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گـران و طراحـان نخـستین آزمـون          در طراحی آزمون، گاهی آمـوزش     

هـاي   رسـد میـزان فراگیـري آمـوزش     شده، که بـه نظـر مـی     شناسایی
 بـا انتفادهـایی    وکننـد  کند، انتخـاب مـی   گیري می شده را اندازه  عرضه

  و  نـامعتبر  ،ه آزمون براي سنجش ساختار     ک بر اینکه؛   مبنی مواجه شوند 
باید توجـه داشـت کـه معمـوالً     . یا براي نمونه پژوهش نامناسب است    

 بررسـی  بلکه با    ،براي آزمون، هیچ مورد خاصی از آزمون کامل نیست        
شده از سوي طراحان     همه شرایط و بر اساس مقتضیات تشخیص داده       

کـار   رکیب از آزمون به   ترین و بهترین ت     کنندگان آزمون، متناسب    و اجرا 
ــی ــه . رود م ــر ب ــن ام ــژه  ای ــاره وی ــوزش  درب ــام آم ــران در نظ فراگی

با توجه به تنوع موارد آموزشی با هـدف افـزایش و     (،  کاربردي ـ   علمی
اهمیتی ویژه دارد و ) هاي کاربردي و مهارتی در فراگیران تثبیت قابلیت

 آمـوزش  رو آشنایی و تسلط کامل بر چگونگی اعمـال آزمـون در       این از
ــه دســت  ــراي هم ــوزش   ب ــام آم ــدرکاران نظ ــیان ــاربردي - علم   ، ک

  .الزم است
  

 کاربرديـ  هاي علمی مفهوم آزمون در آموزش
» آزمــون«، واژه نامــه تخصــصی آمــوزش و پــرورش در واژه

ــادل واژه ــاي  معـ ــر Examination و Test ،Examهـ  در نظـ
هـا   آوري داده  ، ابـزاري بـراي جمـع       آزمـون . گرفته شده است  

توان اطالعاتی   با این ابراز می   . ها است   ي افراد و پدیده    ربارهد
هـاي گونـاگون     ها و جنبـه    درباره استعدادها، پیشرفت فعالیت   

 از تـوان بخـشی   آزمـون را مـی  . دست آورد  شخصیت افراد به  
 نتـایج  کـه  یک فرایند آموزشی دانست    سنجش یا گیري  اندازه

ی  صورت به معموالً آن شـود  مـی  داده نـشان  عـددي  و کمـ 

)Engilish, 1992( ؛ به طوري که بر مبناي آن بتوان به تحلیل
هاي آموزشی پیرامون ارتقاء دانـش، بیـنش،         اثربخشی فعالیت 
بـر ایـن اسـاس،      . هـاي فراگیـران پرداخـت      نگرش و مهارت  

بـه عنـوان مـالك      (آزمون مقیاسی بـراي سـنجش اثربخـشی         
قـی  تل) شـده در آمـوزش      تعیـین   دستیابی به اهـداف از پـیش      

ــی ــود م ــاص در   . ش ــور خ ــه ط ــابراین، ب ــوزش«بن ــاي  آم ه
که تأکید آن بـر عملیـات و کـاربرد اسـت،            » کاربردي ـ   علمی

   کـه در آن، دانـست  علمی وابزار استاندارد توان    آزمون را می  
 همخـوان و    هـاي   از پرسش  با تعدادي    )فراگیران (ها  آزمودنی

در  تـا  پردازنـد   میهاي عملی مشابه هماهنگ به انجام فعالیت  

در افراد  هاي    ها و توانایی     میزان یادگیري، صالحیت    ،نتیجه آن 
سلـسله،   و خرقـانی  (ی بـه دسـت آیـد       با مقایسه کم   ،آزمون
1388.( 

 بـا  کـه  اسـت  هایی  آموزش کاربردي، ـ   علمی هاي  آموزش  
ــدف ــا ه ــال و ءارتق ــار،  انتق ــش ک ــاد دان ــارت ایج ــا، مه  ه
 تجارب و معلومات ءارتقا و کردن هنگام به وري،  بهره  افزایش

