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آزمونگیريآموزشیوروانشناختی 

راستانداردهايیبراي

مقدمه
نشناختی،سهمبسیارزياديدرعلومشناختی
نگیريآموزشیوروا 
درجامعهيماسنجشوآزمو 

یآورند.تمامی
ورفتاريدارندومنابعاطالعاتیاساسیوقابلتوجهی در مورد افراد و گروهها فراهم م 
نگیري نیز ،همگی مفید يا هوشمندانه نیستند ،اما
شهاي آزمو 
نها ،بهخوبی تدوين نشدهاند و رو 
آزمو 
بهخوبی
وآنهايی که  
خوشساختار  

نهاي 
یدهد آزمو 
شواهد و مدارک زيادي وجود دارد که نشان م 
خوشساختار که اعتبار الزم را براي دستیابی

نهاي 
آندسته از آزمو 
یشوند ،سودمند هستند .
تفسیر م 
یتوانند
ندهندگان و کاربران آزمون ،م 
لتوجهی براي آزمو 
فهاي مورد نظر خود دارند ،مزاياي قاب 
به هد 
مگیريبهتريدرموردافراد
یتواندزمینهتصمی 
درستازآزمونهانیزم 

بههمراهداشتهباشند.استفاده
یکند.
عادالنهتريدرراستايآموزشواستخدامايجادم 

عترو
وبرنامههافراهمکندوراهدسترسیوسی 
ندهندگانوافرادديگري کهتحت تأثیر
یتواند بهآزمو 
نهام 
از سوي ديگر ،استفاده نادرستازآزمو 
بهاي قابلتوجهی واردکند.هدف ازتدوين استانداردهاي
تصمیمات مبتنی بر آزمون قرار دارند آسی 
نگیري مهیا و
شهاي بیعیب و نقصی براي آزمو 
نشناختی اين استکهرو 
نگیري آموزشی وروا 
آزمو 
شها فراهم شود .اين استانداردها هم براي افرادي در نظر گرفته
مبنايی براي ارزيابی کیفیت آن رو 
یکنندو هم برايکسانی که
مشخصسازي،تهیهياانتخابم 

نهايیرا
کهبهطورحرفهايآزمو 
شدهاند  
 
یکنند .
کیفیتفنینتايجآزمونراتفسیرياارزيابیم 

هدف استانداردهای آزمونگیری آموزشی و روانشناختی
نگیري
شهاي آزمو 
نها و رو 
کهايی براي تهیه و ارزيابی آزمو 
اين استانداردها ،با هدف ارائه مال 
لهايی براي ارزيابی اعتبار تفسیر نمرات آزمون فراهم شده است.
یشوند و در آن دستورالعم 
تدوين م 
بهرهگیري شود ،اما اين
یها ،بايد تا حد زيادي از قضاوت حرفهاي  
نگونه ارزياب 
هرچند براي انجام اي 
1
استانداردها ،براي حصول اطمینان در رابطه با توجه به مسائل مربوطه ،چارچوب مرجع مناسبی
توسعهدهندگانحرفهايآزمون،بايددرجهتتأمیناين

خواهندبود.تمامیکاربران،ناشران،حامیانو
بهعمل آورند و ديگران را نیز به انجام اين کار
شهاي معقوالنهاي  
آنها تال 
استانداردها و پیروي از  
آزمونها

نها و در تمامی کاربردهاي اين 
قابلاجرا ،بايد در همة آزمو 
قکنند.تمامی استانداردهاي  
تشوي 
نکه با دلیل حرفهاي واضحی ،نشان دهیم که يک استاندارد ،نامرتبط است يا از
رعايت شوند ،مگر اي 
یباشد .
نظرفنیدريکموردخاص،قابلاجرانم 
___________________________________________________________________
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ساستانداردهايیبرايآزمونگیريآموزشیوروانشناختی 

نها،
شهايمربوطبهسیاستعمومیاستفادهازآزمو 
یشودکهبهپرس 
درايناستانداردهاتالشنم 
روانشناختی داده شود .بهطورکلی ،در اين استانداردها سعی بر اين است که
خهاي کمّی  
پاس 
یاالمکان ،اطالعات فنی مربوطه ،در دسترس قرار گیرند تا افراد دخیل در تصمیمات مرتبط با
حت 
يها،اطالعاتکاملیدراختیارداشتهباشند .
تگذار 
سیاس 

سلب مسئولیت حقوقی
آنها به معنی جايگزين
منطبقشدن با  

اين استانداردها ،به مثابه احکام و الزامات قانونی نیستند و 
یشودکهبه
یباشد.تصمیماتزياديازسوينهادهايفدرال،ايالتیومحلیابالغم 
مشاورهحقوقینم 
برخی از جنبههاي استفاده ،تولید ،نگهداري و توسعه آزمونها و نتايج آزمون ارتباط دارند و
بهوجودآورند.
تفاوتهايی 

