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 ضرورت بازنگري در سياستگذاري آزمون ارشد علوم سياسي
)1387آزمون: مطالعه موردي(

∗حسين جمالي

و علوم سياسي دانشگاه مازندران  استاديار گروه علوم سياسي دانشكده حقوق

)22/2/88: تاريخ تصويب–24/10/87:فتتاريخ دريا(

:چكيده

ا ست كه به چه ميزان، آزمون كارشناسي ارشد در بررسي حاضر، سؤال اصلي تحقيق اين

و قواعد آزمون سازي علمي مطابقت دارد؟ براي پاسخ به اين 1387  گرايش علوم سياسي، با اصول
سؤال، آزمون فوق، با معيارهايي چون روايي محتوايي، حيطه هاي شناختي مورد سنجش، قواعد

و قواعد  و گزينه ها، منابع آزمون و تهيه سواالت شدطرح و تحليل . صوري سؤال نويسي تجزيه

و بيش، فاقد روايي محتوايي مناسب بوده؛ ميزان: يافته هاي پژوهش بيشتر ماده هاي امتحاني، كم

 اگرچه بيشتر ماده هاي امتحاني، به لحاظ منابع.سؤاالت تكراري در آزمون ها نسبتاً زياد مي باشد

درهستآزمون، قابل قبول  بيشتر ماده هاي امتحاني، به لحاظ اهداف آموزشي ند؛ به عالوه، سؤاالت

مورد سنجش، معطوف به حيطه شناختي دانش، به مثابه نازل ترين سطح اهداف آموزشي مورد نظر

 با اين همه، وجود پاسخ هاي متفاوت با توجه به منابع متفاوت، سؤال از وجوه فرعي،.مي باشند

و سؤال از ديگر ماده هاي امتحاني، از هاي نادرست، گزينه مبهم، طراحي سؤالگزينه  نادرست
و اساسي آزمون هاست  البته، همه آزمون ها از نظر قواعد صوري سؤال نويسي،.مشكالت جدي

شد. مشكل چنداني ندارند و راه حل هاي كاربردي نيز ارائه .در پايان، پيشنهادات

: واژ گان كليدي

گ رايش علوم سياسي، اهداف آموزشـي مـورد سـنجش، روايي آزمون، آزمون سازي، آزمون ارشد،

 ماده هاي امتحاني

 Email: hoosein.jamali@gmail.com 01125342102: فاكس*
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 طرح مسأله
به برگـزاري آزمـون كارشناسـي سازمان سنجش آموزش كشور در اسفند ماه هر سال اقدام

 تا از اين طريق، افراد شايسته براي ورود بـه دوره كارشناسـي كند مي1ارشد رشته علوم سياسي 

و پاسخ« ها، هم از نظر اين آزمون.و انتخاب شوند، شناسايي)فوق ليسانس(ارشد » هـا سواالت

و.، زمينه ساز پژوهش حاضر شده است»نتايج«و هم از نظر هاي آزمون پاسخ مطالعه سواالت

كه برخي ايرادات جدي بر ايـن آزمـون  بـر. هـا وارد اسـتو تأمل اوليه بر آنها، بيانگر آن بوده

جانبـه، مـورد سال هاي اخير، در يك پژوهش تحليلـي همـه هاي آزمونسواالت همين اساس، 

كه نتايج آن، در  )78-23: 1385جمالي،(، قابل مطالعه است منتشره مقاله بررسي قرار گرفت
نتـايج.2

و بررسـي نيز ها از نظر وضعيت پذيرفته شدگان اين آزمون  ؛ چـرا كـه بنـا بـر اسـت قابل تأمل

ا هـا تـا حـدود زيـاديز ساير رشـته هـا در ايـن آزمـون مطالعه موردي، ميزان پذيرفته شدگان

ا   به صورت نمونه، پذيرفته شدگان گرايش علوم سياسـي در دانـشگاه مازنـدران.ستنامتعارف

، هـر 1386و1385، 1384 سـال: بدين صورت بوده اسـت) بدون احتساب دانشجويان ممتاز(

و دو نفر، ده نفر از پذيرفته شدگان، داراي 1384در سال. نفر12سال  كارشناسي علوم سياسي

و، هشت نفـر داراي1385 در سال،از رشته هاي غير مرتبط%)16(  كارشناسـي علـوم سياسـي

، تنهـا يـك نفـر از پذيرفتـه شـدگان1386در سالو از رشته هاي غير مرتبط%)34(چهار نفر

ا%)8( چه اين آما.ست، داراي رشته تحصيلي كارشناسي غير مرتبط بوده دهـد،ر نشان مي چنان

، مــدرك تحــصيلي كارشناســي بــيش از ســي درصــد 1385در يــك ســال تحــصيلي، يعنــي 

ايـن. هاي غير مرتبط با رشته علوم سياسي بـوده اسـت شدگان در اين دانشگاه، از رشته پذيرفته

و تحليـل آزمـون كارشناسـي  به بررسي زمينه ها موجب شد تا پژوهشگر حاضر با دقت بيشتر

» گـرايش علـوم سياسـي1387آزمـون سـال«بررسي اوليه. يش علوم سياسي بپردازد ارشد گرا 

و پاسخ هاي آزمون واداشت و تأمل بيشتر در سواالت به وارسي تـأمالت. مجدداً پژوهشگر را

كه در اين آزمون، عالوه بر تداوم برخي از نتايج پژوهش  و مطالعات اوليه حكايت از آن داشت

و برجسته، خود را نشان مي پيشين، دو مورد ديگر وجـود برخـي.1: دهنـد نيز، به طور خاص

و پاسخ هاي نادرست در آزمون  گزينش يك منبع براي طراحي اكثر سـواالت يـك.2. سواالت

 
و» علـوم سياسـي«در اين مقاله، فقط آزمون گـرايش. مختلفي وجود دارددر آزمون كارشناسي ارشد، گرايش هاي.1 بررسـي

.تحليل مي شود
و روابـط بررسـي وضـعيت آمـوزش«اين مقاله در همايش انجمن علوم سياسي ايران با عنـوان.2 و پـژوهش علـوم سياسـي

شدو در دانشگاه تهران ارائه 27/2/1368و26» بين الملل در ايران آسيب شناسـي آزمـون هـاي«: در مجموعه هاي زير چاپ
؛78-23، صـص5، شماره 1385، پژوهشنامه علوم سياسي، سال اول،»پنج سال اخير كارشناسي كارشناسي ارشد علوم سياسي 

و روابط بين الملل در ايران، به اهتمـام حـسين سـليمي، در مجموع و پژوهشِ علوم سياسي ه مقاالت بررسي وضعيت آموزش
و اجتماعي،: تهران .433-357صص،1387پژوهشكده مطالعات فرهنگي
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 البته، نتايج پذيرفته شدگان ايـن آزمـون نيـز چنـدان بـا رونـد پيـشين،.ماده امتحاني در آزمون

و هم چنان تعداد قبول  شـدگانِ فاقـد تحـصيالت رشـته علـوم سياسـي در دوره متفاوت نبوده

مي باشد%)23 نفر؛3(كارشناسي و متعارف .، خارج از حد معمول

به موارد مطرح شده در مـورد:سوال اصلي تحقيق و بررسـي» سـواالت آزمـون«با توجه

و جـد» نتايج آزمون«موردي ي در دانشگاه مازندران در گرايش علوم سياسي، اين سوال اصلي

و قواعـد 1387به چه ميزان، آزمون: قابل طرح است كه  گرايش علوم سياسـي، بـا اصـول

و آزمون سازي علمي مطابقت دارد؟ آيا اين آزمون مي تواند مالك گزينش افراد برجـسته

و نه صرفاً داراي قوه  و استنتاجي قوي مستعدي باشد كه عمدتاً داراي قوه ذهني استنباطي

و احتمالي به سـوال تحقيـق، از نظـر:فرضيه پژوهش؟ندهستحافظه نيرومند  پاسخ مقدماتي

،1387در آزمون ورودي كارشناسي ارشد رشته علوم سياسي سـال: پژوهشگر، عبارت است از 

و حتـي بـا ورود به آزمـون هـاي قبلـي، تـداوم يافتـه هم چنان برخي از ايرادات موجه وارده

به صورت نامتعارف«و» سواالت نادرست«متغيرهاي ديگري چون  ، ايـن آزمـون»گزينش منابع

اشـكاالتي چـون و داراي و قواعد آزمون سازي علمي مطابقت نداشته چه بايد، با اصول چنان

مي باشد و حافظه محور بودن .ضعف روايي محتوايي

 عقالني، مطالعـات اسـنادي–روش تحقيق حاضر تلفيقي از تحليل منطقي:روش پژوهش

ب مي وهش عمدتاً در مورد كل پژ)202-199: 1377حافظ نيا،( منطقي–عقالني تحليل. اشدو مقايسه

به كار گرفته خواهد شد  و پاسـخ هـاي آنهـا از طريـق.حاضر بخش مربوط به سواالت آزمون

اي. مطالعات اسنادي انجام خواهـد شـد  و اسـتوكر،( از روش مقايـسه  بـراي)302-281: 1384مـارش

مي شـود مقايسه موارد مورد و تحليل آنها استفاده البتـه،. بررسي در ماده هاي امتحاني مختلف

كه منطق حاكم بـر دانـش–گيري از روش عقالني در بهره   منطقي، اصل تقدم استقرا بر قياس،

