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 به نام خدا

 ارزشیابی از یادگیری: 

 ی اول: دکتر نامداریجلسه

 :  یادگیری

زان در رف ار فرد، دانش مهارت و نگرش. در یادگیری یا می ،پایدار در تجربه فرد نسببا اًتغییرات و ایجاد تغییرات 

کند یا ما نسببباه به یک میت یه یا یک پدیده که یا یک مهارت را در ما ایجاد می کند،اطالعات افزایش پیدا می

شان می شد یا منفی. مثال در درسیادگیری در میرد آن اتفاق اف اده واکنش ن سه مثاه با  دهیم. این واکنش ممکن ا

یرند این گاین آشنایی یک سطح از یادگیری اسه یا یاد می ؛شیندشیمی دانش آمیزان با ویژگی های میاد آشنا می

رس به د نسباه وت ی آورند این یک مهارت اسبه وکنند و یک ماده جدید را به دسبه میمیاد را با هم ترکیب می

سطح شیند؛شیمی عالته مند می سه که نگرش نیز  سه. یادگیری تاعدتاًاین یک نگرش ا ی ربارهد ی از یادگیری ا

رف ار و تجربه ما انسانهاسه. نک ه اینجاسه که چگینه این یادگیری ارزشیابی شید؟ اصطالحاتی در درس ارزشیابی 

 شیند.وجید دارد که در ذیل مرور می

 (measurementاندازه گیری)

 (testآزمون)

 (testingآزمودن) 

م ینی هم -(assessmentسننن)  ) ترجمببه شببببده. در  ی سبببنجش بببا وا ه ،گبباهبباً بببه ارزیببابی هم 

 برند.( تداخالتی دارد و ب ضی آنها را به جای هم به کار میevaluationارزشیابی)

 :  (measurement)گیری اندازه

ا یشببیند و مادار آن ویژگی ها یا صببفات به صببیرت عدد ویژگی ها یا صببفات افراد ت یین می ،در اندازه گیری

کند یک فرد چه مادار از یک صببفه را دارد. مثال در درس ادبیات شببید. فرایندی که مشببی  میرتم گزارش می

سی می شد و ... . به این فرایند اندازه  11شد، حسین  11خیاهیم دانش دانش آمیز را با اعداد ارزیابی کنیم. علی فار

گیییم این میز چادر طیل دارد. طیل یک ویژگی مثال میگیری گییند. در علیم فیزیکی نیز این میضبببیا را داریم 
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ی دهیم. در عرصببهدهیم و یک عدد را به آن اخ صببام میاسببه. پم ما این ویژگی را میرد اندازه گیری ترار می

ی نساه دادن یک عدد که به آن نمره گف ه می شید، به یک آمیزش ت ریفی از اندازه گیری وجید دارد و آن شییه

صفه یا ویژگی را که آن شی  از آن ژگی م ین یک شی  به گینهصفه و وی ای که آن عدد درجه ای از  آن 

شان می سه ن سه را طراحی میدهد. برخیردار ا سیال دارد و هر مثال من به عنیان یک م لم یک ت سه  کنم که بی

، دیگری 11گیرند. یک ی میگیرد و دانش آمیزان نیز نمرات م فاوتسیال هم یک نمره دارد. این آزمین صیرت می

ی خام مثل بحث حل م ادالت دو مجهیلی اسببه. پم ی دانش فرد در یک زمینهو ... . این اعداد نشببان دهنده 11

 ما در اینجا یک عدد را به یک صفه نساه دادیم.

سه عاارت گیری انداه ی(:اندازه گیری)ت ریف گِ    تا شی کی یا شی  یک کند می ت یین که فرایندی از ا

 .اسه برخیردار ویژگی یک از میزان چه

  یک به (گییند می نمره آن به م میال که) عدد یک دادن نساه ی شییه اندازه گیری آمیزشی)ت ریف نی کی(:

 آنز ا شی  آن راکه ویژگی یا صفه آن از ای درجه عدد آن که ای گینه به شی  یک م ین ویژگی یا صفه

 .دهد نشان اسه برخیردار

اندازه گیری: حسبن نسباه به سبن و تدش الغر اسبه. اگر بییاهیم ت ریف اندازه گیری این را بدهیم مثال غیر 

ی نی این ویژگی های حسبن را  کیلیگرم وزن دارد. 01سبان ی م ر تد، ولی تنها  111سبال سبن،  11گیییم حسبن می

 تادیل به عدد کردیم. 

اسببه. این  111و هیشبباهر زهرا،  112یشبباهر پروین، : زهرا از پروین باهیش تر اسببه. اندازه گیریه ه2مثال 

 اعداد حاصل اندازه گیری ویژگی های جسمانی و روانی افراد اسه.

با تاعده اسبببه. ی نی اب دا و ان ها دارد و مرحله به مرحله اسبببه . وت ی  اندازه گیری یک فرایند نظام دار و 

 ملهایی نیش ه شده اسه.گیییم تاعده دارد ی نی بر اساس یک مراحل و دس یر ال می

 اندازه گیری:قواعد تعریف نانالی از 

هایی از ای که صببف ی تیاعدی اسببه برای نسبباه دادن اعداد به اشببیاف یا افراد به گینهاندازه گیری در برگیرنده

به عاارتی اندازه گیری شامل تیاعدی اسه که یک عدد را به یک صفه نساه  آنها را به صیرت کمیه نشان دهد.

 دهیم.می
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ت اریف دیگر تیاعد اندازه گیری: خط مشببی هایی برای نشببان دادن مادار)یا نیعی ویژگی دیگر( شببیف میرد 

 اندازه گیری)کیهن و سیردلیک(.

ساه دادن اعداد به ویژگی ها باید به طیر رو شهای ن سه بنابراین رو شن بیدن این ا شید. منظیر از رو شن بیان 

شما کار تدریم را انجام می شه ای از دنیا، که با  شما این روش را به کار بردید، من در گی انم دهم، هم ب یکه : اگر 

 به خیبی این تیاعد را به کار بگیرم و درک مش رکی از این وجید داش ه باشه و وت ی این تیاعد را به کار بردیم ن ایج

 م  ددی نگیریم. 

شمارش میمثال: در نمره گذاری ن ایج یک آزمین حساب، جیاب د و به ت داد نشیهای درسه دانش آمیزان 

 شید.به آنها نمره داده میجیابهای درسه 

ی اندازه گیری اسه. شما اگر این آزمین را در هر جای ایران انجام بدهید و این دس یر ال مل را این یک تاعده

 ه.ی اندازه گیری اسی صحیح به فرد بدهند و این تاعدهدانند که به ازای هر سیال یک نمرهم بدهید ، آنها میبه م ل

س فاده از م ر برای اندازه گیری طیل؛ اما  صل نیاز ندارد مثل ا ضیح مف ضی میارد تیاعد اندازه گیری به تی در ب 

افراد، مانند هیش یا یادگیری دانش آمیزان به بیان دتیق تیاعد مربیط به اندازه گیری ویژگی های روانی و تربی ی 

 نیاز دارد.

ی بیان تیاعد اندازه گیری این اسبببه که کمک چین این ویژگی ها فیزیکی و تابل مشببباهده نیسببب ند و فایده

سیلهکند تا افراد می لفی که میمی سان به کاخیاهند و س فاده ترار دهند آن را یک بندند و  ری اندازه گیری را میرد ا

 ای وجید نداش ه باشد.در واتع عدم وحدت رویه

ی های مکنین یا ویژگ مکنینویژگی هایی که تابل مشاهده نیس ند مثل ویژگی های روانی و تربی ی را م غیرهای 

 گیرند.گییند. و این ها را بر اساس ویژگیهای تابل مشاهده اندازه میبه م نای نهف ه و پنهان می

های مهم اسب اندارد کردن یا میزان کردن آزمینهای روانی اسبه. و اگر یاعد اندازه گیری از جناههمچنین بیان ت

بیان  ،پم برای اسبب اندارد کردن این کار صببیرت نگیر ن ایج م  ددی را خیاهیم گرفه و وحدت رویه وجید ندارد.

 تیاعد اندازه گیری بسیار مهم اسه.

 (:  testآزمون)
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سیلهآزمین  سیلهی یک و سه؛ و آزمین تنها و سه. برای اندازه گیری ویژگی اندازه گیری ا ی اندازه گیری نی

س فاده می سایل می لفی ا شیاف و افراد از و صفات روانی)هیش، خالتیه، انگیزش، های می لف ا شید. ویژگی ها یا 

ی های ین، رف ارهای م رف ویژگنگرش، یادگیری و مانند اینها( را باید به طیر غیر مس ایم اندازه گیری کرد و همچن

ئله وجید یک جناه ی حل مسمثال برای هیش  روانی بسیار م نیا اند و بنابراین نمی یان تمام آنها را اندازه گیری کرد.

سئله بی نهایه میت یه دارد که ما نمی یانیم همه  زی میت یه ها را اندازه گیری کنیم. لذا ما نمینه ای ادارد که حل م

 زنیم.کنیم و آنها را اندازه میای از تطابق با محیط را ان یاب مینمینه ای حل مسئله یاآن رف اره

له فات روانی م میل ترین وسبببی یا صببب ها  ندازه گیری ویژگی  یا روش اسبببه.  آزمونی ا له  آزمین، وسبببی

ت میعه ای از سببیاالای از رف ار)گرانالند و لین( و م میال شببامل مجنظامدار)سببیسبب ماتیک( برای اندازه گیری نمینه

سه شد، به همان میزان نیز ا شده برای آزمین، م رف ویژگی روانی میرد نظر با . هر چه تدر نمینه رف ارهای ان یاب 

ن ایج اندازه گیری دتیق و تابل اع ماد اسه. در عالم نظری هرچه ت داد سیاالت و اب ادی که ما میسنجیم بیش ر باشد 

سه اما در عالم عمل افر سیاالتی را که به ر ا سیاالت را ندارند. پم ما باید  سخ گییی به ت داد زیادی از  اد تیان پا

 ان یاب بکنیم.ف تر هس ند م رّ

ت ریف گف ه شد از آزمین در باال هم شامل آزمین می شید ی نی تس های م میل کالسی، و هم شامل پرسشنامه 

 شید. ی نی این ت ریف عام اسه.می

ش)امه:  س  افراد از ییویژگی های درباره جمع آوری اطالعاتاز سببیاالت اسببه که هدف آن ای مجمیعهپر

  .)ویژگی های خام(اسه

 اشتراک آزمون و پرسش)امه:

دهند و هر دو در را در اخ یار فرد ترار می سبببیاالت یا گییه هاآزمین و پرسبببشبببنامه هر دو مجمیعه ای از 

. به عالوه هر شینداجرا می صیرت ک ایرف ارهای م رف یک ویژگی هس ند و غالاا)نه همیشه( به  نمینهی برگیرنده

 شید.)نمره( گزارش میعدد و رتمی هس ند و ن یجه آنها به وسیله سنجش کمیدو ، ابزار 

 از لحاظ موضوع مورد اندازه گیری: تفاوت آزمون و پرسش)امه

ثال با م را میسببنجد. غیر تیاناییشببیند اما پرسببشببنامه ویژگی های ری میاندازه گی تیانایی ها ،به کمک آزمین

می یان دانش زبان انگلیسی یک فرد را بسنجیم، یا درک مطلب انگلیسی یک فرد را بسنجیم اما نگرش کمک آزمین 
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سنجید. بُ سی نمی یان با آزمین  ساه به درس زبان انگلی سه.  یانایییر تغ ،و ب د دوم تیانایی،  د اولدانش آمیز را ن ا

 ب د غیر تیانایی شامل نگرشها و عالیق اسه. به همین خاطر آزمین:

گر مثال دهد، ی نی ای میرد سببنجش نشببان میفرد را در زمینه یابزار عملکرد بیشببینه اسببه، ی نی حداکثر تیانای

و  یی اش در این حد اسببهآزمینی برای درس عربی در نظر بگیریم، این آزمین نشببان میدهد که این فرد نهایه تیانا

 اما پرسشنامه:سنجیم. حداکثر تیان فرد را می

دهد. ی نی اگر نگرش دانش آمیز به زبان اسببه، وضببع م میل و طای ی فرد را تیضببیح می ابزار عملکرد نیعی

ش سنجیده  شنامه میرد بحث ترار گیرد و  س سی در یک پر شان مییانگلی دهد که در حاله کلی و عمیمی  و د این ن

 همیشگی چه نگرشی به درس زبان دارم. 

  ریف مش رک دانس ه اند.آزمین و پرسشنامه، این دو را در تبا وجید این تفاوتها در 

 (:testingآزمودن)

اسببب فاده  مینآزوت ی که برای اندازه گیری یکی از ویژگی های روانی یا تربی ی یک فرد یا گروهی از افراد، از 

 گیییم. در حایاه عمل اجرای آزمین را آزمیدن گییند. می آزمیدنشید به این عمل یا ف الیه می

 آزمودن روانی)روان آزمایی(: 

ز رف ار طراحی هایی ای تدابیر یا روشهایی که به منظیر کسب نمینههاندازه گیری م غیرهای روانشناخ ی به وسیل

 اند.شده

: اندازه گیری تاعدتا از آزمیدن گسبب رده تر اسببه چین با روشببهای می لف آزمودن و اندازه گیریفرق 

 ریه گیی اندازتیان اندازه گیری کرد و یکی از روشهای اندازه گیری آزمیدن اسه، همانطیر که یکی از روشهامی

 می یاند مشاهده، یا مصاحاه باشد.

 :(assessment)س)  

مفهیمی اسببه گسبب رده تر از مفاهیم گذشبب ه و اصببطالحی اسببه کلی تر از اندازه گیری و آزمیدن، و برای 

رود که برای گردآوری اطالعات م نادار و میرد نیاز تصبببمیم گیری)درباره دانش آمیزان، برنامه فرایندی به کار می

 گیرد. رسی، سیاس های آمیزشی...( میرد اس فاده ترار میهای د
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سنجش از منابع م  دد گردآوری اطالعات می شید . در اندازه ما در  صمیم گیری انجام  کنیم برای اینکه عمل ت

گیری می یاند  تصمیم خیاس یم یک عدد به دسه بیاوریم اما اینجا میییاهیم تصمیم گیری صیرت بگیرد.گیری می

 درسی یا سیاس های آمیزشی باشد. ید دانش آمیز یا برنامهدر میر

 یسنجش یک تحلیل جامع و چند وجهی از عملکرد اسه و ممکن اسه از فنین می لفی از جمله مشاهده⦿ 

 عملکرد اس فاده کند و الزاماً با کمیه سر و کار ندارد.

ه گیرد، اما سببنجش الزاما به کمیاندازه گیری روانی و تربی ی صببرفا از طریق آزمین یا پرسببشببنامه انجام می ⦿

کار منحصبببر نمی به  شبببید و در آن وسبببایل و فنین می لف)رسبببمی و غیر رسبببمی( برای گردآوری اطالعات 

ی را ضی نیز وض یه دانش آمیزفرض کنید م لم فیزیک هس ید. شاید مالک شما این باشد که از م لم ریا]رود؛می

شاهده شیدبپرسید و م س فاده  شد و از آنها به عنیان مناع اطالعاتی ا شما مالک با از جمله:  [ی دروس دیگر نیز برای 

شفاهی، تکلیف  شگاهی، پرو ه تحایای، ام حان  آزمین، پرسشنامه، مایاس درجه بندی، فهرسه وارسی، کار آزمای

تیاند به و عملکرد دانش آمیزان در میت یه های می لف و همچنین ن ایج می ردرسبببی، مصببباحاه و مشببباهده رف ا

 صیرت غیر کمی)تیصیفی( نیز گزارش شید مثال : دانش آمیز نیاز به تالش بیش ر دارد)تیصیفی(.

به عنیان مثال در سببنجش انگیزش دانش آمیزان نسبباه به یادگیری میضببیا درسببی، مشبباعدات غیر رسببمی و 

ی یک یزهخیاهید انگدهند. مثال شما میم در گف گیهای خصیصی نیز اطالعات مفیدی به دسه میپرسشهای مس ای

س فاده بکنید و در کنار این شنامه ا س سه از پر سنجید، ممکن ا ساه به درس کار و فن آوری ب شاهده نیز  ،فرد را ن م

س یا دارید و سه، آیا ن ض یه این دانش آمیزان چگینه ا شان می دهند یاه بدر ف الی های گروهی و ا ه درس عالته ن

 .خیر

 :س)   کالسی ⦿

 دانش آمیزان. یادگیریی درباره تصمیم گیریبرای  فرایندهای میرد نیازتمامی 

ها، رود؛ زیرا در این حیزهاصببطالس سببنجش در حیزه روانشببناسببی بالینی و آمیزش و پرورش بیشبب ر به کار می

تربی ی افراد، عالوه بر اندازه گیری، از وسایل و روشهای دیگر نیز اس فاده  برای ت یین رف ارها و ویژگی های روانی و

 خیاهد شد.

 : (evaluation)ارزشیابی
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سه. چین اندازه گیری تنها با  س رده تر از اندازه گیری ا سنجش نیز گ سه و  سنجش ا س رده تر از  این وا ه گ

ی ما را به عدد میرسبباند ولی در سببنجش به تصببمیم یک روش بید و سببنجش با روشببهای م  دد بید و نیز اندازه گیر

 گیری میرسیم.

 

 

 

اصطالس ارزشیابی)ارزیابی( به طیر ساده به ت یین ارزش برای هر چیزی یا ارائه داوری ارزشی)ی نی بگیییم این 

سه( و ت یین کیفیه گف ه می سه و این غیر تابل تایل ا سه یا این تابل تایل ا سه، این بد ا ض شید.خیب ا اوت ت

 بنابراین: کردن منحصر به بحث ارزشیابی اسه.

 به این  شبببیدیک فرایند نظام دار برای جمع آوری، تحلیل، و تفسبببیر اطالعات گف ه می به ارزشبببیابی

اند یا در حال تحاق یاف ن هسببب ند و به چه منظیر که ت یین شبببید آیا هدفهای میرد نظر تحاق یاف ه

 میزانی)گِی(.

 آید.یتیجه به کیفیه به عمل م ن کیفیه اسه، زیرا داوری ارزشی باارزشیابی ت یی یکی از ویژگی های مهم

 ی کی(.رود)ناسه که از دانش آمیزان ان ظار میدانش، مهارتها و تیانایی هایی  :کیفیه در ارزشیابی یادگیری

 مقایسه مفاهیم:

میضببیا میرد ارزشببیابی اسببه، اما در یا نایدن ویژگی یا  ارزشببیابی شببامل داوری ارزشببی درباره مطلیب بیدن

ایه و ندازه گیری پصبببل انجام نمیگیرد. با وجید این، ای ن ایج حااندازه گیری هیچ گینه داوری یا تضببباوتی درباره

صیل  ش ن ن ایج یک اندازه گیری دتیق از ویژگی یا مح سه دا سازد زیرا بدون در د سه را می شیابی در ساس ارز ا

 ی درس ی از آن به عمل آورد. در واتع اندازه گیری خشه اول اسه.میرد نظر نمی یان ارزشیاب

 :ارزشیابیارزشیابی آموزشی و پژوه  

هر دو جزف ف الی های علمی هس ند، زیرا هر دو تییاً بر روشها و فنین بررسی تجربی م کی هس ند. به عنیان مثال، 

 کنند.بسیاری اوتات هر دو از آزمین های کالسی اس فاده می
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 ه  ارزشیابی:پژو

شیابی می سه را ارز شما دانش آمیزان یک مدر ساس ی باالتر ارتااف پیدا کنند یا نه. بر اکنید که آیا به پایهمثال 

دا کند یا نه. ی باال ارتااف پیشیاهد و مالکها تصمیم میگیرید که فالن دانش آمیز وض ی ش خیب اسه یا بد و به پایه

شیابی خیلیاما اگر دامنه سئله ی ارز شد مثال میییاهیم مهارت حل م سیع با ضی را در بیش م ادالت در کل و ی ریا

شیر را به پنج  سه. حاال کل ک سیع ا شیم چین و ش ه با شیر میرد ارزیابی ترار دهیم. در اینجا باید نمینه گیری دا ک

اس ان ان یاب و از  هر اس ان  11اس ان  32شید ی نی به جای کنیم و از هر منطاه دو اس ان ان یاب میمنطاه تاسیم می

ی نمینه گیری را در بحث ارزشبببیابی وارد کردیم. در واتع پژوهش شبببید . پم ما تاعدهشبببهرسببب ان ان یاب می 3

 شید. ارزشیابی کار بسه تیاعد پژوهش در ارزشیابی اسه. که در اینجا از آزمینهای آماری اس فاده می

 پژوهش ارزشیابی ارزشیابی آمیزشی مالک

 اس ن اج عمدتاً تصمیم گیری فهد

مهم نیسه و م کی اسه بر یک پدیده آمیزشی  ت میم پذیری ن ایج

 ویژه

 مهم اسه

خالی از ارزش اسه و به دناال حاایق  در تصمیم گیری، ارزش م یار اسه رابطه با ارزش

 علمی اسه.

ازه و ت وابس ه اسه، زیرا به دناال دانش الزاماً وابس ه نیسه وابس گی به نظریه

 افزودن به نظریه هاسه

 

 ارزشیابی بر آزمین و سنجش اس یار اسه.

 تکلیف شماره یک:

اند. با مراج ه به در برخی مراجع، تصییر زیر را برای نشان دادن ارتااط مفاهیم ارزشیابی با یکدیگر ترسیم نمیده

این  با ذکر دلیل، تضببباوت کنید که آیا منابع و تهیه جدولی برای ماایسبببه ویژگی های مفاهیم می لف اندازه گیری،

شکل درسه اسه و در صیرت وجید اش ااه یا اش ااهاتی در آن پم از مشی  نمیدن آن اش ااهات با ذکر دالیل 

 و مناع هر دلیل، شکل میرد نظر خید را رسم نمایید.
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 جلسه دوم:

 مقیاس های اندازه گیری:

 ت ریف و انیاا مایاسهای اندازه گیری:

  هک اشیایی یبرتج های ویژگی بر ها آن های ویژگی که اسه (دیگر های نماد یا) اعداد از ایمجمیعه ،مایاس

ساه آنهابه  عدادا سه منطاق شیند می داده ن شکیل را ما های مایاس ،اعداد نای. ا   نمادهای یا اعداد یا .دهند می ت

س ند ویژگیها این با ارز هم ،اعداد .پرداخه خیاهیم آنها به ادامه در که دیگر سال ه س یینز نام به آتای 1950. در    ا

 کرد که از همه مرسیم تر اسه: تاسیم دس ه چهار به را ها مایاس و آمد

 )اس یینم(.اسه شده بندی دس ه سطح چهار در گیری اندازه های مایاس انیاا

 نسا ی -0 ایفاصله-3 ترتیای-2 اسمی-1

 مقیاس چیست:

سله مراتای  سل ساده به پیچیده و به صیرت  سا ی، از  صله ای و ن سمی، ترتیای، فا سها به صیرت ا طااه بندی مایا

ژگی ر طااه نسبباه به طااه تالی کامل ر اسببه و ویتنظیم شببده اسببه. ی نی هر طااه ویژگیهای طااات تال را دارد. ه

 آن را دارد و عالوه بر این یکسری از ویژگی هارا نیز خید دارد. های 

 مقیاس اسمی:

ارزشیابی

اندازه گیری

سن
ج
ش

آزم
ون
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 پایین ترین سطح مایاسهای ما را تشکیل می دهد. این مایاس دو هدف اصلی دارد:

سم گذاری-1 سم گذاری و ا س فاده می:در این مایاس از ارتام و اعداد برای ا شیاف و افراد ا شیی  ا د، شیت

ی روی پیراهن بازیکنان در هر ورزشی یک مایاس اسمی اسه بدون این که مفهیم ریاضی داش ه باشند. مثال شماره

شماره شاره دارد اما لزوما عدد که هر  صی ا سه یا اخ الف این دو عدد  2سه برابر عدد  1ای به فرد خا سه. یا  0نی نی

ی جنسیه دهند و این اعداد نشان دهندهنشان می 2را با عدد  زنو  1را با عدد  مرد ،ثاه نام آزمینها مثال در دف رچه

سه و یک مادم بر  سه و یا  2ا سه و در یک جمله هیچ رابطه 1، دو برابر عدد 2نی ضی ما بین دو عدد ترار نی ی ریا

 روند. و برای بحث تشیی  و تمایز به کار می ندارد. اعداد در این مایاس م نای اصلی خید را از دسه داده اند

س فاده می طبقه ب)دی: -2 شیاف و افراد ا ش ه شید بدون اینکه مفهیم ریاضی داعداد و ارتام برای طااه بندی ا ا

 باشد.