نگیري،
یتابندکهممکناستدرانواعمختلفیازآزمو 
استانداردهايیرابرم 
بررسی اين مسائل حقوقی فراتر از محدوده اين استانداردهاست و هدف خاص آن اين است که
نگیريازديدگاهمتخصصانعلومرفتاريوشناختیارائهکند.
ینقصآزمو 
شهايب 
مالکهايیبرايرو 

در مواردی که یک یا چند استاندارد به مسئلهای میپردازند که الزامات حقوقی مسلمی در
خصوص آن وجود داشته باشد؛ ممکن است در خود استاندارد و یا در قالب توضیحات یا متن
مقدماتی ،مطالبی در این باره ذکر شده باشد .با اینحال ،اگر در رابطه با الزامات حقوقی
خاصی صحبت نشده است ،دلیلی بر این نیست که الزام حقوقی وجود ندارد .همچنین
درصورتی که این استانداردها در سایر مرزهای بینالمللی مورد استفاده قرار گیرند،
تفاوتهای حقوقی موجود ،ممکن است زمینهساز ایجاد مسائل دیگری شده یا الزم باشد
تصمیمات متفاوتی درباره آن مسائل اتخاذ شود .
جمعآوري ،تحلیل و استفاده از نتايج و دادههاي آزمون براي زيرگروههاي
در برخی حوزهها مانند  
نگیري را ملزم کند که
مشارکتکننده در فرايند آزمو 

مختلف ،ممکن است قانون ،برخی از افراد 
اقداماتخاصیانجامدهندوازطرفیهمممکناستمانعازانجامبرخیاقداماتديگرازسويهمان
يهاي
نگیري ،رشتهاي در حال تکامل است ،بازنگر 
تکنندگان شود.افزون بر اين ،چون علم آزمو 
شرک 
اخیر در استانداردها ،ممکن است هنوز در اختیارات قانونی موجود (ازجمله تصمیمات قضايی و
لهاي سازمانی) منعکس نشده باشند .مشارکتکنندگان در فرایند آزمونگیری ،در
دستورالعم 
تمام موقعیتها ،باید در مورد الزامات حقوقی قابل اجرا ،با مشاور رایزنی کنند .
یدانند ،اما آن دسته از
الزماالجرا نم 
نهاي حامی ،اين استانداردها را  
عالوه بر اين ،هرچند سازما 
نهاو
توسعهدهندگان وکاربرانآزمو 

استانداردهاي حرفهاي که بهطورکلی ،پذيرفته شدهاند و از سوي 
یشوند ،بارهاازسوي مراجعقانونی ودادگاهها بهرسمیت شناخته
وههاي گزينش ،رعايت م 
ساير شی 

ش
مقدمه 
شده و مورد استناد قرار گرفتهاند .پیروي1يا عدم پیروي2از استانداردها را میتوان بهعنوان مدارک

یهاي قضايی ونظارتی ،مورداستفادهقرارداد.بنابراين شايسته
مرتبطبامسئولیت قانونی دردادرس 
نگیري،توجهدقیقیبهاستانداردهاداشتهباشند .
افرادمشارکتکنندهدرفرايندآزمو 

استکهتمامی
چگونهمسئولیتی
یکند.ناشراننیزهی 
هیچبخشیازايناستانداردها،جايمشاورهحقوقیراپُر نم 
یپذيرند .
نگیرينم 
رادررابطهبامشارکتافراددرفرايندآزمو 

آزمونها و مواردی از بهکارگیری آزمونها که این استانداردها در مورد آنها کاربرد دارند
مشخصی،نمونهگیريبه

ندهندهدرحیطه 4
آزمون،3ابزاريارويهاي استکهدرآن،ازرفتارآزمو 
یشود .گاهی
عمل میآيد و سپس ،آن نمونه با استفاده از فرايندي استاندارد ،ارزيابی و نمرهدهی م 
یشودوبراي
اوقاتبراياشارهبهابزارهايارزيابیصحتياکیفیتپاسخهانیز،ازواژهآزمون استفادهم 
6
منشها5از واژههايی همچون مقیاس و سیاهه
نگرشها ،عاليق و  

ي
اشاره به ابزارهاي اندازهگیر 
بهکارمیرود امادرايناستانداردها،براياشارهبهتمامیانواع ابزارهايارزيابی،تنهاازواژه

رفتاري7
یشود .
آزموناستفادهم 
8

برخی اوقاتمفهومآزمون بامفهومسنجش تفاوتدارد.سنجش ،اصطالحی گستردهتر از آزمون
کپارچهسازي اطالعاتآزمونبااطالعاتساير منابع (مثل