. مقاله است اين، مبناي مورد قبول در)58-7: 1381سريع القلم،(است مدرن

و عميق آزمون ورودي كارشناسـي ارشـد هدف علمي تحقيق، تحلي:اهداف تحقيق ل دقيق

و قواعـد آزمـون سـازي علمـي1387رشته علوم سياسي سال  براي تطابق بيشتر آن با اصـول

س، عالوهبه.است و روان سنجي مي توانـد بـا ازمان سنجش آموزش كشور دفتر آزمون سازي

ع و روايي آزمون ارشد گرايش . لوم سياسي را افزايش دهداستفاده از نتايج اين پژوهش، اعتبار

87وجوه مورد بررسيِ آزمون ارشد
، گـرايش علـوم1387در مقاله حاضر، هر يك از مواد امتحاني آزمـون كارشناسـي ارشـد

و با معيار ها به تفكيك  هاي شناختي، حيطه،)جامعيت آزمون(چون روايي محتواييييسياسي،

و گزينه و تهيه سؤاالت سـواالت عينـاً برگرفتـه از مـتن منـابع، سـواالت: شاملهاقواعد طرح
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هـاي هـاي امتحـاني، گزينـه سؤال از وجوه فرعي، سوال از ديگر مـاده تكراري، سواالت ساده،

به منابع متفاوت، گزينه مبهم  ، منـابع طراحي سـوال نادرسـت، نادرست، پاسخ متفاوت با توجه

و قواعد صوري سوال نويسي، و تحليلآزمون مي گيرند مورد بررسي هر يـك از مـوارد،. قرار

كه در بخش ضـمائم مقالـه آمـده اسـت  مي باشد و توضيحات  بـراي.داراي تعريف، شاخص

و سـيف 1384سـيف،(، از برخي منابع در زمينه آزمون سازي باال هر قسمت افزايش دقت در ؛ نـادري

و تجربيــات اســاتيد رشــته)1380؛ ســيف،1386؛ ســيف،1371نراقــي، دانــشگاه( تربيتــيعلــوم، نظــرات

و تهيه سؤال«،1)مازندران و روان سـنجي» دستورالعمل طرح مربـوط بـه دفتـر آزمـون سـازي

و تجربيات اسـاتيد رشـته علـوم سياسـي دانـشگاه2سازمان سنجش آموزش كشور  و اظهارنظر

البته، براي دقت در پژوهش، منـابع. بهره گرفته شد اين حوزهدرينبه مثابه متخصص مازندران،

و مهمِ تمامي ماده  و پاسخ هـاي سـواالت3هاي امتحاني معتبر و بررسي شد  اسـتخراج4، مطالعه

در اينجـا،. در اين زمينه، تنها پاسخِ سواالت محدودي يافت نشد كه در ضميمه آمده است.دش

و نتايج ماده به دليل محدوديت صفحه هاي يك مقاله در اين مجله، تنها بررسي  هاي امتحاني ها

ميخاص و بقيه موارد در دفتر مجله، موجود است كه مشكالت نسبتاً بيشتر دارند، ارائه . شود

آن«تحليل ماده امتحاني و مسائل »جهان سوم
و مـضامين اصـلي مـورد سـوال( روايي محتوايي آزمون.1 و):محور هـا  موضـوعات

ه و مسائل آن، مورد پرسش قرار گرفته، كه در جهان سوم مراه بـا شـماره سـواالت محورهايي

مي باشد  به شرح زير ت)210-195-182( وابستگي،)181(دريك ليستفر: مربوطه، وسـعه، ابعاد

و سياست خارجي  وت توسـعه يـافتگي غـرب، تفا)199-184( نوسازي،)183( يافتگي داخلي

؛ نظـام)187( صـنعتي–، داليل پيشي گرفتن تجارت بـر فعاليـت توليـدي)185( با جهان سوم

و وضعيت ايرانيان، مشك)188( پيرو–مي حا رشـد همگـون، عـدم)189(ل تشخيص موقعيت

و فرهنگ  ،)193( شروط موفقيت نسبي جهان سوم،)192( هانتينگتون،)191( اقتصاد، سياست

،)200( توسـعه پايـدار،)198( نظام پوپوليـستي،)196( توسعه سياسي،)197-194( نخبه گرايي

-186( نظريـه انـسجام درونـي،)204( بالتكليفي فرهنگي،)203(نز پارسو،)202( والراشتاين

آ.1 و دكتر صمد ايزدي، از اعضاي هيأت علمي گروه موزشي علوم دكتر ابراهيم صالحي عمران، دكتر حجت اهللا صفار حيدري
و اجتماعي دانشگاه مازندران .تربيتي دانشكده علوم انساني

و تهيه سوالي« مقصود،.2 و روان سنجي سـازمان سـنجش آمـوزش» دستور العمل طرح است كه از سوي دفتر آزمون سازي
. مي شوند ارسال مي شودكشور، هر سال، براي تهيه بانك سواالت، براي اساتيدي كه به عنوان طراحان اين سواالت انتخاب 

.اين منابع در ضميمه آمده است.3
و به تفكيك، در ضميمه آمده است.4 و پاسخ ها، به طور كامل البته، تمامي ضمائمي كه در اين مقالـه بـدانها اشـاره. سؤاالت

، در اختيار آنان قـرار شده، به دليل طوالني شدن مقاله، در دفتر مجله موجود است كه در صورت درخواست كتبي پژوهشگران 
.مي گيرد
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ــردازان)208( دوس ســانتوس،)190-201-205-206-207 ــه پ ــن).209( ســاختاري، نظري  اي

مي داده و مـسائل آن، ها نشان سي سوال جهان سوم كه براي  موضـوع در نظـر گرفتـه21دهند

اي. شده است و محور هاي اصلي ن آزمون با توجه به سر فـصل هـا، منـابع ارزيابي موضوعات

و اظهار نظر مدرس و عـدم جامعيـت آن مـي1معتبر  اين حوزه كه بيان گر چگونگي جامعيـت

آن«ماده آزمون: باشد، بدين شرح است و مـسائل ، علـي القاعـده، بايـد متـضمن»جهان سـوم

 اقتـصادي جهـان- مسائل سياسي«واحدهاي درسي مرتبط با آن در رشته علوم سياسي، شامل

و دگرگوني سياسي«،»سوم  اما مقايسه سرفصل هـاي ايـن سـه2.باشد» امپرياليسم«و» نوسازي

ها درس و محورهاي مورد سوال آزمـون جهـان سـوم، با3و منابع معتبر در اين حوزه مضامين

و نكته  كه موضوعات مورد سوال، با دقت مي دهد :هـاي الزم گـزينش نـشده انـد سنجينشان

كه يك درس چهار واحدي در رشته علوم سياسـي بـا عنـوان اول و«، با اين شـناخت ماهيـت

دوم، تمركز. وجود دارد اما هيچ سوالي در خصوص آن مطرح نشده است4»عملكرد امپرياليسم 

به همراه بر نظريه انسجام دروني با شش سوال  ،گرايينظريه نخبهو بيست درصد كل سواالت،

و شش درص با و شش درصد،ددو سوال  چندان وجهـي نـدارد؛ چـرا كـهو در مجموع بيست

و تمركز بر اين نظريه خاص، تنها مختار كه تأكيد نظريه هاي متفاوت در اين حوزه وجود دارد

پس، سواالت ايـن مـاده امتحـاني،.كه اين سواالت از آن طرح شده است نويسنده كتابي است 

كه اين تم متمركز بر نظريه  و توجه خاص، بنابر تنوع نظريـه هاي خاص است هـا در جهـان ركز

به نظر نمي رسد  و مسائل آن، قابل قبول و مـسائل جهـان سـوم، نـشان، البته. سوم موضوعات

دهد كه مسائل متنوع مورد پرسش قرار گرفته تا ميزان آگاهي آزمودني هـا از آنهـا سـنجيده مي

ب  و مسائل اصـلي جهـان سـوم از شود؛ اما از آنجا كه تقريباً تمامي سواالت مرتبط ا موضوعات

و آينده توسعه يافتگي ايران«كتاب  ايـن؛، محمـود سـريع القلـم، طـرح شـده اسـت»عقالنيت

مـسائل سياسـي اقتـصادي«كه در مقايسه با كتاب هستندموضوعات داراي جهت گيري خاص

ال» جهان سوم  و منطبق با سرفصل، فاقد جامعيت زم بـوده؛ بـه احمد ساعي، از انتشارات سمت

كه از طرح بسياري از مسائل اساسي در ايـن زمينـه   اسـتعمار، نـسبت توسـعه، ماننـد گونه اي

.، با ده سال سابقه تدريس اين حوزه)مولف مقاله حاضر(اظهار نظر دكتر حسين جمالي.1
سيد داوود آقايي، راحله خاطري؛ هـزار نكتـه، هـزار سـؤال: در تأييد اين مسأله، حداقل، استناد به اين منبع، قابل ذكر است.2

و مسائل آن، تهران  از. 1386تشارات نسل نيكان،ان: جهان سوم و مـسائل آن و هزار سؤال جهان سوم براي طراحي هزار نكته
. منابع مورد استفاده در اين كتاب در ضميمه آمده است،در ضمن. منابع اين سه واحد درسي استفاده شده است

و.3 و دگرگـ«،»مسائل سياسي اقتصادي جهان سـوم«منابع معتبر سه درس سرفصل شـناخت«و» وني سياسـي نوسـازي

و عملكرد آن  كه. در ضميمه آمده است» ماهيت امپرياليسم و الزم به يادآوري است منـابع استنادات مربوط بـه سرفـصل هـا
. معتبر ماده هاي امتحاني مورد بررسي بعدي نيز در ضميمه آمده است

