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  چگونه سؤاالت بهتري طراحي كنيم ؟
طراحي سؤال علم نيست بلكـه مجموعـه اي از قواعـد اسـت مبتنـي بـر                  

 تجربه و خرد استادان و ممتحنين

 )1970(يان بروموت (

  قوائد سؤال نويسي
 نكات مربوط به مراحل كلي سؤال نويسي 

  تنة سؤال / ساقه / اجراي پايه  
  طراحي گزينه ها و نكات كلي  
  نكات مربوط به گزينة جواب 
  طراحي گزينه هاي انحرافي 

 مراحل كلي سؤال نويسي

از طراحي گزينه هاي ادغام يافته و پيچيده كه گاه بـيش از يـك نكتـه را                  
 .مورد بررسي قرار مي دهند دوري گزينيم

براي گزينه هاي بـيش از      ( دي و زير هم     آرايش گزينه ها به صورت عمو     
  به ويژه براي كودكان و نيز بزرگساالن ) يك كلمه اي 

صـرفه جـويي در     ) : بـراي گزينـه هـاي كوتـاه         ( آرايش افقي گزينه هـا      
  مصرف كاغذ و هزينه هاي تكثير 

  .كاهش احتمال خطاهاي تصادفي بر اعتبار آزمون مي افزايد
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اماليـي و اختـصارات بركنـار       از خطاهاي دستوي ، سجاوندي ،       
 .باشيد

ايجاد تصوير نامناسـب از طراحـان و تهيـه كننـدگان            
 هن بيننده ذآزمون در 

جدي نگرفتن آزمون روايي نتايج حاصل را به شـيوه           
  اي مضاعف تضعيف مي كند

نداشتن آمادگي و برنامه ريـزي مناسـب بـراي تهيـة             
  آزمون 

  احتمال نمونه گيري نامناسب  
  وجه آزمودني از محتوامنحرف ساختن ت 
  در نمره هاي آزمونخطا نوعي  

  
   اجتناب كنيدغلط اندازاز طراحي سؤاالت 

 ارائه محتواي بي اهميت و پيش پا افتاده  

  تميز نگذاشتن بين آزمون دهندگان  
  )ويترين آرايي (رنگ و لعاب زدن به سؤال  
  ارائه بيش از يك پاسخ صحيح  
  ه ايم سؤال درباره اصولي كه آموزش نداد 
  ابهام و آشفتگي ذهني گروهي از دانشجويان 
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هدف فريب دادن ، گيج كردن و يـا گمـراه سـاختن آزمـون                
  .دهندگان نيست

 محتواي كلي سؤال
هر سؤال بـه هـدفي آموزشـي مبتنـي بـر جـدول توصـيف                 

( محتواي دوره ي درسي ، يا جدول دو بعدي ، مي پـردازد              
از رفتارهـاي   در آزمونهاي صدور مجـوز حرفـه اي بازتـابي           

 )مورد نظر براي متخصص مربوطه 

هر سؤال بر داده هاي واقعي يا مفهـوم ، اصـل ويـا مراحـل                 
  .پياپي انجام دادن يك تكنيك عملي متمركز است

واژه ها و زبان نگارش در هر سؤال متناسب با گـروه هـدف      
هـدف آزمـون انـدازه گيـري تـوانش زبـان شـركت        (اسـت  

  .)كنندگان نيست
خ يك سؤال شركت كننـده را بـه يـافتن پاسـخ             محتوا يا پاس   

  .صحيح سؤالي ديگر در همان آزمون هدايت نمي كند
  .اقالم آزمون كامالً مستقل از يكديگرند 

با الگو گرفتن از سؤاالت موفق در آزمونهاي پيشين و استفاده از انهـا              
  .به صورت قالب سؤال ، طراحي مناسب تري خواهم داشت

  عين عبارت يا جملة كتاب درسي خودداري از به كارگرفتن 

  حفظ كردن طوطي وار  
  نوعي تورش بر اساس قدرت حافظه شركت كنندگان  
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خودداري از طراحي سؤاالتي كه به دانش بسيار مـشخص مـي     
  .پردازد

خودداري از طراحي سـؤاالتي كـه بـه دانـش بـسيار مجـرد و                 
  .انتزاعي مي پردازد