است و معموالً به فرايندي اشاره دارد که ي
اهههاي رفتاري و مصاحبهها ،يا تاريخچه اجتماعی ،آموزشی ،استخدامی،
نها ،سی 
اطالعات ساير آزمو 
بهکارگیري استانداردها در يک روش يا دستگاه
یشود .قابلیت  
بهداشتی ،يا روانی افراد) را شامل م 
یشود (مثل آزمون،
یشود و قرار نیست با برچسبی که به آن زده م 
ارزيابی ،9بهطور ذاتی تعیین م 
همانطور که در پايان اين فصل ،در
ارزيابی ،مقیاس يا سیاهه رفتاري) ،تغییري در آن ايجاد شود  .
بخش«مالحظات ،هنگام استفاده از استانداردها»تأکید شده است ،ازاين استانداردهانبايد بهعنوان
فهرستوارسی10استفادهکرد .
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آزمون
صاستانداردهايیبراي

آزمونهاي

نها در برخی از ابعاد ،با هم تفاوت دارند از جمله :روش ارائه مواد آزمون (مثل 
آزمو 
انهاي) ،میزان استانداردسازی مواد محرک آزمون ،نوع
مدادکاغذي ،1شفاهی ،يا آزمونهاي راي 
اندازهايکهمواد
پاسخها(انتخابيکپاسخازبینچندپاسخ،ارائهيکپاسخآزاد)ونسبت 
قالببندي 

نحالدرتمامموارد،فرايند
شدهاست.بااي 
آزمونبرايانعکاسياشبیهسازييکزمینهخاص،طراحی 
نطورکهدر
یشود.هما 
ندهندگانبهموادآزمون،استانداردسازي م 
خهاي آزمو 
ونمرهدهی پاس 

ارزيابی 
نسخههاي قبلی استانداردها ذکر شد ،براي قضاوت در مورد صحت نتايج حاصل از کاربرد انواع مختلف
نها،بهانواعمشابهیازاطالعاتکلی،نیازاست .
آزمو 
2
نگیريآموزشی
نکهابزارهاياندازهگیري مورداستفادهدرحوزههايآزمو 
مرزبنديدقیقدربارهاي 
یگیرنديانه ،کاردشواري است.استانداردهاغالباًبهطور
نشناختی،درحوزه استانداردهاقرارم 
وروا 
3
یشوند ،اعمال
نها» شناخته م 
سنجههاي استانداردي که عموماً تحت عنوان «آزمو 

مستقیم روي 
4
سنجههاي توانايی ،استعداد ،دستاورد ،نگرش ،عالقه ،شخصیت ،کارکردهاي شناختی و

یشوند؛ مثل
م
نحال ،استانداردها را میتوان به شکل مفید و با درجات مختلفی روي طیف
سالمت روان .اما با اي 
5
فنونسنجش  کهرسمیتکمتريدارندنیزاعمالنمود.امکاناستفادهدقیقازاستانداردها
وسیعیاز 
یهاي استخدامی غیراستاندارد (مثل
در برخی از موارد ،بهطور کلی وجود ندارد ،از جمله براي ارزياب 
ببرخیاز
برخیمصاحبههايشغلی)يابرايطیفوسیعیازنمونههايرفتاريساختارنیافتهکهدرقال 
یگیرند (مثلمصاحبهورودي براي
نشناختی مدرسهاي يا بالینی مورد استفاده قرار م 
یهاي روا 
ارزياب 
شآموزاندرامرآموزشو
اختهکهبهمنظور سنجش عملکرد دان 

مس
نهاي معل 
پذيرش)ويا براي آزمو 
یروند .
پرورشبهکارم 
برايمان سودمند خواهد بود ،اگر بتوانیم بین ابزارهايی که در زمینه مفاهیم و فنون حوزه
نشناختی حرفی براي گفتن دارند و ابزارهايی که براي اتخاذ تصمیمات
نگیري آموزشی و روا 
آزمو 
یدهند ،تمايز قائلشويم.
مساعدتهاي غیراستاندارد يا داراي استانداردپايین ارائهم 