واحد هاي درسي رشـته علـوم سياسـي تجديـد نظـر البته، در برخي دانشگاه ها مانند دانشگاه شهيد بهشتي كه در سرفصل.4
. آمده است» نظريه هاي امپرياليسم«صورت گرفته، اين درس با عنوان
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و توسـعه، و نسبت آن با جهان سـوم و توسعه اقتصادي، مسائل جمعيتي، جهاني شدن سياسي

ها  و نظريه هاي نظريه پردازان جهان سـومي ماننـد حمـزه شركت، بحران بدهي هاي چندمليتي

. شده است غفلت،علوي

 هنگـامي كـه سـواالت جهـان سـوم از نقطـه نظـر:هاي شناختي مورد سـنجش حيطه.2

به صورت زير مـي باشـد1هاي شناختي مورد سنجش حيطه مي گيرد نتايج .، مورد بررسي قرار

به ترتيب، شامل حيطه داده و درصـد هاي شناختي مـورد سـنجش، تعـداد سـواالت ها  مربوطـه

داده هاي ايـن قـسمت %).6س،2(، تحليل%)56س،17(، فهميدن%)36س،11(نشدا: باشدمي

كه جهت گيري  به دانـش يعنـي اطالعـات جزئـي36بيانگر آن است  درصد سواالت، معطوف

كه. است به كاربـستنِ دانـش56ِدر حالي و چگونگي  درصد سواالت درصدد اند تا ميزان فهم

 درصـد از ايـن سـواالت، مربـوط بـه6به عالوه، تنها. ها را بسنجند فراگرفته از سوي آزمودني

مي سطح عالي حيطه در نتيجه، بيـشتر سـواالت بـا هـدف سـنجش سـطح. باشندهاي شناختي

و كاربستن طراحي شده اند  تمركز بـر سـواالت مفهـومي از جنبـه هـاي. متوسط يعني فهميدن

مي  به شمار ا اين با وجود. آيدمثبت اين آزمون از، طرح سواالت و عينـاً برگرفتـه ز يك كتـاب

كه در ادامه مقاله مي و اعتبار آن مي كاهدمتن منبع .آيد، از ارزش

ها–3 و گزينه و تهيه سؤاالت  بـا بررسـي سـواالت آزمـون جهـان سـوم،: قواعد طرح

.ترين نقدهاي وارده زير قابل بيان استبرخي از مهم

كه حتي بدون كم تـرين تغييـر از مـتنس: سواالت عيناً برگرفته از متن منبع) الف واالتي

به شرح زيراند  داده ها، به ترتيب، شامل منبع، تعداد سـؤاالت، شـماره.2منابع طراحي شده اند،

و درصد است  و آينده توسعه يافتگي ايـران سريع القلم، عقال: سؤاالت -189-185س،13(نيت

– ساعي، مسائل سياسي،%)191-193-194-195-199-200-201-204-206-209-210:43
: 208س،1(عي، توسـعه در مكاتـب متعـارض، سـا%)203:6-192،س2( اقتصادي جهان سوم

كه حدود پنجاه درصد سواالت، عيناً از متن منبـع %).3 داده هاي استخراج شده بيانگر آن است

ايـن.دطراحي سواالت بدين شيوه، اساساً با آزمون سازي علمي مطابقت ندار. برگرفته شده اند 

و ضـعيف قـرار مـي دهـد؛ چـرا كـهيشيوه طراحي سـواالت، آزمـون را در سـطح   نامناسـب

به اين سواالت پاسخ دهدآزمودني . ها، تنها با حفظ متون قادرند

و به طور جداگانه اسـت، در ضـميمه.1 جدول دقيق تر اين بررسي كه شامل بررسي تك تك سؤاالت در تمامي ماده امتحاني

. آمده است

و پاسخ هاي.2 . ماده هاي امتحاني، در بخش ضمائم، نشان دهنده چگونگي اين موارد استبررسي فايل هاي سؤاالت
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به شرح زير است:سواالت تكراري)ب ،203س: سواالت تكراري در امتحان جهان سوم

س-86و آزمـون58س-85، آزمـون37س-84، آزمون155س-82اين سوال در آزمون

س. نيـز آمـده اسـت43و41س-84، اين سـوال در آزمـون205س. تكرار شده است 188

198س-83، اين سوال در آزمون197س. آمده است187س-83، اين سوال در آزمون 208

د185س. آمده اسـت204س-83، اين سوال در آزمون 190س. نيز آمده است ر، ايـن سـوال

دريابنا بر اطالعات فوق، شش سوال دقيقاً. نيز آمده است32س-84آزمون  تقريبـاً تكـراري

،30در مقايسه با تعداد كل سواالت، يعني. جهان سوم وجود دارد86تا81هاي آزمون  سـوال

مي20سواالت تكراري مي توان گفت حجـم. شود درصد آنها را شامل در ارزيابي اين موضوع

به عنوان يكي از آسيب نسبتاً و مشابه مي باالي سواالت تكراري به هاي جدي اين آزمون باشد؛

و آگاه از مخزن سواالت  كه دانشجويان مطلع هـا؛ متـضمن يعني منابع موجود آزمـون( گونه اي

ها  و پاسخ مي توانند بخش)سواالت ) درصد20يعني حدود( از سواالت قابل توجهيبه آساني

.درا پاسخ دهن

در:سواالت ساده)ج  سواالت نسبتاً ساده آزمون جهان سوم با توجه به تكرار اين سواالت

مي باشد و يا دانش كلي علم سياست به شرح زير به ترتيب، شـامل. آزمون هاي پيشين داده ها

مي باشد  و موضوع مورد سوال : در آزمون هـاي قبلـي آمـده اسـت. دليل سادگي، شماره سوال

ش 203س( س سه ، پاسـخ)متغيرهـاي الگـويي پارسـونز 208 كل وابـستگي دوس سـانتوس؛

به گزينه هاي طرح شـده و آشكار با توجه (روشن و نوسـازي جهـان191س:  فراينـد توسـعه

س س 197سوم؛ و بـسط در درس هـاي)تـشكل اجتمـاعي 206 رهيافت نخبه گرايي؛ ، شـرح

( علوم سياسي مختلف ش). هانتينگتون 192س: از از سي سوال، ش سوال يعنـي بيـست درصـد

و سهل طراحي شده اند وجود اين تعداد سواالت در يك مـاده امتحـاني،. سواالت، بسيار ساده

و ضوابط آزمون سازي مطابقت ندارد تا حدودي زياد بوده .و با اصول

برخـي از سـواالت در ايـن مـاده: وجود پاسخ هاي متفاوت با توجه به منابع متفاوت)د

به  به منبع هستاي گونهامتحاني آنيند كه گزينه انتخابي آن، فقط با ارجاع  خـاص كـه سـوال از

به منابع ديگر، مجموعه يافتـه هـاي دانـش و ارجاع طرح شده، درست است؛ هر چند با استناد

و حتي دانش عمومي دانشجويان شركت كننده در آزمون، برخي از ديگر گزينه ها هـم  سياسي

از.مي توانند درست باشند  در.200و 196،197، 185،186،194سـواالت: اين مـوارد عبارتنـد

و در برخي موارد، حداقل دو گزينه اين سواالت، درست برخي موارد، تمامي گزينه .ندهـست ها

بر اساس معيارهاي پيش گفته، وجود هر گونه سواالتي از اين دست، بيان گر سـطح نامناسـب

به. آزمون است  كه شـش سـوال از ايـن مـاده امتحـاني بـدين صـورت از اين رو، با توجه  اين
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و درجـه ايـن طراحي شده اند كه از مجموع سواالت، بيست درصد را شامل مي شـود، سـطح

مي يابد . آزمون بسيار تنزل

 منابعي كه سواالت جهان سوم از آنها طرح شـده انـد، تعـداد سـواالت،: منابع آزمون-4

و درصد هاي هر شماره و: يـك بـه شـرح زيرانـد هاي مربوطه  آينـده سـريع القلـم، عقالنيـت

-195-194-193-191-190-189-186-185-184-183س،21( يافتگي ايـران توسعه

، ساعي، درآمدي%)196-197-199-200-201-204-205-206-207-209-210:70

: 203-202-198-192-188-182س،6( سـوم سياسي جهان–بر شناخت مسائل اقتصادي

 بـا بررسـي منـابعي كـه %).208:6-202س،2( ي، توسـعه در مكاتـب متعـارض، ساع%)20

از21 كه به دست آمده سواالت از آنها طراحي شده است، اين نتيجه  سوال آزمـونسي سوال

و آينده توسعه يافتگي ايران  ايـن سـوال اساسـي در اينجا،. است جهان سوم، از كتاب عقالنيت

كه چرا حدود قاب  فاقـد كـه درصد سواالت آزمون جهان سـوم از ايـن كتـاب70ل طرح است

 طرح شده اسـت؟ بـه عـالوه، هنگـامي كـه صـفحاتي كـه است،هاي يك متن آموزشي ويژگي

(مي باشد سواالت از آنها طراحي شده، بررسي مي شود، نتايج بدين صورت ،11،12صفحات:

سـواالت:36،37،38صفحات(،)194،204،205، 196،190،193، 185سواالت:14،15، 13

بـا).209،195،210سـواالت: 149،150،152صفحات(،)200 سوال:53هصفح(،)207، 186

و اتفاقـاً از هفت،15 تا صفحه11توجه به داده هاي فوق، چرا بايد از صفحه   سوال طرح شود

هر12و11صفحه هاي  چنـين صـفحاتي شـايد تنهـا طرح شود؟ انتخـابم سوالدو صفحه،،

و وجه ديگري نمي توانـد داشـته باشـد؛ چـرا كـه از بيانگر بي دقتي در طراحي سواالت باشد

