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مفاهیم اندازهگیری ،ارزشیابی و سنجش
در منابع ارزشیابی برنامه درسی اغلب به تعریف استیونز )1591( 2از اندازهگیری 3به عنوان اختصاص عددد بده ییگگدیهدای ذهندی
(هوش ،توانایی ریاضی ی  )...استناد میشود .اما این تعریف تنها بر فرایند تجربی اندازهگیری تأکیدد دارد ی ننهدههدای نردری آن را
نادیده میگیرد ،یعنی حتی با استفاده از نشانگرهای نامربوط به یک سازه نیز میتوان به محقق شدن این تعریف دسد یافد  .ایدن
تعریف در یاقع مهنایی برای سنجش پایایی 4اندازهگیری فراهم میکند ی ریایی 9آن را نادیده میگیرد ،چرا که پایایی بر ننهدههدای
تجربی استوار اس  ،یلی ریایی بر ننهههای نرری فرایند اندازهگیری ی ادغام آنها با ننهههای تجربی تأکید دارد .از این ری ،میتوان
اندازهگیری را به عنوان فرایند ایجاد ارتهاط میان مفاهیم انتزاعی با نشانگرهای تجربی تعریف کدرد .در ایدن ودورا انددازهگیدری از
گامهای زیر تهعی میکند (الف) تعریف مفهوم یا سازه (ب) انتخاب نشانگرهای بازنماییکننده تجربی سدازه مدورد ( ) نمدعآیری
اطالعاا تجربی برای نشانگرها (د) ارزیابی میزان بازنمایی نشانگرها از سازه مدورد نردر (باللدک .)1561 ،6بدر ایدن اسدام ،مفهدوم
سنجش 7عهارتس از توویف منرم عملکرد فرد در یک محیط خداص بدا اسدتفاده از دادههدای گونداگون کمدی ی کیفدی ی سدس
تصمیمگیری در مورد کارایی فرایند آموزش .با این توویف ،مفهوم ارزشیابی 1به فرایند پردازش دادههای کمدی ی کیفدی حاود از
سنجش برای دستیابی به قضایا ارزشی درباره میزان موفقی یا مطلوبی برنامه درسی اشاره دارد (پین.)2003 ،5
همانطورکه اشاره شد ،سنجش از طریق تحلی دادههای کمی ی کیفی گردآیری شده وورا میگیدرد .ایدن دادههدا بده یسدیله
آزمونهای شفاهی ی کتهی (مانند آزمونهای وحیح-غلط ،چندگزینهای ،باز پاسد  ،محددید پاسد ی کوتداه پاسد ) ی آزمدونهدای
عملکردی (مانند کارپوشه ،نمونهکار ،شهیهسازی ی نمونه یاقعی) ی پرسشدنامههدای مختلدف سدنجش نگدرش گدردآیری مدیشدوند.
آزمونها به لحاظ ییگگی مورد اندازهگیری نیز در دستههای شناختی ،عاطفی ی مهارتی دستهبندی میشوند (نک .به شک هدای  1ی
 .)2اغلب واحبنرران حوزه سنجش از تأکید بر آزمونها ی ریشهای سنجش سدنتی انتقداد کدرده ی بدر رییکدرد سدنجش اودی
(مهتنی بر زندگی یاقعی) 10تأکید میکنند که با استفاده از آزمونهای عملکردی میسدر مدیشدود .در ایدن رییکدرد هددس اساسدی
آموزش ی متناسب با آن اندازهگیری ی سنجش آمادهکردن فرد برای موانه با زندگی یاقعی اس (پین .)2003 ،آزمونهدا الهتده بده
لحاظ نحوه ساخ (معلم ساخته در برابر استاندارد) ،به لحاظ معیار (هنجار-مرنع در برابر مالک-مرنع) ی به لحاظ زمدان ی هددس
(آغازین (یریدی) ،تکوینی ،تشخیصی ی پایانی) هم دستهبندی میشوند.
 . 1استادیار دانشگاه خوارزمی

b.ezanloo@gmail.com
2. Stevens
3. Measurement
4. Reliability
5. Validity
6. Blalock
7. Assessment
8. Evaluation
9. Payne
10. Authentic Assessment
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انواع آزمونها به لحاظ ییگگی اندازه گیری شده

مهارتی (عملی)

آزمونهای عاطفی

آزمونهای شناختی

آزمونهای پیشرف تحصیلی

مث آزمون تاری  ،فیزیک ،ریاضی ی . ...