ارزيابی روزمره ،
يهاي
مگیر 
یتوان اصول و مفاهیم زيربنايی اين استانداردها را بهشکلی سازنده در تصمی 
هرچند م 
بوکاربايک متقاضی شغلمصاحبهمیکند ،يک
روزمرهبهکاربست(مثل زمانیکه صاحبيک کس 
یکند تا بر پیشرفت
یکند ،يک معلم کالس خود را ارزيابی م 
مدير ،عملکرد زيردستان را ارزيابی م 
ندهداريرا
شآموزانبرايرسیدنبههدفآموزشینظارتکندويازمانیکهيکمربی،ورزشکارآي 
دان 
___________________________________________________________________
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مقدمهض 
نگیري آموزشی و
یکند) ،اما انتظار بااليی است که بخواهیم استانداردهاي حوزه آزمو 
ارزيابی م 
افتهاي براي
نگونه تصمیمات روزمره نیز رعايت شوند.در مقابل ،سیستم ساختاري 
نشناختی ،دراي 
روا 
نشناستهیهشدهوادعاهايی
شدهاستکهتوسطيکروا 
انجاممصاحبه،درقلمروايناستانداردهاديده 
طهاي ديگر ،با آن همراه شده است .با توجه به
ی عملکرد شغلی در انواع محی 
شبین 
در رابطه با پی 
آنها ،پايبندي به رعايت استانداردها اهمیت
ندهندگان و نیاز به حفاظت از حقوق  
افزايش تعداد آزمو 
یيابد .
بیشتريم 
مشارکتکنندگان در فرایند آزمونگیری
نگیري آموزشی و روانشناختی ،افراد ،نهادها و جامعه را بهعنوان يک کل ،درگیر
ارزيابی و آزمو 
شآموزان ،والدين،
آنها دارد.افرادي کهتحت تأثیر اين امر قرار دارند دان 
کرده و تأثیر قابلتوجهی بر  
خانوادهها ،معلمان ،مديران آموزشی ،متقاضیان شغل ،کارمندان ،مراجعان ،بیماران ،سرپرستان ،مديران
بوکارها،
اجرايی و ارزيابان هستند.نهادهاي تحت تأثیر اين امر نیز عبارتند از:مدارس ،دانشگاهها ،کس 
نگیري ،زمانی به سود افراد و نهادهاست که به
نهاي دولتی.آزمو 
کهاي روانی و سازما 
صنايع ،کلینی 
نگیري بهرهمند
آنها در دستیابی به هدفهايشان کمک کند .جامعه نیز بهنوبه خود زمانی از آزمو 

نگیريبتوانددردستیابیبههدفهايفرديوسازمانیبهجامعهکمککند.
یشودکهآزمو 
م
نگیري وجود دارند که برخی از آنان عبارتند از :
تکنندگان زيادي در فرايند آزمو 
مشارک 
یدهند؛  -2کسانی که آزمون را
 -1کسانی که آزمون را آماده کرده و فرآيند توسعهآزمون راانجامم 
یکنند؛  -3کسانی کهآزمونرااجراونمرهدهی میکنند؛  -4کسانی که نتايج
منتشر و روانه بازارم 
فهاي
یکنند؛  -5کسانی که از نتايج آزمون براي برخی هد 
آزمون را براي مراجعان تفسیر م 
تگذاران و کسانی که از دادهها براي اطالعرسانی سیاست
یکنند مثل سیاس 
مگیري استفاده م 
تصمی 
اجتماعی استفاده میکنند؛ -6کسانی که به انتخاب خود يا برحسب دستور و يا بنا بر ضرورت ،آزمون
نهاي
ی نهادهايا سازما 
ئتهاي نمايندگ 
نها هستند مثل هی 
یدهند؛  -7کسانی که حامی مالی آزمو 
م
یبندند؛ و -8
توسعهدهنده آزمون ،قرارداد م 

دولتی که براي دريافت خدمات يا ابزار خاصی با يک 
تهايمقايسهاي
یدهندومزي 
انتخابهايیانجامم 

آنها
نهارابازنگريکردهوازمیان 
کسانیکهآزمو 
ینمايند.بهطورکلی،کسانیکهدر
نهابرايکاربردهايپیشنهاديراارزيابیم 
مناسببودنآزمو 

خوديا
یها داشته باشند تا
نها و ارزياب 
یکنند بايد دانش مناسبی در زمینه آزمو 
نگیري شرکت م 
فرايند آزمو 
نها استفاده نمايند و نتايج آزمون را چگونه تفسیر
بتوانند به خوبی تصمیم بگیرند که از کدام آزمو 
کنند .

طاستانداردهايیبرايآزمونگیريآموزشیوروانشناختی 

نکه
نگیري ممکن است با هم متناسب باشند يا اي 
عاليق گروههاي مختلف درگیر در فرايند آزمو 
عنوانمثال،درآزمونیکهباهدفمشاورهياتعیینسطحشغلیگرفته
به 
تناسبیباهمنداشتهنباشند .
یشود،عاليقفردوسازماناغلبمتناسبوباهمسازگارهستند.درمقابل،وقتیدريکشغلبسیار
م
رقابتی يا براي ورود به يک برنامه آموزشی ،آزمونی براي گزينش يک نفرازبین جمعیت کثیري از
تهاي کارفرمايا مسئولپذيرش
تهاي متقاضی آزمون ممکناستبااولوي 
یشود ،اولوي 
افراد،برگزارم 
ندهنده
یشود ،عاليق آزمو 
نگیري توسط دادگاه اجباري م 
نطور ،وقتی آزمو 
تناقضداشتهباشند.همی 
ممکناستباعاليقکسیکهازدادگاهدرخواستصدورحکمکردهاست،متفاوتباشد .
نگیري داشته
بهطور همزمان چندين نقش در فرايند آزمو 
برخی از افراد يا نهادها ممکن است  
کهاي پزشکی ،کسی که مورد آزمون يا همان آزمايش پزشکی قرار
عنوان مثال در کلینی 
به 
باشند  .
یبرد.دربرخیموارد،مجريآزمون،خود،وظیفه
یگیردمعموالًازنتايجاينآزموننیزخودشبهرهم 
م
1
آزمونها نیزهست.وقتیيک

