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 -5تعاریف:
-1-1

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی :سٌدص ػولىشد یبدگیشًذگبى
ٍ همبیسِ ًتبیح حبغل ثب ّذف ّبی آهَصضی اص پیص تؼییي ضذُ،
ثِ هٌظَس تػوین گیشی دس ایي ثبسُ وِ آیب فؼبلیت ّبی آهَصضی
هؼلن ٍ وَضص ّبی یبدگیشی فشاگیشاى ثِ ًتبیح هغلَة اًدبهیذُ
اًذ یب خیش ٍ ثِ چِ هیضاًی؟ (سیف ،ػلی اوجش .1388.ظ .)126
ثٌبثشیي دس اسصضیبثی پیطشفت تحػیلی دٍ الذام ضشٍسی اًذ)1 :
تؼییي ّذفْبی آهَصضی ٍ  )2سٌدص ػولىشد فشاگیشاى

 -1-2آزمًن چىذ گسیىٍ ای:
ایي ًَع آصهَى ضبهل تؼذادی سَال است وِ ّش یه اص آًْب اص یه لسوت
اغلی ٍ تؼذادی گضیٌِ (پبسخ) تطىیل ضذُ ٍ آصهَى ضًَذُ اص هیبى گضیٌِ ّبی
پیطٌْبدی ،گضیٌِ غحیح سا اًتخبة هی وٌذ.
 -2جایگاه اهداف آهوزشی در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی:
ّذفْبی آهَصضی دس ٍالغ" هٌظَس ٍ همػَدی است وِ استبد اص آهَصش خَد
ٍ داًطدَ اص یبدگیشی خَد داسًذ"ّ .ن دس آهَصش ٍ ّن دس اسصضیبثی الصم
است ّذف ّبی آهَصضی تذٍیي ضَد ثب استفبدُ اص ًتبیح اسصضیبثی هیضاى
تحمك آًْب هطخع ضَد.
 -2-1طبقٍ بىذی َذف َای آمًزشی:
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ثب تَخِ ثِ تٌَع ّذف ّبی آهَصضی ٍ ثِ هٌظَس سَْلت هغبلؼِ ،عجمِ ثٌذی
اّذاف غَست هی گیشد .هؼشٍفتشیي عجمِ ثٌذی هَخَد اص اّذاف آهَصضی
عجمِ ثٌذی ثلَم است وِ اّذاف سا ثِ عَس ولی دس سِ عجمِ لشاس هی دّذ:
 حًزٌ شىاختی( :)Cognitive domainهشثَط ثِ خشیبًْبیی استوِ ثب فؼبلیت ّبی رٌّی ٍ فىشی آدهی سشٍ وبس داسًذ ٍ ثِ عَس سلسِ هشاتجی
اص ػیٌی ثِ اًتضاػی ٍ پیچیذُ دس ضص عجمِ صیش لشاس داسًذ؛
 )1داًص(:)knowledge
ضبهل یبدآٍسی ،ثبصخَاًی ٍ ثبصضٌبسی اهَس ٍ ػجبستست اص تىشاس پبسخ ّبیی
وِ لجال دس هَلؼیت یبدگیشی آهَختِ ضذُ است.
)2فْویذى(:)comprehension
ضبهل تَاًبیی دسن هٌظَس یب همػَد یه هغلت است ٍ فْن پبسخ ّبیی ثیص
اص آًچِ دس هَلؼیت یبدگیشی توشیي ضذُ است.
)3وبسثستي(:)application
ضبهل تَاًبیی استفبدُ اص اهَس اًتضاػی ،لَاػذ ٍ لَاًیي ،اغَل اًذیطِ ّب ٍ
سٍضْب دس هَلؼیت ّبی ػیٌی ٍ ػولی است.
)4تحلیل(:)analysis
ضبهل تَاًبیی ضىستي یه هغلت یب هَضَع ثِ اخضاء یب ػٌبغش تطىیل دٌّذُ آى
است.
 )5تشویت (:)synthesis
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تَاًبیی پْلَی ّن گزاضتي ػٌبغش ٍ اخضاء ثشای ایدبد یه سبختبس ًَپب الگَی
خذیذ.
 )6اسصضیبثی (:)evaluation
تَاًبیی لضبٍت یب داٍسی ووی ٍ ویفی دسثبسُ اهَس ثب تَخِ ثِ هالن ّبی
هؼیي.
-

حًزٌ عاطفی(: )affective domain

-

هشثَط ثِ تغییشات حبغل دس ػاللِ ّبً ،گشش ّب ،اسصش ّب ٍ س ضذ
اسج ضٌبسی ٍ سبصگبسی است.