یی، و یا تحصببیالت: اب دایی، راهنما گیییم: روسبب ایی، شببهری و عشببایریی میگمثال برای طااه بندی محل زند

 نشگاهی. م یسطه، دا

 هیچ کدام از اعمال اصلی ی نی جمع و ضرب و تفریق و تاسیم کاربرد ندارد. ،ی مایاس اسمیدر این دو حیطه

 عملیات هایی که مجاز به انجام آن هس یم عملیات آماری اسه:

 نماو ت یین  فراوانیت یین 

شد چین کا ش ه با سمی نااید وجید دا سیاری از من ادان م  ادند که مایاس ا ن کرد و تیار آماری روی آن نمیب

 آورند.ح ی آن را جزف مایاس به حساب نمی

 (:ordinal)اییا رتبه مقیاس ترتیبی

 اند.ای از اشیاف و افراد با تیجه به یک صفه از بزرگ به کیچک)یا بال کم( مرتب شدهدس ه-1

 م لیم نیسه هر یک از اشیاف چادر از آن صفه را دارند. -2

 این اشیاف یا افراد از لحاظ صفه میرد اندازه گیری چادر با هم فاصله دارند)نانلی(.مشی  نیسه  -3

 از ناای  مایاس ترتیای اسه. 3و  2ی شماره
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رین تا تکند؛ از بلند تد س تدشبببان مرتب می: یک م لم تربیه بدنی دانش آمیزان یک کالس را بر اسبببامثال

ه ی تد هر کدام مشی  نیسه و مشی  نیسمشی  هس ند اما اندازهکیتاه ترین. در اینجا بلندترین و کیتاه رین 

این افراد از لحاظ تد چادر با هم فاصبببله دارند چین اندازه گیری اتفاق نیف اده اسبببه. مایاس ترتیای ویژگی های 

 مایاس اسمی را دارد و نیز ویژگی های منحصر به خید را دارد.

 عملیات مجاز آماری:

 پیرمنای اسنما، محاساه میانه، محاساه درصدها و محاساه ضریب هماس گی رتاهشمارش فراوانی، ت یین 

 عملیات مجاز ریاضی:

 هیچ یک از چهار عمل اصلی جمع، تفریق، ضرب و تاسیم

 :(interval)ایمقیاس فاصله

 این مایاس عالوه بر ویژگی های مایاس ترتیای، ویژگی های خام خیدش را نیز دارد:

 (.سهاین ویژگی با مایاس ترتیای مش رک اف )یا افراد( با تیجه به یک صفه مشی  اسه)در آن رتاه اشیا-1

 م لیم اسه که اشیاف )یا افراد( از لحاظ صفه میرد اندازه گیری چادر از هم فاصله دارند.-2

سه)نانلی(.  -3 سه نی شمامثالاما هیچ اطالعاتی از مادار تدر مطلق میرد نظر برای هیچ یک از افراد در د در  : 

اید و بیسبببه سبببیال و هر سبببیال یک نمره دارد. اگر دانش آمیزی صبببفر بگیرد آیا ما درس تاریخ آزمینی گرف ه

صفر مطلق ب صفر مطلقداند؟ اینجا بحث تیانیم بگیییم این دانش آمیز از تاریخ هیچ نمیمی ه دو به وجید می آید . 

اتاتی می بینید هیچ ک ابی وجید : مثال در در وات یادی. حاله اسببه: یا به صببیرت وات ی اسببه یا به صببیرت ترارد

 : بر اساس یکسری تیاعد مشی صفرهای تراردادیندارد، در اینجا میگیییم که در اتاق صفر ک اب وجید دارد. اما 

سه که ما ترار می شد به این گینه ا شید. مثالی که در باال برای درس تاریخ زده  سیال یک نمرهمی   گذاریم که هر 

ذاری ی نمره گداشبب ه باشببد و اگر کسببی ن یانسببه به هیچ یک جیاب دهد صببفر بگیرد که در حایاه این شببییه

زند و هر ی هیا یک امر تراردادی اسه که ما ترارداد میاندیم که آب در صفر درجه یخ میجهرتراردادی اسه. یا د

 که این میارد از امیر تراردادی بین انسانهاسه. رودچه دما کم ر شید؛ منفی و هرچه دما بیش ر شید رو به مثاه می

 عملیات مجاز آماری:
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ساه س گی رتاهمحا ضریب هما س گی گشی نما، میانه، میانگین، انحراف م یار،  ضریب هما سپیرمن،   اوری ای ا

 پیرسین

 عملیات مجاز ریاضی:

 جمع و تفریق مجاز اسه، ضرب و تاسیم مجاز نیسه.

 یری روانی و تربی ی زیاد میرد اس فاده ترار می گیرد.این مایاس در بحث اندازه گ

 (:نسبیمقیاس نسبتی)

 کامل رین مایاس، مایاس نسا ی اسه.

 ی اشیام با تیجه به یک صفه م لیم اسه.در آن رتاه-1

 ی اشیام م لیم اسه.فاصله-2

 م لیم اسه. (صفر مطلق وات ی)ی حداتل یکی از اشیام از یک صفر منطایعالوه بر این ها، فاصله-3

اندازه گیری طیل، وزن، حجم و سبببایر صبببفات فیزیکی افراد با مایاس نسبببا ی عملی اسبببه. اما اندازه گیری 

 م غیرهای روانی و پرورشی با این مایاس به ندرت میسر اسه)نانلی(.

 عملیات مجاز آماری و ریاضی:

 ی عملیات آماری و ریاضی مجاز اسه.در این مایاس همه

ها به جای آید که به اشب ااه یا به تسباهل و تسبامح، این مایاسگیری های روانی و تربی ی گاهاً پیش میاندازهدر 

 روند که در اصل اش ااه اسه.یکدیگر به کار می

 مقیاسها در یک نگاه:

فیاصل  ترتیب مایاس

 یکسان

اعمال  صفر مطلق

 آماری

اعمال 

 ریاضی

 - 1 - - - اسمی
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 - 2و    - - 1 ترتیای

 الف 3و2و    - 1 ایفاصله

 الف و ب 3و  2و        1 نسا ی

 عملیات آماری:

میانگین، انحراف م یار، ضببریب  -3ای اسببپیرمن     میانه، ضببریب هماسبب گی رتاه-2نما)مد( و درصببد     -1

 هماس گی گش اوری پیرسین

 الف( جمع و تفریق                                ب(ضرب و تاسیم

 

 ی دیگر دسته ب)دی مقیاسها:شیوه

 مایاسهای پییس ه و گسس ه:

تیاند یکی از ارزشهای م ین)اسمی، ترتیای، یا ت داد و اعداد صحیح )مجزا( م غیر میرد نظر میمایاس گسس هدر 

و غیر صحیح با ت داد ارزش محدود( را به خید اخ صام دهد. مانند ت داد اعضای خانیاده)مثال نمی یان گفه ت داد 

تا  5/1ی مضارب (، جنسیه، سطح تحصیالت، و گردونه0ا با شد ی 3نفر اسه بلکه باید یا  5/3اعضای یک خانیاده 

3 . 

ی بین نااط هر مایاس، هر ت دادی از ارزش را به خید تیاند در فاصبببلهدر مایاس پییسببب ه م غیر میرد نظر می

و نیم  19گرم باشد یا  311کیلی و  10اخ صام دهد. مانند سرعه، زمان، طیل، وزن)ممکن اسه کسی وزنش مثال 

هیش، پیشرفه تحصیلی، اس  داد ریاضی و نگرش. در بین اعداد صحیح اعداد دیگری نیز ممکن اسه وجید کیلی(، 

 15 -1/10 -5/10 -10داش ه باشد. 

 .  )همیشه در دو رتم اعشار گِرد می شیند.(های پییس ه همیشه تاریای هس نداندازه

اربرد ای و نسا ی در اینجا کهای فاصلهمایاس)ویژگی مهم مایاس پییس ه، تساوی واحدهای اندازه گیری اسه

 .(دارد

 مقیاس پیوسته در مقابل مقیاس گسسته:



 
10 

 

حد وات ی اعداد: حد وات ی ارزش عددی یک م غیر پییس ه برابر اسه با آن عدد به اضافه یا منهای نصف واحد 

 اندازه گیری)رونیین و هابر(.

 پایین این عدد نیم واحد اسه ی نی:گیییم حد باال و را داش ه باشیم می 51مثال اگر عدد 

 305/31 – 351/31 – 355/31یا                                 5/51 - 51 - 5/09

 آید به خاطر خطای مایاسهایاین حد وات ی اعداد برای این اسه که مشکالتی که در اندازه گیری به وجید می

 این خطاها پیشش داده شید. کنند تااندازه گیری، این حدود وات ی را اس فاده می

 سواالت این جلسه:

 کند که مایاس اندازه گیری ما چیسه؟ با مثال؟چه عاملی مشی  می-1

برای هر کدام از مایاسبببهای اندازه گیری زیر یک مثال با کاربرد تیاعد بزنید؟ اسبببمی، ترتیای، فاصبببله ای، -2

 نسای، پییس ه و گسس ه

 رد؟ با مثال؟صدور وات ی اعداد چه مفهیمی دا -3

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ی سوم:جلسه

 انواع دسته ب)دی آزمونها:

 دس ه بندی آزمینها از منظرهای می لفی انجام شده اسه:

 اندازه گیری:دس ه بندی بر اساس ویژگی میرد 

 :در واتع تابلیه سببنج هسبب ند. آمیخ ه ها ، مهارتها و اسبب  دادهای  آزمونهای توانایی

خیاهیم در میتع آزمین افراد میرد تیجه ترار می گیرد. ویژگی این آزمین این اسبببه که از فرد می

 تمام تیان خید را به کار بارد تا به رین نمره را به دسه آورد.

شبببید. در زمینه های : بحث فکری و درون مغزی مطرس میناخ یآزمینهای تیانایی شببب .1

 تحصیلی و ف ال های فکری و هیشی
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نایی روانی .2 های تیا خامحرک ی -آزمین های  یه  ثل آزمین اسببب  داد : در میت  تری م

 ورزشی. یا آزمین راهنمایی و رانندگی

 :آزمونهای عاطفی   

 

 :انواع آزمونهای توانایی 

 سنجش:دس ه بندی بر اساس هدف 

آزمینهای اس  داد: )تابلیه سنج و اس  داد سنج( مادار تیانایی یا آمادگی فرد برای انجام  -1

کارهایی که در پیش دارد و ظرفیه او برای یادگیری های می لف)مثل آزمینهای هیش کلی و 

اسببب  داد کلی برای پیش بینی میفایه همه جاناه فرد، یا آزمینهای اسببب  دادهای ویژه برای پیش 

 ی فکری یا عملی مشی (ینی میفایه فرد در زمینهب

ی اجرای آزمین کسب کرده را آزمینهای پیشرفه: دانش ها و مهارتهایی که فرد تا لحظه -2

شرفه مهارتهای اندازه می ضی، آزمین پی شرفه ریا گیرد)مثل آزمین پایان ترم کالسی، آزمین پی

 فنی و ...(

از یکدیگر م مایز نمید؛ همیشببه یک عامل پیش بینی : این دو نیا را نمی یان به روشببنی تذکر

 ، یادگیریهای تالی یادگیرنده اسه.یادگیری آینده

سی و آمیزش و در ک اب  ثیرندایک و هیگن شنا شیابی در روان  م روف اندازه گیری و ارز

 :گییندمی پرورش در رابطه با تفاوت آزمینهای اس  داد و پیشرفه تحصیلی

ی آزمینهای تیانایی، صببرف نظر از نامی که دارند، تیانایی های ه همهباید به خاطر داشببه ک

گیری  کسی را اندازه« ارثی»یا « ذاتی»تیانیم مس ایماً تیانایی گیرند. ما نمیمیجید فرد را اندازه می

 کنیم. آن چه را که ما می یانیم در فرد اندازه بگیریم تیانایی او برای انجام دادن اعمال در زمان حال

شید اسه. بنابراین تمایز بین آزمینهای اس  داد و پیشرفه تحصیلی به تصد و منظیری مربیط می

گیرند، نه به ماهیه یا مح یای که ن ایج آزمین برای آن تصبببد و منظیر میرد اسببب فاده ترار می

 آزمین.

س  داد باشد و همین آزمین در میت یه  شید و برای بحث ا یک آزمین ممکن اسه طراحی 

گر برای پیشرفه تحصیلی به کار رود. پم تصد و منظیر ما از آزمین مهم اسه نه آن ماهیه یا دی
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 ایم.مح یایی که ما مد نظر داش ه

 آزمونهای عاطفی:

سنجد و بیش ر به امیر مشاوره و حل مسائل روانی آزمینهای عاطفی ویژگی های عاطفی و شیصی ی افراد را می

ی آزمینها ،به این آزمینها نند)ممکن اسببه م لمان نیز از این آزمین اسبب فاده کنند(.کو تربی ی و حرفه ای کمک می

 دهد. نیعی نیز گف ه میشید زیرا رف ار نیعی فرد را مد نظر ترار می

س ه می س ند و در آنها از فرد خیا ض یه ف لی فرد ه صیفی دتیق از و س یابی به تی صدد د شید این آزمینها در 

خیاهیم عالته اش را در میرد درس مثال از فرد می بروز دهد، نه حداکثر تیانایی خید را. وضببب یه طای ی خید را

سه را بیان  ش ه ا ساه به درس علیم تجربی دا سنجیم. در واتع میییاهیم آن حاله طای ی را که فرد ن علیم تجربی ب

 دهد؟لیم انجام میبه درس علیم عالته دارد و ف الی هایی در راس ای درس ع بیش ر اوتاتکند. آیا 

)چین به روحیات و حاالت روانی فرد ی آزمینهای شبببناخ ی عینی و دتیق نیسببب ندآزمینهای عاطفی به اندازه

، بسیاری از ابزارهای اندازه گیری عاطفی دارای ویژگیهای خیب از جمله نآیکِ؛ اما با وجی این، به تیل ارتااط دارد(

 ن ابزارها برای اندازه گیری شیصیه و سایر ویژگی های عاطفی اس فاده کرد.تیان از ایروایی و پایایی هس ند و می

 انیاا آزمینهای عاطفی:

باشببد از جمله: هیش، : از شببیصببیه ت اریف گیناگین شببده و شببامل اب اد می لفی میآزمون شننیتننیت

ر رهای فرد دپیشببرفه، تد و تامه، وضببع سببالم ی، کیفیه صببدا، وضببع ظاهر و ... . شببیصببیه مجمیعه ای از رف ا

 -1میت یببه هببای اج مبباعی اسببببه)ایاببل(. م غیرهببای عمببده میرد انببدازه گیری در آزمینهببای شبببیصبببیببه:

 (characterمنش) -0( adjustmentسازگاری) -3( temperamentمزاج) -2  (motivationانگیزش)

 ابزارهای اندازه گیری شیصیه:

ساه به خید-1 شیصی ن شیصی: نظر  شنامه گزارش  س س پر شیصی ی ای وجید دارد که )مثال ت ی رگه 5ه 

سه نئیشیصی ی را بررسی میکند که به آن  گییند که ب د از اینکه فرد جمالتی را در پرسشنامه در میرد خیدش  ت

گیییم این فرد درون گرا اسببه یا برون گرا، وجدان دارد یا ندارد و اب اد عالمه زد بر اسبباس فرمیلهای خاصببی می

 دیگر(.
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 جام ه سنجی: نظر افراد دیگر نساه به فردپرسشنامه -2

)هزینه بر و زمان بر و دتیا ر. مثال اگر بییاهیم میزان فنین مشببباهده ای: مشببباهده رف ار فرد در یک میت یه-3

 .پایاندی نظم را در دانش آمیزان بسنجیم، حضیر و غیاب و تأخیرهای دانش آمیز باید میرد مشاهده ترار گیرد(

سه ابزار ا سه میاگر هر  س فاده ترار گیرد ن ایج به ری به د صیه میرد ا شی شآید. ندازه گیری   ر ابزارهای بی

 هس ند.  2و  1شیصی ی از نیا 

 انیاا آزمینهای شیصیه:

صاویر ماهم )مثل لکه های نا منظم جیهر( و بررسی هر ترار دادن آزمیدنی در میت یه های ماهم مانند ارائه ی ت

 کند.اهده میچه فرد در این تصاویر مش

 ی رف ار انیاا آزمینهای شیصیه شامل:حال بر اساس روش مطال ه

: ارائه محرکها به صببیرت سببازمان یاف ه و غیر تابل ت ایر پذیریهای می لف، مانند سببیال و تک ت ایر)عینی(-1

 پرسش و شکل م لیم.

سازما ت ایر پذیر)فرافکن(:-2 صیرت  س ند که در آنها محرکها به  سیر و ت ایر ن نیاف ه و با تابلیه تابزارهایی ه ف

شیند. این آزمینها غالاا یک میت یه ماهم مانند یک لکه جیهر م فاوتی از سیی آزمین شیندگان می لف، ارائه می

شیند و از او خیاس ه یا تصاویر تابل تفسیر و یا داس انهای دارای تابلیه برداش های م فاوت هس ند که به فرد داده می

 سیر خید را بگیید یا هر چه در آنها میایند و یا برایش مهم اسه بیان کند.می شید تف

س ند، لکن این آزمینها و نگرش آزمون عالیق شیصیه ه شابه ویژگی های  : به طیر کلی عالته و نگرش م

 به خاطر اهمیه در مشاوره شغلی و تربی ی از آزمینهای شیصیه جدا شده اند.

 رش:شااه های آزمینهای عالته و نگ

شاره می-1 ش نهای فرد ا سه ندا ش ن ها و دو سه دا هر دو به ان یاب فرد -2کند. هم عالته و هم نگرش به دو

هر دو شامل احساس های شیصی نساه به امیر  -3های اج ماعی و یا گروهها ارتااط دارند. ی ف الی ها و نهاددرباره

 هس ند.
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 تفاوتهای آزمینهای عالته و نگرش:

ساه به ف الی هایی که می آزمینهای عالته ساس فرد را ن ش ه)مثال من به فالسنجدتیاند ان یاب کند میاح ی ن ر

سنجدورزشی عالته مندم( شیاف را می  ساه به نهادها، گروهها یا مفاهیم و ا رش )نگ. آزمینهای نگرش احساس فرد ن

 .)مهرنز و لهمان(فرد نساه به فالن تیمیه و فالن نهاد اج ماعی(

ی نگرش اسه. در پرسشنامه عالیق م میال اندازه گیری این دو گروه م میال پرسشنامه عالیق و پرسشنامهابزار 

 م میال حاوی گییه هایی ،ی نگرش سببنجشببید و پرسببشببنامهجمله هایی درباره مشبباغل یا ف الی های می لف داده می

 هس ند.ی نهادهای اج ماعی، گروههای تیمی و نژادی یا مفاهیم می لف درباره

 دسته ب)دی آزمونها با توجه به چگونگی تهیه آنها:

تیسببط سببازمانها و نهادهای آمیزشببی برای ارزیابی و  هنجار شببده(: -آزمینهای میزان شببده)اسبب اندارد شببده-1

شید)مثال بررسی دانشِ دانش آمیزان در کل کشیر در درس علیم سنجش و پیشرفه گروههای بزرگ اس فاده می

 تجربی(.

: آزمینهایی که م لم، مثال برای سببنجش و ارزیابی پیشببرفه تحصببیلی دانش آمیزان نهای م لم سبباخ هآزمی-2

 گیرد.کالس خید می

 اس اندارد بیدن یا میزان بیدن آزمین)کران باخ(:

ی تجهیزات و میاد و تیاعد نمره گذاری تا آن به این صببیرت اسببه که شببییه های اجراف، شببییه های مشبباهده

 شده اند که تا حد امکان در شرایط و زمانهای می لف ن ایج یکسان به دسه آید. اندازه تثایه

 تفاوت آزمونهای استاندارد شده و معلم ساخته:

آزمینهای میزان شببده به زمان و تیصبب  بیشبب ری نیاز دارند، چین برای گروههای زیاد و زمانهای می لف -1

سه، و هزینه ش ری میا سازی تهیه طلاد و م میال تیی تیصصی بی سط م یصصان و مؤسسات تیصصی آزمین 

سی و مهارتها نمینه گیری میمی شی اجرا میشیند. مح یای در سیال ها تجزیه و تحلیل شیند، آزمین آزمای شید، 

 شید.شیند و تیسط م یصصان نیش ه و ویرایش میمی

فاده در منا-2 میزان مناطق گیناگین تهیه و دانش آطق می لف از آنجا که آزمینهای میزان شبببده برای اسببب 
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 .شیند، هدفهای آمیزشی مناطق می لف را باید در این آزمینها منظیر کردمی

ا ا افراد یا گروههای دیگر یآزمینهای میزان شبببده باید هنجاریابی شبببیند تا ب یان یک فرد یا یک گروه را ب-3

حالی که آزمینهای م لم سببباخ ه چنین های می لف عملکرد یک فرد را با گروههای دیگر ماایسبببه کرد، در جناه

 نیازی ندارند.

 موارد استفاده از آزمونهای میزان شده و معلم ساخته:

 آزمینهای م لم ساخ هتصمیمات آمیزشی مربیط به کم و کیف جریان آمیزشیه -1

 آزمینهای م لم ساخ هتصمیمات مربیط به ارتاای دانش آمیزان و دانشجییانه -2

 آزمینهای میزان شدهتصمیمات مربیط به مشاوره و راهنماییه -3

 آزمینهای میزان شدهتصمیمات بر مانای ماایسه افراد و گروههاه -0

 آزمینهای میزان شدهتصمیمات مربیط به برنامه ریزی درسیه -5

 آزمینهای میزان شدهتصمیمات در میرد ارزشیابی از میزان میفایه مدارس می لفه -1

 ی روشهای اندازه گیری با توجه به نوع سوال)ماده یا گویه( و تتحیح آن:دسته ب)د

ه دو اسه ک  های م لیم)ی نی جیاب آنادر واضح و مشیپاسخ گزین)عینی(: ان یاب پاسخ از میان پاسخ-1

 برای سطیس پایین شناخ ی به کار ای(.ی صحیح وحدت نظر دارند مثل سیاالت چهار گزینهمصحح در میرد گزینه

 رود و عمق یادگیری را نمیسنجند.می

ساخ ن و ارائه-2 ساز)غیر عینی(:  سخ  سهپا شینده)ان یابی نی سط آزمین  سخ تی شریح -ی پا ی یا آزمینهای ت

 خیرد. شید و سطیس باالی شناخ ی محک میبرای سنجش عملکرد پیچیده از آنها اس فاده می (.انشایی

 وضوع ارزشیابی:دسته ب)دی ارزشیابی آموزشی با توجه به م

 ارزشیابی از دانشجییان و دانش آمیزان-1

 ارزشیابی از برنامه های درسی و میاد آمیزشی-2
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 ارزشیابی از پرو ه ها و برنامه های آمیزشی ویژه)نی آورانه(-3

 ارزشیابی از آمیزشگاه-0

 ارزشیابی از کارکنان آمیزشگاه -5

 مورد استفاده: دسته ب)دی ارزشیابی های آموزشی با توجه به مالک

 (:criterion-referenced evaluationارزشیابی وابس ه به مالک)-1

شبببید و عملکرد یادگیرنده با تیجه به آن مالک میرد داوری ترار م یار یا مالک ارزشبببیابی از پیش ت یین می

الی طرس یسه سیمثال یک آزمین ب -)و هرکم به این اهداف رسید میگیییم فرد به این اهداف رسیده اسهگیردمی

یا  12تیاند نمرات باالتر از میشبببید و هر دانش آمیزی به این سبببیاالت پاسبببخ داد و به م یار و مالک ما که مثال می

سه( سید، تایل ا سه . تیزیع کجی منفیچهارده یا هر عدد دیگری ر )ی نی اکثراً این دانش آمیزان به این مهارت د

 .هاییمانند ام حانات ن ی ن یانس ه اند در آزمین میفایه کسب کنند(در کجی مثاه افراد زیاد -پیدا کرده اند

 (:norm-referenced evaluationارزشیابی وابس ه به هنجار)-2

 ،یاس با یکدیگر)تکنیمبه نیعی مالک نسای وابس ه اسه و افراد را با یکدیگر )و یا با هنجار گروهی( ماایسه می

ما نمی یان وضبب ی ی دارد، ان چه ت یین نمید که فرد نسبباه به دیگراتیان می. اسبباس ارزشببیابی وابسبب ه بهنجار اسببه(

ت یین کرد فرد نسببباه به هدفهای آمیزشبببی و یا مح یای آمیزش چه جایگاهی دارد. تیزیع بهنجار مانند کنکیر 

نفر از  01د و شینفر ظرفیه دارد. نمرات افراد با هم ماایسه می 01ی پزشکی شیراز )مثال میگیییم دانشکدهسراسری

 شیند(.اند برای این دانشکده ان یاب میکسانی که نمرات به ری را کسب کرده

 دسته ب)دی ارزشیابی های آموزشی با توجه به زمان و هدف استفاده از ارزشیابی:

 د. این خیاهد درسببی را شببروا بکنشببید و میوت ی وارد کالس میی نی م لم  :س)   آغازین

ذر اسه. تال از اینکه درس جذر را به دانش آمیز یاد دهید باید جمع، تفریق، تاسیم درس فرضاً در میرد ج

ه آییم یکسری سیاالت از مااحث پایبرای این کار می و ضرب را بلد باشد. این پیش نیاز درس جدید اسه.

اید شبب کنیم، اما این پایان کار نیسببه بلکه به ر اسببه چند سببیال هم از درس جدید داده شببید کهطرس می

 دانش آمیز پیش نیازها را بلد باشد و ماداری از درس جدید را هم بداند.
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 سنجش رف ارهای ورودی:-1

م. شاید دانش آمیزان جذر یک رتمی را بلد بیدند یی نی از کجا درس را شروا بکن آزمین جایایی:-2

یا نه مثال اینها جمع و تفریق م. یرتمی شروا کن 2ولی دو رتمی بلد نیس ند، پم کار تدریم را باید از جذر 

 و ضرب را بلدند ولی در تاسیم مشکل دارند، باید برگردیم و درس را از تاسیم شروا کنیم.