تهیهکنندگی آزمونرابرعهدهداردو گاهی اوقات مجري آزمون ،کاربر 
توسعهدهندهاستوهمکاربر؛دربرخیاوقات

یکند،هم
نهاياستخدامیخودراآمادهم 
سازمان،آزمو 
2
نامیدهمیشود ،اما توسط يک

ياتالیفمیشود کهمؤلفآزمون 

نیزيکآزمونتوسطفرديترجمه 
یشود ،هرچند امکان دارد که ناشر در فرايند توسعهآزمون
ناشر مستقل ،منتشر ،روانه بازار و توزيع م 
ردستههاي بیشتري تقسیم

یتوان به زي
شهاي موجود را م 
نیز نقش فعالی داشته باشد .در ضمن ،نق 
،سازمانهاي ارزياب و ارزيابان حرفهاي نیز هردومیتوانند در تهیه و تدارک يک

عنوان مثال
به 
کرد .
نگیري ،اغلب
شها در فرايند آزمو 
کانون ارزيابی نقش داشته باشند .با توجه به اين آمیختگی نق 
تکنندگانخاص
یتوان مسئولیت دقیقی رابراي بررسی استانداردهاي مختلف،بهمشارک 
بهسختی م 

یيابند که افراد درگیر در
نگیري تا حدي بهبود م 
شهاي آزمو 
نها و رو 
اختصاصداد .کاربردهاي آزمو 
آنها،ازسوادارزيابیدرسطحمناسبیبرخوردارباشند .

یشوند.دربرخی موارد،براي
بهکار گرفته م 
شهاي بسیار متنوعی ،طراحی ،تهیه و  
نها با رو 
آزمو 
یشوند.در
نهاراتولید کردهاست،تهیه شدهو«منتشر»م 
استفادهدرخارجازسازمانی کهاين آزمو 
آموزشوپرورش استان

نها توسط سازمان 
سنجشهاي آموزشی استانی ،آزمو 

مواردي ديگر ،از جمله 
کبار مصرفآنسازماندولتی تهیه
طراحی شده و توسط پیمانکاران براي استفاده انحصاري واغلبي 
یرسند.ما در تمامی اين استانداردها به جاي واژه خاصناشر
یشوند ودرواقعبهمرحله«انتشار»نم 
م
___________________________________________________________________
1- Test user

يیوارزيابیهايآزمونبرايرسیدنبههدفیخاصاستفادهمیکنند)

گروههايیهستندکهازنتايجنها
(کاربرانآزمون،افراديا 
2- Test author

ظ
مقدمه 
توسعهدهنده آزمون2استفاده میکنیم تا بدين طريق به تمامی افرادي که در

آزمون ،1از واژه کلی 
نها،درطیفکاملسناريوهايتوسعهآزموندخالتدارند،اشارهکنیم .
طراحیوتوسعهآزمو 

نگیري اثربخش ،مستلزم اين است که
اين استانداردها،براين فرضاستواراستکهسنجش و آزمو 
شهاي خود
نگیري ،از دانش ،مهارت و توانايی الزم براي تحقق نق 
تمام متخصصان در فرايند آزمو 
نگیري تأثیر
برخوردارند و همچنین نسبت به عوامل زمینهاي وشخصی (که ممکن است بر فرايند آزمو 
نهاراانتخابکردهونتايج
توسعهدهندگانآزمونوکسانیکهآزمو 

عنوانمثال،
بگذارند)آگاهیدارند.به 
4
3
نیازدارند.آنها

نشناسیمثلاعتبار وروايی 
آزمونراتفسیرمیکنند،بهدانشکافیدرمورداصولروا 
ینامههايعملیموردنیاز(کهاجبارقانونیدارند)را
همچنینبايدهرگونهتجربهنظارتیمتناسبوگواه 
آنهانقشدارند،باشايستگیبهانجامبرسانند.
نگیريراکهدر 
دريافتکنندتاجنبههايیازفرايندآزمو 
يخود،پیرويکنند .
حرفها 
لهاياخالقی 
نگیريبايدازدستورالعم 
تماممتخصصانفرايندآزمو 
محدوده بازبینی

5

نشناختی سال  1999مورد بازنگري قرار
نگیري آموزشی و روا 
در اين جلد ،استانداردهاي آزمو 
گرفتهاست.فرايند بازنگري با انتصاب يک کمیته مديريت آغازشدکهنمايندگانی ازسوي سهسازمان