آزمونهای استعداد

آزمونهای استعداد کلی (هوش)

آزمونهای عالقه

آزمونهای نگرش

آزمونهای شخصی

آزمونهای استعداد ییگه

مث آزمون استعداد مکانیکی ،ریاضی ،موسیقی ی . ...

شکل ( )3طبقهبندی انواع آزمونها به لحاظ ویژگی مورد اندازهگیری
انواع آزمونها به لحاظ شک
انرا
مشاهده
ای

عملکردی

کارپوشه

نمونه کار

شهیه
سازی

نمونه
یاقعی

شقاهی

کتهی-
عملکردی

باز پاس

کتهی

کوته پاس

تشریحی (انشایی)
تشریحی گسترده
پاس

وحیح-
غلط

بسته پاس
(عینی)
نورکردنی

چندگزینه
ای

تشریحی محدید
پاس

شکل ( )0طبقهبندی انواع آزمون به لحاظ نحوه اجرا

الگوهای اندازهگیری و سنجش
اندازه گیری وفاا ذهنی ،دانشی ترکیهی اس

1

که نیازمند کسب دانش نسهی در دی حوزه ریاضیاا ی آمار نیز میباشد (گیلفورد ،

 .)1594هر نوع اندازهگیری مستلزم تحقق دی نوع عملیاا اساسی اس  :عملیاا «رتههبندی »2ی عملیاا «ترکیب( »3کمس ،4
 .)1517رتههبندی به معنای آن اس که در مقایسه دی شیء از نرر یک ییگگی خاص سرانجام باید مشخص شود که آن ییگگی در
کدام یک از دی شیء بیشتر یا کمتر اس  .مثالً با مقایسه دی شیء از نرر طول باید بتوان تعیین کرد که کدام یک از دیگری بلندتر
اس  .تحقق این عم مستلزم حصول او «انتقالپذیری »9اس  .بر اسام این او  ،از میان سه شیء «الف»« ،ب» ی « »،
چنانچه «الف» بزرگتر از «ب» ی «ب» هم بزرگتر از « » باشد ،در نتیجه «الف» از « » بزرگتر اس  .در دنیای فیزیک ،تأیید
1. Guilford
2. Ordering
3. Combination
4. Compel
5. Transitivity
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تجربی این او تا اندازهای ساده اس  .به عنوان مثال ،برای ترسیم مقیام رتههبندی مواد از نرر میزان سختی ،بر اسام میزان
خش انداختن مواد بر ریی یکدیگر قضایا کرده ی مادهای را سخ تر مینامیم که قابلی

ایجاد خش بر ریی ماده دیگر را داشته

باشد (گیلفورد .)1594 ،عدم تحقق شرط انتقالپذیری ناشی از عدم ثهاا ابزار استفاده شده برای اندازهگیری ی یا ابهام در بُعد مورد
مقایسه اس

که اشیاء بر اسام آن با هم مقایسه میشوند .در وورا حصول عملیاا رتههبندی به طور ثاب  ،دیمین نوع عملیاا،

یعنی «ترکیب» نیز باید امکانپذیر باشد .یعنی امکان ترکیب دی یا چند شیء با هم بر اسام بُعد اندازهگیری شده میسر باشد ،به
طوری که بتوان آن ترکیب را با هر شیء دیگر یا ترکیب اشیاء در آن بُعد مقایسه نمود.
شرط محقق شدن ترکیب ،او «نمعپذیری »1اس

که به مونب آن عدد مربوط به شیء «الف» به اضافه عدد مربوط به

شیء «ب» باید برابر با عدد حاو از ترکیب آنها ،یعنی «الف+ب» باشد .بر خالس او انتقالپذیری ،تأیید تجربی او نمعپذیری
حتی در دنیای فیزیک هم راح

نیس  .با اینکه استفاده از اعداد برای اندازهگیری مستلزم حصول دی او انتقالپذیری ی نمع-