 ی نی م لم در حین انجام ف الیه تدریم از دانش آمیزان سنجش به عمل آورد  :س)   تکوی)ی

اند یا نه و اگر یاد نگرف ه بیدند  و برای فهم این مطلب اسبببه که آیا دانش آمیزا ن این درس را یاد گرف ه

 باید برگردیم و ترمیم های الزم را انجام بدهیم.

 شببید. این م میال این ارزشببیابی با ارزشببیابی آغازین اشبب ااه گرف ه می :ارزشننیابی تشننییتننی

سه. م لم در حین تدریم م یجه می ض ف دانش آمیزان ا شیی  نااط  شیابی برای ت  شید که دانشارز

 تشببیی  مشببکالتی رو به رو هسبب ند، مثال تمرکز ندارند یا یک جای کار ایراد دارد. یضبب فهاآمیزان با 

 .ی درمانی مناسبتدریم و داش ن نسیه

 :شیابی تراکمی شیابی که در آخر اتفاق می ارز سه و میارز صاف د و در پایان کار ه میم خیاهیم ت

 مثل ام حانات پایانی و سراسری. ،گیری کنیم

 زشیابی های آموزشی با توجه به ارزشیابان:دسته ب)دی ار

 تیسببط افراد درون برنامه)کاکنان و دسببه اندرکاران( تهیه و اجرا ارزشننیابی درونی :

 شید)مثل ام حانات درون مدرسه(.می

 تیسط فردی که از بیرون برای ارزشیابی گمارده شده اسه و مشابه ارزشیابی بیرونی :

شیابی تراکمی برای داوری دربار شی، برنامههارز شهای آمیز ای هی کیفیه یا ارزش میاد آمیزش، رو

زارتیانه آمیزش و پرورش از دانش های آمیزشی یا نظامهای آمیزشی اسه)مثال خید ودرسی، برنامه

 میزان ارزشیابی میکند(.آ

 سایر دس ه بندی های ارزشیابی آمیزشی:

 آزمین هیشبببی وکسبببلر( مثل -)برای هر فرد جداگانهبر اسببباس اجرا: آزمینهای فردی ،

 )آزمین هیشی ریین(گروهی
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 تیاند به سیاالت )در زمان محدود و م ین هر اندازه که میبر اساس هدف: آزمین سرعه

در زمان نا محدود )، آزمین تدرتپاسخ دهد. در واتع این آزمینها آزمینهای دته و تیجه هس ند(

این آزمینها از آسان به مشکل تنظیم  -کنیمخیاهیم عمق دانش وی را ارزیابی گیید و میپاسخ می

 (شیندمی

 )بر اساس پیشش اهداف)طااه بندی اهداف، در بیشهای ب دی طرس خیاهد شد 

 که  )مثل آزمین هیش اس نفیردبر اساس وابس گی به فرهنگ: آزمینهای وابس ه به فرهنگ

شددر جام ه صی مطرس  شد، آزمینی که -ی خا در آن جام ه گرف ه  یا اگر جام ه ای درون گرا با

بیشبب ر آزمینهای شببیصببیه و هیش نیز وابسبب ه به  -خیردی برون گرا نمیمی شببید به درد جام ه

سه( س ه به فرهنگفرهنگ ا اند آزمینهایی را طراحی کنند )عده ای نیز تالش کرده، آزمینهای ناب

 (یری هیشکه وابس ه به فرهنگ نااشد مثل آزمین نابس ه به فرهنگ کَ ل برای اندازه گ

 کاغذی، آزمین عملی -بر اساس ف الی های آزمیدنی: آزمین شفاهی، آزمین مداد 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ی چهارمجلسه

 

صیل و سه و ا شیابی همیاره یکسان ا سی کار هیچ تغییر نمیکند. مالکهایی که ما در نظر  فرایند ارز سا مراحل ا

ید در ارزیابی تأثیری شببگیریم نیز در فرایند ارزیابی تأثیری ندارد. نیا تصببمیماتی که ب د از ارزیابی نیز گرف ه میمی

 ندارد.

 مراحل اصلی ارزشیابی:

ه که باید اتفاق بیف د. مثال اگر بییاهیم ب کنیم راجع به آن چیزیما در این مرحله فکر می ی طراحی:مرحله-1

م دهیم ، در خیاهیم اتدام علمی انجاکنیم که چه تدارکی برای این سفر باید دیده شید. یا میسفر برویم اب دا فکر می

 کنیم.کنیم و اهداف را مشی  میی اول این اتدام را بازنگری میدرجه

 دهیم.شید. ی نی اتداماتی که برای انجام یک کار انجام میمی در این مرحله کار اجرا ی فرایندی:مرحله-2

ی خروجی و تیلید اسببه. در این ی نهایی و مرحلهتسببمه آخر کار اسببه، که مرحله ای:ی فراوردهمرحله-3
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 آید.حصل فرایندی که انجام شده به دسه می، مامرحله

 ی طراحی:مرحله

 اجرای برنامه، پرو ه و غیره: پیش از اجرای آمیزش، تال از زمان اجرا

 نیا تصمیمات:

گیییم که چه ن ایجی ترار اسه حاصل شید. در حایاه به ن ایجی که ترار اسه به دسه آیند. در این جا می-1

کنیم. ن ایجی که ترار اسببه به دسببه آید باید لیسببه شببید. مثال برای دانش پیامدها و ن ایج و دسبب اوردها فکر می

ی دیدن کنیم. اهداف این اردو به ترار زیر اسببه: کنیم که مثال از یک میزه تاریخ طای آمیزان یک اردو طراحی می

میزان با انیاا و دس ه بندی جانیران ی در کل دنیا آشنا شیند. ب(دانش آهای حیات طای با دوره دانش آمیزان-الف

 آشنا شیند و ... .

اید انجام ب برای دسببب یابی به ن ایجی که در باال گف ه شبببد چه اتدامات و امیری اعمالی که باید انجام شبببیند.-2

 ها که باید انجام شید نیز باید لیسه شید.شید. این ف الیه

 ف الیه عمده داریم: 1ی طراحی ما در مرحله

ی جمع آوری سیابق اطالعاتی و برآورد و ت یین میانع میجید، مثال برای ارزشیابی برنامه :تحلیل موقعیت-1

یان رویکردهای ارزشیابی مفید و همچنین ابزارهای میرد آمیزشی، مرور پژوهشهای مربیط به آن ضروری اسه تا ب 

نیاز را ان یاب کرد.)مثال: ت دادی از م لمان درس مطال ات اج ماعی جمع شده اند و میییاهند کاری در سطح یک 

شان  سئیلی  سه که مطال ات اج ماعی تا چه حد تأثیر بر نگرش افراد در میرد م س ان انجام دهند. کار آنها این ا شهر

در جام ه داشببب ه اسبببه، ی نی تغییر رف ار دانش آمیزان در مسبببئیلیه های اج ماعی خید. حال چگینه باید در این 

میضبببیا میت یه را تحلیل کرد. در این زمینه باید یکسبببری اطالعات را جمع آوری کنیم. این اطالعات به میانع 

دی جمع آوری کرد که  در این زمینه کار انجام میجید بر سبببر راه ما کمک خیاهد کرد. اطالعات را می یان از افرا

 ( میت یه اسه. داده اند یا به مااالت و پژوهشها مراج ه کنیم. گام اول در مراحل ارزشیابی تحلیل صحیح

زان دهند و نهای ا در ارزشببیابی میهدف به ف الی های ب دی ارزشببیابی جهه می :تعیین و توصننیف هدفها-2

سنجش می سه که ما برنامه ریزی میکنیم به آن برسیم. هدفها به ف الی های ما شتحاق این هدفها  ید. هدف ناطه ای ا

 شید.شید. اهداف به کلی و جزئی تاسیم میدهند. و اتدامات ما م ناسب با هدف انجام میجهه می
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 .اهداف کلی: غایه ها، مثال: ارتاای سطح م لیمات ریاضی دانش آمیزان و این اهداف ان زاعی هس ند

شی م میال با این اهداف جزئی: یا دتیق که م میال هدف نامیده می شیابی آمیز س ند و در ارز شیند که عینی ه

 :  شیندی کلی تاسیم میاهداف سر و کار داریم. مثال: اعداد دورتمی را با هم جمع کند. اهداف جزئی به دو دس ه

امه: مثل دوره های ضببمن آمیزش، اردوها و الف( هدفهای فرایندی که کیشببشببها و اتدامات ضببمن اجرای برن

 سازو کار انجام این ف الی ها

 ها و ن ایج میرد ان ظار کیشش ها و اتداماتای که بازدهب( هدفهای فراورده

ی ارزشبببیابی ما بگنجد مرتاط اسبببه و هر چه ربط داشببب ن)هر چه در حیطه-1ویژگی های اهداف آمیزشبببی: 

بیشی از  ،نکنیم. ارتااط داش یشی از برنامه ای باشد که ما برای آن تالش مینگنجد مرتاط نیسه ی نی این هدف ب

اگر اهداف اندازه پذیر باشبببند میزان پیشبببرفه و تحاق مشبببی  اندازه پذیر بیدن) -2روایی یک میت یه اسبببه( 

ی نی واریانم )هدف پیش پا اف اده نااشببد مهم بیدن -3( شببید و این بسببیار مهم اسببه برای برنامه ریزیهای ب دیمی

 زیادی را از یک م غیر پیش بینی بکند(

رف ارهای ورودی به پیشبببنیازهایی که یادگیرنده پیش از  :توصننیف پی  نیازها یا رفتارهای ورودی-3

شروا به یادگیری هدفهای تازه باید آنها را کسب کرده باشد، و لذا به آمادگی فرد برای یادگیری هدفهای آمیزشی 

کسی که در کالس روانشناسی تربی ی حاضر میشید، پیش نیازش این اسه که روانشناسی عمیمی را  اشاره دارد. مثال

 از تال پاس کرده باشد و با مفاهیم اولیه آشنا باشد و با آمادگی وارد کالس شده باشد.

 ،اگر وسببایل یا ابزارها مانند آزمینهای پیشببرفه :انتیاب و تولید وسننایل یا ابزارهای اندازه گیری-0

شاهده سنج، فرمهای ثاه م سا رین آنها نگرش  سی و ان یاب منا شند، باید به برر صاحاه و ... میجید با ای، آزمین، م

اتدام کرد و اگر نه باید آنها را تهیه کرد، که این امر به تیصببب ، دته، و صبببالحیه نیاز دارد و در برنامه های 

د نظر )اگر ابزار مناسب نداش ه باشیم نمی یانیم به اهداف میرسرنیشه ساز ارزشیابی، باید آن را به م یصصین سپرد. 

ان یاب ابزار بسب گی به اهداف و به یادگیرندگان ما دارد. هر طرحی نیاز به ابزار خام خیدش را  -دسبه پیدا بکنیم

 آید(دارد. اطالعات میرد نیاز ما از دل همین ابزار به دسه می

ستراتژی ها-5 ر ف الیه یا تدبیری که به منظیر کمک به تحاق هدفهای برنامه به ه : توصیف راهبردها یا ا

: میضیا مثال کار میرود را راهارد یا اس راتژی گییند. شامل اس راتژی های آمیزشی و اس راتژی های برنامه درسی.

ضی:چند جمله شیی  مفاهیم یک جمله ای، دو جمله ای و چند جمله ای، ت ای ها در درس ریا  یین با هدف های ت
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 شید. برخی از تصمیمات اس راتژیک برای تدریم این درس اینها هس ند:درجه آنها و جمع کردن آنها تدریم می

  تیالی ارائه میضبببیعات ی نی اول یک جمله ای، ب د دو جمله ای و ب د چند جمله ای و ب د ت یین

 درجه و در آخر جمع کردن آنها 

 ک از یک جمله ای، دو جمله ای و چند جمله ای یکسری تیالی ارائه مفاهیم و روشها: در دل هر ی

 مفاهیم نهف ه اسه که باید به صیرت م یالی پشه سر هم تدریم شید.

 )روش ت یین تیالی ارائه هدفهای درس)تحلیل تکلیف و سلسله مراتب هدفهای آمیزشی 

 مرور و بازنگری و تمرین و بازخیرد 

 فای ناش، در هدفهای خامدس ه بندی یادگیرندگان و روشهایی مانند ای 

 :انتیاب طرح پژوهشی در صورت ان ام پژوه  ارزشیابی -1

س ی از  :تدارک برنامه زمان ب)دی-1 شرفه کار و در بر گیرنده ی فهر با برآورد واتع بینانه ای از جریان پی

شروا و خاتمه هر یک از ف الی ها با لح شنهادی و زمان  صلی مربیط به اتدامات پی زمان  اظ کردن ماداریف الی های ا

 اضافی و تاریخ آخرین اتدام تدری جلیتر از میعد رسمی. 

 )فهرسه ف ال ها در سمه راسه کاغذ و زمان انجام تمامی پرو ه در باالی صفحه(چارتی گانهپیشنهاد: روش 

. باید ف الیه به هی نی براورد واتع بینانه از پیشرفه کار داش ه باشیم. هر ف الی ی از خرده ف الیه تشکیل شده اس

 هد.داجزائش خرد شید و بگیییم هر ف الیه چادر زمان میارد و از کی تا کجا. این برنامه ریزی به ما جهه می

 ی فرای)دی یا اجرایی:مرحله

 نیا تصمیمات:

نجام اآیند؟ ی نی در چه مرحله ای هس یم و چه ف الی هایی به چه میزانی مراحل طرس ریزی شده به اجرا در می-1

 شده و کدام باتی مانده اسه. آیا به میتع و مطابق با اهداف و اس انداردها انجام شده اند یا نه؟

چه تغییراتی باید داده شیند تا پیشرفه الزم به دسه آید؟ چه تدابیری را باید اندیشید که فرایند مسیر و زمان -2

 اصلی خید را به میتع به اتمام برساند.

ارزشببیابی تکیینی بسببیار حیاتی اسببه. چین ارزشببیابی تکیینی به ما میگیید که در کجای کار در این مرحله 

ه تال از مرحله فرایندی باید پیش آزمین را انجام داده باشیم ک هس یم. ارزشیابی تکیینی اساس مرحله فرایندی اسه.
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دسه آمده را وارسی و مرور کنیم که مشی  کنیم دانش آمیزان در چه سطحی ترار دارند. ب د از آن باید ن ایج به 

سطحی که دانش آمیزان ترار می س ند. بنا به  سطحی ه سب را اتیاذ کنیم. و نیز در در چه  س راتژی منا گیرند، باید ا

شید تا بدانیم این  سنجیده  شیم. دانش آمیز حین ف الیه باید  ش ه با س راتژی را دا حین ف الیه اثر بیشی راهاردها و ا

حد اثر بیش اسبببه. اجرای آزمینها، بازخیرد ها و تاییه تدارک شبببده برای هر یادگیرنده و جمع  راهارد تا چه

آوری داده های دوره ای در این مرحله انجام میشید. تصمیم گیری درباره پیشرفه فردی یا گروهی دانش آمیزان با 

 تیجه به نیا ارزشیابی نیز در این مرحله انجام میشید.

 یا تولیدی: ایی فراوردهمرحله

 پم از اجرای پرو ه اسه. نیا تصمیمات این مرحله:

 اثر بیشی کلی آمیزش، پرو ه، برنامه و غیره. که آیا ف الیه به طیر کلی اثر بیش بیده یا خیر؟-1

اتدامات آتی: بر اسببباس برنامه ای که اجرا کردیم باید بگیییم دانش آمیزان ما در چه سبببطحی هسببب ند و -2

 اساس این بر ارزیابی هایی اسه که انجام داده ایم. ی ما چه خیاهد بید.ی آیندهبرنامه

تصمیماتی که در این مرحله گرف ه میشید ما نی بر ارزشیابی تراکمی اسه. این ارزشیابی در مرحله فراورده ای 

 زند.اسه. ن ایج ارزشیابی ما تصمیمات آتی را رتم می

 در این مرحله:

 مربیط به هدفها مانند اجرای پم آزمین جمع آوری و تنظیم داده های 

  جمع آوری و تنظیم داده های مربیط به بازده های پیش بینی نشببده. ارزشببیابی تراکمی باید طیری

ی از اهداف ممکن اسببه در حین اجرای برنامه به باشببد که هدفهایی که مد نظر نایده را نیز بسببنجد. یکسببر

 ام دارد که اهدافی که مد نظر ما نایده اسه را نیز میسنجد.ن هدف آزاد ،مده باشد. این ارزشیابیوجید آ

  تحلیل و تفسیر داده های می لف 

  تهیه گزارش شامل هدفها، روش ها و بازده های ف الیه های ارزشیابی 

 سه راه اس فاده از ن ایج مرحله فراورده ای:

 برنامه(تدارک بازخیرد برای هر ذینفع)مانند فراگیران، مدرسان و مجریان  -1

 بازخیرد برای تصمیم گیرندگان خارجی)مانند والدین، مدیران و منابع مالی( -2

 ارائه اطالعات به سایر گروهها)مانند مشاوران و پژوهشگران( -3
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 فعالیتهای ارزشیابی آموزشی:

این  شت یین، ان یاب، پاالیش یا تغییر غای های برنامه و هدفهای ارزشیابی)گاهی اوتات یک ارزشیابی ن یجه ا-1

 اسه که باید هدف تغییر پیدا کند(

 مشی  کردن اس انداردها/هدفها-2

 ی طرس ارزشیابی مناسب)علمی و تاعده مند.(تهیه-3

 ان یاب یا تیلید روشهای جمع آوری داده ها-0

 جمع آوری داده های مناسب-5

 پردازش، خالصه کردن و تحلیل داده ها-1

 ماایسه داده ها با اس انداردها-1

 گزارش و بازخیرد دادن از ن ایج-1

 سید/ اثر بیشی-هزینه-9

 تهیه طرح ارزشیابی پیشرفت تحتیلی:

 ی نی تهیه این طرس چه اصیل و تیاعدی دارد و چگینه باید به کار گف ه شید.

 سببنجش عملکرد یادگیرندگان)ی نی با اسبب فاده از روشببهای  :ارزشببیابی پیشببرفه تحصببیلی ت ریف

ی ن ایج حاصبببل با هدفهای در میرد یک دانش آمیز به دسبببه بیاوریم( و ماایسبببهاطالعاتی را  ،می لف

آمیزشی از پیش ت یین شده به منظیر تصمیم گیری در این باره که آیا ف الی های آمیزشی م لم و کیششهای 

 اند و به چه میزانی.یادگیری دانش آمیزان به ن ایج مطلیب انجامیده

 دو اتدام اساسی ضروری اسه:  پم در ارزشیابی پیشرفه تحصیلی

 سنجش  یا اندازه گیری عملکرد یادگیرندگان-2ت یین هدفهای آمیزشی -1

 هدفهای کلی و هدفهای دقیق)هدف دقیق م)شعب از هدف کلی است(:

شی یک  هدفهای کلی یا غای ها صد و منظیر از ایجاد و اداره دوره های آمیز س ند کلی و آرمانی که ت بیاناتی ه
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 یین ی برنامه ریزان در سطح وزارت تجام ه)مانند دبس ان، دبیرس ان، دانشگاه و ...( را نشان میدهند و م میال به وسیله

 مثل تربیه دانش آمیز خالق و م  هد که اهداف کلی هس ند. شیند.می

ی با  یصصان آمیزششیند، غالاا مربیان و مرا که هدفهای آمیزشی یا هدفهای یادگیری نامیده می هدفهای دتیق

کنند و منظیر و ماصببیدی هسبب ند که م لم از تیجه به غای های کلی و با اسبب فاده از مح یای برنامه درسببی تهیه می

آمیزش خید و یادگیرنده از یادگیری خید دارد. در ارزشبببیابی آمیزشبببی نیز عملکرد یادگیرندگان با تیجه به این 

 یند.آتضاوت درباره تیفیق م لمان و یادگیرندگان به حساب می شیند و مالکاهداف دتیق آمیزشی سنجش می

 استانداردهای تحتیلی و نشانگر:

اسبب انداردها یک فهرسببه، تیصببیف یا بازنمایی از کیفیه یا ویژگی هایی اسببه که یک شببیف باید داشبب ه 

س اندا شه ا شد که اگر آنها را دا ش ه با سری ویژگی ها و کیفیه ها دا صیل باید یک شد)تح سه و ابا س اندارد رد ا

 حداتل مطلیب میرد نظر اسه(.

کنند چه چیزی باید آمیزش داده شید و دانش آمیزان چه اس انداردهای تحصیلی بیاناتی هس ند که مشی  می

 اس انداردها جهه دهنده اند و برای ارزیابی ها به سراغ اس انداردها میرویم. چیزی باید یاد بگیرند.

شیند و برای آنها یک یا چند نشانگر)اگر بییاهیم اس اندارد عینی و صیرت کلی بیان می اس انداردها م میال به

 شید تا آمیزش پذیر و سنجش پذیر شیند.ملمیس باشد باید نشانگرهای اس اندارد به کار برود( نیش ه می

 اس انداردها به اهداف کلی و غایی و نشانگرها به هدفهای دتیق نزدیک هس ند.

دانش آمیزان بر  -دهند)اسببب اندارد(میرد اسببب فاده ترار می 1آمیزان فرایند خیاندن را به طیر میثر مثال: دانش

 ر(.کند)نشانگکنند که آن م ن درباره چه چیزی صحاه میاساس عنیان و شکلهای یک م ن، پیش بینی می

 طبقه ب)دی اهداف آموزشی:

 شید.تاسیم می حرک ی -روانیو  طفیعا، شناخ یی م روف ترین این طااه بندیها به سه حیزه

پای  حرک ی با دسه و -ی شناخ ی با فکر انسان سر و کار دارد. حیزه عاطفی با تلب انسان و حیزه روانیحیزه

 انسان سر و کار دارد.

                                                             
 چه درباره م ن آن که کنندمی بینی . این میثر بیدن چه نشببانه هایی دارد؟ اینکه دانش آمیزان با تیجه به عناوین و اشببکال م ن، پیش1

 کند.می صحاه چیزی
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 حیطه شناخ ی:

شه و ذهن با که هاییجریان به شناخ ی یحیزه هایهدف به طیر . شیدمی مربیط دارد، سروکار آدمی یاندی

فالن چیز  مثال وت ی میگیییم شید.کلی یادگیری به مح یای مطالب و کسب شناخه و م رفه درباره آنها مربیط می

 کنیم.را ت ریف کنید یا نام بارید و یا تیضیح دهید، آنچه در ذهن ما ذخیره شده بازگی می

سی و ی شناخ ی به مهارتهای ذهنی از تایل بازشنا صل از آمیزش  ادآوری، فهمیدن، کاربرد آمیخ ه ها، ن ایج حا

 شید.)طااه بندی بلیم و همکاران(تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزشیابی من هی می

 کند.سلسله مراتب آمیخ نیهای حیطه شناخ ی از روند آسان به مشکل پیروی می

 غالبحیطه شبببناخ ی مهم ترین حیزه یادگیری اسبببه، چین اکثریه ف ال های تحصبببیلی آمیزشبببگاهها و 

   شیند.میضیعات درسی و هدفهای آمیزشی به این حیزه مربیط می

طااات حیطه شناخ ی بر اساس سلسله مراتب تنظیم شده و هر طااه از آنها مس لزم مهارتها و تیانایی های طااات 

 پایین تر اسه:

 ارزشیابی     

 ترکیب ترکیب    

 تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل   

 کاربرد کاربرد کاربرد کاربرد  

 درک و فهم درک و فهم درک و فهم درک و فهم درک و فهم 

 دانش دانش دانش دانش دانش دانش

سه. آنچه از دانش آمیزان ان ظار میرود سطح پایه ا شیابی  ،دانش  سطح کاربرد، تحلیل، ترکیب و ارز ش ر در  بی

 اسه. عمق مطالب در این الیه ها بیش ر اسه.

 دانش:-1

یاد آوری امیر جزئی و کلی، فرایندها و روشببها، الگیها، سبباخ ها، فرمیلها یا میت ی ها. این طااه شببامل حف  و 

اگر یک فرمیل را یادآوری کنیم، یا ترکیای را که تاال خیانده ایم و  نگهداری میضببیعات تاال آمیخ ه شببده اسببه.

 گردد.انش برمیی اینها به سطح دحف  کرده ایم یادآوری کنیم همه

: نام بارید)کیههای بلند ایران را به ترتیب نام بارید(، یادآوری کنید، شببیدف لهایی که در این سببطح اسبب فاده می
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 مشی  کنید)کیههای بلند ایران را روی ناشه مشی  کنید(، ت ریف کنید)میارد زیر را ت ریف کنید(.

میرد اسبب فاده م لم را در سببنجش پیشببرفه تحصببیلی دانش هدف نمینه: یادگیرنده ب یاند انیاا آزمینهای عینی 

 از حف  نام بارد. را آمیزان و دانشجییان 

فهمیدن)درک کردن(: همان درک مطلب اسبببه. فهمیدن یک مرحله باالتر از دانش اسبببه، زیرا در طااه -2

س ه می شنیده اسه، بدون تغدانش فاط از یادگیرنده خیا رد، اما در ییر زیاد، به یاد آوشید تا مطالای را که خیانده یا 

طااه فهمیدن، عالوه بر حف  مطالب، باید آنها را بفهمد. عالوه بر یادآوری باید به میضببیا، دامنه و گسبب ره بدهد و 

 بسط دهد و تفسیر کند. اینجا ذهن دانش آمیز ف الیه بیش ری دارد. و شرس

 ف لهای پرکاربرد در این سطح:

 تیضیح دهید. -ترجمه کنید -تفسیر کنید -یدمثال بزن -خالصه بیان کنید

 هدف نمینه:

 یادگیرنده ب یاند با ذکر مثال مفهیم هماس گی مثاه و منفی بین دو م غیر را تیضیح دهد.