تهابودند.اينسهسازمانعبارتنداز:
حامیدرآنحضورداشتندومسئولنظارتبرمسیرکلیفعالی 
نشناسی آمريکا ( )APAو شوراي ملی
انجمن تحقیقات آموزشی آمريکا ( ،)AERAانجمن روا 
نهاي حامی
یها از اعضاي سازما 
اندازهگیري درآموزش (.)NCMEکمیته مديريت براي راهبري بازبین 

درخواست کرد در مورد استانداردهاي  1999اظهارنظر کنند.سپساين نظراتراترکیب کردو در
سال 2009کمیته مشترکی براي بازبینی استانداردهاي  1999تشکیل داد تا بازبینی واقعی را انجام
شدهبودند و از سوي کمیته مديريت،
دهد .اعضاي کمیته مشترک نیز از سازمانهاي حامی انتخاب  
6
مسئولیتداشتندکهپنجحوزهعمدهرابررسیکنند:درنظرگرفتنمسائلمربوطبهپاسخگويی براي
نهابرايتماممتقاضیان
سپذيري7آزمو 
نهادرسیاستآموزشی؛گسترشمفهومدستر 
استفادهازآزمو 
نگیري؛ و فراهم
نها در محل کار؛ گسترش نقش فناوري در آزمو 
عتر نقش آزمو 
آزمون؛ نمايش جام 
کردنيکساختارسازمانیبهتربرايمنتقلکردناستانداردها .
ت،چنديناقدامصورتگرفت :
برايپاسخگوبودندربرابراينمسئولی 
___________________________________________________________________
1- Test publisher
2- Test developer
3- Reliability
4- Validity
5- Scope of the revision
6- Accountability
7- Accessibility

گیريآموزشیوروانشناختی 


آزمون
عاستانداردهايیبراي

استگذاري
نگیريدرارزشیابیبرنامهوسی 
نگیريآموزشی»و«آزمو 
لهاي«سنجشوآزمو 
فص عمومی»درنسخه سال،1999دراين نسخه،بازنويسی شدندتابهموضوعاتمربوطبه کاربردهاي
نهابراياهدافپاسخگويیآموزشی،بهترپرداختهشود.
آزمو 
1
سپذيريوعدالت،
نگیري »نوشتهشدتابردستر 
يکفصلجديدتحتعنوان«عدالتدرآزمو یهاي خاص مربوط به موضوع عدالت ،در
نگیري تأکید شود.نگران 
بهعنوان موضوعاتاساسی درآزمو 
لهاياستانداردهامطرحشدهاند.
تمامفص 
حینکار و
نگیري  
نگیري در استخدام و اعطاي گواهی» (با عنوان جديد «آزمو 
 فصل «آزمو قتر مشخص شود که چه زمانی يک استاندارد به
ندهی شد تا دقی 
ی») مجدداً سازما 
اعطاي گواه 
استخدامو/يااعطايگواهیارتباطدارد.
 تأثیر فناوري در سرتاسر اين جلد در نظر گرفته شد .يکی از مسائل عمده فناوري که موردمهاياختصاصیطراحانوازسويینیاز
شناسايیقرارگرفت،اينبودکهعدمامکاناستفادهازالگوريت 
باعثبروزتنشهايی

انهاي پیچیده ،
ارزشیابیبرنامههاي راي 

مبرم کاربران آزمون به مهارت الزم براي 
نمرهدهی انواع اقالمابتکاري و
یشد ازجملهدر حوزههايی مثل نمرهدهی خودکار نوشتارها ،اجرا و  
م
یشوند .
انهاي.اينموضوعاتدرفصل«طراحیوتوسعهآزمون»مطرحم 
نگیريراي 
جديدوآزمو 
لهااز
برايتأمیندقتفنیووضوحمحتوايیهرفصلوهمچنینحفظانسجامزبانیدرکلفص نطورکهدرزير ذکرشده،فصلهاي بخش ( 1مبانی)و
گرفتهشد.هما 
حرفهاي کمک  
يک ويراستار  
تها) در حال حاضر داراي يک «استاندارد فراگیر» و همچنین مضامینی هستند که
بخش ( 2عملیا 
یشوند.عالوه بر اين ،واژهنامه
ندهی م 
آنها سازما 
رمجموعهاي از  

بهعنوان زي
ساير استانداردهاي تکی  ،
نطورکه
نشناختی ،بهروزرسانی شدهاست.هما 
نگیري آموزشی وروا 
استانداردهاي  1999براي آزمو 
یسازي عدالت است
عمدهاي که در ساختار اين استاندارد رخ داده است ،همان مفهوم 
ذکرشد،تغییر  
لهاي
کهبهاينجلداضافهشدهاست.درويرايشسال،1999تنهابخشیازاستانداردوآنهمدرفص 
سزمینههاي
نگیريازافراديباپ 
نگیريوکاربردآزمون»«،آزمو 
جداگانهايباعنوان«عدالتدرآزمو 