 سوال، سنجيده بـه نظـر هفت صفحه اين كتاب، تمركز بر پنج صفحه براي طراحي 480حدود 

و منـابع مـاده امتحـاني. رسدنمي كه سواالت، گزينه هـا و جهـان«شايد طنز تاريخ باشد سـوم

.، حقيقتاً جهان سومي است»مسائل آن

 در اين آزمون تمامي قواعد سوال نويسي رعايـت شـده: قواعد صوري سوال نويسي-5

.1است

غرب«تحليل ماده امتحاني »انديشه سياسي
و مـضامين اصـلي مـورد سـوال( روايي محتوايي آزمون-1 و):محورها  موضـوعات

كه در انديشه سي اسي در غرب مورد سوال واقع شده اند همراه بـا شـماره سـواالت محورهايي

به شرح زير  لف با مواضع پـاپ، متفكران مخا)122(، آنابابتيسم)121(فوكو: مي باشد مربوطه،

درالز.1 م به ذكر است كه براي هر آزمون، جدول ارزيابي نهايي، با توجه به نتايج بررسي هاي به عمل آمـده، تهيـه شـده كـه
.بخش ضمائم آورده شده است
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، مايكـل)127(، كـارل اشـميت)126(، هايـك)125(، روسو)124(، هگل)123(و هوادار پادشاه

،)132(، پروتـاگوراس)131(، ماركسيـسم)133-130(ليبراليـسم،)129(، سيـسرو)128(اكشات

به هر ميـزان تعـداد محورهـا).135(، ماكياولي)134(رواقيون كه بنا بر اصل حاكم در اين زمينه

بيشتر باشد، امكان جامعيت آزمون بيشتر است، در اينجا چهارده موضوع براي پانزده سـوال در 

د  و دانش آزمودني ها بـه همـين.ر اين موارد سـنجيده شـود نظر گرفته شده است تا اطالعات

تفكيك سواالت بـا توجـه بـه. مناسب است از اين نظر، دليل، امتحان انديشه سياسي در غرب، 

، انديـشه%)128:26-127-126-121،س4( يعني انديشه سياسي قرن بيستم واحدهاي درسي، 

و قــرون وســطي( الــفسياســي غــرب ا%)136:26-132-129-123،س4()باســتان يــشهند،

ب  ــرب ــي غ ــر(سياس ــرب%)135:26-125-124-122،س4()معاص ــي غ ــشه سياس ، اندي

و ايدئولوژي(ب كه توزيع نسبتاً قابـل بيانگر آن است%)131:20-133-130س،3()هامكاتب

به واحدهاي درسي صورت گرفته است  ، نظر يكي از مدرسين اين اين با وجود. قبولي با توجه

ومي اين است كه1واحدهاي درسي بايست سواالت بيشتر از يونان باستان با تمركز بر افالطون

و نيز سده  و سـنت تومـاس آكوينـاس در ايـن ارسطو هاي ميانه با تمركز بـر سـنت آگوسـتين

و منـابع معتبـر، در مورد جامعيت اين آزمون، بـا توجـه بـه سرفـصل. ها طرح شوند آزمون  هـا

. زيادي وجود داردتوان گفت كه اين جامعيت تا حدود مي

 حيطه هاي شناختي مورد سنجش در ماده امتحـاني: حيطه هاي شناختي مورد سنجش-2

به ترتيب، شامل حيطه داده. هاي سياسي در غرب به شرح زير مي باشد انديشه هاي شـناختي ها

و درصد مـي باشـد  س،4(، فهميـدن%)40س،6(دانـش: مورد سنجش، تعداد سواالت مربوطه

)6س،1(، تحليـل%)20س،3( بـستن، كار%)26  اگـر سـه سـطح نـازل، %).6س،1(، تركيـب%

و عالي را در اين خصوص، مبناي داوري قرار دهيم، چهل درصـد سـواالت در سـطح متوسط

مي گيرد46اول،  و سيزده درصد در سطح سوم قرار با توجـه معيارهـاي. درصد در سطح دوم

ه  ، ايـن با وجود. اي شناختي در سطح مناسب قرار دارد مربوطه، اين ماده امتحاني از نظر حيطه

و ارزش كيفـي ايـن مي توانـد اعتبـار به سطح سوم مي رسد، افزايش سواالت معطوف به نظر

به ميزان زيادي افزايش دهد .ماده امتحاني را

ها-3 و گزينه و تهيه سؤاالت در: قواعد طرح با بررسي سواالت آزمون انديشه سياسـي

.از مهم ترين نقدهاي وارده زير قابل بيان استغرب، برخي 

كه حتي بدون كـم تـرين تغييـر از مـتن: سواالت عيناً برگرفته از متن منبع) الف سواالتي

مي باشند  به شرح زير به ترتيب، شامل منبع، تعـداد سـؤاالت،. منابع طراحي شده اند، داده ها،

 
م سياسي دانشگاه مازندران، با حدود ده سال سابقه تدريس در ايـن اظهار نظر دكتر محمد تقي قزلسفلي، استاديار گروه علو.1

.حوزه



 1390 بهار،1شمارة،41 دوره، فصلنامه سياست 68

و درصد است : 132-129-125-123س،4( سي غـرب لم، تاريخ فلسفه سياعا: شماره سواالت

ب%)26 ا%)6: 128س،1(يستم، قادري، انديشه هاي سياسي قرن نديشه هـاي سياسـي، صالحي،

به دست آمده، شش سوال عيناً از منابع گرفته شـده.%)6: 134س،1(قرن بيستم  بنا بر اطالعات

مي دهـد  كه حدود چهل درصد سواالت انديشه سياسي در غرب را تشكيل و.اند  ايـن تعـداد

مي گرداند و سطح آزمون را نامناسب رو، از اين. درصد سواالت تا حدودي غيرقابل قبول بوده

كه اين گونه سواالت به حداقل برسد مي كند .دقت نظر بيشتر، اقتضا

 در ماده امتحاني انديشه سياسي در غرب، چگونگي سواالت تكـراري،:سواالت ساده)ب

مي باشد و موضـوع مـورددا.به شرح زير به ترتيب، شامل دليل سـادگي، شـماره سـوال ده ها

مي باشد  و وجـه مـورد سـوال. سوال و آشكار بـا توجـه بـه موضـوع (پاسخ روشن ،132س:

و آشكار با توجه به گزينه هاي طرح شده)پروتاگوراس (، پاسخ روشن از).، ماكياولي135س:

مي شـود مجموع پانزده سوال، دو سوال تكراري اند كه حد . ود سيزده درصد سواالت را شامل

مي باشد .اين ميزان سواالت ساده در يك آزمون قابل قبول

 در اين آزمون، سوال زير واجد اين ويژگـي:سوال از وجه فرعيِ موضوعِ مورد سؤال)ج

 فردريش هايك فيلسوف سياسي معاصر از كدام انديـشمند تـأثير پذيرفتـه اسـت؟-126: است

با بررسي چنـد منبـع. صحيح است3 گزينه.توماس هابز)4 ادموند برك)3بنتام)2هگل)1

كه انديشه سياسي هايك را بررسي كرده  اصلي در خصوص انديشه هاي سياسي در قرن بيستم

كه مناسب بـود  كه تأثير گذارترين فرد بر هايك چه كسي بوده مي توان به اين نتيجه رسيد اند،

بي  و گزينه از آن در اين منبع، فقط از ادموند برك نام بـرده شـده:)95-81: 1378بشيريه،(:ايدسوال

امـا بـا توجـه بـه توضـيحات. است كه بر آموزه فردگرايي راستين هايك تأثير گذار بوده است 

 بيـشترين تـأثير،كه كانت مي توان برداشت كرد نسبتاً مفصل از چگونگي تأثير كانت بر هايك، 

ا ويراسـته( براي دقت بيشتر، كتاب زير هـم مـورد بررسـي قـرار گرفـت.سترا بر هايك داشته

و كينز  و آدام اسميت نام برده شده.)195: 1380 ساپر،–فوريست در اين كتاب از متفكراني چون هيوم

به ميان نيامـده اسـت  و اساساً نامي از ادموند برك  بـه عـالوه،.كه بر هايك تأثير گذار بوده اند

از.)72-9: 1381غني نژاد،( مورد مطالعه قرار گرفت كتاب زير هم و هـم در اين منبع، هم از بـرك

به مثابه تأثير گذران بر هايك، بحث شده است  كه افراد زيادي. كانت، مي دهند متون باال نشان

بر هايك تأثير گذار بوده اند، اما در بيشتر منابع اصلي آزمون، تأثيرگذاري مستقيم كانـت بـر او 

ازي درست تحليليِاتفاقاً سوال. ده است آم  در اينجا مي توانست شكل گيرد كه حداقل بـه يكـي

چه وجهي از انديشه سياسـي هايـك تـأثير: مي بود صورت بندي هاي زير قابل طرح كانت بر

و تبيـين عـدالت)4 فلسفه تـاريخ)3 فردگرايي)2 معرفت شناسي)1گذاشته است؟  .تعريـف



69 گذاري آزمون ارشد علوم سياسيبازنگري در سياستضرورت

و چه  معرفـت شناسـي)1جهي از انديشه سياسي هايك تـأثير گذاشـته اسـت؟ ادموند برك بر

و تبيين عدالت)4 سنت گرايي)3 فردگرايي)2 .تعريف

-121: در اين آزمون، سوال زير با گزينـه هـاي نادرسـت وجـود دارد:گزينه نادرست)د

دئولوژي هـاي ايـ)1ميشل فوكو در تحليل ماهيت قدرت، بيشتر روي كدام عامـل تأكيـد دارد؟