  خصي خودداري از طرح سؤاالت مبتني بر عقايد ش 
  تأكيد بر سطوح باالتر انديشه  
سؤاالت بايد به امور واقع ، مفـاهيم ، اصـول ومراحـل انجـام                

 .دادن تكنيك هايي بپردازند كه مبتني بر شواهد همگاني است
 

  پايه سؤال
 .شفافترين صورت پاية سؤال جمله اي پرسشي است

  آساني خواندن  
  زمان كوتاهتر  
  كمترين ميزان فشار و اضطراب  
  رين كيفيت بهت 
در صورت نگارش جملة نا تمام هيچ گاه جاي خالي را در آغـاز         

  !يا در ميانه جمله قرار ندهيد
جاي خالي هميشه در پايان يا بخشهاي پايـاني سـؤال قـرار مـي                

  .گيرد
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پس از نگارش پاية سؤال آن را بخوانيد واطمينان حاصل كنيد كه            
 . مي خواهد مي فهمند سؤال دقيقاً از آنان چههاآزمودني

  )اطناب(خودداري از واژه هاي غير الزم  
  .خودداري از ارائه داده هايي كه در حل مسئله نقشي ندارند 
  خودداري از نگارش پاية سؤال به صورت منفي  
  . غلط بازنويسي كنيد–سؤال را به صورت چند سؤال درست  
حـروف سـياه ،     (عالمت نفي را حتماً به نـوعي برجـسته سـازيد           

زير حروف و استفاده از حرفهاي متفـاوت وانـدازه          كشيدن خط   
  )هاي بزرگتر

 انديشه اصلي و بخش عمـده سـؤال در در           كنيد  هميشه كوشش    
  .تنه سؤال عنوان گردد/ قسمت پايه 

  گزينه ها
كـاهش  ( تعداد گزينه هـاي انحرافـي مـؤثر هرچـه بيـشتر بهتـر                

 )احتمال حدس زدن پاسخ صحيح 

  . انحرافي بس دشوار استطراحي بيش از يك يا دو گزينه  
  .عملكرد گزينه هاي انحرافي مهم است 
  .از ويترين آرايي و توجه صرف به تعداد گزينه ها اجتناب كنيم 
  عدم تداخل در همديگر  
  .گزينه هاي مختلف هرسؤال به لحاظ محتوا همگون باشند 
 .طول گزينه ها مشابه يكديگر باشد 
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» گزينه هاي فـوق     همه  « ارش گزينه هايي چون     گخودداري از ن   
هم الف هم   « ،  » نمي دانم   « ،  » هيچ يك از گزينه هاي فوق       « يا  

  .......و » ب 
  .گزينه ها در صورت امكان به لحاظ صورت و معني مثبت باشند 
» بجـز يـا مگـر       « هرگاه ناگزيريد از عالمت نفـي يـا واژه هـاي             

  .استفاده كنيد ، آنها را كامالً مشخص و برجسته كنيد
به موجـب آوا يـا بـر      ( يي ناخواسته به پاسخ صحيح نباشد     راهنما 

 )اثر معنا 

  .از طراحي گزينه هاي مضحك خودداري گردد 
هرگاه از پايه سؤال نا تمام استفاده مي كنيد، بايد هريك از گزينه              

 جملـه   تاها را بتوان به لحاظ دستوري در جايگاه خالي قرار داد            
  .زباني قابل قبولي به دست بيايد

كامالً ، مطلقاً ، به طـور       ( اري از به كاربردن قيدهاي مطلق       خودد 
 .........)كلي ، هرگز ، هميشه و 

  گزينه جواب
 يك گزينه صحيح  

انتخاب تصادفي گزينه جـواب     ( توزيع متعادل پاسخهاي صحيح      
تعداد تقريباً يكسان پاسخهاي صحيح كه با هر يك از حـروف            ) 

 . استمشخص شده....... الف ، ب ، ج ، د و
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 گزينه هاي انحرافي
 .هميشه از گزينه هاي انحرافي موجه و خوشنما استفاده كنيد 

  خطاهاي رايج دانشجويان 
استفاده از عبارتهاي فني ، به كارگرفتن عبارتهايي كه بـه خـودي              