ــاغالن، ــد ش ــتعدادهاي رش ــارز اس ــه و ب ــت ب  درآوردن فعلی
 هـاي  حرفـه  و مشاغل شدن دار عهده براي نهفته، استعدادهاي

 دادن انجـام  بـراي  را افراد توانایی تا شود، می انجام گوناگون
. برسـاند  مطلـوب  سـطح  به شود، می محول آنان به که کاري
 کـاربردي - علمی هاي   آموزش ،فرهنگی انقالب عالی شوراي

 هـاي   آمـوزش  نـام  بـه  کـه  کنـد   مـی  تعریـف  هایی آموزش را
 .شـود  می برگزار رسمی آموزش نظام از بیرون اي، حرفه و فنی

 رسـمی  آمـوزش  نظـام  قالـب  در کـه  هـایی   آموزش همچنین
 بـه  و اجـرا  آموزشـی  مراتب سلسله مقاطع از یکی در کشور

 ایـن  ت که،  بدیهی اس  .شود می منجر تحصیلی مدرك دریافت
 تــأمین اي کوتــاه دوره یــا خــاص مقطعــی در فقــط اهــداف

 سطح به و رود  می فراتر کاردانی سطح از ناگزیر شوند و   نمی
 دکتــراي هــاي دوره حتــی و ارشــد کارشناســی و کارشناســی

بر اسـاس   ). 1380رضوانی،  سعیدي و بینقی(رسد    می اي  حرفه
شین هاي آن و با توجـه بـه تعریـف پیـ         این تعریف و ویژگی   

تـوان   کاربردي، می  ـ   هاي علمی   آزمون، براي اثربخشی آموزش   
هـاي اختـصاصی، اسـتعداد،         آزمـون  ،انواعی از آزمون ماننـد    

ــه   ــی، ورودي، مرحل ــی، غیرکالم ــاق، کالم ــانی،  انطب اي، پای
ــتخدامی،   پیـــشرفت ــایی، صـــالحیت، اسـ   تحـــصیلی، توانـ

طراحـی و اجـرا     ... تخصصی، شفاهی، عملی، عملکـردي و       
  . کرد
هـاي    آزمـون « شـامل  بنـدي،   طبقـه  یک در ها  آزمون انواع  
کردنـی    پاسـخ، کامـل     تـشریحی، کوتـاه   (هاي    با پرسش » کتبی

، )تطبیقـی (، جـورکردن   )ترجیحـی (اي    گزینـه  ، چند )تکمیلی(
نامـه،    مانند سمینار، مسأله مخـصوص، پایـان      (نویسی    گزارش

 گزارش کار عملیاتی، ثبت   (» هاي عملی  آزمون«؛  ...) رساله و   
هـاي   آزمـون «؛  )گروهـی /ساختاریافته فـردي   هدفمند طوالنی
هـاي    ، مقیاس )ها  لیست  گر، چک  گزارش آموزش (» اي  مشاهده

هـاي    یادداشـت (» هـاي ثبتـی عملکـرد       کارپوشه«؛  )امتیازدهی
اي، گـزارش همتایـان،    هاي مرحله   روزانه، کارپوشه، یادداشت  
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ــابی، خــودگزارش ــون«؛ )دهــی خودارزی ، »هــاي شــفاهی آزم
ــونآز« ــدانی م ــاي می ــون«و » ه ــی آزم ــاي تجرب ــه (» ه تجرب

که بر اسـاس فلـسفه      ) 1379 سیف،(شود    می) گروهی/فردي
) با تأکیـد بـر کـاربرد و عمـل         (کاربردي   - هاي علمی   آموزش

از ... دف و   توان، بنا به مقتضاي زمان، مکـان، محـیط، هـ            می
هـاي   امـا در آمـوزش    . هـا بهـره گرفـت     یکی یا ترکیبـی از آن     

هـا، نـوع آزمـون     بردي در تفاوت با دیگر آموزش      کار -علمی
هاي متعـارف     اي تقلیدي و مشابه با سایر فعالیت        تنها نسخه  نه

 کاربردي  -آموزشی نیست، بلکه متناسب با هدف هاي علمی       
اي اسـت کـه اغلـب در آزمـون از عملکـرد               این نکتـه  . است