2
نگیريازافراداستثنائی »بهاينموضوعاختصاصيافتهبود.درويرايشکنونی،
زبانیمتنوع»و«آزمو 
شدهاندکهاين
لهابررسیشدهبودنددريکفصلواحدوجامعباهمترکیب 
موضوعاتیکهدرآنفص 
فصلدربخش()1ايناستانداردقرارگرفتهاست.اينتغییرايجادشدتاتأکیدشودکهموضوععدالت،
سپذيري ،که
ندهندگانباعدالت وبرابري برخوردشود.عدالت ودستر 
یکند کهباتمامآزمو 
الزام م 
___________________________________________________________________
1- Fairness in testing

 -2در اين کتاب براي ترجمه واژه معلولیت ( )disabilityاز معادل ناتوانایی (نه ناتوانی) و براي اشاره به افراد داراي
ناتوانیهايخاص(معلوالن)ازعبارتافراد استثناییاستفادهشدهاست.


مقدمهغ 
خودرادررابطهباسازه(هاي)مورد

ندهندگانفراهممیکندتاجايگاه1
فرصتبالمانعیبرايتمامآزمو 
ندهندگان موردنظر و
آزموننشان دهند ،براي تمام افراد و زيرگروههاي حاضردرجامعه آماري آزمو 
یباشند .ازآنجايیکه
همچنین ،به منظور دستیابی به تفاسیر معتبري در رابطه با نمرات ،قابل اتکا م 
سزمینههاي متنوع زبانی يا افراد
نگیري ،صرفاً به افرادي با پ 
موضوعات مربوط به عدالت در آزمو 
نگیري مناسب با انواع
گستردهاي به تجربیات آزمو 

یشوند ،در اين فصل بهطور 
استثنايی ،محدود نم 
سزمینههاي
مختلفافرادپرداختهشدهاست.هرچندمثالهايموجوددراينفصلاغلببهافراديباپ 
لهايی درباره جنسیت وافراد مُسن ،افرادي
متنوعزبانی وفرهنگی وافراداستثنايی اشاره دارد ،اما مثا 
سزمینههاي نژادي و قومی مختلف و کودکان خردسال نیز آورده شده است تا به تمامی
با پ 
یطرفانهوعادالنهوجوددارد .
بالقوهايدرمسیرسنجشب 
ندهندگاننشاندادهشودکهچهموانع 
آزمو 
ساختار کتاب
بخش اول استانداردها (مبانی) ،شامل استانداردهاي رواسازي (فصل  ،)1اعتبار /دقت و خطاهاي
تها)،طراحی و
نگیري (فصل)3است.در بخش دوم (عملیا 
اندازهگیري (فصل)2و عدالت در آزمو 
طسازي نمرات(پیوند نمرات) ونمراتبرش
سها ،هنجارها،مرتب 
توسعهآزمون (فصل،)4نمرات،مقیا 
نها
شدهی و تفسیر (فصل  ،)6پشتیبانی از مستندات آزمو 
(فصل  ،)5اجراي آزمون ،نمرهدهی ،گزار 
تهاي کاربرانآزمون
ندهندگان (فصل)8و حقوق و مسئولی 
تهاي آزمو 
(فصل،)7حقوق و مسئولی 
نگیري) ،با کاربردهاي خاص در زمینه
یشوند .در بخش سوم (کاربردهاي آزمو 
(فصل  )9بررسی م 
حینکار و اعطاي گواهی (فصل ،)11
نگیري  
نشناختی (فصل  ،)10آزمو 
نگیري روا 
سنجش و آزمو 
نها براي ارزشیابی برنامه ،مطالعات
نگیري آموزشی (فصل  )12و کاربردهاي آزمو 
سنجش و آزمو 
تگذاري وپاسخگويی (فصل)13سروکارداريم.تعاريف اصطالحاتخاصمطرحشدهدرمتن
سیاس 
نیزدرواژهنامهپايانیکتابارائهشدهاست .
نههاي مربوط به استانداردهاي آن
سزمی 
یشود که در آن ،پ 
هر فصل با يک متن مقدماتی آغاز م 
دگاههايینیزدرمتونمقدماتیآوردهشدهاستاما
یشود.هرچنددربرخیازموارد،دي 
فصلمطرحم 
آنهاراتحتعنواناستانداردهايمربوطبهآنفصلتفسیرکرد .
نبايد 


___________________________________________________________________

فاستانداردهايیبرايآزمونگیريآموزشیوروانشناختی 

دستهبندی استانداردها
1

متن هر استاندارد و توضیحات همراه آن ،شرایطی را نشان میدهند که یک استاندارد
تحت آن شرایط ،مرتبط تلقی میشود.باتوجهبهزمینهوهدفتهیهياکاربردآزمون،حضوربرخی
استانداردها برجستهتر از ساير استانداردها خواهد بود .عالوه بر اين ،برخی استانداردها محدوده2
نههاي
آزمونها يا زمی 