  .خود صحيح است اما پاسخ مورد نظر نمي تواند باشد
  خودداري از گزينه هاي مضحك 

 اي بررسي كيفي سؤاالت برMillmenفهرست وارسي 

هر سؤال به يك مسئله اصلي بر اساس بودجه آزمون پرداختـه             . 1
 است؟

  هر سؤال واضح وتا حد امكان كوتاه است؟ . 2
پاية سؤال منفي نيست و چنانچـه نـاگريز بـه صـورت             / ساقه   . 3

  منفي آمده است؟
  نشانة منفي به شيوه اي برجسته است ؟ . 4
نهايي مي تـوان فهميـد      با پوشاندن گزينه ها ، پاية سؤال را به ت          . 5

  يا كامل كرد؟
چنانچه بيش از يك جواب صـحيح داشـته باشـد از تركيبـاتي               . 6

   ؟بهترين استفاده شده است،چون 
جاي خالي نه در آغاز بلكه در بخش هاي پايـاني پايـة سـؤال                . 7

  آمده است ؟
  هر گزينه يك نكته را مورد سؤال قرار مي دهد؟ . 8



 ٩

 زبان مـسئله اي وجـود       در پاية سؤال و گزينه ها از نظر دستور         . 9
ندارد و تلفيق هر گزينه و پاية سؤال صورت زباني پذيرفته اي            

  را ارئه مي كند؟
   ركليات در پاية سؤال خودداري  شده است ؟ااز تكر . 10
 اطالع جالب است؟م ه هاي انحرافي براي آزمودنيهاي كگزين . 11

از نظر طول وپيچيدگي و نكات كـاربردي گزينـه هـا تناسـب               . 12
 مشترك در كليه گزينه ها به پايه سـؤال انتقـال            دارند و كلمات  

 يافته است؟

پاية سؤال و گزينه ها از نظـر محتـواي موضـوعي و صـورت                . 13
  تناسب دارند؟

) 6يـا   5،  4،  3(تعدادگزينه ها در هر يـك از سـؤاالت يكـسان             . 14
  است؟

   از به كار بردن عين واژة كتاب درسي خودداري  شده است ؟ . 15
ا گزينه هاي ديگـر اشـاره شـده          هرگزينه به مفهومي متفاوت ب     . 16

  است ؟
....) هميـشه ، هرگـز ، فقـط         ( از به كار بردن قيـدهاي مطلـق          . 17

  خودداري شده است؟
 اصطالح يا مفهومي كه بايد تعريف شود در پايه آمده و گزينه             . 18

  ها مشخصه هاي آن راكامل مي كنند ؟



 ١٠

 توزيع پاسخهاي صـحيح بـين گزينـه هـاي مختلـف از هـيچ                . 19
  ي نمي كند و صرفاً تصادفي است؟الگوي خاصي پيرو

   براي هر بخش آزمون دستور كار روشني است ؟ . 20
(  در يـك راسـتا       ه هـا  در هر بخش آزمون ، آرايش كليه گزينـ         . 21

  است؟)افقي با فاصله مناسب / دي وعم
   هر سؤال مستقل از بقيه است ؟ . 22
هيچ يك از موارد با ال يا هم الـف هـم ب و              /  از كاربرد همه     . 23

  ري شده است؟مانند آن خوددا
 پاية سؤال و گزينه هاي مربوطه در يـك صـفحه قـرار گرفتـه              . 24

  است؟
 گزينه هاي انحرافي متضاد پاسخ صحيح به آساني قابل حذف           . 25

  نيستند؟
 واژه هاي مشابه يا راهنمايي كننده در پايـة سـؤال و در هـيچ                . 26

  يك از گزينه هاي مشترك نيست ؟
   است ؟ در پاية سؤال پاسخ صحيح سؤالي ديگر نيامده . 27

  
  مالكهاي انتخاب سؤاالت

سؤاالت برتر بايد با تشخيص كميته هاي انتخاب سؤال در سطح دانشگاه            
 :دبيرخانه حائز مالكهاي ذيل باشندو 

  ) سطح دانش بكار رفته در سؤال (  تاكسونومي - 
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 Bloom levels( ســؤاالت منتخــب از نظــر ســطح شــناختي بلــوم  

cognition ( طرح شده باشند3و 2 و1نوميالزاماً بايد در تاكسو .  
سه سطح از سطوح شش گانه بلوم قابليت كاربرد در سؤاالت چند گزينه             