کاربردي فراموش شده یا بـه      ـ  هاي علمی   فراگیران در آموزش  
هـاي   در این مسیر باید بیشتر به آزمـون   . جه نشده است  آن تو 

ویژه  نویسی و به    اي، گزارش   میدانی، تجربی، عملیاتی مشاهده   
  .خودارزیابی فراگیران توجه شود

چـه  : جملـه  شـود، از    هایی مطـرح مـی      باره پرسش  در این   
هایی باید بـراي طراحـی و تـدارك آزمـون متناسـب بـا                 گام

کاربردي برداشت؟ آزمون خـوب     ـ   هاي آموزش علمی    فعالیت

  هاي شایستگی آن، از این منظر کدام است؟ و مالك
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هـاي اساسـی در طراحـی و سـاخت آزمـون              گام
  کاربرديـ  هاي علمی متناسب با آموزش

ویـژه از دیـدگاه فلـسفه حـاکم بـر            ساخت آزمون جدید، بـه    
کاربردي، فرایندي دشوار است و نیاز بـه         - هاي علمی   آموزش

بنابراین، الزم اسـت قبـل از سـاخت         . نش چشمگیري دارد  دا
آزمون، نخست مطمئن شد که در آن حیطه، از پـیش آزمـون             

هاي اساسی در ساخت آزمون      گام. مناسبی در دسترس نباشد   
 ).Osterlind, 1998( نشان داده شده است) 1(در قاب

بهترین شیوه براي جلـب و افـزایش همکـاري فراگیـران         
کـاربردي، ایـن      -  در نظام آمـوزش علمـی      مشغول به تحصیل  

هـاي آن    است که پس از تکمیل آزمون، هدف آزمون و یافته         
را براي فراگیران آشکار و بازخورد کامـل و دقیقـی بـه آنهـا               

با این تمهید، حـس کنجکـاوي آنهـا برانگیختـه           . عرضه کرد 
. یابنـد  شده و براي مـشارکت در فراینـد آزمـون تمایـل مـی             

  
 هاي اساسی در ساخت آزمون  گام.1 قاب

آیـا بـراي   . کند، به دقت تعمق کنیـد  گیري می اي که آزمون آن را اندازه درباره سازه: گیري شود اي که باید اندازه تعریف سازه  .1گام  
  این سازه یک مبناي نظري وجود دارد؟

 مربوط به ساخت آزمـون بـه        هاي گیري بسیاري از تصمیم  در    باید هاي فراگیران مورد نظر را     ویژگی: تعریف جامعه مورد نظر    .2 گام
  . فراگیران تعریف شودي هاي دقیق جامعه بنابراین، نیاز است به طور مشروح، ویژگی. حساب آورد

مفـاهیمی  کننـد، بایـد مـرور شـود تـا دربـاره        گیري می بهی را اندازههاي دیگري که سازه مشا     آزمون: هاي مربوط  مرور آزمون  .3گام  
  .هایی به دست آید هاي اعتبارسنجی آن ایده بندي آزمون و روش همچون قالب

منابع انتشاریافته متعددي وجـود دارد      . شود، تهیه کنید   ویرایش اول آزمون را که نمونه اول نامیده می        : پدید آوردن نمونه اولیه    .4گام  
  .کند ها راهنمایی می شما را در نوشتن پرسشکه 

نظر در سـاختن آزمـون انجـام      که افراد صاحب،هاي آن گیري سازه نمونه و اندازه  مروري انتقادي از پیش   : نمونه  ارزشیابی پیش . 5گام  
، اگیران مـورد نظـر را برگزیـده       اي از جامعه فر    براي این کار باید نمونه    . سپس اجراي مقدماتی آزمون انجام شود     . اند، به عمل آید    داده

  . انجام شود،هایی که از این نمونه حاصل شده است ها روي داده  تحلیل پرسشسپس
ایـن  . به بازنگري نمونه اول آزمون پرداخته و اجراي مقدماتی دیگري را روي نسخه تجدیدنظر شده انجام دهید               : مرور آزمون  .6گام  