 )1دسیبفت یب تَخِ وشدى (:)Receiving
حسبسیت ثِ پذیذُ ّب یب هحشن ّبی هحیغی ٍ هیل ثِ دسیبفت یبتَخِ ثِ آًْب
 )2پبسخ دادى(:)Responding
تَخِ فؼبالًِ ثِ پذیذُ ّب ٍ اًدبم وبسّبیی دسثبسُ آًْب ،یب فؼبلیت حبوی اص
پزیشش یه ػمیذُ یب خظ هطی.
 )3اسصش گزساًذى(:)valuing
احسبس یب ثبٍس پبیذاس حبوی اص اسصضوٌذ ثَدى یه پذیذُ ،اًذیطِ
هطخع یب اثشاص ػمیذُ دسثبسُ اسصش یه چیض.
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 )4سبصهبى دادى ثِ اسصش ّب (:)organization of values
دستِ ثٌذی ٍ ًظبهذاس وشدى اسص ضْب ثِ گًَِ ای وِ ثؼضی اص آًْب
هْوتش اص ثؼضی ثبضٌذ.
 )5ضخػیت پزیشفتي(:)characterize
تجذیل ًظبم اسصضی ثِ غَست یه سجه صًذگی یب یه دیذگبُ فلسفی
(تطىیل فلسفِ پبیذاس صًذگی)
حًزٌ رياوی حرکتی(:)psychomotor domainهشثَط ثِ صهیٌِ هْبست ّبی حشوتی یب حشوبت ثذًی
 )1اداسن حسی( :)perceptionاستفبدُ اص حَاس ثشای ّذایت
وٌص ّبی حشوتی
 )2آهبدگی یب آهبیِ ( :)setآهبدُ ثَدى ثشای اًدبم یه ػول یب
سضتِ اػوبل هؼیي
 )3پبسخ ّذایت ضذُ( :)guided responseػول وشدى ثِ
ووه ٍ ّذایت یه الگَ
 )4هىبًیسن یب ػبدت( :)mechanismاًدبم اػوبلی وِ ًسجتب
هطخع ٍ ػبدتی ٍ خَدوبس ّستٌذ.
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 )5پبسخ پیچیذُ آضىبس( :)complex overt responseتشویت
تؼذادی اص ػبدتْب (ضٌب وشدى)
 )6اًغجبق( :)adaptationاستفبدُ اص هْبستْبی لجال آهَختِ ضذُ
ثشای اًدبم تىبلیف تبصُ هشثَط ثِ تىبلیف گزضتِ
 )7اثتىبس( )originationخلك الگَّبی تبصُ حشوتی ثشای حل هسبئل غیش
هؼوَل ٍ هَلؼیت ّبی خذیذ
 -9طراحی آزهوى های چند گسینه ای:
 -3-1تُیٍ جذيل مشخصات:
هْوتشیي گبم دس تْیِ آصهَى ّبی چٌذ گضیٌِ ای (پیطشفت تحػیلی) تْیِ
خذٍل هطخػبت ثشای هَضَػی است وِ لشاس است اسصیبثی ضَد .خذٍل
هطخػبت ثِ استبد ووه هی وٌذ تب اص هدوَع ثضسگی اص سَال ّبی هوىي،
ًوًَِ ای سا وِ ثِ خَثی هؼشف هحتَا ٍ ّذف ّبی دسس ثبضٌذ ،اًتخبة وٌذ.
خذٍل هطخػبت ،یه خذٍل دٍ ثؼذی است ثب تؼذادی سدیف ٍ ستَىهتٌبست ثب هحتَا ٍ ّذف ّبی آهَصضی دسس ثِ ضىل خذٍل ضوبسُ()1
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جذيل شمارٌ 1الگًی کلی جذيل مشخصات آزمًن َا
ثخص1
فػل اٍل

فػل دٍم

فػل سَم

ٍ.....

