووان بوه ، ایچن.مرحلوه  ایخولوه  گیوری نمونوه  صورتبهو تاریخ لاهل به ت.ریس 

نماینو.ه   عنووان بوه دبیوران لهرسوتان سومنان     ایخولوه  گیرینمونهبا تواه به  انتاا  ل.ن. 

نماین.ه لهرهای تابهوه در نظور گرفتوه لو.ن. کوه       عنوانبهها و لهر امیرآباد مراک  لهرستان

بووه ترتیووب در دروس هن.سووه، ادبیووات فارسووی و توواریخ در لهرسووتان سوومنان  هوواآنتهوو.اد 

نفور دبیور شن و مورد را     99که در کل  ت آم.نفر به دس 3،12،0و در لهر امیرآباد  9،21،29

نفر اش حج  نمونه  13و همکاری دبیران  دهیپاسخکه در پایان به دییل ع.   ن.ل.میلامل 

 گوردآوری ابو ار  نفور موورد تج یوه و تحلیول اورار گرفوت         30ی مربوط با هادادهحذف و 

اهوت کسوب    کوه  ودب یا پرسشنامه حاوی االععات فردی دبیراندر ای  پژوهش،  هاداده

 حواوی نمونوه سوؤاالت امتحوان     ابو ار بهو.ی  و ل.  هیمحق  ته، توسط هاآناالععات فردی 

و تاریخ و ادبیات فارسی  3دروس هن.سه  در 1230نهایی سال سو  متوس ه در دی ماه سال 

پاسخ دادن. سپس اش هر  هاآنامتحان به  صورتبهان آموشدانش د که ابت.ادر لاخه نظری بو

تصادفی ا.ا ل. و برای تصحیح در اختیوار دبیوران    صورتبهبرگ پاسخ داده ل.ه  0درس 

 ارار گرفت 
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 ی پژوهشهایافته

 در س ح آمار توصویفی و آموار اسوتنباالی انجوا  لو.       3تج یه و تحلیل آماری پژوهش در 

 ، میوانگی ، واریوانس و انحوراف مهیوار    هوا دادها.ول توشیع فراوانی  ؛ اشس ح آمار توصیفی

مسوتقل و تحلیول واریوانس بورای مقایسوه       Tروش ، در سو ح آموار اسوتنباالی    و استفاده ل.

بوه اورار شیور بوه      هوا یافتهکه  به کار رفتتوسط دبیران ماتلف  آم.هدستبهمیانگی  نمرات 

 دست آم.:

در پاسخ    بین دبیران در تصحیح اوراق انشايي تفاوت وجود دارد؟ . آيا1 سؤال

حیح تصو  اش آمو.ه دسوت بوه نموره   در متوسوط  ،نشوان داد  آمو.ه دسوت بهنتایج  اول سؤالبه 

انی کوه برگوه   آمووش دانوش  بنوابرای   ؛بالو. میامتحانی درس تاریخ تفاوت مهنادار  هایبرگه

  ان.کردهآخر تصحیح ل.ه، نمره بیشتری دریافت  هاآن

هن.سوه   هایدرسدر امتحانی  هایبرگهتصحیح  اش آم.هدستبه هاینمرهدر متوسط اما 

 ته است .الواود نتفاوت مهنادار، برحسب ترتیب تصحیح  و ادبیات فارسی،

 تفاوت وجخود دارد؟ ح اوراق انشايي بین دبیران دوجنس آيا در تصحی .2سؤال 

، هن.سوه و  تواریخ  هوای درسی امتحوان  هوای برگوه در تصوحیح   آمو.ه دستبهنتایج بر اساس 

بنوابرای  انسویت    ؛نو.ارد واوود  ب انسیت دبیران، تفاوت مهنواداری  برحس ادبیات فارسی،