  .ح نهایی، ممکن است چندین بار، این کار تکرار شودسیر باید تداوم یابد، به طوري که تا اصال
  .هایی براي حمایت از روایی و پایایی آزمون به دست آورید نشانه: ها براي پایایی و روایی آزمون گردآوري داده. 7گام 
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ــراي جلــب  راهبردهــاي مفیــد و  متعــددي در ایــن مــسیر ب
. همکاري و مشارکت فعال فراگیـران در آزمـون وجـود دارد           

عنوان کد نـسبت   توان به هر آزمودنی عددي به    براي مثال، می  
ــا در نظــر گــرفتن  . داد همچنــین محــیط فیزیکــی راحتــی ب

دهنــدگان فــراهم کــرد  هــاي ذهنــی و بــدنی آزمــون حالــت
)Moreland et al., 1995 .(ه اقدام در آشنایی با اجزاء گون هر

و مراحل آزمون و کـاهش اسـترس و نگرانـی فراگیـران، در              
همـراه   اجراي هرچه بهتر آزمون مؤثر بوده و نتایج بهتري بـه          

 .دارد
  

هاي آزمـون خـوب متناسـب بـا آمـوزش            ویژگی
  کاربرديـ  علمی

  
  مالك انتخاب آزمون

 هــاي آمــوزش بــا هــاي الزم بــراي آزمــون متناســب ویژگــی
  :بردي به شرح زیر استکارـ  میعل
کننـد،   گذاري می  افرادي که آزمون را اجرا و یا نمره : عینیتـ  

عینیت آزمـون یعنـی، افـراد،       .  هستند  معموالً داراي سوگیري  
تـرین عالمـت    مهـم . ها قرار نگیرنـد   تحت تأثیر این سوگیري   

کیفیت آزمون، مهار هر چه بیشتر خطاهاي فردي در سنجش          
اي  گزینـه  هـاي چنـد    یان درجـه عینیـت آزمـون      م دراین. است

 هـستند و کـل       باالست، زیرا از نظـر شـیوه اجـرا، خودآزمـا          
آیـد، کـه     گذاري به دست مـی     کارگیري کلید نمره   ها با به   نمره

 .درباره آن توافق کامل وجود دارد
آزمون بایـد در   :گذاري  براي اجرا و نمره شرایط ترازشدهـ 

زیـرا، وجـود ایـن    . گذاري شـود  هشرایط ترازشده اجرا و نمر  
 .انجامد شرایط به افرایش عینیت آزمون می

هاي آزمون عینـی ذاتـاً قابـل تفـسیر            نمره :هاي هنجار  دادهـ  
. شـوند  آنها معموالً با امري بیرون از آزمون تفسیر می        . نیست

در تفسیر معیار   . این امر ممکن است مالکی یا هنجاري باشد       
معیــار عملکــرد مطلــق تفــسیر هــا بــر اســاس  مالکــی، نمــره

ها نسبت به عملکرد افـراد       در تفسیر هنجاري، نمره   . شوند  می
بـراي تـدوین آزمـون خـوب        . شوند گروهی معین تفسیر می   

اي بزرگ از افرادي اجرا شود،       هنجاري، آزمون باید در نمونه    

 .که معرف جامعه فراگیران است
هـایی   نهـاي خـوب، آزمـو       آزمون : آزمون   و پایایی   رواییـ  

شـود   از آنها حاصل می   ) اعتماد قابل(هایی پایا    هستند که نمره  
  . باالیی است) اعتبار(ها داراي روایی  و استنباط از این آزمون

م 1985کـه در سـال      (پـروش    و معیارهاي آزمون در آمـوزش    
، مرجع قابل استنادي براي بررسی روایی آزمـون         )شده تدوین

 American(هاسـت   و دیگر موضـوعات مربـوط بـه آزمـون    

Educational Research Association, 1999 .( این مجموعه
ــون   ــشترك آزم ــه م ــا را کمیت ــاي روان معیاره ــی و  ه شناس

انـد، کـه متـشکل از نماینـدگان          پرورش تدوین کرد   و آموزش
هـــاي  شناســـی آمریکـــا، انجمـــن پـــژوهش انجمـــن روان