پذیری اس  ،گزارش فِرگُسِن ی همکاران )1540( 2حاکی از آن بود که در آزمونهای تربیتی ی ریانشناسی تنها شرط ایل (انتقال-
پذیری) با استفاده از برخی ریشهای اندازهگیری قاب دس یابی اس  .به دنهال این چالش ،برخی افراد همچون گالیکسن)1546(3
در نستجوی ح این مسئله برآمدند ی بر نمعپذیر بودن تفایاهای بین فردی ی ایجاد مقیام فاولهای تأکید کردند .در همین
راستا استیونز ( )1591یک طهقهبندی ارائه داد که امکان انرای تحلی های آماری بر ریی دادههای حاو از انرای آزمونهای
ذهنی را بر اسام نوع مقیام مونه نشان میدهد .این طهقهبندی مورد قهول همه نیس

(از نمله لرد1593 ،ی بونئو،)1561 ،4

چرا که تالش دارد یک رابطه دقیق بین سطح اندازهگیری متغیرها ی استفاده از ریشهای آماری برقرار کند .با این حال تحلی
تفایاهای بین فردی ی ایجاد مقیام فاولهای به ح مشک اولی منجر نمیشود .سرانجام مسئله ترکیب ی نمعپذیری در اندازه-
گیریهای حوزه علوم تربیتی ی ریانشناسی توسط افرادی مث لوئی

ی توکی )1564( 9ی راش )1560( 6برطرس شد.

اندازهگیری وفاا شناختی با ارایه نرریه کالسیک اندازهگیری از سوی اسسیرمن در ایاخر قرن نوزدهم ی ایای قرن بیستم آغاز
شد .مشخصاا عمده این نرریه عهارتند از )1 :مدلی که این نرریه بر آن استوار اس مدلی خطی اس ( )X=T+Eکه درآن T،X
ی  Eبه ترتیب نشان دهنده نمره مشاهده شده ،7یاقعی 1ی خطای 5یک آزمودنی اس که به وورا تصادفی از یدک نامعده انتخداب
شده اس  )2 .بر تکرار شیوه اندازهگیری استوار اس  .یعنی برای برآیرد نمره یاقعی فرد فرایند اندازهگیری باید تکدرار شدود هرچده
تعداد تکرارها بیشتر شود به نمره یاقعی نزدیکتر میشویم )3 .برای مونه ساختن تکرار اندازهگیری در حال ایلیه از تعریف فدرم-
های همتا 10استفاده کرد ی به تدریج تا فرمهای اساسا تائو معادل 11ی همنن  12پیش رف (لرد ی نویدک )4 .)1561 ،13سدس

بدا

1. Additivity
2. Ferguson
3. Gulliksen
4. Boneau
5. Luce&Tukey
6. Rasch
7. Observed Score
8. True Score
9. Error Score
10. Parallel Forms
11. Essential Tau Equivalent
12. Congeneric Forms
13. Lord&Novick
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تونه به دشواریهای همراه با تعریف نمره یاقعی ی خطا بر اسام تکرار شیوه اندازهگیری ،این نرریه در تحلی عاملی کالسیک کده
مهتنی بر یاریان

مشترک ی اختصاوی اس ادغام شد (مکدینالد )1511 ،1ی در نهاید بدا تعریدف فدرمهدای هدمندن  ،نرریده