و عملكردهاي دولت)2 حاكم  و قـانوني)3سلطه و نهادهـاي)4حاكميت حقوقي تـشكيالت

ِ قـدرت،«:) 164: 1385قادري،( صحيح است2 گزينه.دولتي از نظر وي، براي تحقيـق ماهيـت

و  و ايدئولوژي هاي حـاكم، بلكـه بـه سـلطه به بناي قانوني حاكميت يا تشكيالت دولت نبايد

بـا توجـه بـه مـتن موجـود،».ردهاي قدرت، از جمله ايجاد شكل هاي تبعيت توجه شود عملك

و عملكردهاي قدرت"پاسخ درست بايد  و]و از جمله ايجاد شكل هاي تبعيت["سلطه باشـد

و عملكرد هاي دولت  بـه. پس، اساساً گزينه انتخابي، نادرسـت طراحـي شـده اسـت.نه سلطه

سه گزينه ديگـر هـم عالوه، در واقع، هر چهار گز  يكي درست باشد و اگر ينه، يك معنا دارند

و دولـت ولـي بـا تعـابير متفـاوت اند؛ چرا درست كه هر چهار گزينه بيان گر نهادهـاي حـاكم

.دهستن

در سواالت انديشه سياسي در غـرب دو سـوال داراي ابهـامِ جـدي وجـود: گزينه مبهم)ه

از در انديشه سياسي ژان ژاك روس-125:دارد و آزادي واقعي در جامعه مدني، يعنـي اطاعـت

)2؛گرايش به تمايالت خود خواهانه)1كند؟قوانين مصوب خود فرد، چه چيزي را تضمين مي

و آزادي انسان از)4؛هاگستردگي آزادي هاي سياسي انسان)3؛هاتعيين حدود برابري اطاعت

و برابري انسان  به متن موجود.)355: 1384عالم،(است صحيح4 گزينه.هاقوانينِ آزادي  با توجه

و برابري انـسان هـا"، پاسخ در اين منبع ِ آزادي و برابـري« بايـد بـه"اطاعت از قوانين آزادي

را»هاانسان تغيير يابد؛ چرا كه از نظر روسو، اطاعت از قوانين مصوب خـود فـرد، چـه چيـزي

و برابري انسان ها را تض  مي كند؟ آزادي "اطاعت از قوانينِ"پس، عبارت. مين مي كند تضمين
مي كند؛ و پاسخ را اساساً دچار ابهام و عقايـد زيـر بـا-133اضافه است  كدام يك از مكاتـب

 گزينه.ماركسيسم)4 نخبه گرايي)3مركانتليسم)2محافظه كاري)1 تر است؟ ليبراليسم همراه

و گزينه درست آن، از چند. صحيح است1 در. جهت قابل بررسي است اين سوال كه اول آن

و ليبراليسم در ضديت با يكديگر معرفي  -122: 1385بشيريه،(اند شده برخي منابع، محافظه كاري

و كينز(به عالوه، مطابق.)177 بـا وجـود آن كـه]به نظر هايك[«:)210-209: 1380 ساپر،–فوريست

ل ها مي توانند از آنهـا سـود ببرنـد، بـين حالـت هاي محافظه كاري وجود دارند كه ليبرا بينش

و محافظه كاري شكاف گسترده اي وجود دارد به».ليبرالي ، نمي توان گفـت اين متون با توجه

و كه در مقايسه بـا مركانتاليـسم، نخبـه گرايـي و عقايدي است محافظه كاري از جمله مكاتب

به تعبير.ماركسيسم، با ليبراليسم همراه تر است  هـي(، اين دو رقيب يكديگرند»هي وود«حتي
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و يا رابطه بين اين دو، سوال مـي شـد بـسيارد.)29: 1383،وود وم، اگر از چگونگي تأثير گذاري

مي بود  و محافظه كـاران در سـده هـاي: مانند اين سوال. عالمانه تر با توجه به نسبت ليبرال ها

هـر ليبرالـي،)2فظـه كـاري، ليبـرال اسـت هر محا)1:ها درست است اخير، كدام يك از گزينه 

مي تواند ليبرال باشد)3محافظه كار است  مي تواند محافظه)4هر محافظه كاري كار هر ليبرالي،

در. درست است4گزينه. باشد از اين رو، با توجه به منابع اصلي آزمون، طرح سؤال دقيق تـر

.اين زمينه، مناسب تر بود

كه: منابع آزمون-4  در آزمـون انديـشه سياسـي در غـرب بـوده، تعـداد سـواالت، منابعي

به شرح زير شماره و درصد هر يك از آنها سي در قادري، انديشه هاي سيا:د هستن هاي مربوطه

از آغـاز تـا(، عالم، تاريخ فلسفه سياسي غرب%)26: 131-130-128-121س،4( قرن بيستم

(پايان سده هاي ميانه  ، عالم، تاريخ فلسفه سياسي غـرب%)26: 135-125-124-122س،4)

و سده نوزدهم( (عصر جديد آ%)132:20-129-123س،3) و بررسي ثـار بـزرگ، عالم، نقد

ها%)127:6س،1( سياسي سده بيستم  ي سياسي غرب در قـرن بيـستم، ملك صالحي، انديشه

بر %).134:6س،1( خي منابع اصـلي بر اساس داده هاي استخراج شده، سواالت تا حدودي در

و از يـك كتـاب بيـست26معرفي شده، توزيع شده اند؛ به گونه اي كـه از دو كتـاب   درصـد

و از منابع ديگر هم هر كدام شش درصد سوال طرح شده است .درصد

و پاسـخ هـا: قواعد صوري سوال نويسي-5  همان طوري كه در قسمت نقادي سـواالت

گزينه هاي مبهم هستند كـه بـه بيـان ديگـر، برخـي داراي126و 125، 121بيان شد سواالت

.قواعد سوال نويسي در آنها رعايت نشده است

»تحوالت سياسي اجتماعي ايران«تحليل ماده امتحاني
و مضامين اصلي مورد سوال( روايي محتوايي آزمون-1 و):محورها  مجموعه مضامين

كه در آزمون تحوالت سياسي اجتماعي ايران مورد سوال واقع شده، همراه با شماره محورهايي

و ابـوالفتح زاده، منشي زاد)151( نفر53 گروه: سواالت مربوطه، به شرح زير مي باشد  ،)152(ه

، سـليمان ميـرزا)166-154(، مجلس شوراي ملـي)176-171-170-169-156-153( رضاشاه

و ، سـازمان مجاهـدين انقـالب)157(، نخست وزيـران عـصر مـشروطيت)155....(اسكندري

، جمعيت جوان بعـد)160(، انتخابات مجلس شوراي اسالمي)159(، حزب تجدد)158(اسالمي

ن)162(، شوراي انقـالب اسـالمي)161(از انقالب و، ،)163...(هـضت مقاومـت ملـي، سـاواك

،)168(، جالل آل احمد)167(، محمد نخشب)173-165(، محمدرضا شاه)164(اردشير زاهدي

سي)172(ست تعديل ساختاري سيا بي ثباتي ،)175(، جريان هـاي سياسـي مخـالف)174(اسي،

و اميني)178(، قوام)179-177(انقالب اسالمي سي سوال تحـوالت).180(، اقبال  براي طراحي
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در اين آزمون براي برخي از موضـوعات، چنـدين. موضوع در نظر گرفته شده است22ايران،

كه اين  مي دهـد سؤال طرح شده است توزيـع. امر، خود، جامعيت آزمون را تا حدودي كاهش

به واحد هاي درسي مرتبط،  الف(ت سياسي اجتماعي ايران تاريخ تحوال يعني سؤاالت با توجه

-168-167-166-165-163-159-157-156-155-154-153-152-151س،21()بو

-160-158ســوال،8(نقــالب اســالميا؛%)169-170-173-174-175-176-178-180:70

رو؛%)26: 161-162-164-172-177-179 نـشان%)3: 171سـوال،1(ابط خارجي ايران تاريخ

) بـه ارزش هـشت واحـد( هفتاد درصد سـؤاالت بـه درس تـاريخ تحـوالت ايـرانكهدهدمي

به ارزش دو واحد، و درس انقالب اسالمي هم  درصد سؤاالت را بـه خـود26اختصاص دارد

كه دو درس ديگر يعني تاريخ روابط خـارجي ايـران بـه ارزش اختصاص داده است؛ در حالي

سه واحد، تقربياً سوالي از آنها  به ارزش و سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران چهار واحد

اگـر. اين امر، جامعيت اين ماده امتحاني را به شدت دچار چـالش مـي كنـد. طرح نشده است 

-152سـوال،4(دوره مـشروطه:ريخي، طبقه بندي شـوند هاي تا سواالت با در نظر گرفتن دوره 

: 159-176-171-170-169-156-153-151سوال،8( دوره رضاشاه؛%)154-164-157:13

ــاه؛%)26 ــا ش ــوال،11( دوره محمدرض -175-174-168-167-173-165-164-163-155س

: 179-177-172-162-161-160-158ســـوال،7( دوره انقـــالب اســـالمي؛%)178-180:36

به اهميت دوره مشروطه در تاريخ تحوالت1 بنا بر اظهار نظر مدرس اين حوزه.%)23 ، با توجه

و درصـد بـا توجـه بـه. قابـل قبـول نيـستيايران، تعداد هشت سوال با سيزده درصد، ميزان

و منابع معتبر، جامعيت اين ماده امتحاني، بدين شـرح، قابـل بيـان اسـت سرفصل هـر چنـد: ها

ت  مي گيـرد، سؤاالت تاريخ حوالت ايران، محور هاي مهم برخي از درس هاي مربوطه را در بر