ــوزش ــنجش در     و آم ــی س ــوراي مل ــا و ش ــرورش آمریک پ
شـده،    از دیدگاه این معیارهاي تدوین    . ورش است پر و آموزش

هـا انجـام     پایه آزمـون   هایی است که بر    معنی استنباط  روایی به 
. شود و نشانگر میزان مفید بودن و تناسـب آزمـون اسـت             می

هـاي   کنـد کـه نمـره    این تعریف، ایـن حقیقـت را تأییـد مـی     
اعتبـار    توان بـه خـودي خـود معتبـر یـا بـی             ها را نمی   آزمون

واقـع بـه دلیـل اسـتنباطی اسـت کـه             ت، بلکه اعتبـار در    دانس
  ). Ibid(فراگیران از نمره دارند 

بـراي بررسـی اعتبـار      ) معیارهایی(هایی    باره، نشانه  دراین  
هـا  یکی از آن  . ي آزمون عرضه شده است    ها ها از نمره   استنباط

اسـت کـه بـر اسـاس        »  )اعتبار سـازه  ( مربوط به سازه     ۀنشان«
ره ماهیت رفتار آدمـی، ماننـد خودپنـداره،         ساختار نظري دربا  

. شود گرایی و انگیزه پیشرفت تفسیر می      شیوه یادگیري، درون  
چند به طور مستقیم قابل مشاهده نیـستند، امـا           این مفاهیم هر  

بنـابراین، میـزان   . اي دارند بر رفتار فراگیران آثار قابل مشاهده    
ن دارایی آزمـونی خـاص در اعتبـار سـازه اسـت؛ یعنـی تـوا           

گیــري آن را دارد   اي کــه ادعــاي انــدازه   ســنجش ســازه 
)Messick , 1989 .(  

اسـت  »  )اعتبار محتوا (نشانه مربوط به محتوا     «معیار دیگر     
هـاي   که به میزان معرفی محتوا یـا حـوزه مفهـومی بـا نمـره              

هـا ادعـاي      دارد؛ که ایـن نمـره       دست آمده در آزمون اشاره      به
   روایی محتوا با روایی صوري     گاهی. گیري آن را دارند    اندازه

روایی صوري بررسی ذهنـی و ایجـابی    .شود اشتباه گرفته می
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هـا    آیا این پرسـش   : بر اینکه  هاي آزمون است، مبنی     از پرسش 
ــدازه   ــاي ان ــون ادع ــه آزم ــوایی را ک ــري آن را دارد،  محت گی

  ؟)Nevo, 1985(پوشانند یا خیر  می
»  )بـین  تبار پیش اع(بینی   نشانه مربوط به پیش   «معیار دیگر     
هـاي   بینـی  ایـن معیـار، بـه درجـه میـزان تأییـد پـیش             . است
شده با یک آزمون از طریق مـشاهده رفتارهـاي بعـدي              انجام

شود که آزمون بـراي آنهـا انجـام شـده            فراگیرانی مربوط می  
بـین مـستلزم داشـتن مالکـی صـریح           چون اعتبار پیش  . است

نـوع  . کنند رفی می منزله نوعی اعتبار مالکی مع     است، آن را به   
 ,Simner(شـود    نامیده می دیگر اعتبار مالکی، اعتبار همزمان

1989.( 
اعتبـار  (نـشانه مربـوط بـه همزمـانی         «معیار مهم دیگـر،       

اعتبـار  . است که دومین نوع اعتبـار مالکـی اسـت         » )همزمان
هـاي افـراد در      منزله میزان تناظر نمـره     توان به  همزمانی را می  

شده تعریـف کـرد، کـه همـان           ونی تثبیت آزمون جدید با آزم   
 را زمانی کوتاه پیش یا پس از آزمون جدید سـنجیده             ساختار

شده، مالکی است کـه آزمـون جدیـد بـر             آزمون تثبیت . است
 ).Gall, 1969(شود  اساس آن اعتباریابی می

، مـالك مهـم     » )اعتبـار نتیجـه   (نشانه مربـوط بـه نتیجـه        «  
چهـار  . شـود   وب مـی  دیگري در تعیین روایی آزمـون محـس       
کند و در باال توصیف      دلیلی که از ادعاهاي اعتبار حمایت می      