شه-3 س فاده از مطالب ان زاعی)اندی س ن(: ا شهای کلی( در میت ی های کاربرد)کارب های کلی، تیاعد اجرایی، رو

صطالس س طیل را به دانش آمیز یاد م می ویژه و عینی. ا ساحه م سه. مثال م سأله ا شی برای این طااه حل م ل آمیز

ساحه یک  س طیل را در میت ی های عینی به کار بارد مثال م ساحه م دادیم. حال اگر این دانش آمیز بیاید و فرمیل م

 ی کاربس ن رسیده اسه.میز را حساب کند، به مرحله

 اس فاده کنید، پیدا کنید، انجام دهید، اجرا کنید، به کار باندید.ف ل های نمینه: نشان دهید ، 

هدف نمینه: یادگیرنده ب یاند با اس فاده از اصیل علم تغذیه که در آمیزشگاه یاد گرف ه اسه یک ر یم غذایی 

 مناسب برای خیدش تهیه کند.

 ایم تدوین کنیم.یرف ه شدهای)م ارف( که پذی چهارم را برای رش همثال: جدول درس امروز ی نی جلسه

 ی آن و یاف ن روابط بین آنها)مثال مراحل حیزه شناخ یتحلیل: شکس ن یک میضیا به اجزای تشکیل دهنده-0

سه آورید. ی نی ، حیطه عاطفی و حیطه ش راک آنها را به د سه کنید. وجیه اف راق و ا ی روانی حرک ی را با هم ماای

ی شبناخ ی هم ارز اسبه(. این طااه شبامل یاف ن عناصبر و ارتااط با کدام حیزه ی روانی حرک یبگیییم کدام حیزه

 ی علمی، یک مااله تحایای اسه.میان عناصر یک کل پیچیده، مانند یک نظریه
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 ف لهای نمینه: اجزا را مشی  کنید، جدا کنید، تفاوتها و مشابهه ها را بیان کنید، تفکیک کنید، نشان دهید.

یه ی تازه. ترکیب همان خالتهم گذاش ن عناصر و اجزاف برای ایجاد یک اثر یا یک فراوردهترکیب: پهلیی -5

سالمی می شیابی از درس م ارف ا سه. مثال ما یک مااله در میرد ارز شی  یا آفرینندگی ا سیم. طرحی برای م نیی

سطح  ید بلیم، ترکیب در آخرینکنیم. در طااه بندی جدشدن میزان پایاندی دانش آمیزان به امیر دینی را پیاده می

 ترار گرف ه شده ی نی ب د از ارزشیابی.

 ف ل های نمینه: طراحی کنید، خلق کنید، ایجاد کنید، ارائه دهید، بنییسید، مرتب کنید.

 هدف نمینه: یادگیرنده ب یاند برای یک میت یه جدید آمیزشی یک طرس درس اب کاری بنییسد.

ی اع اار میضیعات می لف. اصطالس دیگر میرد اس فاده برای این طااه، ربارهارزشیابی: داوری یا تضاوت د-1

ها، شببنیده ها و تفکر ان اادی اسببه. منظیر از تفکر ان اادی این اسببه که دانش آمیز یا دانشببجی یاد بگیرد که گف ه

صرفاً با تیجه به اع اار ظاهری آنها نپذیرد، بلکه پم از تفکر دتیق و تیزبیدیده سها را  سی در س ی نانه و وار  ی یا نادر

آنها تصمیم بگیرد که آنها را بپذیرد یا رد کند. گاهی اوتات در جام ه سینان زیادی را می شنییم و افراد بدون ناد، 

پذیرند. پم دانش آمیز باید ب یاند بر اسببباس ناد درونی و بیرونی آن مطلب را با ذکر دلیل، بپذیرد یا رد آنها را می

 کند. 

شی  کنید، نظر خید را بیان کنید، ف ل  سن و م ایب را م سنجید، محا سه کنید، ب های نمینه: داوری کنید، ماای

 اس دالل کنید.

هدف نمینه: یادگیرنده ب یاند پم از شبببنیدن بیانات یک شبببی  یا خیاندن یک مااله، دالیل غیر منطای و 

 سفسطه آمیز و ن یجه گیریهای نا مربیط آن را مشی  کند.

 گیرد و این آسیب جدی سه.فانه بیش ر اهداف نظام آمیزشی ایران در طااه دانش ترار میم أس

 طبقه ب)دی دو بعدی حوزه ش)اختی:

 در طااه بندی جدید بلیم به طیر کلی دو ب د در نظر گرف ه شده اسه:

 (یف مراج ه شیدکند: دانش روندی، رویه ای و ...)به ک اب دک ر ساجزایی پیدا می ،ب د دانش: این دانش-1

ین شید ب د کاربرد، تحلیل، ارزشیابی و ترکیب. اب د فرایند شناخ ی: این ب د از سطح درک و فهم شروا می-2

 مراحل به حاله ف لیه درآمده اسه و فرد باید تالش بیش ری برای دسه یابی آن داش ه باشد.
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 ی عاطفی:حوزه

 ساس یادگیری های ما در این حیزه اسه. یکی از مهم رین حیزه های آمیزش و پرورش اسه و ا

ی یادگیری تیجه اسبببه ی نی دانش آمیز یک واکنش مثا ی به دریافه کردن)تیجه کردن(: اولین مرحله-1

 چیزی نشان دهد.

دهد و دانش پاسببخ دادن: مثال در میرد درس علیم تجربی، م لم درسببی به نام محیط زیسببه را تیضببیح می-2

 آورد. دری ب د دانش آمیز عکسهایی در میرد محیط زیسه را با خید به سر کالس میهدهد، و هف آمیز گیش می

 به تدریم م لم پاسخ داده اسه. واکنش داوطلاانهاینجا دانش آمیز 

سه اهمیه تائل می در این حیزهارزش گذاری: این دانش آمیز -3 سه را برای محیط زی شید. ی نی محیط زی

 دهد.در زندگی خید در یک اصل مهم ترار می

شها: -0 شه فردی، اح رام به بزرگان و ... سازمان دادن به ارز سه، بهدا شها از تایل محیط زی حال در میان ارز

که میضیا محیط زیسه برایش اولییه اول دهد. با تحلیل این میضیعات به این میرسد یکی را در اولییه ترار می

 را دارد.

دهد و تالیر(: کسببی دوسبب دار محیط زیسببه اسببه، کمپین تشببکیل می -شببیصببیه پذیری)سبباک زندگی-5

 دهد.کارهایی در رابطه با حف  محیط زیسه انجام می

 این حیزه بسیار مهم اسه و لذا باید تیجه دانش آمیز به درس جلب شید.

 تی)طبقه ب)دی سیمپسون(:حرک -ی روانیحوزه

خیاهد رانندگی یاد بگیرد، یا ورزشی مثل فیتاال، اول تیپ را دسه می گیرد، ادراک حسی: مثال کسی می-1

 کند.به زمین و دروازه و محیط نگاه می

 کند.برای اولین بار به تیپ ضربه می زند و تمرین میآمادگی: -2

 کامال میداند که چگینه به تیپ ضربه بزند. پاسخ هدایه شده:-3

 کنیم.به یک حرکه مشی  تسلط پیدا می عادت)مکانیسم(:-0

اگر حرکات مشببی  دیگر را کنار هم ترار دهیم به این مرحله رسببیده ایم. مثال اول  پاسببخ پیچیده آشببکار:-5
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 دریال بزنم ب د پاس بدهم.

  ه شده در میت یه خام.کاربرد آن رف ارهای م یالی یاد گرف انطااق:-1

 حرکاتی که یک ورزشکار حرفه ای انجام میدهد که دیگران نمی یانند انجام دهند. اب کار:-1

 جدول مشیتات درس:

یک آزمین پیشرفه تحصیلی زمانی خیب اسه که سؤالهای آن حاوی نمینه درس ی از هدفها و مح یای درس 

 تمامی هدفهای آمیزشی و همه مح یای برنامه درسی باشد. یباشد. ی نی آزمین به به رین شکل من کم کننده

شد که ما نمی یانیم یک ک اب درسی را به طیر کامل آزمین بگیریم زیرا برای این کار باید  سه اول گف ه  در جل

میز تیان پاسخ گییی به ت داد زیادی از سیاالت را ندارد. پم ما اینکه دانش آ ت داد زیادی سؤال طرس کرد و دیگر

 باید نمینه گیری کنیم از سیاالت و مح یا. 

دو چیز در نمینه گیری بسببیار مهم اسببه. یکی ب د هدف و دیگری ب د مح یا اسببه. جدول مشببیصببات درس 

یک جدول دو ب دی اسببه که در یک ب د هدفها و ب د دیگر مح یا اسببه. محل تالتی اینها سببیاالتی اسببه که ما 

 کنیم.طراحی می

 مشیصات برای میضیعی اسه که ترار اسهی آزمینهای پیشرفه تحصیلی، تهیه جدول همهم رین گام در تهی

آزمین آن تهیه شببید. جدول مشببیصببات یک جدول دو ب دی اسببه با ت دادی ردیف و سبب ین م ناسببب با مح یا و 

 هدفهای آمیزشی درس.

ه درئیس مطالب آورو زیر هر فصبببل  شبببیدفصبببلهای ک اب نیشببب ه می)در ردیف باالی جدول که ب د مح یا

شید، هدفهای نام دارد، اجزای مطالب درسی نیش ه می (شیدمی س ین کنار آن که ب د هدف نامیده می  شیند و در 

 گیرند.آمیزشی ترار می

 چگونگی توزیع سواالت در بیشهای میتلف:

 برای ت یین درصد سیالها باید جیاب سیاالت زیر را ت یین کرد:
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صفحه را به خید اخ صام  31صفحه ک اب  121درس علیم میضیعی به نام سنگها داریم. از در عدد یک: مثال در 

داده و در بیش مثال درخ ان ده صببفحه اخ صببام داده شببده اسببه. پم اهمیه بیش سببنگها بیشبب ر اسببه. آن 

یسه ن میضیعاتی که حجم بیش ر دارند باید وته بیش ر صرف آمیزش آن شید . اما گاهی مطلب چند صفحه بیش ر

 دهد.اما آنادر اب اد و جیانب دارد که وته زیادی را برای آمیزش به خید اخ صام می

س فاده می2عدد ضیعاتی وجید دارد که در یک ماطع زمانی ا سال و : گاها می سالهای  ضیعات  ضی می شید. اما ب 

 شید.جلسات م  دد اس فاده می
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31 

 

 آزمینهای هنجاری-2آزمینهای وابس ه به مالک -1ما دو نیا جدول مشیصات درس داریم: 

آورند. و مثل جدول وابس ه به مالک فصلها و میضیعات ریز را نمیشید تفاوتها: در تسمه مح یا کلیات آورده می

مثال اگر میضببیا جذر گرف ن باشببد دیگر اینکه جذر تا یک رتم اعشببار باشببد یا دورتم یا بیشبب ر مطرس نیسببه بلکه 

 مان جذر گرف ن اسه.عنیان کلی ه
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 جدول ب دی جدول آزمینهای وابس ه به هنجار اسه:

 

 در این جدول سطیس یادگیری کلی اسه . 

 

ی بیشبها اهمیه یکسبان داشب ه باشبند فاط بر اسباس مادار سباعه تدریم ت داد سبیاالت مشببی  ی نی اگر همه
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 شید:می

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 جلسه ی پ) م

 جلسه پ) م س)   و ارزیابی

 تعریف ارزشیابی پیشرفت تحتیلی

شی »  صل با هدف های آمیز سه ن ایج حا صمسنجش عملکرد یادگیرندگان، و ماای شده به منظیر ت یم از پیش ت یین 

گیری در این باره که آیا ف الیه های آمیزشی م لم و کیشش های یادگیری دانش امیزان به ن ایج مطلیب انجامیده 

 «اند و به چه میزانی. 

با سبببنجش عملکرد یادگیرندگان : هم در میرد م لم و هم در میرد دانش آمیز تضببباوت می کنیم. چراکه عمل 

م لم باید منجر به یادگیری دانش امیزان شببید. همه چیز مطابق یادگیری دانش آمیزان تحلیل و تفسببیر می امیزشببی 

شبببید. ح ی در میرد وزارت امیزش و پرورش می گیییم چادر دانش امیزان پیشبببرفه داشببب ه اند.  ن ایج یادگیری 

ساس یاد شیم باید بر ا ش ه با صمیمی دا سه و ما هر ت سیار مانایی و مهم ا شد و همه منابع بب رای گیری دانش امیزان با

 این اسه که دانش امیز به یادگیری و اهداف مد نظر ما دسه پیدا کند.

 :بنابر این در ارزشیابی پیشرفه تحصیلی دو اتدام اساسی ضروری اسه 

سه؟ "ت یین هدف آمیزشی :  -1 سه؟ یا هدف از امیزش این مطلب چی این  "هدف از امیزش این مطلب چی

باید ت یین، ان یاب و پاالیش بشید و در نهایه این اهداف  به عنیان مالکها و نشانگر پیش روی ما  هدف ها

 برای تضاوت تیجه و اس فاده شید.

 سنجش یا اندازه گیری عملکرد یادگیرندگان  -2
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 هدف های دتیق رف اری -2هدف های کلی  -1نوع هدف اموزشی داریم :  2

تی هسببب ند کلی و آرمانی که تصبببد و منظیر از ایجاد و اداره دوره های هدف های کلی یا غای ها : بیانا  -1

آمیزشی یک جام ه ) مانند: دبس ان، دبیرس ان و دانشگاه ... ( نشان می دهند و م میال به وسیله برنامه ریزان 

 در سطح وزارت ت یین می شیند.

مثال : تربیه دانش امیزانی خیدباور. خیدباوری ی نی چه؟ ت ابیر و تفاسبببیر کلی در زمینه آن وجید دارد. به همین  

 منظیر ما این هدف کلی و غایی را باید به هدف کلی دتیق تر تادل کنیم

ن و هدف های دتیق رف اری )که هدف های امیزشبببی یا هدف های یادگیری نامیده می شبببیند(: غالاا مربیا -2

م یصصان امیزشی با تیجه به غایه های کلی و با اس فاده از مح یای برنامه درسی تهیه می کنند و منظیر و 

ماصبببیدی هسببب ند که م لم از امیزش خید و یادگیرنده از یادگیری خید دارد. در ارزیابی امیزشبببی نیز 

و مالک تیفیق م لم و  عملکرد یادگیرندگان با تیجه به این هدف های دتیق آمیزشببی سببنجش می شببیند

 یادگیرندگان به حساب می ایند.

مثال هدف های دتیق رف اری: هدف این اسببه که در پایان این   -تسببلط بر ارزشببیابی امیزشببی« ) مثال هدف غایی  

 جلسه کالس یک طرس ارزشیابی بنییسید و بر ان تسلط پیدا کنید(.

تیفیق م لمان و یادگیرندگان و نظام امیزشی اسه.  ما مالک سنجش عملکرد و تضاوت در میرد  هدف های دتیق» 

بر اساس هدف غایی سنجش نمی شید اما هدف های دتیق مالک تضاوت اسه. در هدف های دتیق هم م لم درک 

می کند چه چیزی باید امیزش دهد و هم یادگیرندگان به اینکه چه چیزی را ترار اسببه یاد بگیرند. هدف های دتیق 

 «طیس پایین وزارت خانه ایجاد می شیند. تیسط م لم یا س

 استانداردهای تحتیلی و نشانگرها

اس اندارها یک فهرسه، تیصیف یا باز نمایی از کیفیه یا ویژگی هایی اسه که یک شیف باید داش ه باشد. تیصیف 

 از اینکه چیزی چگینه باید باشد؟ چگینگی و ماهیه پدیده یادگیری چگینه باید باشد. 

سببب ند که مشبببی  می کنند چه چیزی باید امیزش داده شبببید و دانش امیزان چه چیزی باید یاد بیاناتی ه -

 بگیرند.

شید تا امیزش  - شانگر نیش ه می  شیند و برای انها یک یا چند ن صیرت کلی بیان می  س انداردها به  م میال ا

س  شد ا ش ه با صیرتی که یکی از این ویزگی ها را ندا شیند. در  سنجش پذیر  شپذیر و  کل اندارد دچار م
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 اسه.

 اس انداردها به اهداف کلی و نشانگرها به هدف های دتیق نزدیک هس ند. -

 مثال: 

 دانش امیزان فرآیند خیاندن را به طیر میثر میرد اس فاده ترار می دهند.« اس اندارد این اسه که 

شانگر این اسه که  ساس عنیان و شکل یک م ن پیش بینی می کنن«  سنجش یا ن ه چیزی د که ان م ن در باره چبر ا

 صحاه می کند.

 نشانگرها دتیق تر و عینی تر از اس اندارها هس ند.

 دس ه بندی در اس انداردهای تحصیلی داریم که به ان اس اندارد مح یایی ، اس اندارهای عملکردی می گییند. 

ستاندارهای محتوایی: صیل ا ، روش ها ت میم ها و نظریات مربیط در واتع بیاناتی در میرد مفاهیم، وات یه ها، ا

 به میضیا درسی و مح یای خید درس اسه.

درباره کارهاف اتدامات و یا ف الیه هایی که دانش امیزان ب د از یادگیری اس اندارهای استاندارهای عملکردی: 

یم نشبان از انها می تیان مح یایی باید انجام بدهند. در واتع نشبانگرها اسب انداردهای عملکردی هسب ند زیرا با اسب فاده

اسبب اندارد در بسببیاری از م ین هم  2دهیم که یادگیرندگان به اسبب انداردهای مح یایی دسببه پیدا کرده اند یا نه. این 

 م نی به کار برده شده اند.

 طبقه ب)دی اهداف آموزشی

رانش بلیم و همکا م روف ترین طااه بندی در حیزه سببنجش و ارزیابی و روانشببناسببی طااه بندی اسببه که تیسببط

)هیل، کراتیل( اتفاق اف اده اسببه. این تاسببیم بندی هدف های امیزشببی را به سببه حیزه یا حیطه تاسببیم بندی کرده 

 اسه.

این سه میضیا را نمی تیان جدا از هم در نظر گرفه. حیزه های شناخ ی با « حرک ی  -شناخ ی، عاطفی و روانی » 

 حیزه دیگر از طریق اینگینه ازمین ها تابل سنجش نیس ند. 2ما آزمین های ک ای تابل سنجش هس ند. ا

ش)اختی - : به فرایندهای ذهنی و فکری بیش ر ارتااط پیدا می کند. مثل نحیه فکر کردن، نحیه دس ه  حیطه 

 بندی میضیعات در ذهن، ساک های یادگیری. 
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شناخ ی به جریان هایی که با ف الیه های ذهنی و فکری آد شیند. به هدف های حیزه  سروکار دارند مربیط می  می 

طیر کلی یادگیری به مح یای مطالب و کسب شناخه و م رفه درباره انها مربیط می شید. چیزی که در درون مغز 

انسببان رخ می دهد مربیط به حیطه شببناخ ی اسببه. ن ایج حاصببل از امیزش شببناخ ی به مهارت های ذهنی از تایل 

 اربرد آمیخ ه ها، تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزشیابی من هی می شید.بازشناسی و یادآوری، فهمیدن، ک

 ."ارزشیابی پیشرف ه تحصیلی را ت ریف کنید "مثال حیطه شناخ ی  

 د بید.خیاه فهمیدندر صیرتی که ب یانیم یکی از اهداف را به یکی از حیطه های شناخ ی ان صاب دهیم این  -1

شناخ ی، عاطفی و روانی  -2 شی بزنیم و آن را  –اگر ب یانیم از حیطه  -3حرک ی یک مثالی را در یک میت یه امیز

 خیاهد بید. کاربردبرای ان میت یه آمیزشی به کار باریم؛ 

 اسه. تجزیه و تحلیلتادل هدف های غایی به هدف های آمیزشی و ان صاب آن  -0

کار رف ه  حرک ی به صیرت منسجم به –اگر ب یانیم یک طرس بنییسیم که در آن حیطه شناخ ی، عاطفی و روانی  -5

 خیاهد بید. ترکیبباشند، 

 اسه. ارزشیابیاگر ب یانیم ارزشیاابی کنیم بر اساس شیاهد درونی و بیرونی؛ حیطه  -1

سه که ا شناخ ی ا سله مراتب بنابر این اتفاتات ذهنی و فکری ما حیطه  سل سه.  شد ا صیرت نمیدار روبه ر ز مانا به 

 آمیخ نی های حیطه شناخ ی از روند آسان به مشکل پیروی می کند.

دن. باالتر از فهمی کاربرد« گام فراتر از دانش اسببه. فهمیدن و درک مطلب« سببطح پایین اسببه  دانشی نی مرحله 

 ارزشیابی.«  ترکیب«  تجزیه تحلیل

ن حیزه یادگیری اسه چین اکثریه ف الیه های تحصیلی آمیزشگاهها و غالب میضیا های حیطه شناخ ی مهم ری

 درسی و هدف های آمیزشی به این حیزه مربیط می شیند.

س لزم مهارت ها و تیانایی های طااات  شده و هر طااه از آنها م سله مراتب تنظیم  سل ساس  شناخ ی بر ا طااات حیطه 

 پایین تر اسه:
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 ه ش)اختیطبقه ب)دی حوز

طااه بندی حیزه شببناخ ی به جریانهایی که با ف الیه های ذهنی و فکری آدمی یا به بیان دیگر با شببناخه و اندیشببه 

 انسان سروکار دارند مربیط اسه. این حیزه از شش طااه اصلی به شرس زیر درسه شده اسه:

اسببه(، فرآیندها و روشببها،  یاداوری امیر جزئی و کلی )که هم شببامل بازخیانی و هم بازشببناسببی دان : -1

الگیها،سبباخ ها یا میت ی ها. این طااه شببامل حف  و نگهداری میضببیا های تاال آمیخ ه شببده اسببه. مثال: 

 بلندترین کیه ایران دماوند اسه. 

 ف ل های نمینه : نام بارید، یاداوری کنید، مشی  کنید، ت ریف کنید.

ی عینی میرد اسبب فاده م لم را در سببنجش پیشببرفه تحصببیلی دانش هدف نمینه : یادگیرنده ب یاند انیاا آزمین ها

 آمیزان و دانشجییان از حف  نام بارد.

درک مطالب امیخ ه شبببده )تیانایی درک مطلب و مفهیم (. فهمیدن یک فهمیدن )درک کردن(:   -2

ه خیانده یا را کمرحله باالتر از دانش اسه، زیرا در طااه دانش فاط از یادگیرنده خیاس ه می شید تا مطلای 

 شنیده اسه، بدون تغییر زیاد، به یاد آورد، اما در طااه فهمیدن، عالوه بر حف  مطالب، باید انها را بفهمد.

 ف ل های نمینه : خالصه بیان کنید، مثال بزنید، تفسیر کنید، ترجمه کنید، تیضیح دهید.

 و منفی بین دو م غیر را تیضیح دهد. هدف نمینه: یادگیرنده ب یاند با ذکر مثال مفهیم هماس گی مثاه

اسبب فاده از مطالب ان زاعی )اندیشببه های کلی، تیاعد اجرایی، روش های کلی( در  کاربرد )کاربسننتن(: -3

میت یه های ویزه و عینی. اصالس م میل آمیزشی برای این طااه حل مساله اسه. در واتع همان حل مسئله 

گرف ه با م ر مسباحه حیاط را اندازه گیری کند. یادگیرنده اسبه. دانش امیزی که مسباحه مسب طیل را یاد
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 ب یاند مسائل ریاضی خید را حل کند.

 ف ل های نمینه: نشان دهید، اس فاده کنید، پیدا کنید، انجام دهید، اجرا کنید، به کار بانید.

ذایی اسبببه یک ر یم غ هدف نمینه: یادگیرنده ب یاند با اسببب فاده از اصبببیل علم تغذیه که در آمیزشبببگاه یادگرف ه

 مناسب برای خیدش تهیه کند.

صیر یک تحلیل :  -4 صر و ارتااط میان عنا شامل یاف ن عنا شکیل دهنده ان. این طااه  یک میضیا به اجزای ت

کل پیچیده، مانند یک نظریه علمی، یک مااله تحایای اسبببه. مثال: یادگیرنده ب یاند اجزای یک کار 

 ب یاند هدف اصلی یک داس ان را تشیی  دهد و آن را بیان نماید.تحایای را مشی  کند. یادگیرنده 

 ف ل های نمینه: اجزا را مشی  کنید، جدا کنید، تفاوت ها و مشابهه ها را بیان کنید، تفکیک کنید، نشان دهید.