 نبوده است  تأثیرگذارمورد تحقی   هایدرسی امتحانی هابرگهدبیران در تصحیح 

آيا نوع مدرک تحصیلي دبیران در تصحیح اوراق انشخايي تأثیرگخذار    .3سؤال 

قیو   موورد تح  هایدرستصحیح  گی  دو گروه مستقل اش متوسط نمرهدر مقایسه میان ؟است

 بنوابرای   ،به دست نیامو.  یمهنادارتفاوت  ، در نتایج تحقی برحسب م.رک تحصیلی دبیران

 هوای برگوه در تصوحیح  هن.سه و ادبیوات فارسوی    ،تاریخ هایدرسم.رک تحصیلی دبیران 

  بال.مین رگذاریتأثامتحانی 

در  اسخت؟  مخؤثر سابقه تدريس دبیخران در تصخحیح اوراق انشخايي     ايآ .4سؤال 

تواریخ،   هوای درسی امتحوانی  هوا برگوه نموره   در متوسط، نشان دادبررسی انجا  ل.ه نتایج 

هن.سه و ادبیات فارسی به تفکیا، برحسب سابقه ت.ریس دبیران تفواوت مهنواداری واوود    

 نیست  تأثیرگذارسابقه ت.ریس دبیران در تصحیح اوراق  جهیدرنتن.ارد  
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مرتبط يا غیر مرتبط بودن رشته تحصیلي دبیران در تصخحیح اوراق   ايآ .5سؤال 

امتحوانی بوه    هایبرگهتصحیح  اش آم.هدستبهنمره  0 سؤالبررسی  در انشايي مؤثر است؟

تاریخ، هن.سه برحسب رلته تحصیلی دبیران تفواوت مهنواداری مشواه.ه     هایدرستفکیا 

نشوان داد   هوا یافتوه بنوابرای    ؛بوه دسوت آمو.   مهنادار  در درس ادبیات فارسی تفاوت اما نش. 

را  هوا برگوه  تصوحیح  توانو. موی مرتبط بودن رلته تحصیلی دبیوران در درس ادبیوات فارسوی    

  ارار ده. تأثیرتحت 

ان در تصحیح اوراق انشايي توسط دبیران مؤثر آموزدانشآيا جنسیت . 6سؤال 

نشوان داد کوه در دو درس تواریخ و هن.سوه انسویت       0 سوؤال در  آم.هدستبه نتایج است؟

 نیست  تأثیرگذاران مؤثر بوده اما در درس ادبیات فارسی آموشدانش

دبیخران در نرخرد دادن بخه اوراق امتحخاني      یریگسختآيا در میزان  .7سؤال 

تفاضول بوی  مینویم  نمورات و مواک یم        آمو.ه دستبهبر اساس نتایج  تفاوت وجود دارد؟

امتحووانی سوواتگیرانه و بهضووی  هووایبرگووهان داد، بهضووی اش دبیووران در تصووحیح نموورات نشوو

 توأثیر تشوریحی   هوای برگوه بنابرای  سوعی  لاصوی در تصوحیح    ؛ کنن.میگیرانه عمل سهل

  گذاردمی

 گیرینتیجهبحث و 

و تج یوه و   آوریاموع در پژوهش حاضر بر اساس االععاتی که در باوش توصویفی آن اش   

امتحوانی   هایبرگهدخیل در چگونگی نحوه تصحیح  هایعامل به دست آم.،ها تحلیل داده

مورد توصویف اورار گرفوت  در بحوب مربووط بوه دخایوت دادن هلوط امعیوی در تصوحیح           

  همچنی  دبیران عامل اراردادن.امتحانی اکثر دبیران ای  عامل را خیلی ک  م.نظر  هایبرگه

ر ح. متوسط مورد تواه اورار داده و بوه میو ان    بودن و خوانا بودن را د خطخوشمربوط به 

دای  عی  کتا  تواه دالوتن.  موعک رسوان.ن مفهوو       الوربهخیلی ک  ه  به عامل نولت  

نی  به می ان خیلی شیاد مورد تواه دبیران ارار گرفته است  در مورد اینکه دبیوران اعتقواد بوه    