کالسیک به مدلیابی معادله ساختاری 2پیوس  )9بدر گشدتایرهای مرتهده ایل (میدانگین) ی دیم (یاریدان ) در توزیدع نمدرههدای
مشاهده شده استوار اس  ،بدین آنکه برای نمرههای مشاهده شده توزیعی مشخص کند )6 .مهمتدرین نتدایج کداربردی ایدن نرریده
پایایی ،ریایی ی شاخصهای دشواری ی تشخیص 3پرسش اس  )7 .معموالً برای آزمونهای هنجار مرنع 4کاربرد دارد  )1مهدمتدرین
نقطه ضعفهای آن این اس که پارامتری پرسش ی فرد در این نرریه یابسته به نمونه اس  .به خصوص زمانی که بین پرسدشهدا ی
توانایی نمونه ناهمخوانی زیادی ینود داشته باشد (مثالً یقتی پرسشهای دشوار برای یک نمونه دارای نمره یاقعدی پدایین اسدتفاده
شوند یا برعک ) .به عالیه برای تمام سطوح توانایی یک خطای استاندارد اندازهگیری9برآیرد میشود (لدرد ی نویدک( )1561 ،بدرای
مریر بیشتر نرریه کالسیک نک .به آلن ی ین 1575 ،6همچنین برای مریر بیشتر مددلیدابی معادلده سداختاری ندک .بده ریکداس ی
مارکوالیدز.)2006 ،
با تونه به نقطه ضعفهای مختلف نرریه کالسیک نرریههای گوناگونی شک گرف  .به عنوان مثال ،برای لحداظ کدردن سدهم
منابع مختلف خطا در میزان پایایی نمرهها نرریه تعمیمپذیری 7شک گرف  .با استفاده از این نرریه میتوان سهم یندوه 1مختلدف
در انرای فرایند اندازهگیری را مشخص ی براسام نتایج حاو برای کاهش منابع مختلف خطا فرایند اندازهگیری را بهتر پیریدزی
کرد (کرانهاخ ،رانراتنام ی گالسر( )1563 ،5برای مریر بیشتر نک .به شییلسُن ی یب.)1551 ،10
همان طور که ذکر شد چون نرریه کالسیک بر اسام تفایاهای بین فردی پایهریزی شده فقط برای آزمونهای هنجدار مرندع
کاربرد دارد .برای نهران این کاستی نرریه تصمیمگیری طهقهبندی 11شک گرف که عالیه بر سایر کاربردهای آن مدیتدوان از آن
برای بررسی ییگگیهای ریانسنجی آزمونهای مالک مرنع 12نیز استفاده کرد (کت

ی لرد 1562 ،13لرد .)1569 ،بر خالس نرریه

کالسیک ،این نرریه برای نمرههای مشاهده شده افراد توزیع مشخص میکند ی به همین خاطر به نرریه قدوی نمدره یاقعدی 14نیدز
مشهور اس (برای مریر بیشتر نک .به آلن ی ین.)1575 ،
نرریه پاس پرسش 19با تأکید بر مدلسازی احتمال پاس درس به پرسشها بر اسام میزان توانایی برخی از آرمانهای سنجش ی
اندازهگیری از نمله تهیه بانک پرسش 16ی سنجش انطهاقی 17را تحقق بخشدیده اسد (امهرسدتون ی رایدز .)2000 ،بدرای توودیف

1. Mcdonald
2. Structural Equation Modeling
3. Difficulty And Discrimination
4. Norm Reference
5. Standard Error Of Measurement
6. Allen & Yen
7. Generalized Theory
8. Facet
9. Cronbach, Rajaratnum&Gleser
10. Shavelson& Webb
11. Decision Classification
12. Criterion Reference
13. Keats& Lord
14. Strong True Score Theory
15. Item Response Theory
16. Item Bank
17. Adaptive Testing

4

محور :7ارزشیابی برنامه درسی  /الگوها ی ریشهای سنجش ی اندازهگیری در برنامه درسی

رییکرد نرریه پاس پرسش از رییکرد راش 1استفاده میکنیم .متغیرهای مورد عالقده پدگیهشگدران حدوزه برنامدهریدزی درسدی را
می توان به یسیله آموزش تح تأثیر قرار داد تا نایگاه 2دانشآموزان در وف پنهان مربوطه ارتقاء یابد .تح پیش فدر

بنیدادی

تکبعدی بودن ،3متغیر آموزشی را میتوان به عنوان یک وف پنهان در نرر گرف کده هدم داندشآمدوزان ی هدم پرسدشهدا (یدا
فعالی های مونود در آزمون) را میتوان بر ریی پیوستار آن به ترتیب نایگاه نشان داد (شک شماره  3را بهینیدد) .در ایدن شدک
خط افقی نشانگر وف پنهان ی توانایی  iامین آزمودنی ( )i=1,2, …, nبا عالم  θiبدر ریی ایدن خدط نشدان داده شدده اسد .
مثال θ1ی θ2به ترتیب توانایی ایلین ی دیمین آزمودنی در مقیام وف پنهان هستند .در پایین خط افقی دشواری  jامدین پرسدش
( )j=1,2, … ,kبا عالم  bjنشان داده شده اس  .مثال b1ی  b2به ترتیب دشواری ایلین ی دیمین پرسش هستند.