: کنار هم گذاش ن عناصر و اجزاف برای ایجاد یک اثر یا یک فرآورده تازه. ترکیب همان خالتیه ترکیب  -5

 آفرینندگی اسه. یا

 طراحی کنید، خلق کنید، ایجاد کنید، ارائه دهید، بنییسید، مرتب کنید. ف ل های نمینه :

هدف نمینه: یادگیرند ب یاند برای یک میت یه جدید آمیزشبببی یک طرس درس اب کاری بنییسبببد. )اب کار ما نی بر 

 اما نحیه چینش انها کنار هم مهم اسه. اجزا و عناصری اسه. که این اجزا و عناصر تاال یادگرف ه شده اسه

همان تفکر ان اادی اسببه. داوری یا تضبباوت درباره ارزش یا اع اار میضببیا های می لف. ارزشننیابی :  -6

سه که دانش  سه. منظیر از تفکر ان اادی این ا س فاده برای این طااه تفکر ان اادی ا صطالس دیگر میرد ا ا

شببنیده ها، و دیده ها را صببرفا با تیجه به اع اار ظاهری انها نپذیرد،  آمیز یا دانشببجی یاد بگیرد که گف ه ها،

بلکه پم از تفکر دتیق و تیز بینانه و وارسببی درسبب ی یا نادرسبب ی نها، تصببمیم بگیرد که انها را بپذیرد یا رد 

 کند.

ا بیان نظر خید ر ف ل های نمینه : داوری کنید، ماایسببه کنید، بسببنجید، محاسببن و م ایب را مشببی  و ماابله کنید،

 کنید.

هدف نمینه: یادگیرنده ب یاند پم از شببنیدن بیانات یک شببی  یا خیاندن یک مااله، دالیل غیر منطای و سببفسببطه 

 امیز و ن یجه گیری های نامربیط ان را مشی  کند.

سازکان یاف ه  صل پیچیدگی  شده و هدف های ان بنا به ا سله مراتای درسه  سل شناخ ی به صیرت  طااه بندی حیزه 
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 اند.

ی نی هدف های طااه دانش در پایین ترین سبببطح واتع اند ب د از ان هدف های طااه فهمیدن، و باالتر از همه هدف 

 های طااه ارزشیابی ترار دارند.

 بندی، ترکیب به مرحله ب د از ارزشیابی من ال شده اسه.در شکل جدیدتر این طااه 

برخی از دوسبب ان بلیم تجدیدنظری در طااه بندی انجام دادند. یک ب د دانش و ب د فرآیند شببناخ ی  2111در سببال 

 وجید دارد. 

 دانش شامل : دانش امیر وات ی، دانش مفهیمی، دانش روندی و دانش فرا شناخ ی 

 یاد آوردن، فهمیدن، به کار بس ن، تحلیل کردن، ارزشیابی کردن و آفریدنفرآیند شناخ ی شامل: 

 در این طااه بندی جای ترکیب و ارزشیابی تغییر داده شده و ترکیب به عنیان عالی ترین سطح م رفی شده اسه. 

 

 

 حوزه عاطفی

ندگی ینکه فردی ساک زتغییرات مربیط به عالته، نگرش، دوسه داش ن یا دوسه نداش ن مطالب و میضیعات. ا 

 اش و ارزشهایش را ما نی بر یک میضیا ترار می دهد حیزه عاطفی اسه. حیزه عاطفی بسیار مهم اسه.

 طبقه ب)دی حوزه عاطفی

این طااه بندی تیسببط بلیم، کراتیل و ماسببیا نیشبب ه شببده و در میرد ارزشببها و نگرش هایی اسببه که رف ار ادمی را 

اسبفانه این طااه بسبیار میرد غفله و فرامیشبی ترار گرف ه اسبه. اینکه ما چگینه یک هدایه می کند می پردازد. م 
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 فرد را عالته مند کنیم تا وت ی میضیا درسی آغاز می شید دانش امیز نساه به ان واکنش مثاه و عالته نشان دهد.

 طااه بندی دارد: 5این حیزه 

سیه در دریافت کردن )توجه کردن یا دریافت کردن(:  -1 سا میرد محرک های بیرونی و میل به ح

دریافه کردن یا تیجه کردن به انها. م لم به عنیان یک عنصببر فکیر در این زمینه بسببیار اثر بیش اسببه، 

یه  نای کل مایش. تیجه کردن ما یک از ند مثال: طراحی  به خید جلب ک ید تیجه دانش امیزان را  با چین 

 م امیزش با شکسه میاجه شده اسه.یادگیری ها اسه که اگر ن یانیم ان را انجام دهی

سخ دادن: -2 یادگیرنده یک تیجه ف االنه و از روی آگاهی و درونی و خید انگیی ه به وجید می آید که  پا

 ن و به ک ابیانه رف داوطلاانهن یجه ان پذیرش یک عایده، درس و یک میت یه اسبببه. مثال: به صبببیرت 

 مطال ه ان. م لم درس را داده و من داوطلاانه ادامه ان را مطال ه می کنم.

احساس یا باور پایدار داش ن به اینکه میضیا چیز ارزشمندی اسه. مثال: م لم در رابطه  ارزش گزاردن: -3

هم جایی برایم م با علم نجیم تیضببیح داده؛ من به صببیرت داوطلاانه به یک کالس نجیم شببرکه کرده تا

 شده اسه که جزئی از ارزش های من شده و می روم در میرد ان مطلای می نییسم.

ی نی ما ارزش ها و نظام ها را دسببب ه بندی و اولییه بندی کنیم. برخی از  سننازمان دادن به ارزش ها: -0

 ارزش های میرد عالته نساه به سایر ارزش ها مهم تر اسه.

سبک زندگی( -5 تالیر در شیصیه و جزئی از شیصیه شدن و فلسفه زندگی  : شیتیت پذیرفتن )

 شدن. مثال درس اح رام به محیط زیسه در درجه اول ترار دادن. 

 مشکالت و نا هنجاری هایی که در جام ه وجید دارد؛ ریشه و ارتااط آن با حیزه عاطفی اسه.

   حرکتی –حوزه روانی 

هد. بیشبب ر با جناه های نظامی، تربیه بدنی، عناصببر بدن و حرکه مهارت های حرک ی و روانی را مد نظر ترار می د

سه. طااه بندی که در این زمینه وجید دارد مربیط به  سین» مرتاط ا شامل « سیم سه.  صلی و چند خرده  1ا طااه ا

 طااه اسه:

مثال به عنیان دانش امیز تیپ بسبببک اال را لمم کنیم، روی زمین ترار بدهیم یا آن را ادراک حسننی:  -1

 پرتاب کنیم.
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آمادگی برای انجام یک عمل یا رش ه عمل. مثال انادر تمرن کرده باشم؛ وت ی تیپی به طرف من آمادگی:  -2

پرتاب شید بدانم چه کار باید بکنم/ در صیرتی که لمم کردن، زمین زدن یا پرتاب تیپ را از فردی تالید 

 ط پیدا می کندبا بحث پاسخ دادن طااه بندی حیزه عاطفی ارتاا« کرده باشیم 

  عمل کردن بر اساس هدایه یک الگی یا اعمالی که در مرحله اولیه انجام می شید.پاسخ هدایت شده:  -3

 بر اساس دس یر ال مل مربی تیپ بسک اال را پرتاب کردن.

سم(:  -4 ساس پرتاب عادت )مکانی س ند. بر ا صیرت عادی و خیدکار ه شی  و به  سا ا م انجام اعمالی که ن

درون ساد انادر این عمل تکرار شده که به صیرت یک عادت درامده اسه و دیگر نیازمند کردن تیپ در 

 اجرای مرحله ای نیسه. بلکه به صیرت خیدکار اسه.

انجام رش ه اعمالی اسه که تا حدودی به صیرت خیدکار یا عادتی درامده اسه. پاسخ پیچیده آشکار:  -5

  دری  می تیاند تیپ را وارد دروازه کند.ترکیای از ت داد عادت ها. فرد با یک حرکه مثال

اس فاده از مهارت های تاال امیخ ه شده برای انجام تکالیف تازه اما مربیط به تکالیف گذش ه. فرد انطباق:  -6

 در شرایط می لف ب یاند تیپ را پرتاب کند.

ادگیرنده ی جدید. یخلق الگیهای تازه حرک ی برای حل مسائل غیر م میل یا برخیرد با میت یه هاابتکار:  -7

 ب یاند با یک حرکه اب کاری که تا کنین وجید نداش ه تیپ را به دوسه خید بفرس د.

 جدول مشیتات

   آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحتیلی چگونه ساخته و پرداخته می شوند؟

مانی زساخه جدول مشیصات برای میضیعاتی که برای ان آزمین گرف ه می شید. یک آزمین پیشرفه تحصیلی 

خیب اسببه که سببیالهای آن حاوی نمینه درسبب ی از هدف ها و مح یای درس باشببد. ی نی آزمین به به رین شببکل 

 من کم کننده تمامی هدف های امیزشی و همه مح یای برنامه درسی باشد. 

برای میضببیعی اسببه که ترار اسببه  جدول مشببیصبباتمهم رین گام در تهیه آزمین های پیشببرفه تحصببیلی، تهیه 

آزمین آن تهیه شید. جدول مشیصات یک جدول دوب دی اسه با ت دادی ردیف و س ین م ناسب با مح یا و هدف 

 های آمیزشی درس.

مح یای فصل هایی که ما می خیاهیم آمیزش دهیم ( نام دارد، اجزای مطالب ب د مح یا )در ردیف باالی جدول که 
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)بس گی به اهداف شناخ ی، عاطفی، روانی حرک ی طااات آنها  ب د هدفد و در س ین کنار ان درسی نیش ه می شین

 نیش ه می شید( نامیده می شید، هدف های امیزشی ترار می گیرند.

 .اسه مح یا های درسیو  هدف های آمیزشیبه به رین شکل من کم کننده تمامی جدول مشیتات درس: 

 

  

سخ دهد؛ از آنجایی که نه م لم می ت شیابی کند و دانش آمیز به انها پا سیال و ارز  یرینمینه گیاند از تمامی مااحث 

می کنیم. در واتع برای اینکه سیالها م رف مح یای درسی باشند باید جدولی مانند جدول فیق طراحی کنیم تا بحث 

هدف بر می گردد یا نه.( جدول ی نی سببیال هایی که ما ان یاب می کنیم به ان « روایی دچار مشببکل نشببید. )روایی 

مشیصات به م لم کمک می کند که از مجمیعه ای بزرگ از سیاالت؛ نمینه ای که به خیبی م رف مح یای درس 

 باشد ان یاب کند.

 در آزمین های هنجاری به جای هدف ها ی امیزشی سطیس یادگیری اورده شده اسه. 

 چگونگی توزیع سوالها در بیشهای میتلف

 ن درصد سیال ها باید جیاب سیال های زیر را ت یین کرد:برای ت یی

کدام بیش از مح یا و کدام دس ه از هدف ها دارای حجم بیش ری اسه و یا وته بیش ری صرف امیزششان  -1

 شده اسه؟



 
01 

 

کدام هدف ها از نظر نگهداری در حافظه و کاربرد در اینده ارزش بیشبب ری دارند؟ )گاهی اوتات میضببیا  -2

 خ صام داده شده اما از نظریه اهمیه پایه دروس دیگر اسه.(درسی وته کمی ا

 کدام تسمه مح یای درس یا میضیعات درسی از اهمیه بیش ری برخیردار اسه؟ -3

چنانچه بییاهیم بیش های می لف مح یا از اهمیه یکسبببانی برخیردار باشبببند و در تیزیع سبببیال ها تنها بییاهیم 

 یر کنیم، از فرمیل زیر اس فاده می کنیم:مادار ساعات تدریم را برای هر بیش منظ

 ه درصد سیالهایی هر بیش 

 ت داد ساعه هایی که صرف تدریم بیش شده

 ت داد کل ساعه های تدریم

 سپم پاسخ به دسه آمده را در ت داد کل سیال ها ضرب می کنیم تا ت داد سیالهای بیش میرد نظر به دسه آید.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 جلسه ششم:

 

سببیم نیز گییند. این تا پاسببخ نگارنیز گییند. به آزمینهای دوم آزمینهای  ان یاب پاسببخبه آزمینهای اول، آزمینهای 

 بندی ها بر اساس نیا تصحیح پاسیهاسه.

شه یکسانی از آن دارند. در اینکه کدام  صحیح کنندگان آن بردا سه که ت ضح ا سیشان وا سیاالت عینی آنادر پا

 پاسخ صحیح اسه به ندرت اخ الف دارند.

سه و  صحح در آن اثر گذار ا ش های سیاالت ذهنی و غیر عینی : تا حدودی ذهنیه م صححین بردا سه م ممکن ا

 م فاوتی از آن داش ه باشند.
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 در سیالی که هم سیال و هم جیاب در اخ یار افراد باشد، سیال عینی نام دارد.

 

صحیح شکیل می-به عاارتی در آزمینهای  سیال از یک جمله ت صیرتهای غلط هر  شینده، آن را به  شید که آزمین 

 دهد.میالف پاسخ می -رسه یا میافقناد-خیر یا درسه-غلط یا بله-صحیح

 

ی سبباز گیرد. مثال مادهی سببیاالت بدون هیچ گینه پیچیدگی در اخ یار افراد ترار میغلط سبباده، تنه-در نیا صببحیح
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 ⃝غلط              ⃝میجید در گیاهان کلروفیل نام دارد: صحیح

         ⃝یک درس مطالب آن درس را یاد گرفه؟ بله نه: مثال: امکان دارد بدون یادگیری پیش نیازهای اسببباسبببی -نیا بله

            ⃝نه

شببید و فرد باید غلط بیدن یا صببحیح بیدن را غلط با تیضببیح: یک تیضببیحی در میرد سببیال داده می -نیا صببحیح

که  شد. 11تشیی  دهد و آن را اصالس نیز بکند مثال: اس فاده از نیروی بیار میجب اناالبی در حمل و نال در ترن 

اسه. در اینجا عالوه بر بازشناسی،  19ن آن را تشیی  دهد و صحیح آن را بنییسد که درسه آن ترن فرد باید تر

 بازخیانی هم باید بکند و اصالحات الزم را انجام دهد.

 شببید این سببیاالت را بیان کرد. یکگیید. به دو نیا میمیالف: فرد نظر خید را در میرد یک آی م می-نیا میافق 

 اف د.اف د و زمانی سنجش نگرش نیز اتفاق میزمان در این سیاالت سنجش دانش اتفاق می

 ⃝یصیعایده ش                  ⃝ی شیصی؟ وات یهعایده: مثال: بیان زیر یک حایاه علمی اسه یا عایده-نیا وات یه

-2            ⃝غلط         ⃝صببحیح     عراق -1ای(: مثال کشببیر ایران هم مرز اسببه با :غلط)خیشببه -نیا چند صببحیح

                ⃝غلط                 ⃝صحیحافغانس ان   -3              ⃝غلط                 ⃝تزاتس ان    صحیح

سیاالت باید همه سیاالت چند گزینه ای هس ند. در این  شایه  سیاالت  سیاالت مربیط به یک میضیا واحد این  ی 

 باشند.

 

اسببه در یک میضببیا درسببی مطالب پیچیده ای داشبب ه باشببیم که با این سببیاالت در تالب سبباده ای ارائه ممکن -1

 شید.می

چین غالاا پیدا کردن میت ی هایی که در م ین درسی وجید دارد و جیاب آنها صحیح غلط اسه بسیار ساده و زیاد -2

 ی پیچیده ای وجید ندارد. اسه و برای تهیه آن تاعده
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 امال مشی  اسه که بلی یا خیر اسه .جیاب ک-3

 شید میشید در یک جلسه ام حان به ت داد زیاد اس فاده کرد.چین سیاالت در زمان کم پاسخ داده می-0

 

کار  این سیاالت بیش ر در سطح دانش بهنمی یان الیه های عمیق ذهنی یا حیطه های شناخ ی را اندازه گیری کنیم. -1

 رود.می

درصببد شببانم درسببه بیدن  51هیچ مطلای را مطال ه نکرده باشببد به راح ی به صببیرت شببانسببی  اگر دانش آمیز-2

 جیابها را دارد. مهم رین عیب این سیاالت حدس کیرکیرانه اسه.

 شیند به مطالب کم اهمیه درس روی بیاورند.دانش آمیز ترغیب می-3

 د.سطیس ترکیب و تحلیل و ارزشیابی در این سیاالت به کار نمیرون-0

 

 وته زیادی از فراگیر گرف ه نشید. با خیاندن جمله بداند که ما دناال چه هس یم.-1
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م لم در فرایند تدریم میفهمد دانش آمیزان با چه مکانیسبببمی آن را یاد گرف ه اند و آنهایی که یاد نگرف ه اند -2

   ی ض فشان کجاسه. سیاالت باید بر اساس این نااط ض ف و تیت طراحی شید.ناطه

 تیانند به سیال پاسخ دهند.این کلمات هدای گرند و افراد بدون مطال ه می-3

شهای جدید می-0 شد و دو تا غلط. در پژوه صحیح با سیال داریم دوتا  سیاالت غلط  11گییند اگر چهارتا  صد  در

 درصد صحیح. 30باشد و 

 از جمالت ک اب به صیرت دتیق اس فاده نشید و این جمالت تغییر کند.-5

 هدفهای مهم آمیزشی در سیاالت آورده شید. مطالب بی اهمیه در سیال ترار ندهیم.-1

 

 میرد دوم: نااید عاارات عین ک اب باشد. سیاالت باید فرد را به کنکاش وادار کند.

 نااشد. همه وحدت نظر داش ه باشند که این سیال صحیح اسه یا غلط. ان تلهمیرد سیم: روی سیال 

 کلمه.  12یا  11میرد چهارم: تاعده این اسه که این سیاالت یک جمله باشد در حد 

 : هر سیال باید یک هدف را بسنجد.5میرد 

سه که افراد 1 سیری از آن دارد. اما زبان کمی این ا سه که هر کم تف سه. زبانی ا سیر پذیر ا : زبان کیفی زبان تف

 درک یکسانی از آن دارند.
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ی غلط خیدش منفی اسه و اگر م ن سیال نیز منفی باشد افراد سر صحیح و غلط داریم، لذا گزینهی : چین گزینه1

 شیند.در گم می

 غلط-2درسه         -1 ؟ بیده اسه صفییهدر دوره  صفییمثال: آیا شاه اسماعیل : 1

 سه.د که ارتااطی بین اندازه سیاالت ان:چین افراد با اس فاده از هیشمندی تشیی  می ده11

 ی عاطفی هم امکان این هسه که از این سیاالت اس فاده کنیم.در حیزه

 

 راهنمای انجام داش ه باشیم. نحیه انجام و پاسخ دادن و شرایط این سیال را تیضیح دهیم. نک ه باید تیجه شید: به این
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سیها باید -1 شها و پا س سه ی نی یکسری پر سیار مهم ا سیاالت ب صل تجانم در این  تاط و پیدا کنیم که به هم مرا

 شایه هس ند.

 

 شیند.ت داد پرسشها یکی کم ر از پاسیهاسه. هر چه ت داد پاسیها بیش ر باشد درجه سی ی سیال بیش ر می-1

 تا جای ممکن باید جلیی حدس و گمان گرف ه شید.
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ی هفتم:جلسه

 )سواالت تستی( 

 
گزینه کلید )گزینه صحیح  -2تنه سیال )تسمه اصلی سیال(  -1تسمه اصلی تشکیل می شید:  3در واتع هر سیال از 

س یم. ( به دناال صحیح ترین گزینه ه یا صحیح ترین گزینه به عاارتی در برخی میارد همه گزینه ها صحیح اند اما ما

گزینه های انحرافی )سیال چند گزینه ای سیال مناسب اسه که افراد بی اطالا از میضیا جذب گزینه های  -3

 انحرافی بشیند.(
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 انواع یا اقسام سواالت چ)د گزی)ه ای از نظر بدنه سوال:

ان پرسشی مطرس به عنی تنه سیالگینه سیاالت  : س ی شید که بیش ر سیاالت پرسشی باشند. در اینپرسشی -1

 می شید و گزینه های پیشنهادی و کلید پاسخ ان را تشکیل می دهد.

 مثال: عامل اصلی غذا سازی در برگ چیسه؟ 

سیال با چند ناطه در ان ها میاجه می شید و یک جمله ناتمام اسه که گزینه ها تنه اصلی در این نیا  ناتمام: -2

 هس ند. اینگینه سیاالت بیش ر در علیم و ریاضی کاربرد دارند.تکمیل کننده آن 

 مثال :  مهم رین ویژگی هدف های امیزشی رف اری این اسه که ........

 تنها یک گزینه درسه اسه و باتی گزینه ها غله اسه.ت)ها گزی)ه درست:  -3

کل یا سیاالت بسیار مشهمه گزینه ها درسه اند اما تنها یک گزینه درسه اسه. این ن بهترین گزی)ه: -4

 هس ند. در زمینه علیم اج ماعی و انسانی اینگینه سیاالت مفید ترند.

 مثال: می تیان گفه که یادگیری عاارتند از:

الف(  کسب اطالعات تازه در زمینه آمیزش         ب( ایجاد تغییرات میرد نظر و مطلیب در رف ار یادگیرنده    

 د( ایجاد تغییرات نسا ا پایدار در رف اراوری تجارب پیشین        ج( تیانایی به یادسپاری و یاد

 تنه اصلی سیال به صیرت منفی بیان می شید و همه گزینه ها به جز یکی از آنها درسه هس ند. م)فی:  -5

 کدام میرد از تیاعد تهیه آزمین چند گزینه ای نیسه؟ مثال:

ب( سنجش تنها یک هدف با یک سیال                       الف( مربیط بیدن همه گزینه ها به میضیا واحد     

 د( اس فاده نکردن همه گزینه ها               مطلب در سیال 2ج( ترار دادن حداتل 

: در م ن یا تنه اصلی سیال غله هایی گنجانده می شید و آزمین شینده باید با گزینه های جایگزی)ی -6

 بازشناسی بازخیانی هم دارد که به دشیاری ان می افزاید.پیشنهادی خید جایگزین کند/ عالوه بر 

: ازمین شینده با تیضیحاتی که در م ن سیال می آید راهنمای می شید و او باید با تیجه نا تمام پیش)هادی -7

 به راهنمایی ها پاسخ صحیح سیال را پیدا کند.

حرفی  3؟ )جیاب یک کلمه : به سیای که مزه اش ترش و شیرین اسه چه نیا سیای گف ه می شیدمثال
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 اسه کدام گزینه حرف اول ان کلمه اسه.

جمله های یک پاراگراف به هم ریی ه اسه که از آزمین شینده می خیاهند ان را پشه پاسخ ترکیبی:  -8

 سر هم مرتب کند.

 انواع سوال های چ)د گزی)ه ای از نظر گزی)ه ها:

 تنها گزینه صحیح -1

 به رین گزینه  -2

 منفی )همه گزینه ها به جز یکی صحیح اسه.(  -3

 



 
51 

 

 

 نکته:

 این کج فهمی ها و اش ااهات یا از برخیرد و ت امل م لم با دانش آمیز اسه یا از ف الیه سایر م لمان.  -

 ساخه سیاالت چند گزینه ای بیش ر به خاطر گزینه انحرافی دشیار اسه.  -

 ن صحیح غله و جیر کردنی اس فاده کرد.برای اطالعات جزئی و بی اهمیه می تیان از آزمی  -

در سیاالت چند گزینه ای باید تک ک سیاالت تحلیل و بررسی شیند به همین جهه وته بیش ری   -

 نیاز اسه.

گزینه ای دچار وسیسه و حساسیه می شیند و مح یای  0دانش امیزان تیی در پاسخ دادن به سیاالت   -

 م طیف پاسخ های غله می شید. اصلی از یادشان می رود. در واتع ذهن انها

 

 قواعد تهیه سوال های چ)د گزی)ه ای:

 هر سیال باید یک میضیا مهم یا یک هدف امیزشی را اندازه بگیرند. -1

بیش از یک مسئله یا مطلب در یک سیال ترار ندهید. این باعث می شید که زمانی که میضیا تحلیل  -2

 هدف عملکرد به ری داش ه اند. می شید نمی تیانیم تحلیل کنیم که افراد در کدام

 سیاالت را کامال روشن و واضح بنییسید و از عاارات و کلمات تابل فهم آزمین شیندگان اس فاده کنید. -3

از تکرار مطالب)مثال در اب دای همه گزینه ها( خیدداری کنید. مثال جمله ای نیش ه شید و در همه گزینه  -0

 باشد. کلمه در همه آنها تکرار شده 2ها یکی یا 

مطالب اصلی سیال را به طیر کامل در تنه اصلی سیال بنییسید. هر چه این مطالب به گزینه ها من ال شید  -5

 خیاندن و فهم آن برای دانش امیزان مشکل خیاهد بید.

همه گزینه های سیال باید م جانم و به یک میضیا واحدی مربیط باشند.  اصل تجانم یکی از اصل  -1

عینی اسه. بنابر این هرچه تجامنم بیش ر باشد پاسخ دادن به سیاالت مشکل  های اساسی آزمین های

 تر اسه.

  3ام به آن  13در صیرتی که   13د(   1ج(  5ب(   0مثال: س دی در کدام ترن زندگی می کرد؟ الف: 

 ام سیال مشکل تر خیاهد بید. 1گزینه نزدیک تر باشد مثال 

تنها پاسخ درسه یا تط ا درسه ترین پاسخ باشد. هر چه در سیال را طیری بنییسید که گزینه درسه  -1

 طراحی سیال بیش ر تمرکز شید تیص  و مهارت افزایش می یابد.