 تواوه کو  ران به ایو  موعک در حو.    دارن.، اکثریت دبی 10بودن نمرات باالتر اش  هیروااهی

  دادن.نشان 
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اش تحقیو  در پاسوخ بوه     آمو.ه دسوت بهدر باش استنباالی بنا بر تج یه و تحلیل االععات 

تفواوت واوود    هابرگهآیا بی  دبیران در تصحیح اوراق انشایی بر اساس ترتیب  ، که1سؤال 

 %90که در ا.ول آم.ه است، سؤال پژوهشوی مربووط بوه درس تواریخ بوا       الورهمان داردا

 ی امتحوانی درس تواریخ در  هوا برگوه ترتیب   ای  به آن مهناست که بال.میاالمینان مهنادار 

انجوا  گرفتوه در دروس هن.سوه و ادبیوات      هایبررسیاما با تواه به ؛ دارد تأثیر آنتصحیح 

بوا تواوه بوه سوؤال موورد بررسوی تحقیقواتی کوه           فارسی، ای  عامل در تصحیح نقش ن.ارد

و نی  گنجوی در   1933؛ فای  در سال 3000؛ مایر، ریچ و ک.ی در سال 3000نابوت در سال 

هوا در تصوحیح اوراق انشوایی    کوه بوی  ارشلویا     انو. کورده ، تأییو.  ان.دادهانجا   1209سال 

 مووردنظر ی بررسی سؤال تفاوت واود دارد  ای  نتایج با اسمت اول سؤال یا پژوهش یهن

است،  آم.هدستبهها در تصحیح اوراق همسو تفاوت بی  ارشلیا  نهیدرشماریخ در درس ت

امتحانی بر اساس ترتیب اوراق نی  در هر سه درس، تحقیقاتی  هایبرگهتصحیح  نهیدرشمیذا 

داده  انجوا   1900که همسو بالن. به دست نیام.ه است، اما در تحقیقی کوه بونیوول در سوال    

کووه  دهوو.موویاسووت کووه اثوور نظوو  تصووحیح اوراق نشووان   افتووهیدسووتاسووت بووه ایوو  نتیجووه 

کوه بوا نظو  مهکووس کوار       ییهوا آن، مثول  انو. کورده هایی که با نظ  مسوتقی  کوار   ارشلیا 

 بهو.اً و اورااوی را کوه    دهنو. می، نمره بیشتری نماین.می، اوراای را که اول تصحیح ان.کرده

  دهن.مینمره کمتری  نماین.میتصحیح 

 ویوژه بوه  در هر سه درس همسوویی نو.ارد   موردنظردر سؤال  هایافتهای  موضوج با نتیجه 

است  لای. بتوان چنی  نتیجه  آم.هدستبهعکس ای  حایت  کامعًکه در درس تاریخ نتیجه 

اثور   باعب گردی.ه که ای  عامول  هاسؤالو  هابرگهک  بودن ته.اد  گرفت که در ای  تحقی 

ظواهر نشوود  بهوعوه، در ایو       درسوتی بهتحقی   درنتیجهم لو  نشان ن.ه. و  الوربهخود را 

 یکی اش عوامل تأثیرگذار درنظر گرفته لود  عنوانبهشمینه لای. نوج درس نی  بتوان. 

آیا در تصحیح اوراق انشایی بی  دبیران دو انس تفواوت   تحقی  که 3سؤال در پاسخ به 

رس تواریخ،  نشان داده ل.، سوؤال پژوهشوی در سوه د   که در ا.اول  الورهمان واود داردا

اگرچه پژوهشی که واوود تفواوت یوا عو.       به دست نیام.  مهنادار هن.سه و ادبیات فارسی،

اموا در ایو     ؛تصحیح اوراق نشان ده.، یافت نش.ه اسوت  اهتتفاوت را در انسیت دبیران 
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مورد سؤال پژوهشی مبنی بر واود عو.  تفواوت   در  آم.هدستبهخصوص با تواه به نتایج 

توووان اسووتنباط کوورد کووه اگرچووه انسوویت دبیووران در تصووحیح اوراق امتحووانی مووی برحسووب