شکل ( )1صفت پنهان فرضی
انتخاب وفر به عنوان مهدا ی مقدار متوسط با تونه به مقیام وف پنهان بر ریی توزیع طهیعی ارائه شده اسد  .پدیش فدر
بنیادی تکبعدی بودن سه فرضیه آزمونپذیر را فراهم میکند .اول ،تنها عام اثر بخش بر موقعی آزمودنیها در وف مشداهده-
ناپذیر ،توانایی مورد اندازهگیری .دوم ،تنها دشواری پرسشها بر موقعی آنهدا در مقیدام ودف پنهدان تداثیر مدیگدذارد .سووم،
خصیصهای که آزمودنیها بر اسام توانایی ی پرسشها بر اسام دشواری برریی آن مرتب شدهاند مشدابه ی مقیدام هدر دی بدرریی
توزیع طهیعی استاندارد با میانگین وفر ی یاریان

یک قرار دارد .برآیردهای توانایی ی دشواری پرسش بر ریی این توزیدع قدرار دارد

که در عم مقادیر آنها در دامنه  ±4قرار دارند (لرد  1510امهرستون ی رایز  .)2000 ،تح این شرایط بحث در مورد احتمال ایدن
که یک آزمودنی با توانایی معین به پرسشی با دشواری مشخص نواب وحیح دهد به لحاظ نردری ی عملدی بسدیار آگداهیدهندده
اس  .مثالً ،زمانی که یک آزمودنی با توانائی  θ2به پرسشی با دشواری  b2نواب دهد ،محتمد تدرین نتیجده ندواب درسد اسد
(شک  3را بهینید) .زمانی که یک آزمودنی با توانائی  θ2به یک پرسش با دشدواری  b4ندواب دهدد ،محتمد تدرین نتیجده ندواب
نادرس اس  .سرانجام اگر یک آزمودنی با توانایی θ2به پرسشی با دشواری  b3نواب دهد ،محتم ترین نتیجه  0/9اسد  .یکدی از
راههای رسیدن به یک الگوی احتمالی استفاده از تسایی

اس  .بر اسام ایدن رابطده تفدایا تواندایی فدرد  iاز

دشواری پرسش  jبرابر با نسه پاس درس به پرسش

نسده کلیده افدراد دارای

توانایی مسایی با

بر پاس نادرس به آن

اس (

اس که به پرسش  jپاس درس دادهاند) .عهارا سم چپ تناسب فدو را شدان  4مدینامندد .شدان
9

عنوان شاخص احتمال یقوع یک حادثه با مشک ناقرینگی همراه اس  .در حالی که دامنه شان

بده

بین وفر تا مثه بینهای اسد
1. Rasch
2. Location
3. Unidimensionality
4. Odds
5. Asymmetry
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تفایا بین توانایی ی دشواری سؤال در دامنه ∞ در نوسان اس  .ناقرینگی مونود در شان

با گرفتن لگاریتم طهیعی آن برطدرس
)

شده ی مقیام ندید آن با عنوان لگاریتم بخ (لٌجی  )1به دس میآید .به این ترتیب فرم کلی معادله به وورا

(

تهدی میشود .با کمی دستکاری نهری میتوان آخرین رابطه را به وورا زیر نوش  ،که احتمال پاسد درسد توسدط
فرد  iبا توانایی