گزینه های انحرافی را طیری بنییسید که آزمین شیندگان بی اطالا از میضیا سیال را به خید جلب  -1

 یبی طراحی نکرد ایم.کند. تنها ناش گزینه های انحرافی این اسه اگر عمل نکرد سیال خ
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گزینه های سیال را طیری بنییسید که از نظر دس یری و جمله بندی به نحی درسه مکمل م ن سیال  -9

 باشند. باید گزینه ها از نظر جمله بندی مشابه نه باشد در غیر اینصیرت افراد م یجه می شیند.

ید مه گزینه ها به جز )به جز( بادر سیاالت منفی کلمات منفی را برجس ه جلیه دهید. مثال می گیییم ه -11

 برجس ه شید.

از نیش ن سیال هایی که در آنها م ن سیال منفی و گزینه ها هم منفی باشند )منفی مضاعف( خیدداری  -11

 کنید.

هیچ یک از انچه در باال » یا « همه انچه در باال گف ه شد» تا حد امکان از به کاربردن عااراتی همچین   -12

 خیدداری شید.« گف ه شد

سیال ها مس ال از یکدیگر نیش ه شید، پاسخ یک سیال نااید شرط الزم برای حل مسئله یا تهیه سیال  -13

ه یک هدف برگردد ممکن اسه یک فرد در ب دی باشد. ممکن اسه هر سیال باید به طیر مس ال ب

 یک سیالی پاسخ غله را به دسه بیاورد این پاسخ غله نااید مانایی برای سیاالت ب دی باشد.

 ح ی المادور دو گزینه م ضاد را که یکی از انها درسه اسه به کار نارید.  -10

 در همه گزینه ها طیالنیطیل گزینه درسه را در سیال های می لف تغییر دهید. مثال اگر طیل سیاالت  -15

باشد ممکن اسه افراد ان را م یجه بشیند و با این ترفند سیاالت درسه را بدون اینکه فکر کنند پیدا 

 کنند.

محل گزینه درسه را در میان گزینه های انحرافی به طیر تصادفی ان یاب کنید. مثال همه گزینه های   -11

 صحیح را در الف ترار بدهیم.

ی ان یاب شید که پاسخ درسه هیچیک از پرسش ها از روی م ن و یا گزینه های سیاالت آزمین طیر -11

 پرسش های دیگر مس ایما یا به طیر ضمنی اس نااط نشید.

 در سیال هایی که تنه آنها جمله نا تمام اسه، جای خالی را در تسمه آخر ترار دهید. -11

 

 نکته:

کنید. این گزینه نشان می دهد که افراد درس را اس فاده  "نمی دانم"در آزمین های تکیینی از گزینه  -

 یاد نگرف ه اند و یک مناع بسیار ویژه ای برای تشیی  اینکه کدام تسمه درس را یاد نگرف ه اند

مامی نکات فیق جناه تجییزی دارند. مثال ممکن اسه در برخی سیاالت بس ه به میت یه یا زمینه رعایه  -

 نشید.
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سه. فرد به  0سیال دارد و آزمین ما  01مثال یک آزمین داریم که  سه.  31گزینه ای ا  9سیال پاسخ درسه داده ا

 تاسیم کرد.  21می شید. که می تیان بر مانای  21سیال را غله نیش ه اسه. نمره این فرد در این آزمین 

 در این روش نمره دهی نمره منفی اعمال می شید. و عامل حدس کن رل می شید. 

زینه ای کاربرد گس رده ای دارند. و در همه دنیا به صیرت رایانه ای هم اس فاده می شید. اما برای آزمین های چند گ

 یاداوری دانش روندی، مفهیمی، تحلیل انش مفهیمی و ... تابل اس فاده اسه ح ی برای دوره پیش دبس انی.
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 جلسه هشتم:

گیری و پردازیم. ما برای ارزشیابی از یاددر جلسه امروز به ارزشیابی برای یادگیری و ارزشیابی به عنیان یادگیری می

 به عنیان یادگیری یکسری مفروضات داریم:ارزشیابی 

  

 

شید. پیش فرض دیگر این  شی   صیرت بگیرد. و روندها م شیابی باید  سه که به طیر مداوم ارز پایش به این م نا

اسه که مس ند سازی ن ایج باید اتفاق بیف د. هر حرفی میزند ما نی بر ن ایج مس ند شده اسه. مسئیالنه ی نی ارزشیابی 

 وظایف م لم ناش صیان ی دارد و م لم باید مسئیل باشد در ماابل کاری که انجام میدهد.در ماابل 
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را میشید با  ی نی دانش آمیز  د حمای گری دارد.بُ  ارزشیابی به عنیانو  ارزشیابی برای پیشفرض دیگر حمایه اسه.

 اسه. آگاهی بیش ر و دانایی بیش ر تربیه کرد. یکی از کارکردهای ارزشیابی حمایه

 

 ویژگیهای ارزشیابی جدید:

 کند:ارزیابی جدید یکسری ویژگیهایی دارد که آن را از ارزیابی های سن ی م مایز می

 

 کند. : م لم از هر فرص ی برای گرد آوری داده ها اس فاده می1میرد

 آمیزند و گاها جدا کردن اینها دشیار اسه.: ارزشیابی و آمیزش با هم در می2میرد

 : حرفهای م لم باید ما نی بر اسناد باشد. ر.یکردها باید مس ند باشد.0میرد

 : هر وته داده ها حداتل از سه مناع گردآوری شد آن میتع به وات یه نزدیک اسه.1میرد



 
11 

 

 : بازخیرد رشد دهنده اسه.1میرد

 شید بحث پرسش کالسی اسه:یکی از رویکردهایی که در ارزیابی نیین به آن اتکا می

 

 گیرد.: این رویکرد ی نی درگیر کردن دانش آمیز رویکردی ساراطی اسه.در اینجا ارزشیابی نیز صیرت می1میرد 

 : م لم با پرسش میداند که نااط ض ف و تیت و عالیق دانش آمیز کجاسه.2میرد 

 : من به عنیان م لم چگینه م یجه شیم که آمیزش من مفید بیده یا خیر:ارزیابی از تدریس خود

 



 
11 

 

 ارزشیابی تکیینی بسیار مهم اسه. چه ارزیابی سن ی چه نیین.

 عادتهای خیب: حاسایا تال ان تحاسایا 2میرد 

 آید:در اینجا سیاالتی پیش می

 

 

 میارد گف ه شده رویکرد کیفی به ارزشیابی اسه که مغفیل مانده اسه در طیل تارییچه نظام ارزشیابی.
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ارزشیابی آمیزشی اسه. انسانها ارزشمندند و باید رویکردهای ارزشمند در میرد او به این رویکرد انسان گرایانه به 

 کار رود. ارزشیابی سن ی کم ر به این مایالت ورود پیدا کرده اسه. ارزشیابی های نیین سازنده و فراشناخ ی هس ند.
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 کند.یبی های سن ی افراد را رتاه بندی مهر فردی منحصر به فرد اسه و نمی یان افراد را رتاه بندی کرد ولی ارزشیا

 

دهد که چگینه یاد بگیریم. دانش آمیز میفهمد که چطیر یاد میگیرد، ناای  کار او ارزشبببیابی های نیین یاد می

شیم یادگیرنده ف ال می ش ه با سه. اگر این دید را دا شد میکند چین میداند چه چیز را یاد میگیرد و کجا شید. فرد ر

یاد نمیگیرد و چه عملی باید انجام دهد تا یاد بگیرد. ارزشیابی سن ی محدودی هایی دارد و باید در کنار آن چه چیز را 

 ارزشیابی نیین هم باشد.

 

 شید.این سیس م ارزشیابی میجب اع اار اس انداردهای برنامه می
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من فردی خیدیادگیرنده باشم -1وارد مدارس سطح یک دنیا شد به اسم مدارس م فکر.  2113یک وا ه ای از سال 

 و ب د از مدرسه خیدم به دناال یادگیری بروم.

 

اع اار ی نی اینکه به این فرایندهای آمیزشببی به صببیرت ویژه نگاه کنیم و پیشببرفه مداوم را که مد نظر داریم دائم 

 پایش کنیم و نااط ض ف و تیت را بشناسیم که این با شییه سن ی امکان پذیر نیسه.
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گیید: اگر آمیزش در دوران تحصببیل ن یاند دانش آمیز را در جهه اصببیلی برای زندگی به ر هدایه یینسببکی می

 کند، در اع اار آن آمیزش باید شک کرد زیرا یادگیری فرایندی اسه برای تمام زندگی.
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 پم ارزشیابی م  ار همراه آمیزش م  ار اسه.

 ی م لم مؤثرتر اسه.یهبه تصییر زیر نگاه کنید و بگییید کدام شی

 

 سنجش م  ار یکسری ویژگی ها دارد:
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 ب ضی از آی مها مهارتی اسه مثل:

 

 آیا می یانیم این مهارتها را با آزمینهای مداد کاغذی اندازه بگیریم؟ اگر می یانیم چرا و اگر نمیشید چرا؟

 آی م ب دی نگرشهای اج ماعی اسه:

 

 ؟چرا نمیشید اگر و چرا می یانیم اگر بگیریم؟ اندازه کاغذی مداد آزمینهای با را نگرشها این می یانیم آیا

 آی م ب دی مهارتهای کاری اسه:
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 چرا؟ نمیشید اگر و چرا می یانیم اگر بگیریم؟ اندازه کاغذی مداد آزمینهای با را عادتها این می یانیم آیا

سه. مثال خالتیه را چگینه با مد وت ی خیب نگاه میکنیم میاینیم آزمینهای مداد کاغذی با این سازگار نی اد مهارتها 

 و کاغذ بسنجیم.

 ما یک وا ه داریم به نام سنجش اصیل یا وات ی:

 

 پم این روشها باید در میت ی های وات ی یا شایه سازی شده انجام شید.

 سنجش عملکردی چیسه:
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 در آزمین عملکردی:

 

کنیم یا فراورده یا هر دو؟ این میضیا به ماهیه عملکرد میرد سنجش بس گی دارد. ی نی ما چه  اما از فرایند اس فاده

چیز را میییاهیم بسنجیم. این در واتع مشی  کننده اسه. مثل کار با وسایل آزمایشگاهی و ... مس لزم یک فرایند 

 اسه پم در اینها سنجش فرایندی بیش ر به کار میرود.

 انشاف و ... اینها فراورده ای هس ند.اما داس ان نییسی، 

ی برتی هم یک فرایند دارد و اینکه ما ب یانیم آن را ت میر کنیم یک فراورده دارد اما عیب یابی  و ت میر یک وسبببیله

 که شامل هر دو اسه ی نی هم فراورده دارد و هم فرایند.

 ی این اصیل اسه.در واتع ماهیه عملکرد میرد سنجش ت یین کننده

 کی از صاحانظران سنجش عملکردی به نام نی کی، انیاا سنجش عملکردی را برمیشمارد:ی

 

 میگیرد. انجام
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 ارائه شده اسه: گرانل)دیک تی  شناسی دیگر از سنجش عملکردی تیسط 

 

 اف د.ی کار پیش برویم، سنجش در میت یه وات ی تری اتفاق میهر چه از آزمینهای عملکردی به نمینه

 آزمون کتبی عملکردی:

 

 آزمون ش)اسایی:

 

 گیییم از روی میز کار، سیم چین را پیدا کن و کار آن را بگی.مثال در درس کار و فناوری به دانش آمیز می
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 موقعیت شبیه سازی شده:

 

 نمونه کار:

 

 نی کی عالوه بر روشهای سنجش، انیاا روشهای سنجش عملکردی را نیز دس ه بندی کرده اسه:

 

 س)   ساختار م)د:-1
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 که م لم میگیید شما با این تجهیزات و منابع باید فالن مادار بازده را از خید نشان دهید.

 س)   در موقعیت طبیعی:-2

 

 پروژه های طوالنی مدت:-3
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 کارپوشه)پوشه کار = پورتفولیو(: -4

 

ل، نیشه تا مثال دو سایدر زمانهای تدیم در ایران مثال فردی شاگرد یک اس اد خطاط بید، خطهایی که از روز اول م

 اینها را نگه میداش ند، و ب د فرد عملکرد خید را ب د از یک مدت میدید که چه پیشرف هایی داش ه اسه.

 قواعد تهیه آزمونهای عملکردی:

 

 م نی دار ی نی مهم و مرتاط.

 مزایا و محدودیتهای آزمون عملکردی:
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 جلسه نهم:

س فاده کند. برای  سطح باال از آن ا سه که م لم می یاند از آن برای هدفهای  شاهده ای یکی از ابزارهایی ا سنجش م

سنجش آنها با آزمینهای مدادحیطه های روانی ح سنجش -رک ی، حیزه های عاطفی که  سه. در  شکل ه کاغذی م

سنجش و هم نمره گذاری همه شاهده ای، هم  سنجش م سه. پم  شاهده ا ی عملکردهای دانش آمیزان ما نی بر م

 مشاهده ای ابزاری اسه که هم فرایندها و هم فراورده ها را مد نظر ترار میدهد.

 

گیییم دتیا رین ابزار گردآوری اطالعات مشبباهده اسببه. چین بدون واسببطه یق هم داریم که میدر روشببهای تحا

 اسه و مس ایم.

 فهرست وارسی)چک لیست(:
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در حضیر یا عدم حضیر رف ار ها: مثال م لم میایند و رصد میکند دانش آمیزی را که در بحث گروهی شرکه کرد 

 یا نکرد.

 دانش آمیز در گروه چند بار اظهار نظر کرد. فاط کمیه مطرس اسه نه کیفیه.بید و ناید یا کمیه: مثال 

 ویژگی های فهرست وارسی:

 

: به خاطر اینکه هم فرایند و هم فراورده را سنجش میکند یک ابزار خیلی مهم در سنجش عملکردی محسیب  1میرد

 شید.می

کرد ولی می یانیم بگیییم که در مااحثه شبببرکه کرد یا ن: ما نمی یانیم بگیییم دانش آمیز چطیر فکر میکند 2میرد 

 چین تابل مشاهده اسه.

 ویژگی ها:
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: هیچ تفسیری از گییه یا میاد فهرسه نااید وجید داش ه باشد. هر کم آن را خیاند تفسیر یکسانی از آن را 2میرد 

 باید داش ه باشد.

س ارار را تنظیم کند ب د جسم میرد نظر را زیر آن : مثال در میکروسکیپ اول نیر میکروسکیپ، ب د محل ا5میرد 

سه که م لم ترار دهد و ب د ماده شاهده و ثاه کند. اینها یکسری مراحل ا سب را به کار بارد و ب د م شیمیایی منا ی 

 باید ب یاند اینها را فهرسه کند و هر کدام را دانش آمیز انجام داد یا نداد ب یاند اینها را عالمه بزند.

 ل تهیه فهرست وارسی:مراح

 

: مثال اگر بییاهیم پرخاشببگری را در فهرسببه ترار دهیم؛ پرخاشببگری چه نشببانه هایی دارد. مثال هیل دادن 1میرد

 همکالسی، سیلی زدن، فحاشی.

 : حال باید نشانه ها و عالئم را تادیل به یک گییه یا یک جمله کنیم. 2میرد

 اجزاء و ع)اصر فهرست وارسی:
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 فهرست وارسی:ی نمونه

 

 ارزشیابی فهرست وارسی:

 

ی سنجش عملکردی ترار میگیرد و این سنجشها نیعاً کیفی اسه، اما میرد درسه اسه که فهرسه وارسی در حیطه

گییه اندازه گیری شببد و هر  5هسبب ند. این  2و  1و  1مایاس. مایاس ها  3گییه داریم و  5دوم کمی اسببه. فرضببا ما 

گییه برای فرد به دسببه آید. مادار میانگین به ت داد گییه  5گرف ند. باید میانگینی از این  2تا  1کدام یک مایاس از 

 ها و نمره گذاری گییه ها بس گی دارد.

 اسه. مقیاس درجه ب)دینیا دیگری از سنجش مشاهده ای، 
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حث دارد و عالوه بر این بدر  مایاس درجه بندی بحث کیفیه نیز مطرس اسه. ی نی ویژگی های فهرسه وارسی را 

 کیفیه نیز در  آن مد نظر اسه.

 انواع مقیاس درجه ب)دی:

 

 مقیاس درجه ب)دی عددی:

 

 درجه اسه. 5یا  0به رین ت دا همان 

 مقیاس درجه ب)دی نگاره ای توصیفی:
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 ی مقیاس درجه ب)دی:قواعد تهیه

 

یشید تفصیل بیش ری که پایایی کار ارزیابی بیش ر مپم در مایاس درجه بندی، همان فهرسه وارسی اسه با طیل و 

 چین تیضیحات بیش ری را به ما میدهد.

 واقعه نگاری یا رویداد نگاری:

 

در حایاه کالس درسبببی، حیاط مدرسبببه و میاردی از این تایل نیعی زندگی وجید دارد که دانش آمیز در این 

 شید.محیط ها مشاهده می

شید چ صله ثاه  ساعه دیگر چرا باید بالفا شاید یک  شاهده کرده ام  ضیعی که االن م سانها تغییر پذیرند. می ین ان

 جزئیات آن را فرامیش کنم. پم باید بالفاصله ثاه شید. 

د. اما آیدر مایاس درجه بندی و فهرسببه وارسببی گف یم که ویژگی های میرد اندازه گیری به صببیرت کمی در می

 لیلی اسه.وات ه نگاری رویکردش کیفی اسه چین تح

اگر مایاس درجه بندی و فهرسبببه وارسبببی بید کاری به جزئیات نداشببب یم ولی در وات ه نگاری ح ی به نحیه لااس 
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 پیشیدن و رنگ لااس دانش آمیز دته داریم.

 ویژگی های رویداد نگاری:

 

سنجش نیین این هسه که افراد در یک میت یه وات ی خید و آمیخ ه های  شتمامی تالش م یصصین  ان خید را ن

 دهند.

 قواعد برنامه ریزی و اجرای رویداد نگاری:

 

ص ی را ایجاد کنیم که دانش  ساع ها من ظر بمانیم تا یک رف ار اتفاق بیف د ولی می یانیم فر شد باید  اگر طرس ریزی ناا

 آمیز آن رف ار را در آن میت یه انجام دهد.

 ب ضی از جزئیات مرتاط را بیاورید.

 نید یاد داشه کنید و تفسیر آن را به ب د میکیل کنید.هر چه را میای

 اجزا و ع)اصر رویداد نگاری:
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سیر و تحلیل رویدادها ارائه  شید و تف صیف عینی  صلی خید را پیدا میکند که از رویدادها تی شیابی ناش ا زمانی ارز

 شید و در نهایه راهکاری برای آن ارائه شید.

 نام خید سنجی وجید دارد.  عالوه بر سنجش مشاهده ای روشی به

 خودس) ی:

 

سازنده اینجا شکل می سان گرایانه اسه و ناد  شناخهاین روشها رویکرد ان صل فرا سنجی ما نی بر ا  گیرد. در خید 

سنجی  شناخه خید  شی  میکند که فرد می یاند خیدش را ارزیابی کند. یکی از ابزارهای فرا شناخه م سه . فرا ا

 اسه.

دنیای وات ی آورده شببیند و افراد بیایند به واتع خید سببنجیها را بنییسببند و غلی نکنند و از خید  اگر خیدسببنجی ها به

 شید.ت ریف نکنند، این خیدسنجی بسیار ارزشمند می

 نکات مهم در خودس) ی:
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یجه ن .فرض کنید دانش آمیز را در یک میت یه ترار دادید و دائم با او پرسبببش و پاسبببخ انجام میدهید و به این 1

ساس خید دانش آمیز در این میرد را  سه. حال م لم نظر و اح سیده اید که دانش آمیز فالم مطلب را یاد نگرف ه ا ر

 پرسد.از او می

 . اصل حریه بسیار مهم اسه.0

 روشهای خودس) ی:

 

 نیا ب دی از سنجشهای عملکردی گروه سنجی اسه:

 گروه س) ی:
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 گروه سنجی بسنجیم.مشکالت یادگیری را نیز می یان با 

 روشهای گروه س) ی:

 

 روش نگاره گروه:

 

در  ان یاب دو جاناه: مثال من گف ه ام با علی میییاهم کار کنم و علی هم گف ه اسببه با من میییاهد کار کند. اینجا 

و ا یک فلش دو سییه بین من و علی باید کشیده شید و یک جاناه فاط فلش به سمه کسی اسه که تمایل داری با

 کار کنی و او تمایل ندارد با تی کار کند. ناطه چین هم برای افرادی اسه که دوسه ندارند با هم کار کنند.

 روش حدس بزن چه کسی:

 

 خیاندن را دوسه دارد: دانش آمیز باید بررسی کند چه کسی خیاندن را دوسه دارد و نام او را بنییسد.
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 باید تشیی  دهد چه کسی همیشه نگران اسه و نام او را بنییسد.این شی  همیشه نگران اسه: دانش آمیز 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 جلسه دهم:

 شرایط اجرای آزمون های کتبی

فه تحصبیلی؛ اماده سبازی و فراهم اوردن شبرایط مناسبب برای اجرا. مثال نیسب ین گام در اجرای آزمین های پیشبر

برای ساخه و اجرای آزمین ک ای چه پیش نیازها، مادمات و زیر ساخه هایی نیاز اسه. مثال : تهیه دف رچه آزمین 

طی باید شببرایو پاسببینامه، ترتیب سببیاالت، در نظر گرف ن زمان و مکان مناسببب برای اجرا / )در اینگینه آزمین ها 

 فراهم شید که دانش آمیز به رین عملکرد را به نمایش بگذارد.(

 نظم فکری : دانش امیزان مطالب ک اب را درس به در و فصل به فصل مطال ه می کنند. ی نی یک نظم فکری دارند. 

 ترتیب سیاالت بر این اساس از آسان به دشیار، سیاالت حدسی ب د سیاالت مشکل یا تشریحی. -

سخ را در  - شریحی گس رده پا سیاالت ت سخ را ترار می دهیم ب د  سیاالت محدود پا شریحی اب دا  سیاالت ت

 ترار می دهیم.
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در زمینه میرد سببیم امروزه باید برای برتراری ارتااط به ر افراد با آزمین، به جای دسبب یه، سببیاالت تای   -

 فینه ک اب اس فاده شید.شده باشند و از فینه های خیانا و اس اندارد و م ناسب با 

 برای پاسخ سیاالت جای مناسب ترار دهیم تا فرد مجایر نااشد آن را بدخط یا در جای دیگر ارجا بنییسد. -

 سیاالتی که شکل دارند باید در اب دای صفحه ترار بگیرند. -

 دستور عمل های پی  از اجرای آزمون

 

 

 دارد.ی نی هر سیال چه بارم یا نمره ای « ارزش هر سیال  -

سبببیال  3مثال در سبببیاالت چند گزینه ای ما می تیانیم بگییی به ازای هر « مجاز یا غیر مجاز بیدن حدس  -

 پاسخ غله یکی از پاسخ های درسه شما حذف خیاهد شد.

درس هایی نظیر فیزیک، شببیمی. مثال سببیال بگیید جرم را ت یین کنید؛ در سببیال باید « مسببائل عددی  - -

 حسب گرم باشد یا کیلیگرم؟ مشی  کنیم که جرم بر

 دستور العمل های حین  اجرای آزمون
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 شرایطی نظیر: نیر، دما، وض یه چ  دس ی و راسه دس ی«   شرایط جسمی -

س گی و عملکرد وات ی فرد را  - شای سه.  ضطراب زیاد ا شایع ترین میضیا روانی در آزمین ها ا مهم رین و 

؛ هر دو اضببطراب خیلی کمو  اضببطراب خیلی زیادهد که در آزمین پایین می آورد. تحایاات نشببان می د

 از اضطراب خیب اسه. سطحی بهینهعامل باعث بد عمل کردن یا عملکرد غیر وات ی می شید.. 

 دستور العمل های بعد از  اجرای آزمون
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پایین  %25باال و  %25باید برگه نفر به باال(  01در صببیرتی که ت داد افراد زیاد اسببه )مثال « ت یین گروه باال و پایین 

افراد را ان یاب کنیم و باتی را کنار می گذاریم. به عاارتی با این عمل باید مشی  کنیم چه افرادی در آزمین میفق 

نفر بیدند سبببیاالت را می تیان به ترتیب نمرات  01عمل کرده اند و چه افرادی میفق عمل نکرده اند. اگر کم ر از 

 نفر پایین به ترتیب نمره باال و پایین گرف ه اند. 21فر باال و ن 21مرتب کرد و 

سیال  21حاال در  سه داده اند.  1نفر باال افرادی که به  سخ نادر شی  می کنیم و نیز پا سه داده اند را م سخ در پا

 نفر پایین هم به همین شکل عمل می کنیم. 21برای 
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سیار مهم  سه آمده از ن ایج باال ب ساس این اطالعات به د سیال های آزمین بر ا سه. چراکه دو ویژگی مهم تحلیل  ا

 اطالعات اسه:

 ضریب دشیاری یا سهیله سیال -

 ضریب تمیز،  ضریب تمایز یا ضریب تشیی  -

 

هرچه ضریب دشیاری آزمین ما نزدیک به صفر باشد، آزمین ما دشیار اسه چراکه درصد پایینی تیانس ه  -

 اند.ساده بیده و همه به آن پاسخ دادهیک نزدیک تر باشد ی نی سیال بسیار  اند به آن پاسخ دهند. و هرچه به

 

سه. در برخی  - سیری دارد مهم ا شیاری چه م نایی و چه تف ضریب د سه آمده در  ساه عدد به د میارد محا

 مهم اسه. تفسیر ضریب دشیاریمهم اسه و در برخی میارد  ضریب دشیاری

 ید پراکندگی و تمایز باشد و این خیب اسه.در آزمین های هنجاری بین افراد با -
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هرچه واریانم باال و بیش ر  باشد و هماس گی بیش ری با سیاالت دیگر داش ه باشد ی نی سیال خیبی اسه و  -

 واریانم کل آزمین را باال می برد.

