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  اهداف رفتاري:

  از خواننده انتظار می رود پس از مطالعه بتواند:

عاطفی  -حرکتی ،روشهاي سنجش فرآیند و فرآورده هاي یادگیري را در حیطه روانی -1
  توضیح دهد.

بیان نموده و موارد استفاده هر یـک از آنهـا را   لکردي را ویژگیهاي آزمونهاي عمانواع  -2
  با هم مقایسه نماید.

  انواع آزمونهاي عملکردي را بیان نماید. -3
  تهیه آزمونهاي عملکردي را توضیح دهد. نکات مورد توجه در -4
  انواع روشهاي سنجش مشاهده اي را توضیح دهد. -5
  خوب را توضیح دهد. (check list)ویژگیهاي یک فهرست وارسی  -6
  فواید روش مقیاس درجه بندي و انواع آن را بیان نماید. -7
  شرایط روش واقعه نگاري و عوامل موثر در استفاده بهینه از این روش را شرح دهد. -8
  هدفهاي حوزه عاطفی را بیان نماید. در انواع سنجش -9

  روشهاي غیرمستقیم مشاهده رفتار را توضیح دهد. -10
  ي هر یک از آزمونهاي معرفی شده یک نمونه مناسب تهیه نماید.برا -11
  شرایط نمره گذاري یک آزمون را شرح دهد. -12
  آزمون را توضیح دهد. تتحلیل سواالهدف از  -13
حـداقل  ضریب تمیـز و دشـواري سـواالت آزمـون (تشـریحی و چهارگزینـه اي) را        -14

  محاسبه نماید.
بـر  تشـخیص داده و آنهـا را   ش و پس از آمـوزش) را  آزمونها (پیارزش ضریب تمیز  -15

  محاسبه نماید.اساس یکی از روشهاي معرفی شده 
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  روشهاي سنجش فرآیندها و فرآورده هاي یادگیري 
  حرکتی و عاطفی –روانی در حیطه هاي 

  

در این نوع آزمون ارزیابی آموزش و یادگیري عملکردهـاي گونـاگون   ) آزمونهاي عملکردي: 1
  غلی و اجتماعی صورت می گیرد.تحصیلی، ش

در این روش با مشاهده رفتارهاي یادگیرندگان می تـوان   ) روشهاي سنجش مشاهده اي:2
رفتارها و بازده هاي رفتاري یادگیرندگان را در حوزه هاي روانـی و حرکتـی و عـاطفی سـنجش     

  نمود.
  آزمونهاي عملکردي:) 1

ی یـا اصـیل نیـز گفتـه مـی شـود فرآینـدها و        در آزمونهاي عملکردي که به آنها آزمونهاي واقع
فرآورده هاي یادگیري فراگیران به طور مستقیم سنجش می شوند و بنـا بـه تعریـف آزمونهـاي     

سر و کار دارنـد. مهـارت در اسـتفاده از فرآینـدها و شـیوه هـاي        (Skill)عملکردي با مهارت 
بـا مهارتهـاي آزماشـگاهی     اجرایی و نیز مهارت در تولید فرآورده هـا بـراي مثـال دروس علـوم    

، دروس فارسی و زبان هاي خارجی با مهارتهـاي برقـرار   دروس ریاضی با مهارتهاي حل مسئله
و نمودار و کار در گـروه  کردن ارتباط و دروس علوم اجتماعی با مهارتهایی چون استفاده از نقشه 

  ل آزمونهـاي کتبـی  وکار دارند. آزمونهاي عملکردي وسایلی هستند که بـه عنـوان مکمـ   و ... سر
می توانند معلمان را در بهتر سنجیدن میزان توفیق یادگیرندگان در رسیدن بـه هـدفهاي متنـوع    

  تحصیلی یاري دهند.
  به طور کلی هدفهاي آموزش و یادگیري را می توان به دو بخش زیر تقسیم کرد: 

وسکوپ بـراي مطالعـه   هدفهایی که به دانستن درباره امور مربوط می شوند مثالً اینکه میکر )1
  جانداران کوچکی که با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیستند به کار می رود.
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هدفهایی که به دانستن نحوه انجام دادن عمل یا کاري مربوط می شوند مثالً کار کـردن بـا    )2
  میکروسکوپ  

ي را آن دسته از وسایل اندازه گیري که می کوشند تا بسنجند که چگونه کسـی مـی توانـد کـار    
انجام دهد غالباً آزمونهاي عملکردي نام دارند و آن دسته از وسایل اندازه گیري که مـی کوشـند   

  تا دامنه و صحت دانش شخص را بسنجند معموالً آزمونهاي کتبی نامیده می شوند.
  ویژگیهاي آزمونهاي عملکردي:

الوه بـر دانسـتن   یعنی سنجش اینکه آیا فراگیـر عـ  : توانایی به کار بستن دانشتاکید بر -1
  دانش، می تواند آن را به کار بندد.

  )غیر مستقیم(و نه سنجش هدف آموزشی به صورت مستقیم  تاکید بر سنجش مستقیم: -2
یعنی استفاده از مسـائل و موقعیتهـایی کـه در زنـدگی واقعـی       استفاده از مسائل واقعی: -3

  یافت می شوند یا شبیه به آنها هستند.
به پیدا کـردن راه حـل هـاي مختلـف      فراگیرانیعنی هدایت  تفکر باز:ترغیب و تشویق  -4

براي مسائل و تشویق آنان به درگیر شدن با مسائل به طور گروهی و کـار کـردن بـر روي آنهـا     
  براي مدتی طوالنی.

  انواع آزمونهاي عملکردي:
  آزمون کتبی عملکردي (بیشترین فاصله را از عملکرد در زندگی واقعی دارد) -1
  آزمون شناسایی -2
  انجام عملکرد در موقعیتهاي شبیه سازي شده -3
  نمونه کار (کمترین فاصله را از عملکرد در زندگی واقعی دارد) -4
  کار پوشه -5

a  (آزمون کتبی عملکردي (Paper – and – pencil – performance test)    
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یادگیري هدفهاي حوزه شـناختی  آزمونهاي کتبی یا مداد و کاغذي براي اندازه گیري بازده هاي 
مناسب ترند. با این حال در سنجش عملکرد، استفاده از آزمونهاي کتبی نیز مفید اسـت امـا بایـد    
دقت کرد که بین آزمونهـاي کتبـی مـورد اسـتفاده بـراي سـنجش هـدفهاي حـوزه شـناختی و          

  آزمونهاي کتبی مورد استفاده براي سنجش عملکرد تفاوت وجود دارد.
کتبی عملکردي عمدتاً بر کاربست دانـش و مهـارت در موقعیتهـاي عملـی یـا شـبیه       در آزمون 

سازي شده با موقعیتهاي عملی تاکید می شود. در این گونه آزمونهـاي عملکـردي بـازده هـاي     
  .پایانی یادگیري سنجش می شوند

ـ  ان وسیله سنجش اطالعات مقـدمات فـرد  می توان به عنونیز آزمونهاي عملکرد کتبی را  اره درب
  ست.کاري که انجام خواهد داد به کارب

b (آزمون شناسایی (identification test)    
، نـایی یادگیرنـده در تشـخیص ویژگیهـا    منظور از آزمون شناسایی روشی است براي سنجش توا

  محاسن، معایب و موارد استفاده امور مختلف
ت ها مـی تـوان از یادگیرنـده    آزمونهاي شناسایی انواع و کاربردهاي مختلفی دارند. در بعضی وق

خواست تا یک ابزار یا دستگاه را شناسایی نماید یا کار آن را توصیف کنـد. در موقعیتهـاي دیگـر    
را با مشکلی مواجه ساخت، مانند یک اتصالی در یـک دسـتگاه برقـی و از او     می توان یادگیرنده

  ی کند.خواست تا ابزارها و وسایل و شیوه هاي عملی رفع مشکل را شناسای
c (انجام عملکرد در موقعیتهاي شبیه سازي شده (Simulated performance)    

 در آزمون شبیه سازي انجام عملکرد در موقعیت هاي شـبیه سـازي شـده از یادگیرنـده خواسـته      
می شود تا در یک موقعیت شبیه سازي شده یا مصنوعی یا خیالی همان اعمـالی را انجـام دهـد    

