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 ل موثر در پيدايش سنجش و اندازه گيري:عوام
 ويلهم وونتپيدايش روانشناسي تجربي: اندازه گيري زمان واكنش براي اولين بار توسط -1         

: هر چه ميزان هوش باالتر باشد، سطح تميز حسي نيز باالتر گالتونمطالعه تفاوت هاي فردي توسط -2
 است.

در  بينه و تئوردورسيموننخستين آزمون هوش توسط  مطالعه عقب ماندگي هاي ذهني: طراحي-3
 1905سال 

 استدالل-3درك و فهم ،-2قضاوت،-1كاركردهاي آزمون هوش: اندازه گيري:
 در آن مطرح گرديد. سن عقلياين آزمون مورد تجديد نظر قرار گرفت و مفهوم  1908در سال 
 است پيشرفته ذهنيسن تقويمي:كودك >سن عقلي�
 است عقب مانده ذهنيتقويمي:كودك سن <نكته:سن عقلي�

 
 : اولين كسي كه مفهوم سن عقلي را به كار برد چه كسي بود؟سوال

 د)اشترن  ج)بينه  ب)كتل  الف)گالتون
 جواب سوال : گزينه ج 

 
 ):Measurementاندازه گيري( -1

 برخوردار است.را  ويژگياز يك  چه مقدار ،كه تعيين مي كند يك شخص يا يك چيز فرايندياندازه گيري: 
گويند) به  نمره(كه معموال به آن نسبت دادن يك عدداندازه گيري آموزشي: فرايند يا شيوه دقيق و نظام دار  

به گونه اي كه آن عدد، درجه اي از آن صفت   و قوانين قواعدمعين يك شخص بر اساس  صفت يا ويژگييك 
 ).76مون باشد را نشان مي دهد.(آزيا ويژگي را كه آن شخص دارا 

 سه ويژگي اساسي اندازه گيري
 قواعد و قوانين-1
 ويژگي هاي افراد-2
 كمي سازي-3

است؛ چرا اشتن قواعد يكي از ويژگي هاي اساسي آزمون هاي استاندارد و يا استاندارد كردن آزمون ها، د�
 كه قواعد دقيق موجب اجرا، نمره گذاري و نتايج يكسان توسط افراد مختلف مي گردد.



 

٢ 

 

كاربرد قواعد: وقتي در نمره گذاري نتايج يك آزمون حساب، جواب هاي درست فراگيران شمارش مي شوند و  :مثال
 به تعداد جواب هاي درست به آن ها نمره داده مي شود.

 در واقع قواعد اندازه گيري
 روش هاي نسبت دادن اعداد بايد به طور روشن بيان شوند.-1
 ن به كار بسته شود.وسيله اندازه گيري به طور يكسا-2
 نتايج يكساني دستگير افراد مختلف شود.-3 

 
 : اجراي متحدالشكل يك آزمون بيانگر رعايت كدام ويژگي اندازه گيري است؟سوال

 ب)كمي سازي   الف)قواعد اندازه گيري
 د)نسبت دادن اعداد به افراد يا اشياء   ج)دوري از قضاوت ارزشي

 جواب سوال : گزينه الف
 

: فايده بيان قواعد اندازه گيري اين است كه كمك مي كند تا افراد مختلفي كه مي خواهند وسيله شريحيپاسخ ت
 اندازه گيري را مورد استفاده قرار دهند آن را يكسان بكار برند.

 
فراگيران  اندازه گيري طول ، وزن يا حجم را به سادگي مي فهمند اما اسناد دادن ارقام به موضوعات رواني �

يتي نظير توانايي ذهني و نگرش به سادگي قابل درك نيستند. در واقع دشواري اساسي در اين مسئله ترب
 همان قواعدي است كه مورد استفاده قرار مي گيرد. 

: با يك مقياس ساده متريك مي توان طول يك اتاق را اندازه گيري كرد و همگان آن را مي فهمند و قبول مي مثال
به توانايي ذهني دانشجويي داده مي شود براي همگان قابل درك  110موضوع كه مثال نمره  كنند اما فهميدن اين

نيست و تا وقتي قاعده مربوط به اسناد دادن اين نمره به فرد به روشني تعريف نشود قبول موضوع براي هيچ كس 
 ميسر نخواهد بود.