 :دارند  ) MCQ( اي 

 سؤاالت مبتني بر حافظه و دانـش سـطحي         : )I) Recallتاكسونومي   -
  كدام است  Xشايعترين تظاهر بيماري :مثال 

هـم و   سـؤاالت مبتنـي بـر ف      ) : II)Comprehensionتاكسونومي   -
  درك مطالب
 مطـرح شـده و تـشخيص مـورد         Case وقتي در سؤال يك      :بعنوان مثال   

  . خواهد بودIIپرسش قرار گيرد، تاكسونومي سؤال 
 سـؤاالت  : )III  )Application of knowledgeتاكـسونومي   -

  .مبتني بر كاربرد دانش
 مطرح شده و درمان مورد پرسش       Caseوقتي در سؤال يك     . بعنوان مثال 

ر گيرد كه در اين صورت پاسخ دهنده بايد ابتدا محتملترين تـشخيص             قرا
 خواهـد   IIIرا يافته و سپس درمان مناسب را پيدا كند، تاكسونومي سؤال            

 .بود

ــاليني انتظــار مــي رود قــسمت اعظــم  Postgraduateدر آزمونهــاي   ب
  . طراحي گردندIII  و IIدر تاكسونومي % ) 80حداقل ( سؤاالت 

تاكـسونومي  (اعده كلي نبايـد سـواالت مبتنـي بـر حافظـه      به عنوان يك ق  
  سواالت امتحان را شامل شود %50بيش از )1
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 )اصول ميلمن ( رعايت اصول ساختاري سؤاالت چند گزينه اي 

جهت تضمين روايي ساختار سؤاالت چند گزينه اي ، اصول ميلمن در مورد سـاختار               
 ، كه رعايت آنها در آزمونهـاي        تدوين شده ) Options( و گزينه ها     ) Stem(ساقه  

پيشرفت تحصيلي مالك مرجع  از نوع آزمـون ارتقـاي دسـتياران مـورد توافـق كليـه            
  اشدصاحبنظران مي ب

  
  خير بلي موضوعرديف

   آيا بخش اعظم اطالعات در ساقه سؤال گنجانده شده است ؟ 1

   آيا سؤال يك هدف اختصاصي يادگيري را مورد ارزيابي قرار مي دهد ؟ 2
   آيا لغات استفاده شده در ساقه يا گزينه ها ، شفاف و مستقيم بيان شده اند ؟ 3

   آيا از كاربرد گزينه منفي براي ساقه منفي خودداري شده است ؟ 4
و گزينه هاي تركيبي » كدام هيچ« ، » همه موارد« آيا از كاربرد گزينه هاي نظير  5

 خودداري شده است ؟

  

   آيا از كاربرد گزينه هاي متضاد يكديگر ، خودداري شده است ؟ 6

آيا ازلغات مثبت در ساقه سؤاالت  استفاده شده است يا در صورت منفي بودن  7
 ساقه سؤال ، لغات منفي مشخص شده اند ؟

  

   مي باشد ؟آيا اين سؤال مستقل از سؤاالت ديگر  8

   آيا گزينه ها از نظر طول ، ساختار لغوي و سبك نگارش همسنگ هستند ؟ 9
  آيا تا حد امكان از كاربرد عبارتهاي تكراري در گزينه ها خودداري شده است ؟ 10

   آيا كلمات به كار رفته در ساقه و يا گزينه ها از نظر اماليي صحيح است ؟ 11
   ر عمودي ليست شده است ؟آيا گزينه ها به طو 12
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كـه در   .  بايد اصول ميلمن رعايـت شـده باشـد          شده   سؤاالت منتخب  در
   .ادامه برخي آيتم ها تشريح مي گردد

 : چك ليست 1آيتم شماره 

ــسمت اصــلي اطالعــات   ــد ق ــه ) Bulk of Information(باي در تن
)Stem ( سؤال وجود داشته باشد و نه در گزينه ها  

 MCQ سؤاالتي مانند سؤال زير از نظر روايي ساختار          براين اساس طرح  
  :مطلوب نمي باشد 