 واریانم یک یا صفر ی نی هیچ پراکندگی ایجاد نکرده و مناسب نیسه. -

 ک می کند که از یک کم ر و از صفر بیش ر باشد.سیالی به واریانم بیش ر کم -

 )نیم( باشد. 1/5باالترین ناطه واریانم آنجایی اسه که ضریب دشیاری  -

 را ضریب دشیاری نرمال می نامند. 1/1تا  3/1ضریب دشیاری بس گی به نیا آزمین دارد. بین  -

 سیال دشیار اسه. 3/1سیال ساده اسه و زیر  1/1باالی  -
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سیال با کل آزمین ضریب هماس گی بیش ری داش ه باشد، آن سیال دارای ضریب تمیز بیش ری  هرچه یک -

 اسه.

اگر یک فرد در آزمین کل نمره پایینی بگیرد اما در یک سیال نمره باالیی بگیرد؛ ممکن اسه ضریب تمیز  -

 منفی شید.

ف و گروه تیی و ضبب یضببریب تمیز هرچه به یک نزدیک تر باشببد به ر اسببه؛ چین تیانسبب ه اسببه بین د -

 اخ الف خیبی ایجاد کند و تمایز خیبی داش ه باشد و سیال تیانس ه دو گروه را از هم تفکیک کند.

 سیال دارای تمیز صفر ی نی ن یانس ه هیچ تفاوتی ایجاد کند. -

ش ه  - سیال عملکرد خیبی دا شان پایین بیده در یک  سیال دارای تمیز منفی ی نی افرادی که نمره کل آزمین

 اند. بنابر این سیال دارای اشکالی اسه که باید بررسی شید.

 ای ضریب هماس گی دو رش ه ای ناطه ضریب هماس گی که بین سیال و کل آزمین مد نظر ترار می گیرد -

 نام دارد.

 ضریب هماس گی را از نظر آماری می تیان تفسیر کرد. -
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برخیرد کنیم؛ دامنه ضببریب دشببیاری زیاد  1پایین به باشببد و در باال و  5/1زمانی که ضببریب دشببیاری ما  -

 اسه.

 باشد.  - 1یا  1و ضریب تمیز آن  5/1سیالی مناسب اسه که ضریب دشیاری آن  -
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 جلسه یازدهم:

 هدف از طرس مااحث آماری فهم دتیای از آن چیزی اسه که در آزمین های ارزیابی و سنجش با آن میاجه هس یم.

 آمار چیست؟

روش های علمی را که در تجزیه و تحلیل داده های ماداری به کار برده می شبببیند بنیانگذاری می کند. چارچیب 

شید ما تحلیل درسه تری از وتایع  ی نی برای داده های عددی ما یک چارچیب علمی فراهم می کند که باعث می 

 و انچه در اطراف ما می گذرد داش ه باشیم.
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یک نمینه اندازه گیری هایی و ن ایج را به جام ه بزرگ تر که این نمینه از دل آن در آمار اس نااطی ما روی  -

 ان یاب شده ت میم می دهید.

ساس یک مالک و ویژگی منطای  - سازمان دادن به داده ها، مرتب کردن آنها بر ا اولین و مفید ترین تدم در 

 اسه.

 ی یک دس ه از اطالعات را بیان کرد.با اس فاده از روشهای آمار تیصیفی می تیان دتیاا ویژگی ها -

روش های آمار تیصببیفی برای بیان ویژگی های اطالعاتی به کار برده می شببیند که به وسببیله پژوهشببگران  -

 جمع آوری شده اند. )مثال : بزرگ ترین عدد کدام اسه(

 هدف نهایی امار اس نااطی برآورد ویزگی های جام ه اسه. -

 می گییند و ویژگی های نمینه را )آماره( می گییند.ویژگی های جام ه را )پارام ر(  -
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برای م غیر ها دسبب ه بندی های م فاوت و م  ددی صببیرت گرف ه اسببه. عله اهمیه این دسبب ه بندی این  -

 اسه که در آزمین های آماری شناخه آنها در طااه بندی آن آزمین ها مهم اسه.
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 م لم ایجاد می کند. مثال یک روش تدریم.منظیر از م غیر مس ال آن م غیری اسه که  -

منظیر از م غیر وابسبب ه م غیری اسببه که ان ظار داریم م غیر مسبب ال بر آن تاثیر بگذارد. مثال روش تدریم ما  -

طیری باشبببد که بر یادگیری دانش آمیز و ح ی روابط بین دانش آمیز اثرگذار باشبببد. م غیر یادگیری و 

 ابس ه اسه.روابه بین دانش آمیزان م غیر و

 

اسببه. اما م غیر  5/11م غیر های پییسبب ه اعشببار پذیرند. مثال می تیانیم بگیییم نمره دانش آمیز در ریاضببی  -

 اسه.  5/11گسس ه اعشار نمی پذیرد. مثال نمی تیانیم بگیییم ت داد صندلی های این کالس  

 نماییم. سس ه یا پییس ه اندازه گیریاز انجایی که وسایل اندازه گیری ما دتیق نیس ند باید یا به صیرت گ -
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سمی وجید ندارد. مثال فاط می تیانیم بگیییم به کسانی که مرد هس ند عدد  - هیچ رابطه ریاضی بین مایاس ا

 .2اخ صام پیدا کرده و به زن ها عدد  1

م می تیانیاعمال ضبرب، تاسبیم، جمع و تفریق به کار برده نمی شبید. فاط  0در مایاس اسبمی هیچکدام از  -

 داریم. 2داریم یا چندتا  1ت داد افراد از نظر فراوانی را بشماریم. مثال بگیییم چندتا 

 

مایاس ترتیای عالوه بر اینکه تمام ویژگی های مایاس اسمی را دارد، افراد از نظر م غیر به ترتیب مرتب شده  -

ساس تد مرتب سین چا اند.. مثال م لم تربیه بدنی کله دانش آمیزان را بر ا سند تد ح در می کند. و اگر بپر

 اسه نمی تیانید عددی ارائه دهید چرا که از نظر چشمی مرتب کرده اید.

در مایاس ترتیای نمی دانیم هر فرد چادر از یک صببفه را دارد. اما می دانیم که یک ترتیای بین انها وجید  -

 دارد و فاصله بین افراد مشی  نیسه.
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 ن افراد بر اساس یک ویژگی که مرتب شده اند تفاوت تائلیم.در مایاس فاصله ای ما بی -

 21نمره صببفر مطلق وجید ندارد. مثال کسببی در ادبیات صببفر بگیرید )بر اسبباس ترارداد که گف ه ای باید به  -

 سیال پاسخ دهند( نمی گیییم چیزی از ادبیات بلد نیسه. بلکه آزمین ما ن یانس ه آن را اندازه گیری کند.

 از ویژگی های روانی و تربی ی ما با مایاس فاصله ای سروکار داریم. در بسیاری -

 

 توزیع های فراوانی و نمودارها 

 

به بیان دیگر داده ها باید تادیل اطالعات بشببیند. اطالعات یک ویژگی « ی نی سببازمان دادن و مرتب کردن داده ها 

ول تیزیع جدباشبببند. که یکی از کارامد ترین انها هایی دارند که می تیانند مانایی برای تضببباوت و تصبببمیم گیری 

 اسه. فراوانی

 

در این جدول مشببی  می کند هر نمره یا هر طااه از نمرات چادر تکرار داشبب ه اسببه. بنابر این این کار باعث می 
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 شید که تفسیر داده ها راحه تر باشد. و برداشه به ری از داده ها داش ه باشیم.
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 نک ه:طااه بندی بایس ی ناسازگار باشند. ی نی یک عدد م ین فاط در یک طااه ترار داده شید. -

 دامنه تغییرات ی نی فاصله بین بزرگ رین عدد با کیچک رین عدد. -

 ی نی فراوارنی هر طااه به اضافه فراوانی طااات تال«  تیزیع فراوانی تراکمی -
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نشان می دهد که بیش ر افراد در تسمه وسط هس ند. ت دادی هم « یا نرمال داشه  حاله م اارناگر نمیدار  -

 در تسمه اب دایی و ت دادی هم در تسمه ان ها ترار دارند.

ی نی داده ها در تسمه چ  ترار داشه به این م نی اسه که دنااله « داشه  کجی منفیاگر نمیدار حاله  -

سمه م شکل منفی می نمرات در ت شد و افراد نمره زیادی بگیرند کجی به  سان با سیال آ سه. زمانی  نفی ا

 شید.

ی نی داده ها در تسمه راسه ترار داشه.  وت ی سیال دشیار باشد « داشه  کجی مثاهاگر نمیدار حاله  -

 افراد نمره پایینی می گیرند و کجی به شکل مثاه می شید.

 اندازه های گرای  مرکزی

 

 انگین نمرات دانش آمیزان در آزمین چند اسه. میانگین کلیه  و دیدکلی را درباره داده ها را می گیید. مثال می
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اسببه.بنا براین از  3و  2عدد بید میانه بین عدد  0عدد داشبب ه باشببیم میانه عدد شببشببم اسببه. اگر  11میانه: مثال اگر ما 

 کمک می کنید نه از نظر ماهیه عدد.لحاظ ترتیای و شمارش اعداد میانه به ما 
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 دخاله دارند. کل نمراتمیانگین م  ارترین شاخ  اندازه گیری اسه چین در محاساه 
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 اگر میانه، میانگین و مد هر سه یک عدد شد تیزیع نرمال اسه.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 























 یادگیری از تا شانزده ارزشیابی سیزدهخالصه جلسات 

 جلسه سیزدهم

 های یک سوال خوب در امتحان کتبی: ویژگی

تواند به این موضوع کمک  )یکی از عواملی که می.ها و محتوای درسی باشد سوال نمونه درستی از هدف -1

 .کند( را برای ما مشخص می و میزان تطبیق محتوا و هدف که اهمیتکند جدول مشخصات درس است 

تواند  های کاربردی موضوع در زندگی واقعی آدمی توجه داشته باشد. یک سوال خوب می سوال به جنبه -2

 های صنعتی و اقتصادی و زیست محیطی پیرامون یک هدف درسی همراه باشد. با آموزش جنبه

های مناسب برای  شبه تحقیق پیرامون طبیعت اهمیت بدهد. به کنترل متغیرها و طراحی رو -3

 ها توجه کند. سازی و آزمون فرضیه

)یعنی باید به سطوح باالی شناختی توجه بیشتری .های مستقیم اجتناب کند از حافظه آزمایی و پرسش -4

 م(یداشته باش

فرآیندها ، )چون اشکال و نمودارها.ل برای طرح سوال یا پاسخگویی استفاده کندنمودار و جدو ،از شکل -5

توانند با آنها ارتباط برقرار کرده و تصویرسازی ذهنی آنها تقویت  آموزان می دهند و دانش نشان می ها را و رابطه

 شود(

های بسته و  آموزان توجه کند. تفکر واگرا را تقویت کند و به جای پاسخ به نظرهای گوناگون دانش -6

 واحد های  جواب  نباشد، چون)صرفا به دنبال یک جواب واحد های گسترده توجه داشته باشد. محدود به پاسخ

  ای است و باید به دنبال تفکر واگرا برویم( نشانه تفکر همگرا و نقطه

 و ارزیابی فراخواند. دانش آموزان را به تجزیه و تحلیل و قضاوت -7

 به تقویت تفکر نقاد توجه کند. -8

 نگری یاری برساند و از یک سو نگری بکاهد. پذیری و جامع به افزایش انعطاف -9

 ها اصطالحات و قوانین فراخواند. بندی سازماندهی و مقایسه تطبیقی واقعیت آموزان را به دسته دانش -11

 ای و تکراری باشد. فاقد شکل و محتوای کلیشه -11

 هاست( )هدف اساسی علم امروزی تلفیق دانشهای مختلف دانش توجه کند. به تلفیق رشته -12

 آموزان توجه کند. های عاطفی دانش به جنبه -13

 ان را به تفسیر رویدادها و اطالعات فراهم آمده فرا خواند.آموز دانش -14

 

 



 های یک آزمون خوب ویژگی

 (Objectivityعینیت) -1

 }آزمونی ممکن است خیلی خوب باشد ولی امکان اجرای آن نباشد{(Usabilityعملی بودن) -2

 گذاری و تعبیر و تفسیر سهولت اجرا، نمره -3

 (Validity)روایی -4

 (Reliability)پایایی -5

 

 (Objectivity)عینیت

 عینیت از دید عموم یعنی قابل مشاهده و قابل لمس بودن.

 یعنی آزاد بودن آزمون از خطای شخصی. عینیت در طرح سوال

ای  در یک آزمون دو نفر درگیرند: طراح/ مصحح )آزمون گیرنده( و پاسخ دهنده )آزمون شونده(. سوال باید بگونه

 مصحح در پاسخگویی و تصحیح دچار شبهه نشوند.باشد که نه آزمون دهنده و نه 

 دو جنبه مهم عینیت آزمون:

گذاری یک آزمون  یعنی مصححان مختلف در نمرهدر نظر است.  بحث مصححان: گذاری عینیت نمره -الف

غلط و جورکردنی عینیت -ای، صحیح های عینی یا کتبی چندگزینه آزمون تفاوتی باهم نداشته باشند.

 بسیار باال و تقریبا صددرصد است.گذاریشان  نمره

مطرح است. افراد  آموزان بحث دانش :ها های آزمون به وسیله آزمودنی عینیت در تفسیر سوال -ب

 آزمون احساس متفاوتی نسبت به سواالت نداشته باشند و دچار شبهه در مورد پاسخ نشوند. به پاسخگو

 (Usability)عملی بودن

Usability .یعنی ارزش عملی آزمون از لحاظ زمان، صرفه اقتصادی و اجرا 

 ها پنج جنبه مهم عملی بودن آزمون

ابهامی در اجرا نداشته باشد. هرچه فرآیندها اجرای دشواری نداشته باشد. در واقع یعنی  آسانی اجرا: -1

 تر است. تر، کوتاهتر و کمتر باشد، اجرای آزمون ساده مشخص

 زمان خیلی کم یا خیلی زیاد برای آزمون مناسب نیست.: زمان الزم برای اجرا -2

 شود. به مصححین مربوط می: آسانی تفسیر و کاربرد آزمون -3



فرم معادل آزمون فرمی است که میانگین و :های موازی  یا فرم های معادل در دسترس بودن فرم -4

د و بتوان دو آزمون را به جای هم واریانس سواالت آن با میانگین و واریانس سواالتی که طرح کردیم یکسان باش

 برای فهمیدن درستی این مطلب ،گویند آزمونی بسیار سخت بوده آموزان می دانش اوقات گاهیزیرا اجرا کرد. 

آموزان درست  اگر همبسنگی باالیی میان دو آزمون باشد حرف دانش، کنیم فرم معادل این آزمون را اجرا می

 .نیست

 سرسام آوری داشته باشد. نباید هزینه: هزینه آزمون  -5

 

 (Validityروایی)

روایی یعنی آزمون شده مناسب باشد.  ساخته یک آزمون باید برای هدفی که برای تحقق بخشیدن به آن

) مثال آزمون سنجش درس ریاضی فقط باید دانش .مورد ارزیابی قرار دهد ،دقیقا آنچه را که باید بسنجد

 های دیگر( دهد و نه دانششخص در ریاضیات را مورد سنجش قرار 

 های نتایج سنجش است. روایی یک ارزشیابی از کفایت و مناسبت تفسیرها و استفاده از نظر لین و گرانلند:

آزمون و  ی ( بین نمرههمبستگی و همخوانی) توافقتوان بصورت  روایی را می :از نظر کاپالن و ساکوزو

 کیفیتی که قرار است اندازه بگیرد تعریف کرد.

های دیگر،  های دیگر( به دست آمده از نمرات آزمون و نشانه )نمرات یا رفتار یا آزمون شواهددر حقیقت 

شود که   های آزمون در عمل در پی دارد )یعنی شواهد باعث می برای معنا، تفسیر و کاربرد نمره هایی استنباط

آوری این شواهد و  عجم (Validation ایابیرو) آزمونی بکار گرفته شود یا نه(. بررسی روایی ما تصمیم بگیریم

 هاست. استنباط

 سنجد(. )آنچیزی را که باید بسنجد می ترین ویژگی یک آزمون است روایی مهم

ها )مانند طراحی خوب  توان گفت تنها ویژگی یک آزمون خوب، روایی آن است و سایر ویژگی در حقیقت می

جزئی از شواهد روایی هستند و شواهد نقض آنها، شواهدی بر  ها و عینیت، عملی بودن و پایایی آزمون( سوال

 رویم( )اگر سوالی روایی داشت دنبال پایایی آن می شوند. نقض روایی محسوب می

 .است همگرا و واگراشواهد روایی شامل شواهد 

 



زمون با باید ویژگی مورد نظر را بسنجد مثال آ فقطگردند که آزمون  می به این قرینه بر شواهد همگرا:

شواهد همگرا تک عاملی و سنجد همبستگی باالیی داشته باشد.  ها را می های دیگری که همین ویژگی آزمون

 هستند یعنی بر یک موضوع واحد توافق دارند و به موضوعات دیگر توجهی ندارند. ای نقطه

دیگری را به جای های  اند که آزمون نباید ویژگی از این قبیل شواهد واگرا )افتراقی، تشخیصی یا تمیزی(:

 های دیگر همبستگی پایینی داشته باشد. های ویژگی مثال آزمون باید با آزمون این ویژگی بسنجد

های هوش  هوش را بسنجد و با آزمون باید ، از نظر شواهد همگرا این آزمونسازیم وقتی آزمون هوش مینکته: 

اما از نظر شواهد واگرا این آزمون هوش عالوه بر هوش، معیارهای دیگری را  .االیی داشته باشددیگر همبستگی ب

 های نگرش همبستگی پایینی داشته باشند. با آزمون باید و سنجد هم می

هدف و موارد غیر آن شما را از  اید دهد شما آنچه باید بسنجید آزمون کرده در کل، هرآنچه بدرستی نشان می

 شود. ده است، شواهد روایی آن محسوب میدور نکر

 ؛ سه سوال و سه نوع روایی:انواع روایی

ها معرف  دهند؟ )آیا این سوال ی خوب ارائه می های آزمون از محتوای موضوع مورد نظر یک نمونه آیا سوال .1

 (ها بحث معرفی سوال؟خوبی برای آن محتوا هستند

 بینی کردن( )پیشکنند؟ بینی می درستی پیش هآموزان را ب دانش ی یا آتیفعلآیا نمرات آزمون عملکرد  .2

هایی( که آزمون برای سنجش آنها درست شده است  آیا نمرات این آزمون به مفاهیم نظری )یا سازه .3

 های نظری( )سازه ؟اند مربوط

 روایی محتوایی )منطقی(پاسخ سوال یک:  

 روایی مالکیپاسخ سوال دو: 

 : روایی سازهپاسخ شوال سه

 

 

 

 



 جلسه چهاردهم

 گیری( روایی محتوایی )یا روایی منطقی، روایی نمونه-1

ی  های مورد استفاده در یک آزمون تا چه حد معرف کل جامعه به این موضوع اشاره دارد که نمونه سوال

 توان از محتوای آن موضوع مورد نظر تهیه کرد. هایی است که می سوال

مشخصی )فرموالسیون معین( برای محاسبه ندارد و بیشتر مبتنی بر روش آماری یا ریاضی روایی محتوایی 

قضاوت و نظرات متخصصان است. ممکن است در این امر بین متخصصان توافق صد در صدی وجود نداشته 

 باشد) در واقع اختالف نظر وجود دارد(.

است.  جدول مشخصات درس گیرد ابزاری که برای این کار )رسیدن به روایی محتوایی( مورد استفاده قرار می

 جدول مشخصات درس محل تالقی هدف و محتوای آن درس است.

ها اهمیت دارد چون یک محتوا ثابت و از پیش تعیین  برای معلمان روایی محتوایی بیش از بقیه روایی نکته:

حتوا بیشتر توجه گردد به م ای وجود دارد که باید تدریس شود و نهایتا آزمونی از آن بعمل آید که باعث می شده

 شود.

است. اشاره به این موضوع دارد  روایی محتوایی)روایی شکلی، روایی نمایشی، ذهنی( بخشی از  روایی صوری

گیری آن  برای اندازههای آزمون از نظر افراد مختلف تا چه حد )در ظاهر( شبیه به موضوعی است که  که سوال

  اند مطابقت دارد یا خیر. چه که یاد گرفتهآیا سوال از نظر شکلی با آن تهیه شدند. یعنی

کند و مبتنی بر نظر متخصصان است. این روایی ضامن  سواالت را قضاوت می روایی صوری از نظر ظاهری

آموزان را در پی دارد که ممکن است این انگیزش بر نتیجه  گیری دقیق نیست اما بحث انگیزش دانش اندازه

 آزمون تاثیر داشته باشد.

ها ضروری نیست. مثال برای سنجش میزان اختالالت روانی آزمون تهیه شده  روایی صوری درهمه آزمونوجود 

 نباید روایی صوری داشته باشد. یعنی سواالت نباید طوری باشد که برای افراد حساسیت ایجاد کند.

دهد که آیا  می نوعی از روایی محتوایی است و به این پرسش پاسخروایی آموزشی یا روایی برنامه درسی 

 شود باید آزمون گرفته شود(. محتوای آزمون عمال آموزش داده شده است یا خیر ) یعنی ازآنچه که تدریس می

 روایی مالکی-2

 میزان ارتباط یا همبستگی بین نمرات حاصل از یک آزمون با نمرات حاصل از یک آزمون دیگر. تعریف:



بینی عملکرد فرد در یک آزمون یا موقعیت دیگر  ( برای پیشهر زمانی که از نمرات یک آزمون )مثل کنکور

یک مالک و . در اینجا ما دو موضوع داریم: استفاده کنیم به آن روایی مالکی گوییم)موفقیت دانشگاهی( 

 شود مالک است.  بینی عملکرد فرد استفاده می . آزمون دوم که برای پیشبین پیشدیگری 

ی بیرونی مستقل  بینی کننده( و نوعی اندازه ی بین نمرات آزمون )پیش ی رابطه فن تجربی مطالعه روایی مالکی

 )مالک( است. 

 باشد. روایی مالکی دارای یک روش است و آن همبستگی بین آزمون و مالک می

 :از نظر زمانی انواع روایی مالکی

از یک فاصله زمانی از اجرای آزمون  رود پس نمرات آزمونی که برای مالک بکار می: بین روایی پیش -1

 های آتی( بینی برای موقعیت )پیش اول گردآوری خواهد شد.

  بینی بدون فاصله و برای زمان حال پیش: روایی همزمان -2

های روانی هر سه قابلیت روایی  ونمهای هوش و استعداد و آز های پیشرفت تحصیلی، آزمون آزموننکته: 

 بینی را دارند. پیش

بین  الکی بر خالف روایی محتوایی از نظر ریاضی قابل محاسبه است و باید برای آن ضریب همبستگیروایی م

 را بدست آورد. نمرات دو آزمون

 بین باالتری است. هرچه میزان همبستگی باالتر باشد آزمون دارای روایی پیش

 بین:  های تعیین روایی پیش روش

های  توان مالک در اینصورت می و توافقی برای همگان وجود نداردمالک دقیق، روشن، مورد پذیرش ی اوقات گاه

های کیفی بدست  های کمی و هم داده که هم داده استفاده از پژوهشمثل مختلفی را در نظر گرفت و بکار برد. 

یم. های آتی فرد را بررسی کن توانیم با استفاده از آن یک پرسشنامه یا آزمونی بسازیم که موفقیت دهد که می می

 بین را افزایش دهیم. روایی پیش بین چندین آزمون پیشتوانیم از  همچنین می

  ها یا خصوصیات یک مالک خوب: ویژگی

 شخص واقعی های های آزمون با موقعیت یعنی قابلیت انطباق منطقی داده ربط داشتن: -1

 باشند.یعنی همه افراد در کسب نمره خوب فرصت مساوی داشته بی طرفی یا عدم سو گیری:  -2

 های متعدد نمرات تقریبا یکسانی بدست بدهد. گیری باید در زمان ی اندازه آزمون یا وسیلهپایایی:  -3

های  آموزان بتوانند به مالک یعنی دانش .یابی به اندازه مالک عملی و میسر باشد دستدر دسترس بودن:  -4

 تعیین شده دست پیدا کنند.



  سازهروایی -3

های نظری  یک آزمون زمانی دارای روایی سازه است که نمرات حاصل از اجرای آن به مفاهیم یا سازه تعریف:

 د.باشمورد نظر مربوط 

وی آنها کار ر براند،  های علمی ویژه شده برای هدف ( کهمثل هوش ، اضطراب، نگرش )مفاهیمیسازه چیست؟ 

 داده شده است. آنها هباردر مشخصیو تعاریف  ، نظریه پردازی شدهشده، تحقیق شده

و ابزار  و روش سنجش شودپردازی  مقاصد علمی نظریه قالباگر مفهوم در سازه باالتر از مفهوم است یعنی

 شود. به سازه تبدیل می داشته باشد گیری مناسب برای اندازه

 روایی سازه جنبه نظری دارد یعنی مبتنی بر نظریات علمی است. 