قعی ضروري هستند. مانند آموزش خلبانی که از هواپیمـاي واقعـی شـبیه    که در موقعیت هاي وا
  سازي شده استفاده می کنند.
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d (نمونه کار (work sample)    
در روش نمونه کار از یادگیرنده خواسته می شود تا اعمالی را انجـام دهـد کـه معـرف عملکـرد      

ش به عملکـرد واقعـی   هستند. بدین لحاظ این روش نزدیکترین روش سنج سنجشواقعی مورد 
یادگیرنده در محیطهاي طبیعی است روش نمونـه کـار بـراي سـنجش توانـاي افـراد در انجـام        

  شاغل نیازمند فعالیتهاي عملکردي متداول بوده است.مکارهاي مختلف از دیرباز در صنعت و 
e (کار پوشه (port folio)    

وفقیـت تحصـیلی او در یـک    از کارهاي فراگیران است که کوشش و پیشـرفت و م  اي مجموعه
  :زمینه خاص را نشان می دهد از کارپوشه به قصد بر آوردن دو هدف عمده استفاده می شود

  نشان دادن رشد تحصیلی یادگیرنده )2  ارائه بهترین کارها )1
، یادگیرنده براي نشان دادن توانائیها و پیشرفت خود نمونه هایی از کارهایی را در روش کارپوشه

یک مدت معین (طول یک ترم یا یکسال تحصیلی) انجام داده با خودش به کـالس   که در طول
  می آورد و براي ارزشیابی در اختیار معلم می گذارد.

کـه دربـاره کوشـش هـا، پیشـرفت یـا        فراگیران اسـت کارپوشه مجموعه هدفمندي از کارهاي 
عه بایـد در برگیرنـده   موفقیت تحصیلی او در یک یا چند زمینه معین توضیح می دهد. این مجمو

مشارکت فراگیر در انتخاب محتوي کارپوشه دستورالعمل هاي انتخـاب، معیـار قضـاوت دربـاره     
  شایستگی و شواهد مربوط به فعالیت فکري فراگیر باشد.

  
  تهیه آزمونهاي عملکردي:نکات مورد توجه در 

معرفـی   سایر آزمونهاختن در تهیه آزمونهاي عملکردي همان مراحل و تدابیر مورد استفاده در سا
شده مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال، در تهیـه آزمونهـاي عملکـردي رعایـت پـاره اي      

  مالحظات دیگر نیز ضروري اند:
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سـرعت   -بازده هاي مورد نظر عملکرد را مشخص کنید. (بـه طـور مثـال: دقـت عملکـرد       -1
  رعایت ایمنی) را مورد توجه قرار دهد.نکات  -مهارت عملکرد -توالی درست مراحل  -عملکرد 

موقعیت آزمون را واقع بینانه برگزینید: موقعیت و شرایطی که مـی خواهیـد در آن عملکـرد     -2
مورد سنجش را بیازمایید به گونه اي انتخاب کنید کـه همـه جوانـب امـر، از جملـه مالحظـات       

  اقتصادي، زمانی، انسانی، عملی و غیره را منظور نمایید.
ز راهنماییها و دستورالعمل هایی که بـه روشـنی موقعیـت آزمـون را مشـخص مـی کننـد        ا -3

منظور این است که دستورالعمل هایی باید براي آزمون فراهم شوند کـه در آنهـا    استفاده نمایید.
عملکرد مورد نظر و شرایطی که در آن قرار اسـت عملکـرد نشـان داده شـود مشـخص گردنـد.       

تجهیـزات، عملکـرد مـورد انتظـار،     و ن (شـرایط  دجریان آزمو تجهیزات، مقصود از آزمون مواد و
  .و روش نمره گذاري )زمانی همحدود

دستور العمل ها باید به صورت کتبی باشند تا اینکه همه افراد تکالیف را یکسـان دریافـت کننـد    
دسـتور   در بعضی مواقع، آزمون شوندگان دستور العملها را خود می خوانند ولـی در مواقـع دیگـر   

العمل ها براي آنها خوانده می شوند در هر حال، روش استفاده از راهنماي آزمون باید مشـخص  
  شود و براي همه آزمودنیها به طور یکنواخت به کار رود.

مقیـاس درجـه    –از روشها و فنون گوناگون مشاهده استفاده نمایید. نظیر ( فهرست وارسی  -4
  بندي و نظایر آنها)

  مشاهده اي:روشهاي سنجش 
a( فهرست وارسی    b( مقیاس درجه بندي    c( واقعه نگاري  
aروش فهرست وارسی ( (checklist)    

   یک شیوه نظامدار براي گزارش قضاوتهاي مشاهده گر یا مشـاهده گـران اسـت. بـا ایـن روش      
خص مورد سنجش (یا محصولی که او تولید کرده اسـت)  شعملکرد در می توان معلوم نمود که 



 ٩

گیهاي مورد نظر موجود اند یا نه. روش فهرست وارسی تنها بود یـا نبـود یـا کمیـت ویژگـی      ویژ
    را بررسی می کند.مورد نظر 

در این روش یک عملکرد به گامهایی تقسیم شده و فهرستی از رفتارها شـرح داده مـی شـود و    
  هرگام بر اساس انجام شدن رفتار یا نشدن آن نمره گذاري می شود.

  ت مشاهدهنمونه فهرس
  بیمار داروي استنشاقی را بدرستی به کار برد هدف:

  ) زده شود و عدم انجام صحیح عالمت زده نشود.در صورت انجام صحیح هر گام عالمت ( راهنما:
  ظرف دارو استنشاقی را به دست می گیرد -1
  آن را تکان می دهد -2
  بدرست در دست می گیرد -3
  زدم عمیق انجام می دهدبا لبهاي جمع شده از دهان با -4
  قطعه دهانی ظرف دارو را بدرستی در دهان می گذاریم -5
  از دهان نفس عمیق می کشد -6
  در حال تنفس عمیق جریان دارو را برقرار می کند -7
  بعد از فعال کردن جریان دارو نفس را نگه می دارد -8
  بین هر پوف کردن لحظه اي منتظر می ماند -9

  وباره تکان می دهدظرف دارو را د -10
  سرپوش را روي درب جایگزین می کند -11

  

  
  چگونگی تهیه فهرست وارسی

تهیه فهرست وارسی عمل ساده اي است. کارهایی که باید انجـام دهیـد ایـن اسـت کـه ابتـدا       
بـه آن بیفزاییـد    خطاهاي احتمالی را همفهرستی از رفتارها و ویژگیهاي مهم را تهیه کنید و بعد 

  اقالم فهرست را به گونه اي مرتب کنید که به راحتی آنها را مورد استفاده قرار دهید. و سرانجام
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  یک نمونه فهرست وارسی براي سنجش فرآورده: ارزشیابی از آزمونهاي چند گزینه اي
تعیین کنید که آزمون مورد  –در جاي خالی کنار هرجمله یا هر سوال، با گذاشتن عالمت + یا  راهنمایی:

  ی از ویژگی موضوع آن سوال برخوردار است یا نه.ارزشیاب
  . هر سوال به روشنی موضوع مورد نظر را بیان می کند.1.............. 
  . مطالب تکراري گزینه ها در تنه سوال آمده اند.3......   . موضوع اصلی سوال در تنه سوال آمده است.2.............. 
  مهم را اندازه می گیرد. . هر سوال یک موضوع4 ..............
  . گزینه هاي یک سوال با هم تجانس دارند.5.............. 
  . در هر سوال تنها یک گزینه درست یا یک گزینه که از همه گزینه ها بهتر است وجود دارد.6.............. 

  ه اند موقعیتهاي جدید مطرح شده اند.. در سوالهایی که براي سنجش فرآیندهاي پیچیده ذهنی نوشته شد7. ..................
  . گزینه هاي انحرافی آزمون شوندگان بی اطالع از موضوع را به خود جلب می کنند.8.............. 
  . گزینه هاي هر سوال از نظر دستوري و جمله بندي با تنه سوال مطابقت دارند.9.............. 
  ربوط خودداري شده است.از کاربرد اشاره هاي نام. 10.............. 
  . در سوالهاي منفی زیر عبارات منفی خطر کشیده شده است.11.............. 
  . از کاربرد منفی مضاعف در نوشتن سوالها خودداري شده است.12.............. 
  ده است.خودداي ش" همه آنچه در باال گفته شد"و" همه آنها". از کاربرد عبارتهایی نظیر 13.............. 
  . سوالها مستقل از یکدیگر هستند.14.............. 
  . از طرح سوالهاي گمراه کننده اجتناب شده است.15.............. 
  . از کاربرد دو گزینه متضاد که یکی از آنها درست است خودداري شده است.16.............. 
  تغیر است.. طول گزینه درست در سوالهاي مختلف م17.............. 
  . محل گزینه درست در میان گزینه هاي انحرافی به طور تصادفی انتخاب شده است.18.............. 
  . سوالها در حد درك و فهم آزمون شوندگان است.19.............. 
  استفاده نشده است. "هیچ یک از موارد باال  ". از گزینه 20.............. 
  الی در انتهاي تنه سوال قرار داده شده است.. جاي خ21.............. 