امـا بایـد   . هاي آزمون متمرکز است شد، بر معنا و مفهوم نمره  
ها حـاوي چیـزي      بر معناي آن   هاي آزمون افزون   دانست نمره 

 ,Helmestadter(هستند که آن را اعتبـار نتیجـه بایـد نامیـد     

به ایـن واقعیـت اشـاره دارد کـه هـم            این نوع اعتبار    ). 1964
هاي آزمون، هم نظریه و باورهـایی کـه سـاختار بـر آن                نمره

نظـر تأکیـد     مورد استوار است و نیز زبانی که با آن بر ساختار         
هاي خاصی است و هنگـامی کـه         شود، در بردارنده ارزش     می

رود داراي نتایج     گیري درباره اشخاص به کار می      براي تصمیم 
  .است  شییا بار ارز

هـاي آزمـون     همواره، مطلوب آن است کـه پایـایی نمـره           
هـایی   واقع، از آزمـون  در. شده در حد باالیی باشد  کار گرفته  به

تـوان اسـتنباط     هاي آن داراي پایایی کمی باشد، نمی       که، نمره 
گیري هـستند    معتبري داشت، زیرا همگی داراي خطاي اندازه      

 و ماننـد    ت وجـود نـدارد    و بنابراین، نمره واقعی در این حال      

که از فراگیران آزمون به عمـل آیـد،   این است که، به جاي این 
 ,Cole & Moss(به طور تصادفی به آنها نمره اختصاص یابد 

چند وجود پایایی براي اعتبار شرطی الزم شـمرده        هر). 1989
هـاي آزمـون داراي    شود، اما به این معنا نیـست کـه نمـره        می

ها منجر شود؛     به استنباط معتبر از نمره     پایایی مناسب، همواره  
کـار   توان ابزاري سـاخت کـه واحـدهاي مقیـاس بـه            زیرا می 

سطح باالیی داشته باشـند،     ) پایایی(شده در آن سازگاري      برده
بـه  . اما مفهوم و معناي این واحدهاي مقیاسی روشـن نباشـد          

هـا بـه     هاي معتبري از این نمـره      توان استنباط  بیان دیگر، نمی  
در ایـن  . باشـند  چنـد کـه آنهـا داراي پایـایی           دست آورد، هر  

توان، تحلیل از پایایی را با در نظر گـرفتن عـواملی      رابطه، می 
 به برخـی از   . شوند، فراتر برد   گیري می  که سبب خطاي اندازه   

  :این عوامل در زیر اشاره شده است
هـاي     پرسـش   اي از کل حوزه    هاي آزمون تنها نمونه     ـ پرسش 

تواننــد بــراي معرفــی توانــایی  احتمــالی هــستند کــه مــی
ــا ســاختارهاي   شــناختی، صــفت شخــصیتی، نگــرش، ی

اگـر  . رونـد  کـار    شـوند، بـه    گیـري مـی    دیگري که انـدازه   
کـه چگونـه از   هـاي گونـاگون آزمـون از نظـر این          سشپر

انـد، متعـادل     گیـري شـده     ساختار مورد نظر نمونـه      حوزه
 و متناسـب از همـه       یعنی بـه طـور منطقـی      (نشده باشند   
گیري پدید  ، خطاي اندازه  )داده شده، نباشند    ش  موارد آموز 

  .آید می
کننـدگان آزمـون ممکـن اسـت سـبب بـروز خطـاي               ـ اجـرا  

گیري شوند؛ به این معنی که آزمـون را بـه شـکلی              اندازه
  .هماهنگ اجرا نکنند

دهی به طور یکـسان و هماهنـگ انجـام              هاي نمره   ـ اگر رویه  
  .شود گیري می به خطاي اندازهنشود، منجر 

براي مثال اگر مکان آزمـون    . ـ شرایط آزمون باید نرمال باشد     
ها در   بسیار گرم، سرد یا شلوغ باشد، سبب شود آزمودنی        