گيري نمي شوند، بلكه آنچه مورد اندازه گيري در فرايند اندازه گيري، هيچ موقع خود افراد يا اشياء اندازه �
 ناميده مي شود.» متغير«از افراد يا اشياء است كه  ويژگي يا صفاتيقرار داده مي شود، 

 گويند. متغيرصفاتي كه مقدار آن نزد افراد يا اشياء مختلف، متفاوت باشد، �
 .ي سازي)(كمبيان شود حتما بصورت عدديآن است كه نتيجه آن  اندازه گيري صحيح
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 اندازه گيري عبارتست از نشان دادن خصوصيت مورد اندازه گيري به طور: سوال:
 د)شكلي ج)كمي و كيفي  ب)كيفي  الف)كمي

 جواب سوال : گزينه الف 
 است. كيفي به كميدر واقع اندازه گيري تبديل مفاهيم �
 اندازه گيري را مي توان چنين تعريف كرد: سوال:

 يژگي هاي افراد و اشخاصالف)تالش براي بيان و
 ب)شمردن تعداد واحدهاي طول، عرض و ارتفاع

 ج)فرايند منظم براي كمي كردن يك متغير پيوسته�
 سه پيشرفت تحصيلي فراگيران مختلفد)مقاي

 
 هدف اندازه گيري كسب اطالعات دقيق در مورد ويژگي افراد يا اشياء است.�
 ).78است(آزمون يين صفت اندازه گيريتعدشوارترين قسمت در سنجش حيطه رواني حركتي، �

 
 مراحل اساسي اندازه گيري:

 نخستين گام  الف)تشخيص و تعريف صفت مورد اندازه گيري(متغير):
ب)تهيه وسائل اندازه گيري: تعيين رشته عمليات الزم براي آشكارسازي و قابل درك كردن ويژگي مورد اندازه گيـري  

 ه حرارت بدنمانند ترمومتر براي اندازه گيري درج
 ژگي در يك فرد يا شي وجود دارد. ج)تهيه مقياس كمي: چه مقدار از يك وي

 
يك جريان جمع آوري اطالعات است كه با استفاده ازآن به تعميم و ارزشيابي و داوري  صرفااندازه گيري �

 پرداخته مي شود.
 است. ق و ارزشيابييك ابزار كليدي در تحقياندازه گيري گرچه تحقيق و ارزشيابي نيست، اما �
 يك متغير مي پردازد. كيفيتو ارزشيابي به تعيين  كميتاندازه گيري  به تعيين �
) وجوه مشترك زيادي با اندازه گيري و Evaluation) و ارزشيابي (Assessmentدو اصطالح سنجش (�

آزمون دارند اما نمي توان آن ها را همانند يكديگر دانست.
 
 



 

٤ 

 

 ):Testآزمون( -2
نمونه اي از رفتار (غير مستقيم) يا خصوصيات جهت اندازه گيري  استاندارد شدهو  عيني يوسيله ا
 آدمي
 و بي تاثير از قضاوت شخصي باشد. قواعد معين: يعني روش اجرا، نمره دهي و تفسير نتايج بر اساس  عيني

وته آزمايش گذاشته شده و نتايج يعني آزمون قبال در مورد گروه نمونه اي از افراد مورد نظر در ب استاندارد شده:
پژوهش هاي مربوط به آن از راه و روش هاي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و روايي و اعتبار آن تعيين شده 

 است.  بعالوه داراي نرم يا هنجارهايي است كه نمره هاي خام آزمون بر مبناي آن ها تفسير مي شوند.
 جهت صفاتي كه از روي رفتار مشخص مي شوند، به كار گرفته مي شود.وسيله اندازه گيري غيرمستقيم، 

نمونه هاي كوچكي از رفتار يا خصوصيت فرد كه به دقت انتخاب شده و مورد مشاهده و اندازه  رفتار يا خصايص:
 گيري قرار مي گيرد.