و روابـط خـارجي  به موضوعات مربوط به سياست خارجي جمهوري اسالمي ايـران اما نسبت

بي اعتناست   از اين رو، جامعيت اين آزمون، تـا حـدود زيـادي بـا مـشكل جـدي.ايران، كامالً

بـ. مواجه است و در اين آزمون بـا توجـه ه واحـدهاي درسـي متفـاوت، حـداقل، موضـوعات

سياست موازنـه منفـي، ناسيوناليـسم مثبـت، سياسـت مـستقل ملـي، تحكـيم چونييمحورها

وابستگي، روابط خارجي ايران با قدرت هاي بزرگ، روابط ايران با همـسايگان، گفتمـان هـاي 

محور يا آرمان گـرا، گفتمان مصلحت محور يا واقع گرا، گفتمان ارزش: ايران سياست خارجي 

، گفتمـان فرهنـگ گـراي سياسـت)عمل گـرا( اصالح طلبي اقتصادي–گفتمان منفعت محور 

هاو زدايي، دكترين ام القراي محور، تنش مي تواند مورد پرسـش واقـع دكترين گفتگوي تمدن

. شود

و مدرس تاريخ تحوالت ايران با حدود ده سـال سـابقه.1 اظهار نظر دكتر مهدي رهبري، عضو هيأت علمي دانشگاه مازندران

.تدريس
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 حيطه هاي مورد سنجش در ماده امتحاني تحوالت: حيطه هاي شناختي مورد سنجش-2

مي باشد اير به شرح زير به ترتيب، شامل حيطه هاي شناختي مورد سـنجش، تعـداد. ان داده ها

مي باشد  و درصد س،3(، كـار بـستن%)30س،9(، فهميدن%)50س،15(دانش: سواالت مربوطه

بررسي اين حيطه ها بيان گر آن اسـت كـه پنجـاه).%3س،1(، تركيب%)6س،2(، تحليل%)10

دا  نشِ جزيي آزمودني هـا كـه نـازل تـرين سـطح بـراي سـنجش درصد سواالت براي سنجش

مي باشد  و. اطالعات است چهل درصد سواالت هم در سطح متوسط با هدف سنجش فهميدن

مي باشد  و ارزشيابي طرح شـده. كار بستن نه درصد سواالت براي سنجش تحليل، تركيب تنها

س. اند و كه سطوح عـالي تـر البته، بهتر است براي تحليلي شدن آزمون، سطح دوم وم شناختي

و دانش آزمودني ها است، افزايش يابد . براي ارزيابي ميزان اطالعات

ها-3 و گزينه و تهيه سؤاالت  با بررسي سـواالت آزمـون تـاريخ تحـوالت:قواعد طرح

.ايران، برخي از مهم ترين نقدهاي وارده زير قابل بيان است

من) الف سواالتي كه حتي بدون كم تـرين تغييـر از مـتن:بعسواالت عيناً بر گرفته از متن

مي باشند  به شرح زير به ترتيب، شامل منبع، تعـداد سـؤاالت،. منابع طراحي شده اند، داده ها،

و درصــد اســت ،%)167:6-151س،2( آبراهاميــان، ايــران بــين دو انقــالب: شــماره ســواالت

ون تحوالت ايران، تنها سه سوال با نـه در آزم %).169:3س،1( كاتوزيان، اقتصاد سياسي ايران

و درصد، تا حدود زيادي، پذيرفتـه شـده  كه اين تعداد درصد، عيناً برگرفته از متن منابع هستند

.است

اين،156س: در اين ماده امتحاني، سواالت تكراري زير وجود دارد:سواالت تكراري)ب

در اين سوا،178س. آمده است121س-81آزمون سوال در   نيز آمده141س-81آزمونل

در،170س. است ،159س. آمـده اسـت178س-86و آزمون166س-82آزمون اين سوال

در،177س. نيز آمده است122س-81و آزمون 159س-82آزمون اين سوال در  اين سـوال

در،157س. آمده است180س-86آزمون از. نيز آمـده اسـت 132س-81 آزمون اين سوال

كه بيست درصد سواالت را تـشكيل سي  سوال تاريخ تحوالت ايران، شش سوال تكراري است

از آن جا كه اين دسته سؤاالت، قادر بـه تـشخيص آزمـودني هـاي شايـسته نيـستند،.مي دهد

به كاهش اين گونه سواالتضروري است تا  . اقدام جدي صورت گيرد، نسبت

س: سواالت ساده)ج داده هـا بـه. واالت سـاده زيـر وجـود دارد در آزمون تحوالت ايران

مي باشد  و موضوع مورد سوال در آزمون هاي قبلـي. ترتيب، شامل دليل سادگي، شماره سوال

(آمده است  س156س: س159 نهضت جمهوريت در ايران؛  هزينـه هـاي170 حـزب تجـدد؛

س م)نوسازي رضاشاه 171برنامه هاي نوسازي رضاشاه؛ و بسط در درس هـاي ختلـف، شرح

(علوم سياسي  س 161س: – رضـا شـاه169 طبقه متوسـط شـهري در ايـران بعـد از انقـالب؛
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و اسناد و وجـه مـورد سـوال)سازمان ثبت احوال به موضـوع و آشكار با توجه :، پاسخ روشن

و تركيب اجتماعي نمايندگان166س( سي سوال تاريخ تحوالت ايـران،).، اصالحات ارضي از

مي باش  ايـن. درصد كل سواالت آزمون را تـشكيل مـي دهـد23د كه حدود هفت سوال ساده

مي كاهد  و ارزش آزمون و درصد سواالت ساده، از اعتبار از آنجا كه آزمـودني هـا بـه. تعداد

مي دهند، اين روند، ابزار مناسبي براي سنجش دانش واقعي  سادگي به اين نوع سواالت، پاسخ

ن  و تعـداد از اين رو، ضرورت دار. يستآزمودني د تا براي اصالح اين روند، چاره جويي شـود

.آن به حداقل قابل قبول برسد

كه گزينه انتخابي آنها نادرست:گزينه نادرست)د  در آزمون تحوالت، سواالتي وجود دارد

 1300هـاي سال هاي نوسازانه دولت رضاشاه در هاي برنامه بخش اصلي هزينه-170: باشدمي

چه منب 1320تا و انحـصارات)3استقراض خارجي)2فروش نفت)1عي تأمين شد؟ از ماليـات

و اعتباري بخش خصوصي)4دولتي :با توجه بـه منـابع. صحيح است3 گزينه. مشاركت مالي

،(و) 345: 1382ازغندي،(؛ 179-161: 1385كاتوزيان،(  پاسخ درست به ايـن سـوال،،)184: 1377آبراهاميان

نه سه و و پاسـخ درسـت بايـد بـه يكـي از دو شـكل زيـر.گزينه يك است  البته، اساساً سوال

طي دو كه بخش اصلي هزينه هاي برنامه هاي نوسازي رضاشاه، در مي شد؛ چرا صورت بندي

-1304منبع اصلي هزينه هاي نوسازانه رضاشـاه در سـال هـاي: دوره زير، متفاوت بوده است 

و انحـص)1: كدام مورد بوده اسـت 1312 اسـتقراض)3 فـروش نفـت)2ارات دولتـي ماليـات

و اعتباري بخش خـصوصي)4خارجي ؛ منبـع اصـلي گزينه يك درست اسـت.مشاركت مالي

و)1: كدام مـورد بـوده اسـت1320-1312هزينه هاي نوسازانه رضاشاه در سال هاي ماليـات

و اعتبـاري بخـش)4اسـتقراض خـارجي)3فروش نفـت)2انحصارات دولتي  مـشاركت مـالي

 كدام سازمان انتخابات مجلس هفتم شوراي اسـالمي-158.گزينه دو درست است.يخصوص

حـزب كـارگزاران)3مجمـع روحـانيون مبـارز)2جامعه روحانيـت مبـارز)1 را تحريم كرد؟

بر اساس موارد زير،. گزينه چهار درست است. سازمان مجاهدين انقالب اسالمي)4سازندگي

نه سـه گـروه ديگـر، انتخابـات مجلـس هفـتم شـوراينه سازمان مجاهدين انقالب اسالم  و ي

يكي از اساتيد. اسالمي را تحريم نكردند ، ظاهراً بالفاصله بعد از آزمون ارشد1اول، بنا بر اطالع

و نوشت» سايت بازتاب«،1386در اسفند به اين سوال، واكنش نشان داد چـرا در يـك: نسبت

و  يعني تحريم كردن انتخابات(يك امر غير واقعي امتحان علمي، نگرش جناحي، دخالت كرده

دوم، بـر اسـاس. مورد پرسـش قـرار گرفتـه اسـت) از سوي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي 

را» دفتر تحكيم وحدت«اطالع مؤلف اين مقاله، تنها  بنا بر اطالعيه هاي آن، انتخابـات مجلـس

 
.علي كريمي، از اعضاي هيأت علمي گروه علوم سياسي دانشگاه مازندران.1
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و هـم در مواضـع گـروه. تحريم كرد شـركت«هـاي سياسـي، بـين سوم، هم در دانش سياسي

كه با عنـوان. تفاوت وجود دارد» تحريم«و» نكردن در كنفرانس خبري دبير كل جبهه مشاركت

در» شرايط جبهه مشاركت براي حضور در انتخابات« است، آمـده اسـت كـه جبهـه مـشاركت

را. انتخابات اول اسفند شركت نخواهد كرد  در» عدم شركت«او اين موضع گيري  خوانـد ولـي

كه در ميان شركت كنندگان در كنگره، موضع هـم مطـرح» تحـريم انتخابـات«عين حال افزود

چهارم، اما مهم تـرين مـالك بـراي ارزيـابي مواضـع سـازمان.)2: 1382 بهمن14شرق،(بوده است 