  .عادي عمل کنند آزمون به شکل غیر
ماننـد بیمـاري در روز   (هـا   ـ تغییـر در احـساسات آزمـودنی       

ي شـود  ممکن است منجر به عملکـرد غیـر عـاد        ) آزمون
)Cannell, 1988.(  
با توجه این مفروضات رویکردهاي متفاوتی براي برآرود         

هاي آزمون تدوین گردیده کـه چهـار نـوع آن در         پایایی نمره 
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  .زیر عرضه شده است
هاي   رویکردي براي برآرود پایایی نمره     : ـ پایایی شکل همتا   

آزمون است که در آن شکل خاص آزمـونی کـه اجـرا شـده               
گـر هـر کـدام       براي مثال، دو آموزش   . گردد ی می است، بررس 

گیـري   آزمون خود را تدوین کرده باشند، اما هدف آنها اندازه         
هر آزمون تعداد یکسانی پرسـش دارد؛       . مفهوم مشابهی باشد  

در . ها با یکدیگر متفـاوت اسـت        اما سبک و محتواي پرسش    
ــدازه  ــت، خطــاي ان ــري در نمــره ایــن حال هــاي حقیقــی  گی

ــرآورد ــران، در آن ســازه کــه آزمــون شــده  ب ــراي  فراگی هــا ب
ایـن  . اند، وجود خواهـد داشـت      گیري آن طراحی شده    اندازه

همچنـین،  . توان با تعیین پایایی همتا برآورد کرد خطاها را می 
. می توان این کار را با محاسبه ضریب همبـستگی انجـام داد            

شـود   ارزي نیزخوانده مـی    این ضریب همبستگی، ضریب هم    
هـاي مـوازي     هاي فراگیران را بـین شـکل       گی نمره که همبست 

پایایی شکل همتا اینک کمتر بـه کـار         . کند آزمون محاسبه می  
رود، زیرا براي ساختن شکل همتاي آزمون زمان و هزینـه    می

  ).Berk, 1986( زیادي باید صرف کرد
هایی   رویکردي براي برآورد پایایی نمره     : ـ پایایی بازآزمایی  
آن، موقعیت و شرایط اجراي آزمون مورد      آزمون است که در     

براي تعیین این نوع پایایی، باید ضریب       . گیرد بازبینی قرار می  
همبستگی را محاسبه کرد که در اینجا ضـریب ثبـات نامیـده             

هاي فراگیـران در همـان    شود و در آن همبستگی بین نمره    می
. شـود  ابزار به کار رفته، در دو موقعیت گوناگون محاسبه مـی          

هـا بیـشتر در مـواقعی بـه کـار            ن نوع تعیین پایایی آزمـون     ای
. هـا در دسـترس نباشـند       هاي همتاي آزمـون    رود که شکل   می
 ۀترین مسأله در محاسبه پایایی بازآزمـایی، تعیـین فاصـل           مهم

  ).Porter, 1985( زمان مناسب بین دو اجراي آزمون است
 همسانی درونی رویکردي بـراي بـرآورد        : ـ همسانی درونی  

هـاي آزمـون     آن پرسـش   هاي آزمون است که در     پایایی نمره 
هـاي متعـددي     روش. گیرد طور مجزا مورد بررسی قرار می       به

شـود کـه در      براي بررسی همسانی درونی آزمون استفاده می      
ها فقط در یک     ها، تحلیل نمره آزمودنی    هر کدام از این روش    

مسانی روشی براي برآورد ه   . شود بار اجراي آزمون انجام می    
درونی، محاسبه ضریب همبستگی بین دو نیمه آزمون اسـت          

ایـن ضـریب   . شـود   نامیـده مـی   که ضریب همـسانی دورنـی   
ارزي  روش هـم  . دهنـده پایـایی نیمـی از آزمـون اسـت            نشان

.  روش دیگري براي بـرآورد همـسانی درونـی اسـت            منطقی
هـاي   طور انفـرادي بـا یکـی از فرمـول          هاي آزمون به    پرسش

در . شـود  کار برد، تحلیـل مـی      ها را به   توان آن   می متعددي که 
هـا    بیشتر از بقیـه فرمـول       این میان، فرمول کودر ریچاردسون    