به پرسش  jبا دشواری

را حساب میکند.
)

|

(

مدلسازی بر اسام نرریه پاس پرسش از دی رییکرد تهعی میکند .رییکرد ایل آن اس که مناسبترین مدل را برای بدرآیرد
پارامترهای پرسش ی وف مورد نرر به کار گرفته شود .فلسفه این رییکرد آن اس که پرسشها همان طور که انرا شدهاند اندازه-
گیری میکنند ،نه آن طور که باید عم میکردند .دیمین رییکرد برای مدلسازی بر اسام نرریه پاس پرسش این اس که داده-
ها باید با ییگگیهای خاص اندازهگیری که به یسیله مدل تعریف شدهاند متناسب باشند .اگر پرسش یا فردی بدا ییگگدیهدای مددل
اندازهگیری برازش نداشته باشند کنار گذاشته میشوند .این گریه با پیریی از رییکرد راش معتقدند که تنها مدلهای مناسب بدرای
اندازهگیریهای ذهنی مدلهای خانواده راش هستند ،چون ییگگیهای قوی ریاضی نریدر عینید خداص( 2یعندی ،مسدتق بدودن
مقایسه افراد از سوالها ی مقایسه پرسشها از افراد) ی کفای ساده نمره ک (یعنی ،عدم نیاز به اطالع داشتن از الگوی پاس ) را دارا
هستند .به عنوان مثال ،مدل تک پارامتری راش دارای چندین مزی اس  .زمانی که تعداد پاس دهندها کدم اسد یدا نموندههدای
فو العاده نامعرس مورد استفاده قرار میگیرند ی یا توزیع نامعه در خصیصه زیربنایی مورد نرر بده شددا دارای کجدی باشدد ،ایدن
مدل از توانائی کافی برای برآیردهای پایدارتری از پارامترهای افراد ی ییگگیهای پرسشها برخوردار اس (تیسن ی ایرلندد.)2001،3
به نرر امهرستون ی رایز ( )2000زمانی که در تعریف متغیر زیربنایی ،همه پرسشها یزن یکسانی دارند ی زمانی که ییگگیهای قوی
مدل اندازهگیری (یعنی عینی خاص ی کفای ساده نمره ک ) مورد نرر اس  ،باید از مدلهای خانواده راش استفاده کدرد .امدا اگدر
برازش یک مدل با دادههای مونود مورد نرر باشد یا برآیردهای دقیقتری از پارامترها برای شما مطلوب اسد  ،بایدد از مددلهدای
پیچیدهتر نریر مدل دی پارامتری استفاده کرد (برای مریر بیشتر نک .به امهرستون ی رایز.)2000 ،
جمعبندی و نتیجهگیری
سنجش در حیطه مسائ برنامه درسی از دی ننهه قاب بررسی اس  .از یدک نردر سدنجش بده عندوان ابدزاری در نهد ارتقدا
یادگیرندگان در نرر گرفته میشود که تأکید عمده آن بر یادآیری ی بازخوانی اطالعاا از حافره اس  .در حالی کده از ننهده دیگدر
سنجش به عنوان ابزاری در نه کمک به رشد یادگیرنده ی معلم در نرر گرفتده مدیشدود کده تأکیدد عمدده آن بدر آمدادهسدازی
یادگیرندگان برای زندگی در دنیای یاقعی ی رییاری نمودن آنها با تکالیفی شهیه به تکالیف زندگی یاقعی اسد  .رییکدرد دیم کده بده
سنجش اوی معریس اس

استفاده از آزمونهای عینی (مث چندگزیندهای یدا کوتداه پاسد ) را بده عندوان تنهدا یسدیله اطدالع از

یادگیری یادگیرندگان مورد نقد قرار داده ی پریرش تفکر ی ح مساله دانشآموزان را منوط به بهرهگیری از رییههای سنجش اوی

1. Logit
2. Specific Objectivity
3. Thissen& Orlando
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 در بین نرریههای اندازهگیری ذکدر. خودسنجی ی آزمونهای مهتنی بر تولید پاس میداند، کارپوشه،همچون آزمونهای عملکردی
 برخی از مهمترین مشدکالا پدیشریی.شده در قه نیز مدلهای نرریه پاس پرسش به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیرند
 به طوری که کاربرد آنها در همه شدرایط بده خصدوص موقعید هدای،) احتیا به حجم نمونه باالیی دارند1 :این مدلها عهارتند از
) نتایج حاو از این مدلها منوط بده3 ) برازش مدلها با دادههای مشاهده شده به راحتی به دس نمیآید2 کالسی ممکن نیس
 کداربرد نتدایج، از این ری تایید یاقع شدن این پیش فر هدا. برقراری پیش فر های آنها (از نمله تکبُعدی بودن) در دادهها اس
.آنها را محدید میسازد
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