  

  ه طور کلی یک فهرست وارسی خوب از ویژگیهاي زیر برخوردار است:ب
  .فهرست نسبتاً کوتاه است -1
  .روشن موضوع مورد ارزشیابی را بیان می کند هر ماده فهرست به طور کامالً -2
  .کندهر ماده بر یک رفتار یا ویژگی قابل مشاهده تاکید می  -3
  .تنها رفتارها یا ویژگیهاي مهم منظور می شوند -4
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ماده هاي فهرست به گونه اي آرایش می یابند که کل فهرست را به سادگی می توان مـورد   -5
  استفاده قرار داد.

bروش مقیاس درجه بندي ( (rating scale)  
وقوع یا عدم وقوع  بر خالف روش فهرست وارسی که در آن تنها بود یا نبود ویژگی مورد نظر یا

رفتار مورد سنجش ثبت می شود. در مقیاس درجه بندي درجه یا مقدار رفتـار یـا ویژگـی مـورد     
  نظر تعیین می گردد.

  فواید روش مقیاس درجه بندي
  مشاهدات را به سوي جنبه هاي مشخص رفتار هدایت می کند. )1
  ویژگی فراهم می آورد. در یک مجموعه فراگیراناوري براي مقایسه همه دیک چهارچوب  )2
  روش مناسبی را براي ثبت داوریهاي مشاهده گران فراهم می آورد. )3

  چگونگی تهیه مقیاس درجه بندي
براي تهیه مقیاس درجه بندي، فهرستی از رفتارها یا ویژگیهایی را که قرار است مـورد ارزشـیابی   

  تار یا ویژگی تهیه کنید.قرار گیرند تهیه نمایید و یک مقیاس کیفی یا مدرج براي هر رف
  جهت ساختن فهرست درجه بندي به نکات زیر توجه می شود:

  هدف تعیین شده راهنماي طراح جهت توصیف ویژگیهاي مناسب یک عملکرد است. -1
  عملکرد قابل قبول یا غیرقابل قبول در درجات مختلف به صورت روشن توصیف شود. -2
  درجه بندي باشد. 7کثر و حدا 3درجه بندي باید حاوي حداقل  -3
وظایف و رفتارها باید به طور روشن و دقیق توصیف گردد و از واژه هـاي بـا قابلیـت تغییـر      -4

  متفاوت اجتناب شود.
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  نمونه اي از مقیاس درجه بندي براي ارزشیابی از فرآیند رفتار و محصول رفتار

ست هر یک از جمالت زیر، آن را با کشیدن دایراه اي به دور یکی از شماره هاي سمت راراهنمایی: 
  درجه بندي نمایید. شماره ها به صورت زیر ارزش گذاري می شوند:

  = ضعیف 1= پایین تر از متوسط  2= متوسط   3= باالتر از متوسط    4= ممتاز     5
  درجه بندي فرآیند عملکرد یا شیوه اجرا) الف

  ونه بود؟در هر یک از زمینه هاي زیر چگ فراگیرفرآیند عملکرد 
  (الف) تهیه یک طرح کامل براي پروژه 1 2 3 4 5
  (ب) تعیین مقدار مواد مورد نیاز 1 2 3 4 5
  (پ) انتخاب ابزارها و وسایل مناسب 1 2 3 4 5
  (ت) رعایت دستورالعملهاي درست براي هر یک از عملیات 1 2 3 4 5
  (ث) استفاده از ابزارها به طور درست و ماهرانه 1 2 3 4 5
  (ج) استفاده از مواد بدون ریخت و پاش غیر ضروري 1 2 3 4 5
  (چ) به پایان رسانیدن کار در یک زمان معقول 1 2 3 4 5

  درجه بندي محصول یا فرآورده عملکرد) ب
  محصول یا فرآورده مورد نظر تا چه میزانی با مالکهاي زیر مطابق است؟

  (الف) محصول درست و کامل به نظر می رسد 1 2 3 4 5
  (ب) ابعاد محصول با طرح اصلی مطابقت دارد 1 2 3 4 5
  (پ) کار به خوبی صیقل یافته است 1 2 3 4 5
  (ت) اتصالها و اجزا به خوبی به هم وصل شده اند 1 2 3 4 5
  (ث) از مواد به خوبی استفاده شده است 1 2 3 4 5
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  نمونه درجه بندي رفتار 
  واحدي با تکنیک استریل بکشد 40واحدي با سرنگ  40یال واحد انسولین را از و 10بیمار بتواند هدف: 

  عالی  متوسط  ضعیف
سرنگ و سوزن و سرویال را عموماً 
آلوده می کند و نمی تواند سوزن را 
در حلقه سرویال وارد کند، بنـدرت  
از خطاي خـود آگـاه اسـت و آنـرا     

  اصالح می کند.

    گــاهی ســرویال را آلــوده مــی کنــد و
ا داخل حلقـه ویـال   نمی تواند سوزن ر

کند. بیرون کشیدن مایع و اندازه گیري 
دقیق آن با اشکال صورت مـی گیـرد،   
اشتباه خود را معموالً تشـخیص داده و  

  آنرا اصالح می کند.

بندرت سرنگ و سوزن و سرویال را آلوده 
می کند بدون صدمه به سوزن از سرویال 
دارو را می کشد و می تواند اندازه دارو را 

بداخل سرنگ بکشد. در صورتی  به دقت
کــه ســوزن و ســرنگ آلــوده شــده آنــرا  
تعویض می کند و اصـالح خطـا توسـط    

  خودش صورت می گیرد.
  

b (انواع مقیاس درجه بندي  
  (numerical rating scale) الف) مقیاس درجه بندي عددي

عـددي  ساده ترین نوع مقیاس درجه بندي مقیاس درجه بندي عددي است. مقیاس درجه بندي 
ل طبقـه بنـدي کـردن در    زمانی قابل استفاده است که ویژگیها یا کیفیتهاي مورد درجه بندي قاب

باشند و نیز در رابطه با طبقه اي که معرف هر عدالت توافق وجـود داشـته باشـد.     طبقات محدود
درجه بندي عددي تصمیم در مورد تعداد شماره ها یک امر دلخواهی اسـت. بـا ایـن     هدر مقایس

بیشـترین   7و  5عدد یا طبقه را توصیه نمی کنند. به ویژه ارقـام   10ل صاحب نظران بیشتر از حا
طرفدار را دارد. گفته شده است که مقیاسهاي داراي تعداد طبقات فرد بهتـر از مقیاسـهاي داراي   

  طبقات زوج است.
  

   (graphic rating scale) مقیاس درجه بندي نگاره ايب) 
دي نگاره اي به جاي استفاده از اعداد، از خطوط افقی اسـتفاده مـی شـود. در    در مقیاس درجه بن

این مقیاس، از ارزشیاب یا مشاهده گر خواسته می شود تـا داوري خـود را دربـاره ویژگـی مـورد      
  مشاهده در طول یک خط مستقیم با گذاشتن نوعی عالمت مشخص کند.
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ه ویژگیها مورد ارزشیابی طبقـات یکسـانی   در نوعی از مقیاس درجه بندي نگاره اي که براي هم
 گفتـه   (constant-alternative scale)به کار رفته است مقیاس درجه بنـدي یکنواخـت   

می شود و در نوع دیگر که در بعضی از مقیاسها براي ویژگیهاي مختلف طبقات مختلفی به کـار  
      (changing-alternative scale)  می رود به ایـن گونـه مقیـاس درجـه بنـدي متغیـر       

  می نامند.
  نمونه اي از مقیاس درجه بندي نگاره اي یکنواخت

را در  فراگیردر روي خط افقی مربوط به هر سوال میزان شرکت × با گذاشتن عالمت راهنمایی: 
  بحث کالسی تعیین کنید.