درسـت  / كدام يك از گزين هاي زير درسـت اسـت   .............  در مورد  -
    .نيست

  : چك ليست 2آيتم شماره 
رفت تحـصيلي ، يـك گـروه        ش در يك آزمون پي    MCQبهتر است سؤال    

SOB   آوردن گزينـه هـاي   بـه  عبـارت ديگـر    .  را مورد بررسي قرار دهد
پراكنده ، كـه بعـضي در مـورد اپيـدميولوژي بيمـاري ، برخـي در مـورد                   

  .باشد ، مطلوب نمي باشد..... تشخيص ، برخي در مورد درمان و 
  

 : چك ليست 3آيتم شماره 

  :لغات در ساقه و گزينه ها بايد شفاف و مستقيم باشند 
داراي ابهام بوده و بايد     . ...درست تر ، مطلوب تر و       : عباراتي مانند   : مثال  

  .از آوردن آن خودداري شود
  



 ١٤

  : چك ليست 4آيتم شماره 
منفي . ( اگر تنه سؤال منفي است ، نبايد از گزينه هاي منفي استفاده گردد            

 MCQبعنـوان مثـال سـؤال ذيـل از نظـر اصـول سـاختاري                ) مضاعف  
  .مطلوب نيست

ز صـبح امـروز    ساله بعلت تـب و اسـتفراغ و سـردرد ا         5 يك پسر بچه     -
در مورد ايـن بيمـار      . مي باشد   ................ در معاينه   . مراجعه نموده است  

  .درست نيستكدام گزينه 
   ............-الف
   .............-ب
  .نمي باشد براي بيمار تشخيص مننژيت مطرح -ج
  ............-د

 : چك ليست 5آيتم شماره 

هيچكدام ، همـه مـوارد و گزينـه هـاي     در گزينه ها نبايد از كلماتي مانند       
  .تركيبي استفاده شود

  : چك ليست 6آيتم شماره 
  .در پاسخ ها آورده شوند. نبايد دو گزينه كه متضاد يكديگر باشند

  :بعنوان مثال 
كـدام  ............ مراجعه مي نمايد در معاينـه       ........  ساله بعلت    40يك مرد   

  :ك اين بيمار درست است گزينه در مورد يافته هاي پاراكليني
   ..........-الف 



 ١٥

  . سطح سديم سرم طبيعي است-ب
  . سطح سديم سرم غير طبيعي است-ج
   ..........-د

 : چك ليست 7آيتم شماره 

درسـت  ( اگر در تنه سؤال لغت منفي يا با بار معنايي منفي مطرح شـود ،                
» متمـايز شـود     از بقيه كلمات    « بايد  ......... ) نيست ، غلط است ، بجز و        

  . گرددBoldيعني يا زير آن خط كشيده شود يا 
  : چك ليست 8آيتم شماره 

 و مطـرح  Caseيعني آوردن يـك   . سؤاالت بايد مستقل از يكديگر باشند     
از نظـر  . نمودن چند سؤال در مورد آن كه به سؤال قبلي ارجاع داده شـود      

  .اصول طراحي سؤال درست نيست
 : چك ليست 9آيتم شماره 

 از نظر طول ساختار لغوي و سـبك نگـارش همـسنگ             يدينه ها با  گز
(  بـسيار كوتـاه      ي  آن  االتي كه برخي گزينه ها    وپس كاربرد س  . باشند

و برخي بسيار طوالني باشـند ، يـا در برخـي گزينـه هـا         ) چند كلمه   
  . كلمات و يا اعداد بكار رفته و برخي نرفته باشد، مطلوب نيست

  :بعنوان مثال 
مراجعـه مـي كنـد و       ............  ساله با ضايعات پوسـتي       20يك خانم   
  ، كدام گزينه در مورد بيمار صدق مي كند؟ .............. 