لوغلی   هوای محویط روانوی ممکو  اسوت بوی  شن و مورد در       هایویژگییی اش نظر هاتفاوت

در  اهو تفواوت یکسان واود دالته بال. که دبیری نی  یکی اش مشاهلی است که ممک  است 

بورای آن اراهوه داد    توانمیدییلی را که  آم.هدستبهآن نمود پی.ا کن.، اما با تواه به نتیجه 

یکسان که در تصوحیح کوردن اوراق امتحوانی     هایدستورایهملای  است که احتماالً واود 

 که عامول  لودمیباعب  هاسؤال بن.یبار گیرد و نی  در اختیار دالت  مورد استفاده ارار می

ارار گرفته و اش دخایت ای  عامل در تصحیح اوراق الوگیری بوه عمول    تأثیرانسیت تحت 

آورد  الش  به ذکر است که مهنادار نش.ن ای  سؤال در درس تاریخ، ععوه بر دالیول فووق،   

 بال.  دادهرخبه دییل پایی  بودن حج  نمونه نی   توان.می

آیا نووج مو.رک تحصویلی دبیوران در تصوحیح اوراق       تحقی  نی  که 2 سؤالدر پاسخ به 

در هور سوه درس موورد تحقیو  مشواه.ه نشو.،        تفواوت مهنواداری   انشایی تأثیرگذار اسوتا 

اش تحقیقوی کوه نوواشه و کواورنی در      1209همان گونه که گنجی در سوال  بنابرای  ای  یافته 

و بوا تواوه بوه نتیجوه      نآاس یذا بر اس بال.میهمسو است،  بردهنا  ان.دادهانجا   1990سال 

ادعا کرد دبیران با تواه بوه مو.رک تحصویلی خوود      توانمیاش سؤال پژوهشی  آم.هدستبه

مشترکی دالته بالن.، به ای  ترتیب که آنچه را که کسب م.رک بوه   ینظرهانق هن. توانمی

یس دبیر دیگر ممک  است با کسب تجار  خود و در الی ساییان تو.ر  ده.مییا فرد یاد 

  ردیفرابگ

آیا سابقه ت.ریس دبیران در تصوحیح   بود که ل.هم رحدر ای  خصوص تحقی   4سؤال 

در هور سوه درس اخوتعف مهنواداری      آم.هدستبهبر اساس نتایج  اوراق انشایی مؤثر استا

مستقی  ای  سؤال پژوهشی را تأیی. کن.، یافوت نشو.   الوربهاگرچه تحقیقی که  مشاه.ه نش. 

انجوا  داده   1990سوال   ی پژوهشی که مارخوا  در هایافتهی حاصل اش ای  سؤال با هایافتهاما 

مبنی بر اینکه عواملی مانن. ویژگی لاصیتی، س ، تجربه، س وح ذهنی، رتبه مهلمان  ،است

 ، هماهنو  اسوت   بالون. ینمو در میو ان نموره دادن دخیول     کو.ا  چیهو و همچنی  لاصیت 

پوس   بالو. موی سابقه ت.ریس ه  چون به نووعی بوا سو  و میو ان تجربوه در ارتبواط         یبنابرا
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چنو.انی در میو ان نموره دادن     تأثیرنتیجه گرفت که احتمال دارد سابقه ت.ریس ه   توانمی

 ن.الته بال. 