فػل اٍل

فػل دٍم

فػل سَم

ثؼذ هحتَا

ثخص... ٍ 2
ٍ
.
.

ثؼذ ّذف
ّذفْبی حَصُ ضٌبختی:

.
تؼذاد سَاالت

تؼذاد سَاالت

داًص-فْویذى -وبسثستي ٍ
......
ّذفْبی حَصُ ػبعفی :دسیبفت

تؼذاد سَاالت

تؼذاد سَاالت

وشدى -پبسخ دادى -اسصش
گزاسدى ٍ....
ّذفْبی حَصُ سٍاًی حشوتی:

تؼذاد سَاالت

ادسان -آهبدگی -پبسخ
ّذاست ضذُ ٍ ....
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تؼذاد سَاالت

 -3-2قسمت َای مختلف سًال چىذ گسیىٍ ایّ :ش سَال چٌذ گضیٌِ
ای ضبهل لسوتْبی اغلی صیش است:
 -1تٌِ سَال ( :)stemهتي اغلی سَال است ٍ دس ثشگیشًذُ هسئلِ یب
هَضَػی است وِ سَال ثبیذ آى سا اًذاصُ گیشی وٌذ.
 -2گضیٌِ دسست یب پبسخ سَال ( :)keyپبسخ دسستی وِ آصهَى ضًَذُ
ثبیذ اًتخبة وٌذ.
 -3گضیٌِ اًحشافی ( :)distractersگضیٌِ ّبی ًبدسست وِ ًمص آًْب
هٌحشف وشدى فشاگیشاًی است وِ پبسخ دسست سا ًوی داًٌذ.
 -3-3اوًاع سًال َای چىذ گسیىٍ ای:
-

ًَع تٌْب گضیٌِ دسست :سبدُ تشیي ًَع سَال چٌذ گضیٌِ ای وِ دس
آى تٌْب یىی اص گضیٌِ ّب دسست ٍ ثمیِ گضیٌِ ّب وبهال غلظ ّستٌذ.

-

ًَع ثْتشیي گضیٌِ دسستّ :وِ گضیٌِ ّب دسستٌذ اهب یىی اص آًْب اص
ّوِ دسست تش یب ثْتش است.

-

ًَع هٌفی  :دس ایي ًَع سَال ،تٌِ سَال ثِ غَست هٌفی ثیبى هی ضَد
ٍ ّوِ گضیٌِ ّب ثدض یىی اص آًْب دسست ّستٌذ.