به  ب(های طبیعت هستند.  مندی ای انتزاعی از پاره نظام خالصه : الف(ویژگی هستندروایی سازه دارای دو 

 گیری بودن این روایی دارد( رویدادهای علمی و قابل مشاهده مربوط هستند. )اشاره به قایل اندازه

 تعیین روایی سازه: 

 مرحله است 3دارای 

 .تعریف کنیمهای مورد نظر  نظریه سازه یا متغیر مورد نظر را از طریق -1

 .آزمون در نظر بگیریم ) سازه یا متغیر(برای آن -2

های نظریه نمرات حاصل از این آزمون باید با نمرات متغیرهای دیگر مورد بحث در  بینی با توجه به پیش -3

 نظریه ارتباط داشته باشد.

 های بررسی روایی سازه: روش

 روایی تفکیکی سنی -1

 روایی تفکیکی گروهی -2

 همبستگی روایی سازهشواهد -3

 تحلیل عاملی-4

 همسانی درونی-5

روش اول و دوم یعنی تفکیکی سنی و گروهی: اگر ویژگی مورد نظر آزمون با باال رفتن سن تغییر کند نمرات 

 شود. آزمون باید منعکس کننده این تغییرات باشد. مثال در آزمون هوش با افزایش سن عملکرد افراد بهتر می

های روایی موجود برای همان سازه  : آزمونی که ما ساختیم با آزمونهمبستگی روایی سازهشواهد روش سوم 

 همبستگی زیادی داشته باشد.

کنیم که دارای ابعادی )چه پنهان و چه مشخص شده از قبل(  : آزمونی را تهیه میتحلیل عاملیروش چهارم 

ابعاد از قبل مشخص  ای که دارای ه شدهباشد. تحلیل عاملی یک روش منطقی و ریاضی است که آزمون ساخت



و اگر آزمون . و ما باید به این ابعاد عنوان بدهیم کند بندی می ، آنرا دستهآنرا کشف کردهابعاد  شده نیست،

گیریم، آزمون را اجرا  ساخته شده دارای ابعاد باشد ولی ما مطمئن نیستیم، برای هر بعد چندتا سوال در نظر می

 دهند یا نه.   روشنی نشان می کنیم که آیا این سواالت ابعاد را به کنیم و بعد مشخص می می

گیریم. بدین صورت که همبستگی  ظر میروش پنجم روش همسانی درونی: بررسی ساخت درونی آزمون را در ن

 آورند. های فرعی را با نمره کل آزمون بدست می بین نمرات آزمون

 های وابسته به مالک: های روایی محتوایی آزمون روش

 (CPR)روش  برای تبدیل قضاوت کیفی داوران درباره روایی محتوایی به کمیت است.روش الشه: 

CPR=(Ne-N/2) ÷ 𝐍/𝟐 

Ne = دانند. می ضروریتعداد داورانی که سواالت را 

N/2= داورانکل تعداد 

 های وابسته به مالک هم بدین روش قابل محاسبه هستند. سازه آزمون روایی و بین پیشروایی 

 شود: شواهد واگرا و همگرا بسته به نوع آزمون برای برخی موارد زیر تهیه می

ها و  زنند(، کیفیت مواد آزمون )سوال به آزمون از چه حرف میهای مرتبط  اساس نظری آزمون )اینکه نظریه

های استاندارد وابسته به هنجار  محتوای آزمون(، قابل فهم بودن و راهنمای آزمون، هنجارهایی که برای آزمون

های مستتر در صفحات، مرتبط و مفید بودن آزمون، اثرات و  شوند، روایی و پایایی آزمون، ارزش استفاده می

 امدهای اجتماعی و اجرایی آزمون.پی

 مل موثر بر روایی:عوا

های آزمون دقیق و شفاف  ها و راهنمایی هرچه دستورالعمل های دقیق آزمون: ها و راهنمایی دستورالعمل -1

 بر روایی اثر بیشتری دارند. باشند

 های آزمون: کیفیت هم از نظر طراحی و هم از نظر چاپ،  کیفیت سوال -2

 ساده به دشوار ها از ترتیب سوال -3

 .کاهند طول آزمون:سواالت خیلی طوالنی از توان افراد می -4

 اشکاالت موجود در تصحیح پاسخ -5

 ها نامتجانس بودن گروه -6

 های روانی شرکت کنندگان ویژگی -7



 جلسه پانزدهم

 (Reliability)پایایی آزمون

باشد.  نتایج نزدیک بهم داشته، واحد آزمون یک محتوا در دفعات متعدد یا شرایط مختلف اجرا برای یک گروه

 یعنی فاصله میانگین نمره آزمون در دفعات متعدد اجرا یا در فاصله زمانی کوتاه زیاد نباشد.

 برای آنکه یک آزمون روا باشد باید دارای پایایی باشد. توجه:

 های بررسی پایایی: روش

 بررسی پایایی مصححان -1

که آزمونی را دو مصحح ارزیابی کرده باشند، و نتایج )نمرات( آید  زمانی بدست می پایایی بین مصححان: -

 اعالم شده بین این دو مصحح تفاوت زیادی باهم نداشته باشد.

 بررسی پایایی آزمون -2

 آزمایی  های باز الف( فرمکه شامل:  کنیم در دو زمان مختلف اجرا می یعنی آزمون را: الف: دوبار اجرای آزمون

هایی از  ها یا شکل )فرم ارز های موازی یا هم فرم ب(و  ) یعنی آزمون را بعد از یک فاصله زمانی اجرا کنیم( 

 اول آزمون ما از نظر میانگین و واریانس تقریبا برابر هستند(.  سواالتی هستند که با شکل

یی یعنی آزمون در دو نوبت اجرا باشد یعنی براساس تعریف پایا اساس پایایی آزمون همین دوبار اجرا می نکته:

 نتایج یکسانی داشته باشد.

 های همسانی درونی(: ب: یکبار اجرای آزمون )روش

 براون –الف: دو نیمه کردن و اسپرمن 

 ( KR21و KR20) ریچاردسون –ب: کودر 

 های دارای چند بخش( ج: ضریب آلفای کرونباخ ) برای آزمون

 دوبار اجرای آزمون

 آزمایی:  روش باز

از آزمون شوندگان. ضریب پایایی= ضریب  گروه واحدیاجرای آزمون در دو نوبت، در فاصله حدود دو هفته، با 

 های دو اجرای آزمون. همبستگی بین نمره



 مشکالتی دارد از قبیل: این روش ساده و قابل اجراست، اما

کنند( و در اجرای دوم بهتر عمل  می شوند )کسب تجربه شوندگان با آزمون آشنا می در اجرای اول آزمون -1

 کنند. می

 دهد. های دیگر نمی های دو آزمون واحد است و لذا اطالعاتی درباره نمونه سوال سوال  نمونه -2

شوندگان با نتایج یادگیری در هم  اگر فاصله دو اجرا زیاد باشد ممکن است تغییرات واقعی در توانایی آزمون -3

 آمیزد.

 آموزان و معلمان نیست. مورد عالقه دانشاجرای دوباره یک آزمون  -4

که در طول زمانی  های حرکتی های هوش و شخصیت و یا آزمون آزمونزمایی بیشتر با روش بازآتوجه: 

 شود( این روش توصیه نمی های پیشرفت تحصیلی آزمون) برای  کنند مفید است. کوتاه چندان تغییر نمی

 ارز: های موازی یا هم روش فرم

کنند و آنها را در فاصله زمانی کوتاهی ) حدود دو هفته( به  معادل یا موازی برای یک موضوع تهیه میدو آزمون 

 دهند. یک گروه واحد از آزمون شوندگان می

ها و رابطه میان  آزمون یکسان باشد و پایایی آزمون میانگین و واریانسهستند که  موازیدو فرم آزمون زمانی 

ضریب پایایی برابر است با ضریب  ای دیگر نیز باید برابر باشد. در این صورت ها و متغیره  نمرات آزمون

 همبستگی بین نمرات حاصل از اجرای دو فرم موازی آزمون.

شود و  تهیه می یک فرم واحدغالبا در  آزمون پیشرفت معلم ساختهمشکل عمده این روش این است که 

 های موازی برای آنها به سادگی میسر نیست. تهیه فرم

آموزان و معلمان به اجرای دو فرم از یک آزمون بر گروه واحد باقی است. همچنین با  مشکل بی عالقگی دانش

 گذارد. شوند که بر عملکرد آنان در فرم دوم تاثیر می جواب دادن به فرم اول با اصولی آشنا می

ادل انتخاب گروه نمونه بطور تصادفی یا مع های موازی وجود دارد که ابتدا دو مدلی از اجرای فرمهمچنین 

 ید.آ ها به اجرا در می ها برای یکی از این گروه هر یک از فرم شود و سپس می

 یکبار اجرای آزمون

های  تعیین ضریب پایایی آزمون های موازی برای های بازآزمایی و فرم روش روش همسانی درونی:

های  ویژگی، اما برای تعیین پایایی ابزارهای سنجش هایی که نسبتا ثابت هستند کارآمد هستند ویژگی

 مناسب نیستند. ) متغیرهای گذرا( ناپایدار



ها باید با یکبار اجرا  ای در طول زمان تغییر پیدا کند، پایایی آزمون های پایدار و نسبتا ناپایدار: اگر ویژگی ویژگی

 شود.  ارز پیشنهاد می های هم تعیین شود و اگر تغییر نکند همان روش بازآزمایی یا فرم

در نظر به عنوان خطا  ای ناپایدار راه اتی ویژگی، تغییرپذیری ذارز( های هم )بازآزمایی یا فرم ها آن روش

 کند. گیرند و در نتیجه پایایی را کمتر از واقعیت برآورد می می

تاکید  ترازی نتایج آزمونبر  ارز های هم فرمو روش  ثبات نتایج آزمونبر  بازآزمایی  روشدر حقیقت 

 دارند.

تاکید  تشکیل دهنده یک آزمون جزایها یا ا بر همسانی و یکنواختی ماده همسانی درونی، در روش

 شود. می

 شود. یکبار آزمون و در یک گروه اجرا میهمسانی درونی  در روش

 های همسانی انواع روش

 سازی( روش دو نیمه کردن ) تنصیف یا دو نیمه -الف

کنیم. سپس  شود و پس از اجرا، آن را به دو نیمه تقسیم می اجرا می بار و برای یک گروه آزمون یکدر این روش 

( را بدست rttبراون ضریب پایایی ) –( دو نیمه را محاسبه نموده و سپس با فرمول اسپرمن rضریب همبستگی )

 آوریم. می

rtt=2r/1+r 

r =ضریب همبستگی بین دو نیمه 

 های تقسیم کردن آزمون به دو نیمه: روش

ها در نیمه دوم، بدلیل تفاوت حالت شرکت کنندگان  از اولین سوال تا سوال وسط و باقی سوالنیمه اول  -

 در دو نیمه آزمون و احتمال خستگی در نیمه دوم روش مناسبی نیست.

کند و روش  های زوج در نیمه دیگر، که اشکال قبلی را رفع می های فرد را در یک نیمه و سوال سوال -

 های دو نیمه یکسان نباشد. های سوال است ویژگیمناسبی است، لکن ممکن 

شوند. این روش نیز  ها بطور تصادفی به دو نیمه تقسیم می دو نیمه سازی تصادفی که در این روش سوال -

 اشکال قبلی را دارد.



هایی مشابه تمیز و واریانس  ، که در این روش براساس ویژگیهای آماری ویژگیدو نیمه سازی براساس  -

کنند و از هر جفت یک سوال در نیمه اول و یک  بندی می های جورشده دسته ها را به جفت سوال، سوال

 گیرد. جفت در نیمه دوم آزمون قرار می

های آن باشد می توان با  چنانچه پایین بودن پایایی آزمون در اثر کم کردن سوال های آزمون: افزایش سوال

براون برای محاسبه ضریب  -توان از فرمول اسپرمن این شرایط، می افزایش سوال تا حدودی پایایی را باال برد. در

های قبلی افزودن شود استفاده نمود. در  پایایی جدید آزمون وقتی به آزمون تعدادی سوال با همان کیفیت سوال

برابر  kها  های جدید تعداد سوال داشته باشد و در اثر افزودن سوال rttاین صورت اگر آزمون اولیه ضریب پایایی 

 شود ضریب پایایی برایر است با 

rkk=
𝑘rtt 

1+(𝑘−1)rtt 
 

kها های جدید تقسیم بر تعداد کل سوال =تعداد سوال 

rttضریب پایایی اولیه = 

rkkضریب پایایی تصحیح شده یا جدید = 

 ( KR21و KR20ریچاردسون)  –ب: کودر 

آزمون به دو نیمه، آن را عمال به تعداد تمامی این روش برای بررسی همسانی درونی آزمون به جای تقسیم 

ها )دشواری و  های آماری سوال کند. در نهایت با استفاده از ویژگی های مختلف تقسیم می ها به آزمون سوال

 توان پایایی را محاسبه نمود. ها( و به کمک دو فرمول می واریانس سوال

KR20:  rtt=n/n-1[1-∑p(1-p)/σ2] 

nهای آزمون     =تعداد سوالp=  دشواری در سوال  ضریبσ2= های آزمون  واریانس کل نمره 

 باشد. ها و واریانس کل آزمون می اساس این روش بحث دشواری سوال نکته:

توان بصورت درست و غلط ) نمره یک برای  های آزمون را می فرض بر این است که سوال KR20های  در فرمول

قابل استفاده  های طیفی پرسشنامهسخ غلط( تصحیح کرد، لذا این روش برای پاسخ درست و نمره صفر برای پا

 نیست.

KR20 ها را داشته باشیم از   کند. اگر میانگین دشواری ها بررسی می ضریب دشواری را برای تک تک سوال

KR21 کنیم )یعنی سواالت دشواری یکسانی داشته باشند(. استفاده می 



KR21:  rtt=n/n-1[1-p(1-p)/σ2] 

 

nهای آزمون     =تعداد سوالpهای آزمون   = میانگین دشواری سوالσ2های آزمون = واریانس کل نمره 

 های دارای چند بخش( ج: ضریب آلفای کرونباخ ) برای آزمون

گیرد و دوم اینکه برای  را نیز در نظر می ها خرده آزموناین یک روش مناسب است به دو دلیل: اول اینکه همه 

 شود. های صحیح غلط و طیفی استفاده می سوال

های مختلفی تشکیل شده باشد، مثل زمانی که یک آزمون از تعدادی خرده  ها یا قسمت چنانچه آزمون از بخش

 داریم: آزمون تشکیل یافته است، برای ضریب پایایی از روش آلفا که توسط کرونباخ وضع شده است 

r∝=j/j-1[1-∑σ2
j/σ

2] 

σ2
j واریانس نمرات هر بخش =σ2= های آزمون   واریانس کل نمرهjهای آزمون   =تعداد سوال 

 ها حداقل آزمون تغییرات درون خردهل بر این است که ایده ضریب آلفا در یک آزمون چندبخشی، اص نکته:

 باشد.ها حداکثر  آزمون  تغییرات بین خرده و

گذاری شده باشد و آزمون را به  غلط )صفر و یک( نمره -های یک آزمون بصورت صحیح  چنانچه سوال توجه:

 برابر خواهد بود. KR20بندی کنیم در اینصورت ضریب آلفا با  هایش تقسیم اجزایی به تعداد سوال

 مناسب است.ها بصورت دو ارزشی تعیین نشده باشد نیز  البته ضریب آلفا برای مواردی که نمرات سوال

( را داشته باشیم، rهای بین هر دو سوال آزمون ) ها، میانگین همبستگی چنانچه به جای اطالع از واریانس سوال

  سوال داریم: kدر آزمونی با 

rxx=kr/1+(k-1)r 

rها =میانگین همبستگی سوال 

 پایایی بین مصححان )برای پایایی تصحیح(

بندی کنندگان( برای تعیین پایایی نمرات دو  گران یا بین درجه پایایی بین مصححان )بین ارزیابان، بین مشاهده

های تشریحی یا عملکردی آزمون شوندگان را تصحیح کرده یا عمل آنها را  پاسخ مستقالیا چند ارزیاب است که 

 اند. گذاری کرده مشاهده و نمره



گذاران مختلف. هرچه توافق ارزیابان بیشتر  برابر است با همبستگی بین نمرات نمرهشاخص پایایی بین مصححان 

 باشد این نوع پایایی نیز بیشتر است.

آید، به این  ضریب پایایی مصححان برای ضریب پایایی نمرات حاصل از اجرای آزمون یک سقف بحساب می

شده است احتماال از پایایی مصححان دو  معنی که ضریب پایایی نمرات یک آزمون که توسط دو نفر تصحیح

 آزمون کمتر خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جلسه شانزدهم

 های سرعت پایایی آزمون

 شوندگان است هدف اصلی سنجش سطح عملکرد یا میزان دانش و توانایی آزمون های قدرت آزموندر  یادآوری:

هایی آسان تشکیل شده و هدف آن صرفا  سرعت از سوالهای  آزمونهای چالش انگیز هستند، اما  و شامل سوال

و برای پاسخگویی محدودیت زمانی وجود  ها است شوندگان در پاسخ دادن به سوال سنجش سرعت عمل آزمون

 د در محدوده زمانی تعیین شده آزمون را به اتمام برسانند.نتوان دارد و اکثر افراد نمی

مثال در روش دو نیمه کردن اگر بر حسب نیمه  مناسب نیستند؛های پیشین  در محاسبه ضریب پایایی روش

های زوج و فرد،  بندی کنیم، دچار کم برآورد کردن پایایی و با تقسیم سوال ها نیمه ابتدایی و نیمه انتهایی سوال

 دچار بیش برآورد کردن خواهیم شد. 

و افزایش تفاوت بین عملکرد آنان در دو  ها دشوار نیستند، بازآزمایی نیز سبب افزایش تمرین از آنجا که سوال

 اجرای آزمون خواهد شد.

 تر است. شوند، مناسب های موازی که بالفاصله بعد از یکدیگر اجرا می در این شرایط روش فرم

 پایایی نمرات اختالف )نمرات افزایش یا تغییر(

در دو فرم موازی یک آزمون را  ادانش آموزان در یک آزمون واحد یهای  فرض کنید بخواهیم اختالف بین نمره

آموزی در یک آزمون یا تفاوت نمرات  اند، یا اختالف بین عملکرد دو گروه دانش که در دو زمان مختلف اجرا شده

 های مختلف را بررسی کنیم. آموز در آزمون یک دسته دانش

ی این بوده است که دانش ها به دنبال میزان تغییرات یادگیری هستیم، در مثال اول سوال اصل در این مثال

 اند. آموزان در طول زمان مشخص چه مقدار یادگیری جدید داشته

 )برای مشاهده چگونگی محاسبه ضریب پایایی نمرات اختالف به اسالید مراجعه فرمایید(

 های وابسته به هنجار عوامل موثر در افزایش پایایی آزمون

 های یک آزمون با افزایش تعداد سوال-1

 های یک آزمون تر کردن سوال تر و همگون متناجس-2

 افزودن تعدادی سوال با ضریب تمیز زیاد-3



 افزودن تعدادی سوال با ضریب دشواری متوسط-4

 اجرای آزمون در یک گروه با تجانس توانایی کمتر-5

 .های سرعت بیشتر از آزمون های قدرت است همچنین معموال ضریب پایایی آزمون

 گیری ندازهخطای معیار ا

توان  مرتبه تا دورترین فاصله ممکن پرتاب کند، میانگین فواصل را می 211وقتی از شخصی بخواهیم توپی را 

های او از  های پرتاب انحراف معیار اختالفشاخصی از توانایی او در پرتاب توپ قلمداد کرد. همچنین، 

در حقیقت میزان  گیری می نامند. اندازهمیانگین را انحراف معیار توزیع نمرات خطا یا خطای معیار 

 یابد. گیری انعکاس می شود( در خطای معیار اندازه فقدان دقت نمرات )که از میزان ناپایایی نمرات ناشی می

گیری با استفاده از  گیری مطرح نیست، خطای معیار اندازه در متغیرهای روانی و پرورشی، که تکرار مداوم اندازه

 آید. به دست می ضریب پایایی آزمون

SEM=SDt√1 − 𝑟𝑡𝑡 

rtt    ضریب پایایی آزمون=SDt   )انحراف معیار آزمون )نمرات مشاهده شده =SEMگیری  =خطای معیاراندازه

 برحسب نمرات خام

گیری انحراف معیار  گیری دارای همان مقیاس نمرات آزمون است و از همان واحدهای اندازه خطای معیار اندازه

 نمره از شصت نمره است. 3گیری در آزمون مورد نظر برابر  توان گفت خطای معیار اندازه و می برخوردار است

قبال گفتیم پایایی یک شرط روایی است، بنابراین هر اندازه از میزان پایایی یک آزمون کاسته شود، به همان 

 نسبت از روایی آزمون نیز کاسته خواهد شد.

 بندی رتبهبندی و  های درجه پایایی روش

 روش گیلفوردترین روش:  معروف

رود. این داوران،  های بدست آمده از داوران مختلف بکار می های مربوط به آرایش رتبه این روش اساسا با داده

  .کنند بندی می بندی یا درجه گروهی از افراد را از باال به پایین یا از زیاد به کم رتبه

 

 



 کهای وابسته به مال پایایی آزمون

های مربوط به حد تسلط  های وابسته به مالک، ما بیشتر به ثبات نتایج آزمون در ارتباط با تصمیم در آزمون

یابی یا عدم  آموزان در دست های آزمون(، تا تعیین شود وضعیت تعدادی از دانش عالقمندیم )نه به پایایی نمره

گونه آموزش یا  ای کوتاه بدون هیچ با فاصله یابی به حد تسلط در دو موقعیت مختلف با شرایط مشابه ) دست

شوندگان در دو  بازخورد اصالحی جدید( تا چه اندازه از ثبات برخوردار بوده است. اگر این وضعیت اکثریت آزمون

 بار اجرای آزمون یکسان بوده است، آزمون مورد نظر از میزان باالیی از پایایی برخوردار است.

های  رود و روش فرم ارز( به کار می های معادل )هم ک، روش بازآزمایی و روش فرمهای وابسته به مال در آزمون

های دیگری  گیری ) در مقابل ثبات نمره( روش شود. اما برای تعیین پایایی ثبات تصمیم ارز ترجیح داده می هم

 نیز به کار رفته است.

 در این زمینه مطرح شده است.دا لیبرمن و مرنو نیز روش درصد توافق، کاپا، لیونگ استون های  روش

 : روش درصد توافقهای وابسته به مالک پایایی آزمون

گویند و زمانی  گیری نیز می گیری یا ضریب ثبات تصمیم به روش درصد توافق، روش تعیین پایایی ثبات تصمیم

 شود. که دو فرم معادل آزمون برای یک گروه بکار رفته باشد، اجرا می

 

 

 =ضریب پایایی در روش درصد توافق *                                                               111

 تعداد کل افراد                                       

a+d/N*100ضریب پایایی= 

aاند.   = افرادی که به حد تسلط رسیده 

=d اند.   افرادی که به حد تسلط نرسیده 

Nتعداد کل افراد= 

 

 

 تعداد افرادی که در هر دو آزمون

 اند به حد تسلط  نرسیده

 + که در هر دو آزمونتعداد افرادی 

 اند به حد تسلط  رسیده

 



 های وابسته به مالک عوامل موثر در افزایش پایایی آزمون

در صورت امکان، آزمونی بسازید که بین میانگین نمرات و نمره حد تسلط تفاوت محسوسی وجود  -1

 داشته باشد.

 های زیادتری بنویسید. برای هر هدف آموزشی یا هدف یادگیری تا حد امکان سوال -2

 های خود را تا آنجا که ممکن است دقیق و مشخص بنویسید. هدف -3

 گذاری استفاده کنید. از روش عینی نمره -4

 دهید.گان قرار شوند آزمون اصلی در اختیار آزمون های های نمونه تمرینی شبیه به سوال لسوا -5

 شوندگان قرار دهید. های آزمون را سازمان یافته و روشن در اختیار آزمون سوال -6

های  هایی که پایایی آزمون ات اختالف دیده خواهد شد، از روشبینی که بین نمر به فرض این پیش -7

 برد استفاده کنید. وابسته به هنجار را باال می

 رابطه روایی و پایایی

 برای توصیف روایی آن بیهوده خواهد بود. ، تالشاگر آزمون پایا نباشد-الف

پایایی از آن جهت مهم است که  گیری را روایی آن تشکیل می دهد و مالک اصلی ارزشیابی هر روش اندازه-ب

 شرط الزم برای روایی است.

آزمون ضریب پایایی بیشینه مقدار ممکن روایی را مشخص می کند. در واقع بیشینه مقدار نظری روایی هر -ج

 .شود( برابر است با جذر ضریب پایایی )که به آن شاخص پایایی گفته می

( هیچ آزمونی نمی تواند با مالک مذکور همبستگی قابل 3/1هرگاه ضریب پایایی یک آزمون کم باشد ) مثال-د

 توجهی داشته باشد؛ زیرا آزمون از ثبات الزم برخوردار نیست.

 

 )تمام(

 با آرزوی موفقیت برای شما

 محمد احمدی/علوم تجربی