آیا مرتبط یا هیر مرتبط بودن رلوته تحصویلی    که 0سؤال همچنی  نتایج تحقی  در مورد 

در دو درس تواریخ، هن.سوه تفواوت    نشوان داد   اوراق انشایی مؤثر استادبیران در تصحیح 

مرتبط یا هیر مرتبط بودن رلته تحصویلی  اما در درس ادبیات فارسی ؛ مهناداری واود ن.ارد

اش  یتور گسوترده درس ادبیات فارسی دامنه  گفت:  لای. بتوان دبیران در تصحیح مؤثر است

االت بر مبنای اسوتنباط هور یوا اش    ان به سؤآموشدانشی و مفاهی  را اهت پاساگویی مهان

 عنووان بوه  سوؤاالت پاسخ صوحیح   اراهه باواوداست که به همی  علت  و ردیگیبرمدر  هاآن

 بال.  تأثیرگذار توان.میباش ه  مرتبط بودن رلته تحصیلی دبیران  کلی. به

امتحوانی  ان در نحووه تصوحیح اوراق   آمووش دانوش آیوا انسویت    ه  که 0سؤال در مورد 

در دو درس تواریخ و هن.سوه   نتوایج حواکی اش آن بوود کوه      توسط دبیران تأثیرگذار اسوتا 

اگرچه تحقیقی که  فارسی چنی  نیست اما در درس ادبیات مؤثر بوده ان آموشدانشانسیت 

مستقی  ای  موضوج را مورد بررسی ارار ده. یافت نش. اما در تحقیقوی کوه در سوال     الوربه

نجا  ل.ه است، به متغیر انسیت نی  پرداخته ل.ه است  در ای  تحقیو ،  توسط چس ا 1930

ای  فرضیه مورد بررسی ارار گرفت که تصحیح کنن.گان یا انشا نسبت به یوا متغیور بور    

، به ای  مهنی که خواننو.گان ممکو  اسوت در    دهن.میحسب متغیرهای دیگر واکنش نشان 

 بالن.  ترمقاو  ان انس مؤنبآموشدانشان انس مذکر نسبت به آموشدانشبرابر ب.خ ی 

دبیوران در نموره دادن بوه     یریو گسوات آیا در میو ان  تحقی  نی  که  9سؤال در پاسخ به 

، تفاضول متوسوط   دهنو. موی که او.اول نشوان    الورهمان اوراق امتحانی تفاوت واود داردا

برگه امتحانی در دروس تواریخ، هن.سوه و ادبیوات فارسوی نشوان       0نمرات تصحیح ل.ه هر 

ایو  موورد در   و  گوذارد موی  توأثیر تشوریحی   هایبرگهسعی  لاصی در تصحیح  ،دهن.می

ی که گنجوی در  هایبررسیدر  در ای  راستابیشتر نمود پی.ا کرده است   فارسی درس ادبیات

کوه   مانو. ینمو ا  داده است به ای  نتیجه رسی.ه اسوت کوه اوای تردیو. بواای      انج 1209سال 

ی فوردی هیور اابول اهموار دارنو. و ایو        هاتفاوتها در تصحیح اوراق داواللبان ارشلیا 

چوون محتووی وراوه    مستقل اش محتوی وراه مورد ارشلیابی است  به ای  مهنوا کوه    هاتفاوت
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گفت که اثر آن خنثی لو.ه اسوت  تنهوا     توانمیرای  بناب ؛ها یکسان بودهبرای همه ارشلیا 

حاضور    یو تحق  یوذا در  ان.بودهها خود ارشلیا ، هکردمیی که در تصحیح اوراق فرق عامل

 یاجوه ینتبوه چنوی     تووان موی  نی  با تواه بوه اینکوه چنوی  لورای ی رعایوت گردیو.ه اسوت،       

  افتیدست

یا پوژوهش، دسوتاوردهای حاصوله بورای تحقیقوات       یهاباش  یترمه لای. یکی اش 

بالو.  بور ایو      هوا آنبه.ی و در کل اراهه راهکارهایی علمی و عملی برای انجا  هرچه بهتر 

عوامل تأثیرگذار بر تصحیح سؤاالت امتحانوات نهوایی سوال     نهیدرشم لودیماساس پیشنهاد 

در برگو اری   لوود یمو شونهاد  اارایوی نیو  پی   اشنظربه عمل آی.   ییهاپژوهشسو  متوس ه، 

اسوتفاده اش   یاابهمفهومی مانن. هن.سه، ریاضیات و       هایدرسدر  خصوصبه) هاامتحان