 -3-4محاسه آزمًن َای چىذ گسیىٍ ای:
 -1ایي آصهَى ّب اص سبیش آصهَى ّبی ػیٌی اًؼغبف پزیشتشًذ .آًْب
ػالٍُ ثش داًص ،تَاًبیی استذالل ،لضبٍت ٍ ثسیبسی اص ثبصدُ
ّبی هْن یبدگیشی سا هی سٌدٌذ.
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 -2ثب استفبدُ اص آصهَى ّبی چٌذ گضیٌِ ای هی تَاى دس یه صهبى
هحذٍد تؼذاد صثبدی اص ّذف ّبی آهَصضی ٍ ثخص ٍسیؼی اص
هحتَای دسس سا اًذاصُ گیشی وشد.
 -3آصهَى ّبی چٌذ گضیٌِ ای ًسجت ثِ آصهَى ّبی غحیح -غلظ
ووتش اهىبى حذس صدى وَس وَساًِ سا ثِ آصهَى ضًَذُ هی
دٌّذ.
 -4پبسخ ّبی ایي سَالْب ثِ سبدگی ٍ ثب ػیٌیت وبهل لبثل تػحیح
است.
 -5ایي ًَع آصهَى ّب تَسظ اسبتیذ ٍ داًطدَیبى ثش سبیش آصهًَْب
تشخیح دادُ هی ضًَذ.
 -6اگش گضیٌِ ّبی اًحشافی ایي آصهًَْب ثب تَخِ ثِ اضتجبّبت ٍ وح
فْوی ّبی هتذاٍل داًص آهَصاى تْیِ ضًَذ هٌجغ ثسیبس هٌبسجی
ثشای تطخیع هطىالت فشاگیشاى خَاٌّذ ثَد
 -3-5معایب آزمًن َای چىذ گسیىٍ ای:
 -1سبختي ایي آصهَى ّب ثسیبس دضَاس است.
 -2اسبتیذ اغلت سَال ّبی چٌذ گضیٌِ ای سا دس حذ سٌدص اعالػبت
خضیی ٍ ون اّویت هی ًَیسٌذ.
 -3دس همبیسِ ثب آصهًَْبی غحیح – غلظ پیذا وشدى پبسخ غحیح
هستلضم غشف ٍلت ثیطتشی است
 -4دس صهبًی وِ ثِ پبسخ ّبی غلظ ًوشُ هٌفی دادُ هی ضَد فشاگیشاًی
وِ خغش هی وٌٌذ ًوشُ ّبی ثْتشی وست هی وٌٌذ.
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 -5فشاگیشاى لَی ثیطتش اص فشاگیشاى ضؼیفتش لبدس ثِ پیذا وشدى اضىبالت،
پیچیذگی ّب ٍ ًظش گبّْبی غیش هؼوَلی دس سَال ّب ّستٌذ اهب چَى
تٌْب یه پبسخ غحیح است ٍ هوىي است پبسخ هَسد ًظش عشاح
سَال سا ًذٌّذ ًِ تٌْب ثبثت تیضثیٌی تطَیك ًوی ضًَذ ثلىِ هوىي
است تٌجیِ ضًَذ.
 -3-6قًاعذ تُیٍ سًال َای چىذ گسیىٍ ای:
ّ -1ش سَال ثبیذ یه هَضَع هْن یب یه ّذف آهَصضی یب ثخص
هْوی اص هحتَا سا اًذاصُ ثگیشد.
 -2ثیطتش اص یه هسئلِ یب هغلت دس یه سَال لشاس ًذّیذ.
 -3اص ػجبسات لبثل فْن آصهَى ضًَذگبى استفبدُ وٌیذ ٍ سَال ّب سا
وبهال ٍاضح ٍ آضىبس ثیبى وٌیذ.
 -4اص تىشاس هغبلت دس گضیٌِ ّب خَداسی وٌیذ.
 -5هغبلت اغلی سَال سا ثِ عَس وبهل دس تٌِ سَال ثٌَیسیذ (آصهَى