  در بحث شرکت می کند؟ فراگیر. تا چه اندازه این 1
  

  زیاد                     متوسط                        کم                خیلی کم     خیلی زیاد                 
  تا چه اندازه به موضوع بحث مربوط اند؟ فراگیر. اظهار نظر هاي این 2
  

  خیلی کم   خیلی زیاد                 زیاد                     متوسط                        کم                  
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  نمونه اي از مقیاس درجه بندي نگاره اي متغیرج) 

  
نظر خود را نسبت به استاد این در روي خط افقی مربوط به هر سوال × با گذاشتن عالمت راهنمایی: 

  درس (نام درس) مشخص کنید.
  . میزان عالقه استاد به درس؟1
  

  اي عالقه متوسط         نسبتاً بی عالقه     بسیار بی عالقهبسیار عالقمند       نسبتاً عالقمند       دار
  
  

  

  مقدار مطالبی که در یک جلسه درس آموزش می دهد؟. 2
  

  خیلی زیاد                 زیاد                     متوسط                        کم                خیلی کم     
  

  یزه و عالقه در دانشجویان؟. میزان توانایی در ایجاد انگ3
  

  بسیار توانا            نسبتاً توانا          داراي توانایی متوسط        نسبتاً ناتوان         بسیار ناتوان     
  

  
  (descriptive graphic rating scale) مقیاس درجه بندي نگاره اي توصیفید) 

ط روي مقیاس توصیف می شـوند، توصـیف هـایی    ، نقایدر مقیاس درجه بندي نگاره اي توصیف
که براي این منظور به کار می روند عبارتهایی هستند که به صورت رفتاري نشان می دهند کـه  

                  فراگیر یا فرد مورد مشاهده و مورد ارزشیابی در مراحل مختلف مقیاس چگونه عمل می نماید.
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  توصیفی نمونه اي از مقیاس درجه بندي نگاره اي
  

ویژگی مورد نظر را ارزشیابی در روي خط افقی مربوط به هر سوال × با گذاشتن عالمت راهنمایی: 
  نمایید.

  را در انجام تکالیف درسی چگونه ارزیابی می کنید؟ فراگیر. کیفیت کار این 1
  

  کار ضعیف است  کار خیلی خوب     کار خوب است و به    کار خوب است گاه    کار قابل قبول است  
  است و هیچ نیازي    ندرت احتیاج به      به گاه نیاز به نظارت   اما احتیاج به نظارت   غلطهاي زیادي

  به نظارت ندارد          نظارت دارد                 دارد                  فراوان دارد              دارد
  

cروش واقعه نگاري ( (anecdotal record)   
روش واقعه نگاري یا روش ثبت رویداد توصیف هاي واقعی از رویـدادها و اتفاقـات معنـی داري    

  ز زندگی فراگیران به دست می آورد، می باشد.که معلم (مشاهده گر) در نتیجه مشاهده ا
روش واقعه نگاري یک روش مشاهده مستقیم رفتار است و به همین دلیل براي بیشتر هدفهاي 

  .عاطفی و روانی حرکتی قابل استفاده استآموزش حوزه هاي 
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  فرم مورد استفاده در روش واقعه نگاري

  محمود خسروي              فراگیر       چهارم      کالس
  کالس درس              محل         2/2/74     تاریخ

  مشاهده گر      م . ز.
  رویداد

سوال کرد که آیا مـی توانـد شـعري را بـراي کـالس      پس از آنکه کالس شروع شد، محمود از آموزگار 
سروده بـود. معلـم از او خواسـت تـا شـعرش را بخوانـد. او        "بهار" شعري که خودش درباره  –بخواند 

شعرش را با صداي آرام خواند، مرتب به روي کاغذ نگاه می کرد، پاي راستش را به جلو و عقـب تکـان   
ی که محمود شعر خواندش را تمام کـرد، پرویـز (از ردیـف آخـر     می داد و یقه کتش را باال زده بود. وقت

 "من صدایت را خوب نشنیدم. ممکن است یک بار دیگر آن را با صداي بلنـد بخـوانی؟   "کالس) گفت
  و در صندلی خود نشست. "نه "محمود گفت

  تفسیر
رد. با ایـن حـال،   محمود از نوشتن داستان و شعر لذت می برد و توانایی خالق خود را به نمایش می گذا

در مقابل جمع خجول و دستپاچه به نظر می رسد. امتناع او از خواندن دوباره شعر حـاکی از دسـتپاچگی   
  اوست.

  براي اینکه روش واقعه نگاري بهترین نتیجه را به دست بدهد:
توصیفی واقعی از آنچه اتفاق افتاده است زمـانی کـه اتفـاق افتـاده اسـت و در وضـعیت یـا         -1

  ی که اتفاق افتاده است به دست می دهد.شرایط
  تفسیر از واقعه و اعمال پیشنهادي باید از توصیف واقعه مجزا باشد. -2
  هر یک از موارد ثبت واقعه باید تنها یک واقعه را شامل باشد. -3
آنچه ثبت می شود باید از لحاظ رشد و تحول فراگیر یا بازده هاي یـادگیري و هـدف هـاي     -4

  .اد مهمی باشدآموزشی روید
تنها آن قسمت از ویژگیها یا حوزه هاي رفتاري مورد مشاهده و واقعه نگاري قرار گیـرد کـه    -5

  با روش هاي دیگر ارزشیابی قابل ارزشیابی نباشد.
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  عوامل موثر در استفاده بهینه از روش واقعه نگاري
ا آمـاده ثبـت رفتارهـاي    ) از پیش تعیین نکنید که چه چیزي را مورد مشاهده قرار می دهید، ام1

  غیر معمول نیز باشید.
  .) آن مقدار از موقعیت را مشاهده کنید که رفتار را براي شما معنی دار می سازد2
  .) بالفاصله پس از مشاهده واقعه یا رویداد آن را ثبت کنید3
  ) هر یک مورد ثبت واقعه را به توصیف مختصري از یک رویداد محدود نمایید.4
  قعیت ها و تغییر خودتان از آنها را از هم جدا کنید.) توصیف وا5
  ) همه موارد مثبت و هم موارد منفی رفتار را ثبت کنید.6
تعداد کـافی گـزارش واقعـه نگـاري      فراگیر) پیش از قضاوت و نتیجه گیري در باره رفتار یک 7

  تهیه نمایید.
  ) در نوشتن گزارش واقعه نگاري تمرین کنید.8

  عاطفی سنجش هدفهاي حوزه
هر چند از روشهایی که تاکنون گفته شد می توان براي سنجش هـدفهاي حـوزه عـاطفی سـود     
برد، با این حال به خاطر اهمیت روز افزون هدفهاي عاطفی در آموزش به یـک بخـش مسـتقل    
سنجش این هدف می پردازیم وسایل سنجش هدفهاي عاطفی از آزمون شونده می خواهند هـر  

د بگوید. بنابراین، مشکل اساسی روشهاي سنجش هدفهاي عاطفی ایـن  آنچه را احساس می کن
است که باید موقعیتهایی را بوجود آورند که در آنها آزمون شونده رفتار عاطفی مورد عالقه خـود  

  را بروز دهد.
متأسفانه اگر آزمون شونده احساس کند کـه نتـایج سـنجش عـاطفی هماننـد نتـایج آزمونهـاي        

ادن و قضاوت درباره او به کار خواهد رفت احتمال زیادي دارد کـه در پاسـخ   توانایی براي نمره د
به سوالهاي وسایل سنجش جواب درست ندهد و لذا روایی نتایج حاصله لطمـه ببینـد. بنـابراین    
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باید به فراگیران اطمینان داد که از نتایج ارزشیابی عاطفی براي نمره دادن یا قضـاوت دربـاره او   
  د.استفاده نخواهد ش

  روشها و فنون سنجش هدفها در رفتارهاي عاطفی
      Fixed Responded ستیپرسشنامه هاي بسته پاسخ یا گزینه با -1

از این روش بسیار شبیه به آزمونهاي عینی مورد استفاده در سنجش رفتارهـاي   روش استفاده:
شناختی است زیرا در هر دو روش اندازه گیري آزمون شـونده بایـد از میـان پاسـخهاي از پـیش      

یفزاید. آزمون شونده به سـوال  نتعیین شده براي هر سوال یکی را برگزیند و از خود چیزي به آن 
(دریافت کردن ، پاسخ دادن، سازمان داده، ارزش گـذاردن   تاطبقخ می دهد و ها با بله یا نه پاس

  و ...) سنجیده می شود.
  Open ended questions پرسشنامه هاي باز پاسخ -2

در سنجش هدفهاي حوزه عاطفی، روش پرسشنامه هاي باز پاسخ با روش آزمونهـاي تشـریحی   
است. در اینجا نیز مانند آزمون تشـریحی  و کوته پاسخ در سنجش هدفهاي حوزه شناختی شبیه 

آزمون شونده سوالی یا بیانی را دریافت می کند و در پاسخ به آن نظر خود را توضیح مـی دهـد.   
           در سوالهاي باز پاسخ، غالباً سوالها بـه صـورت جمـالت ناتمـام در اختیـار آزمـون شـونده قـرار         

  اله جمالت ناتمام آنها را کامل کند.می گیرند او باید با نوشتن نظر خود در دنب
  مثال: اگر اتومبیلی از خودم داشتم ...