  . داروي انتخابي استروئيد است–الف
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 Anti Double Stranded  در صــورت منفــي بــودن آزمــايش–ب

DNAبايد بررسي ساير معيارها صورت گيرد .  
   ...........-ج
  ............-د

در اين سؤال گزينه ب بسيار طوالنيست و بهتر است كليـه گزينـه هـا بـه      
  .زبان انگليسي آورده شود

 : چك ليست 10آيتم شماره 

  .از آوردن عبارت تكراري در گزينه ها بايد خودداري شود
كـدام  . مراجعـه مـي كنـد   ....... و يافته هـاي  .......  ساله با وزن     4يك پسر   

  گزينه درست است ؟ 
  .مي باشد....... ميزان كليرانس كراتينين  -الف
  .مي باشد........  ميزان كليرانس كراتينين -ب
  .مي باشد........  ميزان كليرانس كراتينين -ج
  .مي باشد........  ميزان كليرانس كراتينين -د

كدام گزينه ميزان كليرانس كراتينين را      « : كه بهتر است تنه سؤال بصورت       
در اين صورت در گزينـه      . اصالح شود »  نشان مي دهد     در اين بيمارستان  

  .ها فقط اعداد آورده مي شود
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  سؤاالت با ضريب تمايز مثبت

 بيـانگر آنـست كـه    : )Discrimination Index( ضـريب تمـايز   

دانـشجويان قـوي را از ضـعيف        اسـت     سؤال مزبور تـا چـه انـدازه توانـسته           

بعبارت ديگـر در حالـت مطلـوب        )  -1تا  +1: دامنه تغييرات   ( متمايز نمايد   

 دانشجويان با نمره باالتر ، بيشتر بـه         كه   مثبت مي باشد     يضريب تمايز سؤال  

اگر ضـريب تمـايز صـفر يـا منفـي باشـد يعنـي                اما   اين سؤال پاسخ داده اند    

( داشنجويان با نمره باال و پـايين بـه يـك انـدازه بـه سـؤال پاسـخ داده انـد                       

DI=o (     يف بيشتر به سؤال پاسخ داده اند        ، و يا دانشجويان ضع )DI<0 ( 

  كه در اين صورت سؤال مطلوب نخواهد بود

هر چه تعداد داوطلبان قوي كه به سوال پاسخ صحيح داده انـد بيـشتر                

از داوطلبان ضعيفي  باشد كـه بـه سـوال پاسـخ صـحيح داد ه انـد ايـن                    

ضريب عددي بزرگتر خواهد شد به هر سـوال بايـد بيـشتر داوطلبـاني               

  ل آزمون نمره بيشتري آورد ه اند پاسخ صحيح بدهند كه در ك
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DIتوسط نرم افزار تحليل آزمون محاسبه مي شود   

  ) (difficult Index:ضريب دشواري

ضريب دشواري هر سؤال تعداد  افرادي است كه به سؤال پاسخ صـحيح داده انـد                 

نـدگان در   شـركت كن  % 67بعنـوان مثـال هرگـاه       .  نشان داده مي شود    pو با حرف    

. خواهد بـود % 67آزمون به سؤالي پاسخ صحيح داده باشند ضريب دشواري سؤال  

ضريب دشـواري  ) افراد بيشتري بدان پاسخ داده باشند    ( هرچه سؤال ساده تر باشد      

نكتــه اي كــه قابــل ذكــر اســت ايــن اســت كــه ضــريب  : بــاالتري خواهــد داشــت 

 سؤالي كـه در يـك آزمـون         .دشواري سؤال ، خصوصيتي وابسته به آزموني است         

كه شركت كننـدگان  ( دارد ممكن است در آزمودني ديگر % 55ضريب دشواري   

  . را داشته باشد4/0ضريب دشواري ) ديگري دارد

  رابطه ضريب دشواري و تميز

اده تر باشد و تعداد بيشتري از داوطلبان به آن پاسخ صحيح داده باشـند               سهرچه سؤال   

 خواهد شد   مد به خود تفاوت بين گروه قوي و ضعيف ك         خو) ضريب دشواري باالتر  ( 
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كـه سـؤال ضـريب دشـواري         و ضريب تميز پايين خواهد آمد به همين شكل هنگـامي          

پايين دارد و تعداد زيادي از افراد نتوانسته اند به آن پاسخ صحيح بدهند باز هم تفاوت                 

   شده و ضريب تميز كاهش خواهد يافتگروههاي قوي وضعيف كم

   پايايي آزمونروايي و

ــايي          ــري را پاي ــدازه گي ــساني ان ــا هم ــري ي ــدازه گي ــايج ان ــذيري نت ــرار پ ( تك

Reliability (  و صحت ودرستي اندازه گيري را روايي )Validity ( گويند.  