 ).Richardson & Kuder, 1939(رود  کار می به
هاي  دست آوردن نمره     براي به  : کنندگان ـ پایایی میان آزمون   

آزمون به افرادي براي اجراي آزمون و به برخی دیگـر بـراي             
کننـده کـه یکـی       هر دو نوع آزمون   . گذاري آن نیاز است    رهنم

کننـده آزمـون اسـت، در         مجري آزمـون و دیگـري تـصحیح       
هـاي اجـرا و تـصحیح        دقـت رویـه    صورتی کـه نتواننـد، بـه      

هاي آزمون را انجام دهنـد، ممکـن اسـت، سـبب ورود              نمره
با اجراي آزمـون    . هاي آزمون شوند   گیري در نمره   خطاي اندازه 

اي از فراگیران و سپس محاسـبه       کننده روي نمونه   زمونبا چند آ  
تـوان، انـدازه     شده از سوي آنها مـی       هاي حاصل  همبستگی نمره 
دربــاره رویــه . بــه اجــراي آزمــون را ســنجید خطــاي مربــوط

توان به همـین   گذاري آزمون و خطاي حاصل از آن نیز می     نمره
  ).Shavelson & Webb, 1991( صورت عمل کرد

تنهایی مزایـا    اید گفت که انتخاب هر آزمونی به      در پایان ب    
هاي  از این رو با تعیین تعدادي از آزمون       . هایی دارد  و کاستی 

آوري اطالعات کامـل از آنهـا، پـیش از           قابل حصول و جمع   
هـا را    توان، این کاستی   ها، می  انتخاب و اجراي یکی از آزمون     

راي هاي زیـر، قبـل از اجـ         در این زمینه پرسش   . برطرف کرد 
 گـشا اسـت   جوي اطالعات مربـوط، راه و آزمون براي جست

)Haladna et al., 1991:(  
براي موردي کـه قـرار      ( آیا شواهدي وجود دارد که آزمون        -

) قابل اعتمـاد (و پایا ) معتبر(، روا )کار گرفته شود  است به 
  باشد؟

نظـر فراگیـران     آیا سطح خوانایی آزمون براي نمونـه مـورد       -
  مناسب است؟

  نظر قابل اجراست؟ ي زمانی مورد یا آزمون، در محدوده آ-
ــه  - ــون جامع ــاي آزم ــا هنجاره ــشابه    آی ــران، م اي از فراگی

 انـد؟  هـا از آن انتخـاب شـده    فراگیرانی است که آزمودنی  
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  ).همان(
آزمون، توجه بـه همـه شـرایط و انتخـاب            در پایان براي    

ه ویـژه دربـار    ترین و بهتـرین ترکیـب از آزمـون، بـه            متناسب
است، زیرا در    الزم   کاربردي ـ   فراگیران در نظام آموزش علمی    

ها، تنوع موارد آموزشی با هدف افزایش و تثبیت          این آموزش 
  .هاي کاربردي و مهارتی در فراگیران اهمیت دارد قابلیت
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  )مدرس تربیت دانشگاه (فاطمه شیدایی
  )مدرس تربیت دانشگاه  علمی هیئتعضو ( مسعود بیژنی

  )شیراز دانشگاه( زاده ولی  ناصر
  

  اه معادل
 Predictive validity بین اعتبار پیش

 Construct validity اعتبار سازه

  Content validity اعتبار محتوا

 Consequential validity اعتبار نتیجه

 Concurrent validity اعتبار همزمان

 Value laden بار ارزشی

 Reliability  پایایی

 Test retest reliability پایایی بازآزمایی

  Alternate form reliability پایایی شکل همتا

 Inter tester reliability کنندگان پایایی میان آزمون

 Self-administered خودآزما

 Validity  روایی

 Face validity روایی صوري

 Method of rational ارزي منطقی همروش 
equivalence 

 Bias  سوگیري

 Standard condition  شرایط ترازشده

 Coefficient of internal ضریب همسانی دورنی
consistency 

 Objectivity  عینیت

 Kuder Richardson formula  ریچاردسوندکورفرمول 

 Internal consistency همسانی درونی

  