  
  :  Semantic differential روش تفکیک معنایی -3

یکی از روشهاي مهم سنجش نگرش روش تفکیک معنایی می باشد. این روش شـامل تعـدادي   
پیوسـتار  ر جفت صفت و ...) است که در آن هصفت دو قطبی (خوب، بد، زیبا، زشت، عاقل، ابله 

  هفت بخشی را شامل می شود و به صورت مقیاس درجه بندي تنظیم می گردد.
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     در این روش موضوع نگرش در باال صفحه قـرار داده مـی شـود و از پاسـخ دهنـدگان خواسـته       
  می شود تا با گذاشتن عالمت در روي پیوستار موضوع نگرش را درجه بندي کنند.

  مثال: مدرسه
  بد  -3  -2  -1  0  +1  +2  +3  خوب
  منفعل  -3  -2  -1  0  +1  +2  +3  فعال

  تکراري  -3  -2  -1  0  +1  +2  +3  متنوع
  غیرمفید  -3  -2  -1  0  +1  +2  +3  مفید

  

  Journals روش یادداشت هاي روزانه -4
یکی دیگر از روشهاي مفید براي سـنجش هـدفهاي عـاطفی مـی باشـد فراگیـران مـی تواننـد         

شخصی و فعالیت هاي کالس به صـورت یادداشـت روزانـه    احساس هاي خود را درباره تجارب 
  ابراز نمایند.

همچنین به فرادهندگان توصـیه مـی شـود کـه از دانـش آمـوزان خـود بخواهنـد تـا راهبردهـا           
(استراتژیهاي) یادگیري خود را ثبت و ارزیـابی نماینـد و یادداشـت نماینـد کـه بـراي یـادگیري        

یري استفاده کرده اند و چگونه آنها را مورد ارزیـابی  مطالب مختلف درسی از چه راهبردهاي یادگ
قرار داده اند بعد فرا دهنده می تواند راهبردهاي موثر و غیرموثر را با دانش آموزان مورد بحـث و  

  بررسی قرار دهد.
  روشهاي غیرمستقیم مشاهده رفتار:

  الف) پرسش شفاهی:
می رود تا بتوان به رفتارهایی کـه بـه   این تکنیک اغلب همراه با روش مستقیم ارزشیابی به کار 

حرکتـی   –راحتی قابل مشاهده نیستند پی برد. بـراي مثـال حـین انجـام یـک مهـارت روانـی        
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سواالتی شفاهی جهت شناسایی درك از اصول عملکردها پرسـیده مـی شـود. عـالوه بـر ایـن       
یتی فرضـی  شفاهی می توان آنچه در محیط واقعی آموزشی وجود ندارد به صورت موقعسواالت 

  مطرح و مورد پرسش قرار داد.
  ب) سواالت کتبی

اندازه گیري کتبی روش غیرمستقیم از مشاهده رفتار اسـت و نیـاز بـه مهـارت و دانـش جهـت       
تدوین آزمون دارد. این روش فرصتی بسیار خوب جهت اندازه گیري سـطوح مختلـف یـادگیري    

نمایـد. آزمونهـاي کتبـی در    شناختی در صورت مهارت و صرف وقت کافی مدرس فـراهم مـی   
  موقعیت هاي آموزشی موجب تمرکز مناسب یادگیرنده طی مدت تدریس می گردد.

  شرایط اجراي آزمون کتبی
گام نخست در اجراي آزمونهاي پیشرفت تحصیلی آماده سازي و فـراهم آوردن شـرایط مناسـب    

هـم قـرار دادن    پشـت سـر  و براي اجراي آنهاست. تهیه دفترچه آزمـون و پاسـخنامه ، ترتیـب    
سوالهاي مختلف و در نظر گرفتن زمان و مکان مناسب براي اجراي آزمون نیاز به دقـت فـراوان   

  دارند.
  

  دن سوالهاي آزمون:قرار دا نحوه
ندولین در رابطه با قرار دادن سوالهاي آزمون به دنبال یکـدیگر چنـد پیشـنهاد زیـر را     الگران

  ارائه داده اند:

  .نوع آنها دسته بندي کنید و پشت سر هم قرار دهید سوال را با توجه به -1
تشریحی) عالوه بر دسته بندي  –کوته پاسخ  –چند گزینه اي  –جورکردنی  –غلط  –(صحیح 

سوالها بر حسب نوع می توان سوالهاي مختلف هر نوع را نیز بر حسب هدفهاي آموزشـی دسـته   
         ینـه اي را مـی تـوان بـه ترتیـب     بندي کرد براي نمونه، سـوالهایی مربـوط بـه بخـش چنـد گز     
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تحلیل دانش و مانند اینها مرتـب   -4به کار بستن  -3فهمیدن دانش -2به یاد آوري دانش  -1(
  .کرد)

  .سوالها را از ساده به دشوار مرتب کنید -2
              اگر مرتب کردن سوالهاي یک آزمون بـا توجـه بـه بـازده هـاي یـادگیري امکـان پـذیر نباشـد          

  می توانید آنها را با توجه به ساده و دشوار بودن پشت سر هم قرار دهید.
  .سوالها را به ترتیب سازمان اصلی مطالب به دنبال هم مرتب کنید -3

منظور این است که ترتیب سوالها باید به ترتیب مطالب درسی هماهنگ باشد یعنـی بـه ترتیـب    
ده اند مرتب شوند. رعایـت ایـن نکتـه    فصل هاي کتاب یا بخش هاي درسی که آموزش داده ش

  می تواند به ایجاد نظم فکري در آزمون شوندگان کمک کند.
  نوشتن دستورالعمل یا راهنماي آزمون
گفتـه انـد کـه راهنمـاي آزمـون بایـد       لهمـان   مهرنزوراهنماي آزمون باید مختصر و مفید باشد. 

  اطالعات زیر را دراختیار آزمون شوندگان قرار دهد:
  ن الزم براي هر قسمتزما -1
  ارزش هر سوال -2

  راهنمایی یک آزمون چند گزینه اي
پیش از آنکه دفترچه آزمون را باز کنید، مطالب زیر را به دقـت بخوانیـد. از آنجـا کـه     راهنمایی کلی: 

پاسخهاي شما با ماشین تصحیح می شوند، الزم است محل پاسخهاي خود را با مداد کامالً سیاه کنیـد  
  اي را از دست ندهید.تا نمره 

سوال چهارگزینه اي است که ارزش هر یک از آنهـا   75این آزمون شامل  راهنماییهاي اختصاصی:
یک نمره است. هر سوال را به دقت بخوانید و ببینید کدام گزینه بهترین جواب سوال یـا کامـل کننـده    

  جمله سوال است.
  تاریخ آزمون را بنویسید.. در پاسخنامه با خط خوانا نام خود، نام آزمون و 1
  دقت کنید که پاسخ خود را براي هر سوال در محل مربوط به آن در پاسخنامه عالمت بزنید.. 2
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  . از کاغذ اضافی که به شما داده شده است به عنوان پیش نویس استفاده کنید.3
اب کنید بـه آن  . براي هر سوال یک پاسخ را عالمت بزنید، اگر بیش از یک پاسخ براي هر سوال انتخ4