ضًَذُ ثبیذ دس صهبى خَاًذى تٌِ ٍ پیص اص خَاًذى گضیٌِ ّب هغلت
اغلی هَسد سَال سا ثفْوذ).
ّ -6وِ گضیٌِ ّبی ّش سَال ثبیذ هتدبًس ٍ هشثَط ثِ هَضَع ٍاحذی
ثبضٌذ.
 -7سَال سا عَسی ثٌَیسیذ وِ پبسخ دسست ،تٌْب پبسخ غحیح یب لغؼب
دسست تشیي پبسخ ثبضذ.
 -8ثشای اًذاصُ گیشی فشایٌذّبی پیچیذُ رٌّی اصهَلؼیت ّبی تبصُ
استفبدُ وٌیذ (دس عشح سَالْبیی وِ ثِ هٌظَس سٌدص تَاًبیی ّبی
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ثبالتش اص سغح داًص ثِ وبس هی سًٍذ ثبیذ اص هَلؼیت ّب ٍ هثبلْبیی
خبسج اص وتبة ٍ والس دسس استفبدُ وشد).
 -9گضیٌِ ّبی اًحشافی سا عَسی ثٌَیسیذ وِ تَخِ فشاگیشاى ثی اعالع سا
ثِ خَد خلت وٌذ (ایي گضیٌِ ّب ثبیذ ظبّشی هٌغمی داضتِ ثبضٌذ ٍدس
یه ثشسسی سغحی دسست خلَُ وٌٌذ).
 -10گضیٌِ ّبی ّش سَال سا عَسی ثٌَیسیذ وِ اص ًظش دستَسی ٍ خولِ
ثٌذی ثِ ًحَ دسست هىول هتي سَال ثب ضٌذ.
 -11اص ثِ وبس ثشدى اضبسُ ّبی دستَسی ًبهشثَط ٍ غیشُ خَداسی
وٌیذ(اضبساتی اص لجیل صهبى افؼبل ،هفشد ٍ خوغ ثَدى آًْب ،حشٍف
تؼشیف  anٍaدس اًگلیسی سا دس سَال ّب ثِ وبس ًجشیذ).
 -12دس سَاالت هٌفی ،ولوبت هٌفی سا ثشخستِ خلَُ دّیذ.
 -13اص ًَضتي سَال ّبیی وِ دس آًْب هتي سَال هٌفی ٍ گضیٌِ ّب ّن هٌفی
ّستٌذ ،یؼٌی هٌفی هضبػف احتشاص وٌیذ.
 -14تب حذ اهىبى اص وبسثشد ػجبستْبیی هبًٌذ "ّوِ آًچِ دس ثبال گفتِ
ضذ"توبهی هَاسد فَق" ٍ  ....خَداسی وٌیذ.
 -15سَالْب سا هستمل اص یىذیگش ثٌَیسیذ (پبسخ دادى ثِ یه سَال ًجبیذ
ضشط الصم ثشای پبسخ ثِ سَال ثؼذی ثبضذ).
 -16اص عشح سَال ّبی گوشاُ وٌٌذُ ثپشّیضیذ ایي ًَع سَالْب هَخت هی
ضَد داًطدَیبًی وِ اعالػبت ٍسیؼتشی داسًذ گوشاُ ضًَذ.
 -17دٍ گضیٌِ هتضبد سا وِ یىی اص آًْب دسست است ثِ وبس ًجشیذ.
 -18عَل گضیٌِ دسست سا دس سَال ّبی هختلف تغییش دّیذ.
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 -19هحل گضیٌِ دسست سا دس هیبى گضیٌِ ّبی اًحشافی ثِ عَس تػبدفی
اًتخبة وٌیذ.
 -20ثشای ّش سَال ثیي  3تب  5گضیٌِ دس ًظش ثگیشیذ.
 -21ػجبست ّبیی ًظیش (ّیچ یه اص هَاسد ثبالّ ،یچىذام ٍ  )....سا صیبد ثِ