دیگوری در ایو      یو تحق ارار گیورد   مورداستفادهی تشریحی انواج ترکیبی سؤاالت هاسؤال

 انجا  لود  ترعیوسدر حج   ییهانمونهشمینه بر روی دروس دیگر و با 

 منابع

   یسونج روان) یریو گانو.اشه  یهاهینظربر  یامق.مه   1999آی ، مری ای  ون.ی، ا ، ی  )

    چاپ دو ، تهران: انتشارات سمت 1234ترامه علی دالور )

اش الریووو  آشموووون کتبوووی  برگرفتوووه اش سوووایت:  یابیارشلووو   1239احمووو.ی، هعمهلوووی )
www.maghaleh/htm 

گیوری در  و ان.اشه سنجش   1231توشن.ه اانی، حس  ) و ابوایقاسمی، لهنا  ؛اکبری، بهم 

   چاپ اول، مشه.: نشر مرن.ی  روانشناسی و علو  تربیتی

انتظار مهلمان دوره راهنمایی تحصیلی بر نحوه ارشلیابی آنوان   اثر   1292پیرنیا، محم.علی )

 کارلناسی ارل.  نامهانیپاان دختر و پسر ای  دوره اش لهر اهواش  آموشدانشاش 

   آموووشش و پوورورش در ایووران  چوواپ اول، تهووران: دفتوور  1230تکمیوول همووایون، ناصوور ) 

  های فرهنگیپژوهش

و سنجش در روانشناسوی و تهلوی  و    گیریان.اشه   1910ثرن.ایا، رابرت  هیگ ، ایی ابت )
    چاپ دو ، تهران: نشر ان.یشه 1240سی )  ترامه خسرو مهن.تربیت
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ی امتحوان نهوایی پایوه سوو  راهنموایی      هوا سوؤال ان بواق    انیو م   1290) اهللفتححسی  شاده، 

ناسوی ارلو.،   کارل ناموه انیو پاتحصیلی کشوور بوا سو وح ماتلوف یوادگیری بلوو         

 ی دانشگاه ععمه الباالباه

ان در آمووش دانوش  یهایریادگیبر نظا  امتحانی و سنجش  ینق.   1290خلاایی، مرتضی )

درسوی، فصولنامه    ی یو ربرناموه ایران  تحلیل وضع مواود و وضع م لو  اش دی.گاه 

آمووشش و   وشارت ، تهوران: 43، مسلسول  4تهلی  و تربیوت، سوال دواشدهو ، لوماره     

 پرورش 

  چواپ اول،  آموشلوی  یابیارشلو    1233ملا لواهی راد، محم.رضوا )   ؛خورلی.ی، عباس

 تهران: انتشارات یس رون 

نوووی  ارشلوویابی )هوو.ف اش امتحووان  یهوواوهیلووبووه  ینگوواه   1239کمووال، شهوورا )رضووایی 

اش ، برگرفتووووه1391، نسوووواه لووووماره  یسوووواالرموووورد چیسووووتا   روشنامووووه  

  www.mardomsalari.comسایت:

انسوانی   میو ان االععوات تاصصوی دبیوران علوو       یبررس   1230محم.حسی  )سبحانی نیا، 

 یهووامهووارتی امتحووانی و هوواسووؤالالوورح و تهیووه ٔ نووهیدرشمدوره متوسوو ه نظووری 

 www.maghaleh/new page.htmبرگرفته اش:  در استان اصفهان یابیارشل

چواپ دو ،    ت.ریس و هنر مهلمی یهاروشکاربردی بر:  نگرش   1233سرم.، هعمهلی ) 

 تهران: انتشارات آوای نور 

تنهووا یووا اوو.ل سیاسووی  برگرفتووه اش سووایت:  کنکووور   1230سیاسووی نووژاد، محموو. نبووی )

http://www.1zarib.ir  

)روانشناسوی یوادگیری و آمووشش       پرورلوی نووی    یروانشناسو    1239) اکبور یعلو سیف، 