بنا بر اخبار. مجاهدين انقالب اسالمي در انتخابات، اطالعيه هاي رسمي خود اين سازمان است 

د  ؛)4: 1382 بهمن27شرق،(» مجاهدين انقالب، ليست انتخاباتي نمي دهند«:ر زمان انتخابات منتشره

در: بنا بر خبرگذاري ايلنا، سازمان مجاهدين انقالب اسـالمي بـا صـدور بيانيـه اي اعـالم كـرد

و غير عادالنه شركت نمي كنيم بـا توجـه بـه«: در پايان اين بيانيه آمده است. انتخابات غير آزاد

و  و واقعيات فوق، سازمان مجاهدين انقـالب اسـالمي ايـران از وزارت كـشور اخبار، شايعات

و  رئيس ستاد انتخابات كشور مي خواهد ضمن اتخاذ تدابير ويژه بـراي صـيانت از رأي مـردم

مقابله با تقلبات احتمالي، با روشن كردن صحت يا تكذيب اخبار نگران كننده فـوق، موجبـات 

مل  يعني(از اين رو، هم گزينه انتخابي.)4: 1382 بهمـن29شرق،(»ت را فراهم آورند آسودگي خاطر

و هم هيچ يك از سه گزينه ديگر، درست نيستند؛) گزينه چهار   چه كـسي-168نادرست است

و و سپس به حزب زحمتكشان ملـت ايـران پيوسـت در ابتدا از اعضاي اصلي حزب توده بود

 جـالل آل احمـد)2مهـدي بازرگـان)1ا را تأسـيس نمـود؟ آخراالمر جامعه سوسياليـست هـ 

ــاطمي)3 ــايي)4حــسين ف ــر بق ــه. مظف و جامع ــوده، حــزب زحمتكــشان  بررســي حــزب ت

كه تنها ها نشان مي سوساليست و: چنين روندي را طي كـرده اسـت» خليل ملكي«دهد مطالعـه

كه563و383، 314، 313، به ويژه صفحه هاي)563-313: 1377آبراهاميان،( بررسي مي دهد ، نشان

كه در گزينه . هـاي چهارگانـه اساسـاً مطـرح نـشده اسـت تنها گزينه درست، خليل ملكي است

بي دقتـي سه سوال از اين دست در يك ماده امتحاني آزمون ارشد، بيان گر بديهي است وجود

مي شود و آسيب جدي به اين آزمون قلمداد . در طراحي سواالت

وجود پاسخ هـاي متفـاوت«كه از نظر170 در اين ماده امتحاني، سوال:ال نادرستسو)و

به منابع متفاوت  ، در باال بررسي شد، داراي يك اشتباه در متن خود سوال نيـز اسـت؛»با توجه

كه برنامه هاي نوسازي رضاشاه از سـال و نـه1320-1304چرا از.1320-1300 بـوده اسـت

كه عنوان از»رضاشاه«آنجا و نـه از 1304 بعد ، بخـشي از ايـن 1300 به او قابل اطـالق اسـت

به لحاظ تاريخي هم نادرست است . سوال،

تعداد سـواالت،. سواالت تاريخ تحوالت از منابع زير طراحي شده است: منابع آزمون-4

مي باشد  به شرح زير و درصدهاي هر يك  ايران بـين دو انقـالب، يروانـد: شماره هاي مربوطه
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ــان ــوال،11( آبراهامي ،%)180:36-179-178-168-167-165-159-157-155-153-151 س

،%)171:20-169-163-162-156-152 سـوال،6( سياسي ايران، محمد علي كاتوزيان اقتصاد

 سـوال،3( فـوزي، يحيي)جلد دوم(تحوالت سياسي اجتماعي بعد از انقالب اسالمي در ايران

2( انقـالب اسـالمي ايـران، مهـدي رهبـريي بر جامعه شناسي، درآمد%)161-172-177:10

و اجتمـاعي ايـران، سـيد عليرضـا ازغنـدي%)174:6-173سوال، 1(، تاريخ تحوالت سياسي

كه سواالت اين مـاده امتحـاني تـا حـدودي در منـابع %).166:3سوال، مي دهند داده ها نشان

يك اين با وجود.مختلف توزيع شده است  آن، تمركز بر  منبع با حدود چهل درصد سواالت از

.و عدم استفاده از برخي منابع معرفي شده، شايد چندان قابل قبول نباشد

هر سـوال يـك موضـوع« طبق قواعد سوال نويسي بايد: قواعد صوري سوال نويسي-5

157،162،163،164:اين قاعده اساساً در سواالت زير رعايت نشده اسـت.»مهم را اندازه گيرد 

و اصول آزمون سازي،.171و وجود پـنج سـوال بـا شـرايط بـاال، قابـل قبـول به لحاظ قواعد

.نيست

»نظام هاي سياسي تطبيقي«حليل ماده امتحانيت
و مضامين اصـلي مـورد سـوال( روايي محتوايي آزمون-1  در آزمـون نظـام):محور ها

و موارد زير، مورد پرسش قرار اين موضـوعات بـه همـراه. گرفتسياسي تطبيقي، موضوعات

به شرح زيـر  هـاي غيـر رژيـم،)212( وبـر،)227-222-211( اپتـر:د هـستن سؤاالت مربوطه

و اسـتقالل نـسبي خـرده)214( الگوي سوم بلك،)213( مساوات طلب سنتي  ، تنوع ساختاري

،)218-217(، گــروه)220-216()، در آمريكــا1990در شـوروي( شاركتمــ،)215( هــانظـام

-230-223(مـدل،)221(، تمـايالت سياسـت گـذاري)235-226-224-219(رهنگ سياسيف

).234(ي سياسـي جامعـه پـذير،)229( ايستون،)233-231-228(، احزاب)225(، مرتن)232

و داوري باشـد، ايـن داده هـا حكايـت از ضـعف اگر اصل حاكم در اين مورد، مبناي قضاوت

به لحاظ  كه براي نسبتاً جدي اين ماده امتحاني  سوال، چهـارده موضـوع25جامعيت دارد؛ چرا

و اين امر، نشان از وجود چندين سوال با موضوع واحد دارد  ايناگر. در نظر گرفته شده است

و موارد مشابه را كنار هم قرار دهيم، ايـن نتـايج مضامين را بخواهيم دقيق تر تقسيم بندي كنيم

مي آيد  كا)227-222-211:س3( اپتـر:به دست ركردگرايـان نيـز اسـت؛ البتـه خـود اپتـر از

؛ فرهنـــگ سياســـي)234-231-229-227-225-222-221-215-211:س9( كـــاركردگرايي

ــدل؛)235-226-224-219:س4( ــزاب)232-230-223:س3( م -231-228:س3(و اح

ط ). 233 چه داده ها نشان مي دهند موضوع كاركرد گرايي اساساً مورد تأكيد راحان سوال چنان

كه نه سوال در مورد آن طرح شده است  به گونه اي بنا بر اظهار نظـر مـدرس ايـن. بوده است؛
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و1حوزه و سرفـصل، در نظـام هـاي سياسـي تطبيقـي كـه روش هـا به منابع معتبـر و با توجه

چه چيزي موجب تمركز بر كـاركرد گرايـي و تحليل وجود دارد الگوهاي متفاوتي براي تجزيه

و به اين ميزان شده است در اين  مناسـب اسـت در مـاده امتحـاني نظـام هـاي سياسـي. سطح

به  ها«تطبيقي، و روند و-مانند فرآيند تصميم گيري، روند ملت» فرآيندها  دولت سازي، رونـد

و مـشروعيت بخـشي يـا مـشروعيت كانال هاي مشاركت پذيري سياسي، فرآيند اعتماد سازي

ف زدايي در نظام  مي تواند مقيـاسكه رآيند هاي سياسي شدن حوزه هاي اجتماعي هاي سياسي،

و تشابهات نظام هاي سياسي باشد .، توجه بيشتري شودمناسبي براي سنجش تفاوت ها

 حيطه هـاي شـناختي مـورد سـنجش در ايـن مـاده:حيطه هاي شناختي مورد سنجش-2

مي باشد به شرح زير به ترتيب، شامل. امتحاني  شـناختي مـورد سـنجش، حيطـه هـاي داده ها

و درصـد مـي باشـد تعداد سـواالت ، كـار%)24س،6(، فهميـدن%)48س،12(دانـش: مربوطـه

مي دهد كـه).%8س،2(، تركيب%)12س،3(، تحليل%)8س،2(بستن 48اطالعات حاصله، نشان

 درصد در سطح دوم يعني32درصد سواالت در سطح اول يعني دانش با درجه پايين شناختي،

و كا و فهميدن و بيست درصد هم در سطح عالي يعني تحليل، تركيـب ربستن با درجه متوسط،

سواالت با جهت گيري سطوح عالي تر حيطـه هـاي شـناختي، از وجـوه. ارزشيابي قرار دارند 

مي آيد  به شمار و افزايش سطوح اين با وجود. مثبت اين آزمون ، تالش براي كاهش سطح اول

.طراحان اين ماده امتحاني باشدبعدي بايد از دغدغه هاي اساسي

ها-3 و گزينه و تهيه سؤاالت  با بررسي سواالت آزمون نظام هـاي سياسـي:قواعد طرح

.تطبيقي، برخي از مهم ترين نقدهاي وارده زير قابل بيان است

 سواالتي كه حتي بدون كم تـرين تغييـر از مـتن:سواالت عيناً برگرفته از متن منبع) الف

به شرح زير مي باشند منابع طراحي به ترتيب، شامل منبع، تعـداد سـؤاالت،. شده اند، داده ها،