وبس ًجشیذ.
 -22دس آصهَى ّبی تىَیٌی اص گضیٌِ ًوی داًن استفبدُ ًىٌیذ.
 -23دس سَال ّبیی وِ تٌِ آًْب خولِ ًبتوبم است ،خبی خبلی سا دس لسوت
آخش خولِ لشاس دّیذ.
 -24تٌْب دس غَست لضٍم اص آصهًَْبی چٌذ گضیٌِ ای استفبدُ وٌیذ .ایي
ًَع آصهًَْب دس ّوِ خب اثشثخطی یىسبًی ًذاسًذ ٍ هَاسدی یبفت هی
ضَد وِ ثْتش است اص آصهَى ّبی دیگشی ثِ خبی آًْب استفبدُ وشد.
 -4ویژگی های ههن آزهوى های چند گسینه ای:
 -4-1ضریب تمیس(:)Discrimination Index
ضشیت توبیض ثیبًگش آًست وِ سَال هضثَس تب چِ اًذاصُ تَاًستِ است داًطدَیبى
لَی سا اص ضؼیف هتوبیض ًوبیذ( داهٌِ تغییشات )-1+1:ثِ ػجبست دیگش دس حبلت
هغلَة ضشیت توبیض سَالی هثجت هی ثبضذ وِ داًطدَیبى ثب ًوشُ ثبالتش ،ثیطتش
ثِ ایي سَال پبسخ دادُ اًذاهب اگش ضشیت توبیض غفش یب هٌفی ثبضذ یؼٌی
داًطدَیبى ثب ًوشُ ثبال ٍ پبییي ثِ یه اًذاصُ ثِ سَال پبسخ غحیح دادُ اًذ.
( ٍ ،)DI=0یب داًطدَیبى ضؼیف ثیطتش ثِ سَال پبسخ دادُ اًذ( )DI<0وِ دس
ایي غَست سَال هغلَة ًخَاّذ ثَدّ .شچِ تؼذاد داٍعلجبى لَی وِ ثِ سَال
پبسخ غحیح دادُ اًذ ثیطتش اص داٍعلجبى ضؼیفی ثبضذ وِ ثِ سَال پبسخ غحیح
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دادُ اًذ ایي ضشیت ػذدی ثضسگتش خَاّذ ضذ(دس ّش سَال ثب یذ ثیطتش
داٍعلجبًی پبسخ غحیح ثذٌّذ وِ دس ول آصهَى ًوشُ ثیطتشی آٍسدُ اًذ)DI.
تَسظ ًشم افضاس تحلیل آصهَى دس ٍاحذ اسصضیبثی اسبتیذ لبثل سٌدص است.
 -4-2ضریب دشًاری :)Difficult Index (:
ضشیت دضَاسی ّش سَال ًطبى دٌّذُ تؼذاد افشادی است وِ ثِ سَال پبسخ
غحیح دادُ اًذ ٍ ثب حشف ً Pطبى دادُ هی ضَد .ثِ ػٌَاى هثبل ّشگبُ %80
ضشوت وٌٌذگبى دس آصهَى ثِ سَالی پبسخ غحیح دادُ ثبضٌذ ضشیت دضَاسی
سَال  %80خَاّذ ثَدّ .شچِ سَال سبدُ تش ثبضذ ضشیت دضَاسی ثبالتشی
خَاّذ داضت(افشاد ثیطتشی ثِ آى پبسخ هی دٌّذ)ً :ىتِ ای وِ لبثل روش است
ایي است وِ ضشیت دضَاسی سَال ،خػَغیتی ٍاثستِ ثِ آصهَى ضًَذگبى
است .سَالی وِ دس یه آصهَى ضشیت دضَاسی  %55داسد هوىي است دس
آصهَدًی دیگش( وِ ضشوت وٌٌذگبى دیگشی داسد) ضشیت دضَاسی  0/4سا
داضتِ ثبضذ.
-