 
 : از جمله مهم ترين كاربردهاي آزمون ميزان شده (استاندارد)  كدام است؟سوال

  و تشريح هدف هاي تدريس و يادگيريتعريف الف)
 ب)مقايسه فراگيران مدارس مناطق گوناگون با يكديگر
 ج)ايجاد رغبت يادگيري و كسب عادات صحيح مطالعه

 د)اصالح روش تدريس معلم و بهبود كمي و كيفي يادگيري فراگيران
 جواب سوال : گزينه ب

 
 باشد. كل جريان آموزشتمركز آزمون بايد روي �
 است. آزمونروف ترين وسيله اندازه گيري در آموزش و پرورش و روانشناسي مع�

 ساير تعاريف آزمون:
 آزمون معموال مجموعه سواالتي (غالبا كتبي) كه جهت پاسخگويي در اختيار آزمون شوندگان قرار داده مي شود.

 مجموعه اي از سواالت چند گزينه اي آزمون در معناي محدود و متداول:
مجموعه اي از سواالت عيني(چند گزينه اي، جوركردني، صحيح و غلط،كوته پاسخ،  ر معناي گسترده:آزمون د

 تشريحي و پرسشنامه)
 است.آزمون معمولي ترين و  معروف ترين ابزار اندازه گيري ويژگي هاي رواني �



 

٥ 

 

 حداكثر عملكرد آزمون شوندهآزمون اغلب جهت اندازه گيري ويژگي هاي فكري و تعيين �
)Maximum Performance.كاربرد دارد ( 

زماني كه هدف آزمون سنجش ويژگي هاي رواني فرد باشد، نتايج آزمون دقيق تر و قابل اعتماد تر خواهد �
 بود.

 نيست.هر نوع اندازه گيري الزاما آزمون �
 اولين گام در تهيه آزمون، تعريف صفات يا خصوصيات مورد اندازه گيري است.�

: اندازه گيري متغيرهاي روانشناختي به وسيله تدابير يا روش هايي كه به منظور آزمايي آزمون رواني يا روان
 كسب نمونه هايي از رفتار طراحي شده اند، گويند.

 
 انواع آزمون:

 دارد. كارهايي كه در پيش: جهت تعيين ميزان توانايي و آمادگي فرد براي انجام آزمون استعدادالف)
 مي باشد. بر آيندهناظر نكته:آزمون استعداد 

كسب مي كند. در واقع فرايندي منظم جهت تعيين تا لحظه اجرا  دانش و مهارتي كه فرد آزمون پيشرفت:ب)
 ميزان پيشرفت فراگير بر اساس اهداف آموزشي است.

 آزمودن: -3
 ق آزمون گويند.اندازه گيري گيري يكي از ويژگي هاي رواني يا تربيتي يك فرد يا گروهي از افراد از طري عملبه 

 است. آزمون نوع خاصي از اندازه گيرياندازه گيري از آزمودن، مفهوم گسترده تري دارد، زيرا �
 نامه:پرسش-4

آزمون هاي روشي ذهني براي اندازه گيري خصوصيات رفتاري و رواني افراد مي باشد كه عمدتا به �
 مرتبط مي شوند. عاطفي

فراگيران استفاده مي شود، كه در آن وضع  نگرش و عالقهشخصيت، انواع پرسش نامه ها براي سنجش �
 مورد سنجش قرار مي گيرد. در شرايط طبيعيموجود آزمون شونده 

 item answeredپرسشنامه واژه كلي مي باشد كه پاسخ دهنده بطور مستقيم به سواالت جواب مي دهـد( �

direct;y by respondent(
كاغذي است. معموال بصورت بسته پاسخ طراحي مي شوند. با واژه فرم متداول پرسشنامه ها، بصورت مداد  �

survey   نيز بصورتinterchangeably  استفاده مي شود. گاهي نيز بر اساس روش استفاده نامگذاري مي
زماني استفاده مي شود كه سواالت بصورت چهره به چهـره مطـرح شـوند و     questionnaireشود؛ از واژه 