  نمره اي تعلق نخواهد گرفت.
. نمره کل شما در این آزمون برابر با تعداد کل پاسخهاي درست شما خواهد بود. سعی کنید بـه همـه   5

  سوالها جواب بدهید، اما براي یک سوال وقت زیادي صرف نکنید.
  . اگر جواب سوالی را نمی دانید حدس بزنید، نمره منفی وجود ندارد.6
  ل می توانید شروع کنید موفق باشید.. حا7

  صفحه است. دقت کنید سوالی از نظر نیفتد. 8سوال در  75این آزمون شامل 
  

  :اجراي آزمون
شرایط اجراي آزمون پیشرفت تحصیلی باید به گونه اي باشد که از هر لحاظ آسـایش جسـمی و   

  فکري آزمون شوندگان را تأمین نماید.
  :نمره گذاري
اجراي آزمونهاي پیشرفت تحصیلی نوبت به تصحیح برگـه هـاي آزمـون و نمـره     پس از تهیه و 

گذاري آنها می رسد. تصحیح برگه هاي آزمونهاي عینی به ویژه اگر پاسخنامه هاي جداگانه اي 
که در آن پاسخ سوالها به وسیله آزمون شوندگان عالمت گـذاري مـی شـود بـه کـار برونـد بـه        

  سادگی امکان پذیر است.
صحیح این نوع پاسخنامه ها، ابتدا مصحح می تواند یکی از آنها را خـود عالمـت گـذاري    براي ت

کند و با سوراخ کردن محل پاسخهاي درست پاسخ نامه کلید بسازد. بعد با قرار دادن ایـن کلیـد   
و شمارش تعداد عالمت هاي درست، آنها را نمره گذاري کنـد.   فراگیرانبر روي پاسخنامه هاي 

دادن پاسخ نامه کلید بر روي پاسخ نامه اي که باید نمره گـذاري شـود دقـت کنیـد       پیش از قرار
که براي هر سوال بیش از یک عالمت وجود نداشته باشد هر سوالی که بـیش از یـک عالمـت    

  براي آن منظور شده است باید حذف شود.
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خهاي درسـت  محاسبه کلید پاسـ  )1 :در نمره گذاري آزمونهاي عینی دو روش عمده وجود دارد
کسر مقداري از نمره براي جبران حـدس زدن، کـه روش    )2 بدون کسر نمره براي حدس زدن 

اول متداولتر است اما اگر از روش دوم اسـتفاده مـی شـود بایـد هنگـام اجـراي آزمـون، آزمـون         
شوندگان را آگاه سازد و براي تعیین مقدار نمره اي که از آنان جهت حدس زدن کـم مـی شـود    

  از فرمول زیر استفاده کرد: می توان

1


N
WR نمره اصالح شده  

  Rتعداد پاسخهاي درست = 
  Wتعداد پاسخهاي غلط = 

  N تعداد گزینه هاي هر سوال = 
سـوال پاسـخ داده اسـت و از     45سوال است فراگیر به  50مثال: آزمون چهارگزینه اي که داراي 

  ت نمره اصالح شده این دانش آموز برابر است با:سوال درست اس 39غلط و  6این تعداد 

37239
3
639                 

14
639


 نمره اصالح شده  

  تحلیل سوالهاي آزمون:
تک تک سوالها و تعیین میـزان دقـت و نارسـایی هـاي      بررسیهدف از تحلیل سوالهاي آزمون 

اط قوت و ضعف یک آزمون و کیفیت همـه سـوالهاي آن   آنهاست در تحلیل سوالهاي آزمون، نق
تعیین می شود. بنابراین الزم است که فرا دهندگان پس از اجـراي هـر آزمـون، سـوالهاي آن را     
تحلیل کنند و با استفاده از نتایج حاصل به تجدید نظر در آزمون و بهبـود کیفیـت سـوالها بـراي     

  استفاده هاي بعدي اقدام نمایند.
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  :سوال مراحل تحلیل
اطالعات مورد نیاز براي تحلیل سوالهاي یک آزمون پاسخ هایی هستند که آزمون شوندگان هـر  
      سوال داده اند بنابراین، باید تعیین شود کـه در هـر سـوال چنـد نفـر گزینـه درسـت را انتخـاب        

 را  کرده اند. هر یک از گزینه هاي انحرافی چند نفر را به خود جلب کـرده اسـت و چنـد نفـر آن    
  بی جواب گذاشته اند براي این منظور باید هر سوال را در کارتی مانند شکل زیر وارد نمایید.  

  کارت تحلیل سوال

  2/11/73تاریخ اجراي آزمون:        آمار استنباطیعنوان آزمون: 
  ضریب همبستگیموضوع سوال: 

  سوال
  کدام یک از ارقام زیر معرف ضریب همبستگی بیشتري است؟

  – 55/0 –الف 
  - 61/0 –* ب 

  + 49/0 –ج 
  + 23/0 –د 

    بدون پاسخ  د  ج  ب  الف  گروهها
  10  2  0  3  5  0  % باال25
  10  0  0  3  2  5  % پایین25

  35ضریب دشواري = 
  3/0ضریب تمیز = 

اطالعات جدول باال را که براي تحلیل یکی از سوالهاي آزمون و محاسبه شاخص هـاي آمـاري   
تند از طریق تعیین در گروه  قوي (باال) و ضعیف (پایین) آزمون شـوندگان  آن سوال ضروري هس
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و تعیین نحوه پاسخدهی آنان به گزینه هاي مختلف سوال به دسـت آمـده انـد. ایـن اطالعـات      
براي تک تک سوالهاي هر آزمون ضروري هستند براي تعیین گروههاي باال و پایین برگه هـاي  

گرفته اند از کوچک به بزرگ مرتب کنید. بعد از بـاالترین نمـره   آزمون را به ترتیب نمره اي که 
شروع کنید و تعداد برگه هایی را که می خواهید در گروه بـاال قـرار دهیـد انتخـاب کنیـد و بـه       
همین ترتیب از پایین ترین نمره شروع کنید و تعداد برگه هایی را که می خواهید در گروه پـایین  

. اگـر  تسـ ا % کل برگـه هـا  27ترین رقم براي گروههاي باال و پایین به برگزینید، قرار دهید نیز
نفر یا کمتر است برگه هاي آزمون را کامالً به دو دسته بـاال و پـایین تقسـیم     20 فراگیرانتعداد 

درصد به عنـوان تعـداد برگـه هـاي      32تا  25کنید. اما براي آزمونهاي کالسی هر یک از ارقام 
است بعد از تهیه گروههاي باال و پایین الزم اسـت بـراي هـر سـوال     گروه باال یا پایین مناسب 
  اطالعات زیر را تهیه کنید:

تعداد افراد گروه باال که هر یک از گزینه هاي سوال را انتخـاب کـرده یـا آن را بـی جـواب       -1
  گذاشته اند.

         ا بـی جـواب  تعداد افراد گروه پایین که هر یک از گزینه هاي سوال را انتخاب کرده یـا آن ر  -2
  گذاشته اند.

  محاسبه ضریب دشواري
بنا به تعریف، درصد کل آزمون شوندگانی که به یک سوال جـواب درسـت مـی دهنـد ضـریب      

نشـان داده مـی شـود. اگـر در      Pآن سوال است که بـا حـرف    difficulty indexدشواري 
ه باشـند بـراي محاسـبه    تحلیل یک سوال کلیه افراد یا کلیه برگه هاي امتحـانی دخالـت داشـت   

ضریب دشواري سوال آن کافی است که تعداد کل افرادي را که به آن سوال جواب درسـت داده  
قـم حاصـل   ضـرب نمـاییم ر   100اند بر تعدد کل آزمون شوندگان تقسیم کنـیم و نتیجـه را در   

100)(        ضریب دشواري سوال است. 
T
Rp     
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نشـان دهنـده    Tداد کسانی است که به سوال جـواب درسـت داده و   معرف تع Rدر این فرمول 
نفـر   80تعداد کل آزمون شوندگان است. به عنوان مثال، اگر تعداد پاسخ دهندگان به یک سوال 

نفر به آن سوال جواب درست داده باشـند ضـریب دشـواري ایـن سـوال       65باشد و از این تعداد 