رابطٍ ضریب دشًاری ي تمیس

ّشچِ سَال سبدُ تش ثبضذ ٍ تؼذا ثیطتشی اص داٍعلجبى ثِ آى پبسخ غحیح دادُ
ثبضٌذ ( ضشیت دضَاسی ثبالتش) خَد ثِ خَد تفبٍت ثیي گشٍُ لَی ٍ ضؼیف
ون خَاّذ ضذ ٍ .ضشیت تویض پبییي خَاّذ آهذ .ثِ ّویي ضىل ٌّگبهی وِ
سَال ضشیت پبییي داسد ٍ تؼذاد صیبدی اص افشاد ًتَاًستِ اًذ ثِ آى پبسخ غحیح
ثذٌّذ ثبصّن تفبٍت گشٍّْبی لَی ٍ ضؼیف ون ضذُ ٍ ضشیت تویض وبّص
خَاّذ یبفت.
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 -4-3ريایی ي پایایی آزمًن:
تىشاس پزیشی ًتبیح اًذاصُ گیشی یب ّوسبًی اًذاصُ گیشی سا پبیبیی
( ٍ )Reliabilityغحت ٍ دسستی اًذاصُ گیشی سا سٍایی ( )Validityگَیٌذ.
سٍایی دس آصهَى ثِ ایي هؼٌی است وِ آصهَى ثتَاًذ ّوبى خػَغیتی سا ثسٌدذ
وِ ثِ هٌظَس سٌدص آى عشاحی ضذُ است .ثِ ػٌَاى هثبل اگش لشاس ثبضذ دس
آصهَى پزیشش دستیبس هْبستْب ٍ داًص فشد دس حیغِ خبظ سٌدیذُ ضَد .دس
غَستی آصهَى  validخَاّذ ثَد وِ ٍالؼب فشدی وِ دس ػول داًص ٍهْبست
ثیطتشی داسد دس اهتحبى هَفمتش اص دیگشاًی ثبضذ وِ دس ول یب دس ثؼضی اص صهیٌِ
ّبی حیغِ هَسد سٌدص اص هْبست ٍ داًص وبفی ثشخَسداس ًیستٌذ .ثبا ایي
تؼشیف هطخع هی ضَد وِ اگش ّذف آصهَى سٌدص لبثلیت ّبی ثبلیٌی فشد
ثبضذ عشح سَاالت تئَسیه ٍ غیش وبسثشدی اص سٍایی آصهَى هی وبّذ ٍ یب اگش
آصهَى ثِ گًَِ ای ثبضذ وِ فشد ثب لبثلیت ّبی دیگشی غیش اص داًص هثل َّش یب
هٌغك تست صدى هَفك ثِ پبسخذّی ثِ سَاالت ضَد آى آصهَى اص سٍایی وبفی
ثشخَسداس ًیستّ .وچٌیي آصهَى ثبیذ حتی الومذٍس" خبهغ ٍ هبًغ " ثبضذ یؼٌی
ّوِ هجبحثی وِ ثبیذ هَسد سَال لشاس گیشد پَضص دّذ ٍ اص هجبحثی وِ دس
حیغِ اّذاف آصهَى ًیست پشّیض وٌذ.
پبیبیی( :)Reliabilityپبیبیی ثِ هؼٌبی تىشاس پزیشی ًتبیح است ایي هفَْم دس
آصهَى ثذیي هؼٌبست وِ اگش آصهَى ثب ّوبى ضشوت وٌٌذگبى ٍ ضشایظ تىشاس
ضَد افشادی وِ دس آصهَى اٍل ًوشات ثبالتشی گشفتِ اًذ دس تىشاس آصهَى ًیض
ًوشات ثبالتشی سا ثِ خَد اختػبظ دادُ ثبضٌذ ٍ دسهدوَع ًوشات افشاد تب
حذٍد صیبدی ثبثت ثوبًذ .ثِ ػجبست دیگش ثشای آًىِ آصهَى پبیب ثبضذ ًوشات
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ضشوت وٌٌذگبى دس دٍثبس اخشای آصهَى ثبیذ ثب یىذیگش ّوجستگی هثجت داضتِ
ثبضٌذّ .ش چِ ایي ّوجستگی لَی تش ثبضذآصهَى پبیبیی ثیطتشی داسد.
عًامل مًثر بر پایایی آزمًن:
-1تؼذاد سَاالت(عَل آصهَى)ّ :شچِ تؼذاد سَاالت ثیطتش ثبضذ پبیبیی
ثبالتش خَاّذ ثَد.
-2ویفیت سَاالت :دس دٍ آصهَى ثب تؼذاد سَاالت ثشاثش ،آصهًَی وِ
ویفیت سَاالت ثْتش ثبضذ پبیبیی ثیطتشی خَاّذ داضتّ .وچٌیي سَال
ّبی هطبثِ اص ًظش هحتَا ٍ ثب سغح دضَاسی هتَسظ ،پبیبیی آصهَى سا
افضایص هیدّذ.
 -3هبّیت هتغییش هَسد اًذاصُ گیشی :پبیبیی آصهًَْبیی وِ هتغییشسبدُ ای
هثل حفظ خذٍل ضشة سا هی سٌدذ ثیطتش اص پبیبیی آصهًَْبیی است
وِ هتغیشّبی پیچیذُ تشی هثل وفبیت ثبلیٌی( (clinical
 competenceسا هی سٌدذ.
 -4سغح ػلوی داٍعلجبى :تفبٍت سغح ػلوی داٍعلجبى اص ػَاهلی است
وِ پبیبیی آصهَى سا تحت تبثیش لشاس هی دّذ ٍ هوىي است آصهًَی
ثشای گشٍّی اص آصهَدًی ّب پبیب ثَدُ ٍ ثشای سغَح دیگش پبیبیی
ًذاضتِ ثبضذ.
 -5ضشایظ اخشای آصهَى :ضشایظ اخشای آصهَى اص ػَاهل هَثش دس پبیبیی
آصهَى است.
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مىابع:
 -1سیف ػلی اوجش ،اًذاصُ گیشی  ،سٌدص ٍ اسصضیبثی آهَصضی،
ٍیشایص پٌدنً ،طش دٍساى.1388 ،
 -2دثیشخبًِ ضَسای آهَصضی پضضىی تخػػی  ،اًذاصُ گیشی ّبی
آهَصضی ٍ اغَل عشاحی سَاالت آصهَى ّبی چٌذ گضیٌِ ای دس
ػلَم ثبلیٌی.1379 ،
 -3هشوض هغبلؼبت ٍ تَسؼِ داًطگبُ ػلَم پضضىی یضد ،ساٌّوب ٍ
دستَسالؼول اغَل عشاحی سَاالت چٌذ گضیٌِ ای دس ػلَم پضضىی،
گضیذُ ای اص ضبخع ّبی هیلوي ،هشوض هغبلؼبت ٍ تَسؼِ داًطگبُ
ػلَم پضضىی یضد.1392 .
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