روايي در آزمون به ايـن معنـي اسـت كـه آزمـون بتوانـد       : )Validity (روايي 

بعنـوان  . احـي شـده اسـت     همان خصوصيتي را بسنجد كه به منظور سنجش آن طر         

مثال اگر قرار باشد در آزمون پذيرش دستيار مهارتها و دانش فرد در حيطة خاص           

 خواهد بود كه واقعاً فردي كه در عمـل          Validدر صورتي آزمون    . سنجيده شود 

دانش و مهارت بيشتري دارد در امتحان موفقتر از ديگراني باشد كه در كل يـا در                 

مورد سنجش از مهارت و دانش كافي برخوردارنيستند        بعضي از زمينه هاي حيطه      

با اين تعريف مشخص مي شود كه اگر هدف آزمـون سـنجش قابليتهـاي بـاليني              . 
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فرد باشد طرح سؤاالت تئوريك و غير كاربردي از روايي آزمون مي كاهـد و يـا                 

اگر آزمون به گونه اي باشد كه فرد با قابليتهاي ديگري غير از دانش مثـل هـوش                  

 آن آزمون از روايي كافي  زدن موفق به پاسخدهي به سؤاالت شود         منطق تست يا  

يعنـي  . باشـد » جـامع ومـانع     « همچنين آزمون بايد حتي المقدور      . برخوردار نيست 

همه مباحثي كه  بايد مورد سؤال قرار گيرد پوشش دهد و از مباحثي كه در حيطه                 

  .زمون نيست پرهيز كندآاهداف 

  ) Reliability(پايايي 

پايايي به معناي تكرار پذيري نتايج است اين مفهوم در آزمون بدين معناست كـه               

اگر آزمون با همان شركت كنندگان و شرايط تكرار شود افرادي كـه در آزمـون                

اول نمرات باالتري گرفته اند در تكـرار آزمـون نيـز نمـرات بـاالتري را بـه خـود                     

بـه  . تا حـدود زيـادي ثابـت بمانـد       اختصاص داده باشند و در مجموع نمرات افراد         

عبارت ديگر براي آنكـه آزمـون پايـا باشـد نمـرات شـركت كننـدگان در دوبـار                    

طبيعي اسـت هـر چـه       . اجراي آزمون بايد با يكديگر همبستگي مثبت داشته باشند        
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از انجـا كـه آزمونهـاي       .اين همبستگي  قوي تر باشد آزمـون پايـايي بيـشتري دارد            

تهيه مي شوند اعتبار هاي مختلفي وجود دارد وبسته         مختلف براي مقاصد مختلف     

به اين كه آزمون براي چه هدفي درست شده اسـت اعتبـار آن رابـا توجـه بـه آن                     

  هدف معين مي كنند

  عوامل مؤثر بر پايايي آزمون 

  .هرچه تعداد سؤاالت بيشتر باشد پايايي باالتر خواهد بود:  تعداد سؤاالت -1

اد سؤاالت برابر آزموني كه كيفيت سـؤاالت بهتـر باشـد            در تعد :  كيفيت سؤاالت    -2

  .پايايي بيشتري خواهد داشت

پايايي آزمونهايي كه متغير ساده اي مثل حفظ بودن         :  نوع متغير مورد اندازه گيري       -3

جدول ضرب را مي سنجد بيشتر از پايايي آزمونهايي اسـت كـه متغيرهـاي پيچيـدهاي                 

  . را مي سنجد clinical competenceمثل كفايت باليني 

   تفاوت سطح علمي داوطلبان-4

   شرايط اجراي آزمون -5
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  :منابع 

 ارائــه شــده در جلــسه اعــضاء كميتــه power point: صــبوري كاشــاني ، احمــد  -

  1387تخصصي علوم پايه وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشكي ، 

د گزينـه اي  اندازه گيري هاي آموزشي و اصول طراحي سؤاالت آزمـون هـاي چنـ      -

  1379در علوم باليني ، دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ، 

  1382آموزش علوم پزشكي چالشها وچشم اندازها ،: عزيزي ،فريدون -

  

  

  

  

  

  

  