81         برابر خواهد بود با: 
80
65100 P     

در مواردي که تعداد آزمون شوندگان (تعداد برگه هاي آزمون) زیاد است و اطالعات ما به نحـوه  
  پاسخدهی افراد گروه باال و گروه پایین محدود می شود الزم است از فرمول زیر استفاده کنیم:  

  Pضریب دشواري سوال = انتخاب هاي درست گروه پایین + انتخاب هاي درست گروه باال = ×   100
  تعداد افراد گروه باال + تعداد افراد گروه پایین        

  ضریب دشواري (کارت تحلیل سوال) که در صفحات قبلی ذکر شده است:

35100
20
7

           100
1010
25





   = ضریب دشواري سوالP  

دو گـروه بـاال و پـایین پاسـخ درسـت سـوال را        نشان می دهد که درصد نسبتاً کمی از 35رقم 
برگزیده اند. بر اساس اطالعات مربوط به سوال می توان نتیجـه گرفـت کـه ایـن سـوال نسـبتاً       

  دشوار است زیرا حتی نصف گروه انتخابی (باال و پایین) نتوانسته اند به آن جواب درست بدهد.
نزدیکتر باشـد آن   100ل بزرگتر و به بر اساس توضیحات باال هر اندازه ضریب دشواري یک سوا

سوال آسان تر است و هر اندازه که این ضریب کوچکتر (به صفر نزدیکتر باشد) سـوال دشـوارتر   
ــهولت        ــا س ــانی ی ــریب آس ــوان از ض ــی ت ــواري م ــریب دش ــاي ض ــه ج ــابراین ب ــت بن                 اس

Facility index ري بگویند.نام برد. اما معمول این است که به آن ضریب دشوا  
  براي نشان دادن ضریب دشواري به صورت عدد اعشاري از فرمول زیر استفاده می شود:
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            نسبت افراد گروه باال که        +     نسبت افراد گروه پایین که به
  Pضریب دشواري سوال =  =    به سوال جواب درست داده اند             سوال جواب درست داده اند  

2  
35/0  راي سوال باالب

2
7/0

2
2/05/0




P    

  محاسبه ضریب تمیز سوال:
بر خالف ضریب دشواري که میزان آسان بودن یا دشوار بودن یـک سـوال بـراي گـروه آزمـون      

نشان داده می شـود قـدرت سـوال را در تمـایز      dنشان می دهد ضریب تمیز که با  را شوندگان
یف آزمون شـوندگان، مشـخص مـی کنـد یعنـی      گذاري یا تشخیص بین گروه قوي و گروه ضع

  معلوم می نماید که سوال تا چه اندازه می تواند گروه قوي را از گروه ضعیف جدا سازد.
  d= ضریب سوال تمیز =     انتخاب هاي درست گروه پایین + انتخاب هاي درست گروه باال

  تعداد افراد یک گروه (باال یا پایین)      

3/0
10
3

10
25




d  

نشان می دهد که سوال تـا انـدازه اي توانسـته اسـت گـروه بـاال و گـروه پـایین را از          3/0رقم 
نفر به سوال جواب درست داده انـد در حالیکـه    5 نفر گروه باال، 10کند. یعنی از  یکدیگر متمایز

  نفر گروه پایین به این سوال جواب درست داده اند. 10نفر از  2تنها 
رگ تر باشد قوه تمیز آن سوال بیشتر و هر قدر این ضریب کوچکتر باشـد  هر قدر ضریب تمیز بز

باشد آن سوال آزمون شـوندگان قـوي و    90/0قوه تمیز آن کمتر است مثالً اگر قوه تمیز سوالی 
باشد آن سـوال از   10/0ضعیف را خیلی خوب از هم جدا خواهد کرد. اما اگر ضریب تمیز سوالی 

گاه اتفـاق مـی افتـد کـه      خواهد آمد.نقوي و ضعیف به خوبی بر  عهده جدا سازي دانش آموزان
ال، گروه قـوي  ؤالی منفی است این نوع ضریب تمیز نشان می دهد که در آن سؤضریب تمیز س
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الها داراي معایب اساسی هستند که یا باید بـه  ؤبدتر از گروه ضعیف عمل کرده است. این گونه س
  ید نظر اساسی صورت پذیرد.کلی کنار گذاشته شوند یا در آنها تجد

  تحلیل سوالهاي آزمونهاي تشریحی و آزمونهاي عملکردي
هر چند که تحلیل سوال بیشتر براي آزمونهاي عینی متداول است. با ایـن حـال سـوالهاي غیـر     
عینی را نیز پس از اجرا باید مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و اشکال هاي آنها را برطرف کرد. مـا  

  روش معروف تحلیل آزمونهاي غیرعینی را توضیح می دهیم. در اینجا دو
ز اسـت ایـن   ریکی از روشهاي تحلیل سوالهاي آزمونهاي تشریحی و عملکردي روش ویتنی سی

  روش را همراه با یک مثال در زیر توضیح می دهیم.
  درصدي باال و پایین از کل فراگیران را مشخص می نماییم. 25دو گروه  -1
  ل مجموع نمرات گروه باال و گروه پایین را حساب کنید.براي هر سوا -2
  براي محاسبه ضریب هاي دشواري و تمیز نتایج را در فرمولهاي زیر قرار دهید. -3

min)max(2
min)2(

scorescoreN
NscoreLHP



         ضریب دشواري  

  

min)max( scorescoreN
lHd




          ضریب تمیز  

  
  H درصد) = 25رگه هاي گروه باال (مجموع نمره هاي افراد یا ب هادر این فرمول

  L درصد) = 25مجموع نمره هاي افراد یا برگه هاي گروه پایین (          
  N  درصد گروه مورد نظر = 25تعداد افراد یا برگه هاي        

  Scoremaxباالترین نمره ممکن در سوال = 
    Scoreminدر سوال =   پایین ترین نمره ممکن
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  حلیل سوال تشریحیاطالعات مورد نیاز براي ت

  گروه پایین  گروه باال  نمره سوال
s f fs f fs 
5  8  40  3  15  
4  5  20  7  28  
3  6  18  8  24  
2  4  8  6  12  
1  7  7  2  2  
0  0  

30  
0  
93  

4  
30  

0  
81  

 مثال:

ضریب دشواري        58/0
300
174

)05(302
)0302(8193





P  

08/0
150
12

)05(30
8193





d      ضریب تمیز  

) نیز، براي تحلیـل سـوال آزمونهـاي تشـریحی و عملکـردي،      2001عالوه بر روش باال، فیتکو (
  روش دیگري را معرفی کرده است.

در این روش ضریب دشواري یک سوال تشریحی یا عملکردي به صورت نمـره میـانگین گـروه    
ت کنید که نمره میـانگین سـوالی کـه بـه     آزمون شوندگان براي آن سوال تعریف شده است. دق

  آن که از فرمول Pنمره گذاري می شود برابر است با ارزش  1و  0صورت 
T
Rp    محاسـبه

می شود. از این رو تعجب آور نیست که ضریب دشواري سوال آزمونهاي تشریحی و عملکـردي  
  هر دو به صورت نمره میانگین سوال تعریف شده است.
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براي آشنا شدن با چگونگی محاسبه ضریب دشواري سوالهاي تشـریحی و عملکـردي بـا روش    
نمره است اگر نمـره   6تا  1یک آزمون داري ارزش از  1) فرض کنید سوال شماره 2001فیتکو (

  است. 2/4باشد آن گاه ضریب دشواري این سوال برابر  2/4میانگین این سوال 
آمده از روش باال را به مقیاس ضـریب دشـواري سـوالهاي    براي اینکه ضریب دشواري به دست 

تبدیل نماییم این ضریب را به دامنه ممکن نمرات آن سوال تقسـیم   Pیعنی  1و  0داراي ارزش 
است که داراي دامنه ضریب هاي دشواري حاصـل از   1و  0کنیم حاصل این عملیات رقمی بین 

 فرمول
T
Rp  این محاسبات به صورت زیر نشان داده می شود: خواهد بود فرمول  

  P=   نمره میانگین سوال           =                       نمره میانگین سوال                   
  دامنه ممکن نمرات سوال          باالترین نمره ممکن –پایین ترین نمره ممکن 

و نمـره میـانگین    6تـا   1منه تغییرات با استفاده از این فرمول ضریب دشواري سوال که داراي دا
    است به صورت زیر محاسبه خواهد شد: 2/4