و درصد است  اي:شماره سواالت -218-217-214-211س،12( قوام، سياست هـاي مقايـسه

س،2(، قوام، چالش هـاي توسـعه سياسـي%)223-228-230-231-233-235-225-226:48

تط،%)212-215:8 و همكاران، سياست بنا بر داده هاي بـه %).220:8-224س،2(بيقي آلموند

 درصد سواالت عيناً از متن منبع اخذ شده اند كه البته اين امر از نقـاط ضـعف64دست آمده، 

به آن اشاره شـد كه در باال و از وجه مثبت حيطه هاي شناختي مي شود جدي اين آزمون تلقي

.مي كاهد

و مدرس نظام هاي سياسي تطبيقي با حدود ده سال سابقه اظها.1 ر نظر دكتر علي كريمي، عضو هيأت علمي دانشگاه مازندران

.تدريس
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ت:سواالت تكراري)ب ، اين سـوال228س: كراري زير وجود دارد در اين آزمون سواالت

در225س. آمده است 172س-83آزمون در  نيز133س-85آزمون، وجوه ديگر اين سوال

در اين آزمون، مطابق داده هاي فوق، تنها دو سوال تكراري وجود دارد كـه حـدود. آمده است

و درصد سوااالت تكراري در يك ماد. سيزده درصد مي باشد  ه امتحاني، قابـل قبـول اين تعداد

.است

داده هـا بـه. سواالت ساده نظام سياسي تطبيقـي بـه شـرح زيـر اسـت: سواالت ساده)ج

مي باشد  و موضوع مورد سوال در آزمون هاي قبلـي. ترتيب، شامل دليل سادگي، شماره سوال

(آمده است  و.) تعريف مدل233س: 231س(بسط در درس هاي مختلف علـوم سياسـي شرح

س229س احزاب؛  نظريـه پـردازان فرهنـگ سياسـي؛ 226 تعريف ديويد ايـستون از سياسـت؛

و آسـان). بروكراسي- وبر212س به صورت سـاده و پنج سوال، پنج سوال از مجموعه بيست

مي شود  كه بيست درصد سواالت را شامل و درصد سواالت ساده،. طراحي شده اند اين تعداد

و درصـد سـواالت از نظـرد نمي باشد؛ تا حدودي، قابل قبول  ر نتيجه، بايد نـسبت بـه ميـزان

و آسان بودن، دقت بيشتر صورت گيرد . سطوح دشواري

يك سوال در اين آزمون وجود دارد كه مربوط به شـماره: سوال با شماره خاص الگو)د

-214. است؛ البته، اين نوع سؤال در آزمون هاي پيـشين هـم سـابقه دارد» بلك«خاص الگوي 

آن»بِلك«وي سوم الگ كه طي مي شود .در مورد شيوه هاي نوسازي شامل جوامعي در ايـن...

ايراد اصلي در ايـن زمينـه ايـن. مورد سوال قرار گرفته است» بلك« شماره هاي الگويي سوال،

كه چرا مي بايست دانشجو حتماً شماره هاي الگويي  را بدانـد؟ الگـوي سـوم يـا»بلـك«است

چه  و حتماً بر اساس شماره مربوطه فـرا الگوي چهارم، كه بايد به صورت خاص  ويژگي دارند

 گرفته شوند؟

 چگونگي سؤاالت از ديگر ماده هـاي امتحـاني بـدين:هاي امتحاني سوال از ديگر ماده)ه

سي: صورت است و)%4: 226س،1(، انديشه سياسي%)229:4س،1( استمباني علم ، سياست

و حكومـت در آمريكـا%)4: 216س،1()سـابق( حكومت در شوروي : 220س،1(، سياسـت

هاي سياسي تطبيقي، چهار سوال كه شانزده در صد كل سواالت ايـن مـاده در آزمون نظام %).4

مي  وجود هر گونه سـوالي. هاي امتحاني طرح شده است از ديگر حوزه؛گيردامتحاني را در بر

و سطح آن را نامناسب مي گردانداز اين نمونه، موجب كاهش درجه اعتبار آزمون  . شده

 هـاي سياسـي تطبيقـي بـه همـراه تعـداد سـواالت، منـابع آزمـون نظـام: منابع آزمون-4

مي شماره به شرح زير و درصد هر يك 16(ايهـاي مقايـسه قوام، سياسـت: باشندهاي مربوطه

ــوال ،227،228،230،232،233، 213،214،217،218،222،223،225،226، 211–ســـ

و%)64: 235 هـاي، قوام، چالش)%224،231،234:20، 216،220- سوال5( ديگران، آلموند
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دهنـد بـيش از هفتـاد هـا نـشان مـي چنان كه داده %).215:8، 212– سوال2( توسعه سياسي

تو قوام، چالش) درصد64(ايهاي مقايسهقوام، سياست درصد سواالت از دو كتاب  وسعه هاي

و. طرح شده اند) هشت درصد( سياسي ديگـران، چهـارچوبي نظـري بـراي از كتـاب آلمونـد

طرح عمده سـواالت از يـك منبـع.بررسي سياست تطبيقي هم بيست درصد سوال آمده است 

مي  البته، كتاب چهارچوبي نظري بـراي.شودخاص، از نقاط ضعف اين ماده امتحاني محسوب

ه  اند، يچ يك از مراجعي كه منابع ارشد علوم سياسي را معرفي كرده بررسي سياست تطبيقي، در

.نيامده است

 در اين آزمون، دو قاعده سوال نويـسي در سـوال هـاي: قواعد صوري سوال نويسي-5

جاي خالي در انتهاي تنـه سـوال قـرار«، قاعده235در سوال: رعايت نشده است221و 235

د. رعايت نشده است» داده شود  ، مناسـب»است«باشد؛ بلكه فعل»دارد« نبايد221ر سوال فعل

از. هاي در حال گذار، هيجـان گـرا اسـت تمايالت سياست گذاري، در نظام: با اين گزاره است

.، اين گزينه را دچار ابهام كرده است»دارد«اين رو، فعل

و تحليل نهايي ماده هاي امتحاني  مقايسه
و تحلي و ضعف شناسايي شده آنهـا معيار اصلي براي مقايسه ل نهايي آزمون ها، نقاط قوت

مي باشد كه. در قسمت هاي بررسي شده سه ماده امتحاني انديـشه بررسي دقيق نشان مي دهد

و مباني علم سياست در طيف نسبتاً مناسـب قـرار دارنـد  سياسي غرب، انديشه سياسي اسالمي

و آزمون اسالميكه آزمون انديشه سياس)بنابر طيف بندي در ضمائم(  هاي رتبه اول را داراست

هـايسه مـاده امتحـاني نظـام. بعد از آن قرار دارند غرب،انديشه سياسيو مباني علم سياست

و جامعه شناسي سياسي در طيـف نـسبتاً نامناسـب قـرار سياسي تطبيقي، تاريخ تحوالت ايران 

ط به كه در اين ميان، آزمون نظام هاي سياسي تطبيقي يف نسبتاً مناسب نزديك اسـت؛ در دارند

مي باشد كه آزمون جامعه شناسي سياسي به طيف نامناسب نزديك و. حالي آزمون جهان سـوم

به ما نـشان مـي دهـد كـه كـدام دسته بندياين. مسائل آن هم كه در طيف نامناسب قرار دارد 

چه ميزان، آسيب آزمون به و در نتيجـه نيازمنـد تجديـد ها و اصـالحات هاي جدي دارند نظـر

و مسائل آن نيازمند اصالحات. اساسي مي باشند  در پرتو اين ارزيابي نهايي، آزمون جهان سوم

و تـاريخ تحـوالت  كه آزمون هاي جامعه شناسـي سياسـي و اساسي است؛ همان طوري جدي

و در مرتبه بعد نظام هاي سياسي تطبيقي به تجديد  و اصالحاتي قابـل مالحظـه نيـاز ايران نظر

سه گانه مباني انديشه سياسي آزمون. دارند و انديشه سياسي غرب،هاي ، بـه اسالم علم سياست

به نقاط ضـعف شناسـايي شـده، آنهـا نيـزينسبت، داراي وضعيت  بهتر هستند؛ هر چند با توجه

مي باشند . نيازمند اصالحات مربوطه



79 گذاري آزمون ارشد علوم سياسيبازنگري در سياستضرورت

به بررسي هاي انجـام شـده،: پيشنهادات ب پيـشنهادات زيـر با توجه رطـرف كـردن بـراي

تالش بـراي افـزايش جامعيـت آزمـون از طريـق.1:ارائه مي شود،ايرادات اصلي مطرح شده 

و در نظرگـرفتن حذف سؤاالت با موضوعات واحد، در  بر گرفتن تمـامي واحـد هـاي مـرتبط

و محورهاي مهم ماده امتحاني مربوطه؛  در.2مضامين تالش براي حذف سؤاالت مطـرح شـده

تالش براي استفاده بيشتر از تمامي منابع اصلي.3هاي اخير؛ي پيشين، به ويژه در سالهاآزمون

و نيـز كـاهش.4معرفي شده براي طراحي سؤاالت؛  و سـوم تالش براي افـزايش سـطوح دوم

هـاي پاسـخ تالش براي كاهش جدي مواردي چـون وجـود.5سطح اول حيطه هاي شناختي؛ 

و حـذف مـواردي چـون گزينـه متفاوت با توجه به منابع متف  هـاي اوت، سؤال از وجوه فرعـي

و سؤال از ديگر ماده هاي امتحاني .نادرست، گزينه مبهم، طراحي سؤال نادرست

و مĤخذ :منابع
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ي) 1381(غني نژاد، موسي. 13 .نگاه معاصر: تهران. هايكدرباره
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