 ویرایش لش ، چاپ دو ، تهران: نشر دوران 

  چواپ بیسوت و یکو ، ویورایش     و ارشلیابی آموشلی گیریان.اشه   1230) اکبریعلسیف، 

 چهار ، تهران: نشر دوران 

او.ی  و ا.یو.      یهوا روش) فراین. و فرآورده یوادگیری  سنجش   1234) اکبریعلسیف، 

 ران: انتشارات آگاه چاپ اول، ته
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   چاپ نوشده ، تهران: امیرکبیر تربیتی یروانشناس   1230لریهتم.اری، علی )

  چواپ چهوار ، تهوران:    در روان آشموایی  یسونج روان اصوول    1290لریفی، حسو  پالوا )  

 انتشارات رل. 

دو ، تهوران:   چواپ  و فنون ت.ریس   هاروش) آموشلی هایمهارت   1234لهبانی، حس  )

 انتشارات سمت 

  ترامه حم ه گنجی، و ارشلیابی در آموشش و پرورش گیریان.اشه   1299لوهر، یوول ا )

 بهثت  انتشارات چاپ هشت ، تهران:

  چوواپ اول، تهووران:  و ارشلوویابی در تهلووی  و تربیووت  سوونجش   1299کریمیووان، حسووی  ) 

 انتشارات نصر 

ارشلویابی اش   یهوا وهیلو میو ان کواربرد درس    یبررسو    1293کریمی شارچی، محمو.علی ) 

کارلناسی  نامهانیپاان در م.ارس راهنمایی پسرانه لهر ی د  آموشدانش هایآموخته

 ارل.، دانشگاه تربیت م.رس 

آموشلوی و پیشورفت    یابیارشل   1230) اصغریعلخلیل شاده امینیان،  ؛کوهستانی، حسینهلی

  تحصیلی  چاپ اول، مشه.: بنفشه

   تهران: انتشارات دانشگاه پیا  نور ارشلیابی آموشلی یهاروش   1290کیامنش، علیرضا )

ی پیشورفت تحصویلی  تراموه خسورو مهن.سوی،      هوا آشموون    1200گرون یون.، نرم   ای )

 تهران: ساشمان سنجش و آموشش کشور 

 فصولنامه  مهلموان در ارشلویابی تحصویلی     گذارینمرهاعتبار  یبررس   1209گنجی، حم ه )

، تهوران: وشارت  10و  10، لوماره مسلسول   4و  2تهلی  و تربیت، سال چهار ، لماره 

 ی یو ربرناموه آموشش و پرورش امهوری اسعمی ایران، نشریه سواشمان پوژوهش و   

 آموشلی 

   تهران: امیرکبیر آموشش و پرورش مساهل   1204مهیری، محم.الاهر )

 –می ان تحق  اه.اف ارشلیابی مستمر در فرآینو. یوادگیری    یبررس   1232ابراهی  )ن.ریو، 

چهار  و پنج  ابت.ایی اداره آموشش و پرورش ناحیوه   یهاهیپاان آموشدانشیاددهی 

  مهل تیتربکارلناسی ارل.، دانشگاه  نامهانیپایا شنجان  
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  1292ارشلیابی تحصیلی  ترامه گنجی ) یروانشناس   1930کاورنی، ژان پل ) ؛نواشه، ژرژ

 چاپ سو ، تهران: االععات 

 -درسوی   ی یربرنامهدرسی )ماهیت  ی یربرنامه اصول   1299یارمحم.یان، محم.حسی  )

تحلیوول  –ارشلوویابی برنامووه  –برنامووه  یلووناختاامهووهو  یلووناختروانمبووانی فلسووفه، 

 محتوای برنامه   تهران: یادواره کتا  

ارشلویابی در تهیوه و ااورای     یهوا وهیلو اش  یریو گبهوره  موانوع    1294، رمضانهلی )یااوتیان

مهلموی  ابتو.ایی، راهنموایی و متوسو ه آمووشش و       اشنظور سؤاالت امتحانوات کتبوی   
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