84/0
5

2/4
16
2/4




p  

 84/0می گـوئیم کـه بـه طـور متوسـط پاسـخ دهنـدگان         p=  84/0یر ضریب دشواري فسدر ت
باالترین نمره ممکن را در سوال به دست آورده اند (که البته حاکی از یـک سـوال نسـبتاً سـاده     

بود آن گاه ضریب دشواري بـه شـرح    10تا  0ت) چنانچه دامنه نمرات ممکن براي این سوال اس

42/0     زیر به دست  می آید:  
10

2/4
010

2/4



p          

) 2001براي محاسبه ضریب تمیز سوالهاي آزمونهاي عملکـردي و تشـریحی بـا روش فیتکـو (    
  نگین گروه پایین را حساب می کنیم:تفاوت بین نمره میانگین گروه باال و نمره میا
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براي آشنا شدن با چگونگی محاسبه ضریب تمیز سوال ، فرض کنید میانگین نمرات گـروه بـاال   
است. همچنین فـرض   8/2و میانگین نمرات گروه پایین براي همین سوال  3/5براي یک سوال 

این سـوال برابـر اسـت    است ضریب تمیز  6تا  1کنید که دامنه نمرات ممکن براي این سوال از 
  d=  3/5 – 8/2=    5/2با :    

 1و  0باز هم براي اینکه این ضریب تمیـز را بـه مقیـاس ضـریب تمیـز سـوالهاي داراي ارزش       
+ 1تـا   -1تبدیل کنیم باید این ضریب را به دامنه ممکن سوال تقسیم کنیم، نتیجه رقمـی بـین   

  آید:خواهد بود چگونگی انجام این محاسبات در زیر می 
  dتفاوت بین نمرات میانگین گروههاي باال و پایین براي سوال = 

  دامنه تغییرات ممکن براي سوال
  نمره میانگین سوال براي گروه باال      –نمره میانگین سوال براي گروه پایین 

  باالترین نمره ممکن سوال –پایین ترین نمره ممکن سوال       

5/0
16

8/23/5





  

  پیش و پس از آموزشتمیز 
بعضی از متخصصان ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پیشنهاد می کننـد کـه آزمونهـاي وابسـته بـه      

مـورد اسـتفاده در    (که هدف آن بررسی صالحیت رسـیدن بـه اهـداف یـادگیري اسـت)      مالك
سنجش یادگیري در حد تسلط تنها باید شامل سوالهایی باشند که پس از آموزش مطالب درسـی  

از پیش از آموزش آن مطالب جلوه کنند، یعنی اینکه نشان دهنـد سـوالهاي امتحـان تـا     آسان تر 
  چه اندازه تأثیر آموزش را می سنجند براي تحقق این امر انجام مراحل زیر پیشنهاد شده است:

  اجراي آزمون پیش از آموزش و پس از آن -1
  نمحاسبه ضریب دشواري هر سوال براي پیش آزمون و پس از آزمو -2



 ٣٣

  محاسبه تفاوت ضرایب دشواري سوالها پیش از آزمون و پس از آزمون -3
  Pre-and post discriminationاین ضریب تمیز را ضریب تمیز پـیش و پـس از آمـوزش    

نشان می دهنـد نـام دیگـر ایـن ضـریب، ضـریب حساسـیت نسـبت بـه           dمی نامند و آن را با 
Sensivitytion instructional effects  ن را بـا  اسـت و آS      معرفـی مـی کننـد ایـن

   ضریب با فرمول زیر محاسبه می شود:     
T

RBRADS 
,  

   RAتعداد کسانی که پس از آموزش به سوال جواب درست داده اند: 
   RBتعداد کسانی که پیش از آموزش به سوال جواب درست داده اند: 

  Tواب داده اند:  تعداد کسانی که پیش و هم پس از آموزش به سوال ج
  Aو هم پس از آموزش    Bفراگیر هم پیش از آموزش  6مثال: عملکرد 

  
  5  4  3  2  1  سوالها

  Bپیش آزمون 
  A  B  A  B  A  B  A  B  A  B  Aپس آزمون 

ران
راگی

ف
  

  +  -  -  +  -  -  +  +  +  -  الف
  +  +  -  +  -  -  +  +  +  -  ب
  +  -  -  +  -  -  +  +  +  -  پ
  +  -  -  +  -  -  +  +  +  -  ت
  +  +  -  +  -  -  +  +  +  -  ث
  -  -  -  +  -  -  +  +  +  -  ج
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آشـنا شـوید. از داده    Sیـا   Dبراي اینکه یا چگونگی استفاده از این فرمول و محاسـبه ضـریب   
دانش آموز در یـک آزمـون    6استفاده می کنیم، داده هاي این جدول نمرات  13-2هاي جدول 

مت + نشان دهنده این اسـت کـه   سوالی مهم پیش از آموزش و هم پس از آموزش است عال 5
معـرف ایـن اسـت کـه دانـش آمـوز        –دانش آموزان سوال را درست جواب داده است و عالمت 

نشـان دهنـده    Aمعرف نمره پیش آموزش و حـرف   Bسوال را درست جواب نداده است حرف 
  نمره پس آزمون است.

ر فرمول ضریب پـیش و پـس   فراگیر و قرار دادن آنها د 6با استفاده از داده هاي جدول عملکرد 
  به نحو زیر به دست می آیند: Sیا  Dاز آموزش براي سوالهاي این جدول ضرایب 

1
6

06, 


DS        0          1سوال
6

66, 


DS       2سوال  

0
6

00, 


DS       1          3سوال
6

60, 


DS      4سوال  

5/0
6

25, 


DS   5سوال  

  براي قضاوت درباره آثار آموزش به نحو زیر می توان بحث نمود:
: سوال بسیار خوبی براي یک آزمون وابسته به مالك مربوط به یادگیري در حد تسـلط   1سوال 

است. زیرا همه دانش آموزان پیش از آموزش آن را غلط جواب دادند، اما پـس از آمـوزش بـه آن    
  واب درست داده اند.ج

پـیش   فراگیـران : این سوال بسیار آسان است و نتوانسته آثار آموزش را بسنجد زیرا همه 2سوال 
  و پس از آموزش به آن جواب درست داده اند.

: این سوال خیلی دشوار است و نتوانسته است آثـار آمـوزش را انـدازه بگیـرد یـا اینکـه        3سوال 
  سوال ناکافی بوه است.آموزش در رابطه با موضوع این 
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: این یک سوال بسیار معیوب است با یک سوال آسان است که با آموزش غلـط دنبـال    4سوال 
  شده است.

: این سوال کارآمد است با یک الگوي نسبتاً طبیعی زیرا بعضی از دانش آموزان پـیش از   5سوال 
پس از آموزش بـه آن جـواب    فراگیرانآموزش به آن جواب درست داده اند، اما تعداد بیشتري از 

تـا   -1درست داده اند. مانند ضریب تمیز آزمونهاي وابسته به هنجار، در اینجا نیز ضریب تمیز از 
+ در تغییر است. سوالهاي داراي ضریب هاي تمیز مثبت به کیفیت خـوب کـل آزمـون کمـک     1

که سوال بـه   می کنند. وقتی که ضریب تمیز سوالی صفر یا نزدیک به صفر است نشان می دهد
قدرت تمیز کل آزمون هیچ کمکی نمی کند و آن سوالی اسـت کـه همـه آزمـون شـوندگان در      

  پیس آزمون و پس آزمون به آن جواب درست یا غلط داده اند.
شرایط آرمانی براي هر سوال آن است که تفاوت ضریب هاي دشواري قبل و بعد از آمـوزش آن  

باشد. یعنی ضریب دشواري سوال در پـیش آزمـون    +1(ضریب حساسیت نسبت به آثار آموزش) 
این بدان معنی است  یک+ باشد. مانند سوال شماره 1صفر و ضریب دشواري آن در پس آزمون 

که پیش از آموزش هیچ یک از دانش آموزان جواب سوال را نمی دانسته امـا در نتیجـه آمـوزش    
ین براي استفاده هاي بعـدي سـوالهایی   آن سوال را یاد گرفته اند. بنابرا همه دانش آموزان جواب

+ هسـتند بایـد   1که داراي تفاوت ضریب هاي دشواري قبلی و بعدي زیاد یـا نزدیـک بـه رقـم     
  انتخاب گردند.