گستردهاي دارند و نگرانیها و الزاماتی را مطرح میکنند که با تمامی انواع 
کتري دارند .با اينحال ،تمامی
نگیري در ارتباط هستند و ساير استانداردها ،محدوده کوچ 
آزمو 
بهظاهر،
یشوند ،داراي اهمیت هستند .هر نوع طبقهبندي که  
استانداردها در زمینههايی که اعمال م 
اهمیتکلیباالتريبرايبرخیازاستانداردها،نسبتبهسايراستانداردهاقائلشود،ممکناستسبب
غفلتازبررسی برخی استانداردهاي موردنیاز درشرايط خاصشود.دراين ويرايش بهجاي متمايز
تبخش مثل «اصلی»« ،ثانويه» ،يا «مشروط»
بهاي اولوي 
ساختن استانداردها با استفاده از برچس 
آنهاضرورتاً
یشودکهتماماستانداردهابايدتأمینشوندوهمه 
(هماننداستانداردهاي،)1985تأکیدم 
نکهيکاستاندارد،برايکاربرديخاص،
یشوند،مگراي 
بهاستانداردهاي«اصلی»درآنزمینهتبديلم 
یربط،نامناسب،ياازنظرفنیغیرممکنبهنظربرسد .
کامالًب 
شدهاندوباتوجهبهمالحظاتیکهدر
بهجزموارديکهدريکاستانداردياتوضیحاتآنمشخص 
یشوند ،تمامی استانداردهابايد قبلازاستفادهعملیاتی ازآزمون،تأمین
بخش پايانی اين فصل بیان م 
نگیري
تاامکاناستفادهازآندررابطهبازمینهآزمو 

گردند.هراستانداردبايدبهدقتمدنظرقرارگیرد
مورد نظر ،مشخص شود .در موارد معینی ،ممکن است به دلیلی کامالً حرفهاي ،تبعیت از استاندارد
نسنجی فنی ،بر قابلیت تأمین يک
خاصی ،نامناسب قلمداد شود.همچنین ،گاهی ممکن است که امکا 
عنوانمثال،برخیاستانداردهاممکناست
به 
استانداردپیشازاستفادهعملیاتیازآزمون،تأثیربگذارد .
مستلزمتحلیلدادههايیباشندکهدرابتداياستفادهعملیاتیازآزمونهنوزدردسترسنیستند.يادر
بهروشسنتیانجام
لهايکمّیرا 
نمونهها،ممکناستنتوانتحلی 
کوچکبودنحجم 

مواردي،بهدلیل
جمعآوري دادهها
بااينحال ممکن است بهمنظور پشتیبانی از استاندارد ،روشهاي ديگري براي  
داد .
ل
شهاي نمونه کوچک ،تحقیقات کیفی ،گروههاي کانونی و حتی تحلی 
وجود داشته باشد ،مثل رو 
شکنند تا انواع دادههاي
توسعهدهندگان آزمون بايد صادقانه تال 

منطقی .در اين موارد ،کاربران و 
فهاي مورد نظر خود
موردنیاز در استاندارد را فراهم کنند تا به اعتبار تفسیر نتايج آزمون براي هد 
توسعهدهندگان و کاربران آزمون ،يا به تشخیص حامیان آزمون (در

کمک نمايند .اگر به تشخیص 
صورت وجود حامی براي آزمون) ،يک استاندارد غیرکاربردي يا از نظر فنی غیرعملی در نظر گرفته
___________________________________________________________________
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مقدمهق 
یرود که
بااينحال ،انتظار نم 
شود.بايد بتوانند ـ در مواقع لزوم ـ مبناي تصمیم خود را توضیح دهند .
نگونهتصمیماتدردسترسباشد .
درحالتعادي،مستنداتمربوطبهتمامیاي 
ارائه استانداردهای اختصاصی
استانداردهاي اختصاصی1اغلب بعد از آوردن يک متن مقدماتی که شامل برخی مفاهیم کلیدي
یشوند.در بسیاري از موارد ،استانداردها خودشان با يک
براي تفسیر و اعمال استانداردها است ،ارائه م 
يا چند توضیح2همراههستند .هدف از اين توضیحات ،تفصیل ،تصريح يا ارائه مثالهايی براي کمک به
بهسوي
توسعهدهنده يا کاربر آزمون را  

تفسیر معنی استانداردهاست .اين استانداردها معموالً يک 
یسازند .با توجه به نوع آزمون ،گاهی اوقات در بیانیه يک
پیادهسازي اقدامات خاصی رهنمون م 
عنوانمثال ،در
به 
یدهد .
استانداردتصريحنشدهاستکهايناستانداردچهکسیراموردخطابقرارم 
استاندارد1.2درفصل«روايی»آمدهاستکه :
بهمنظور تفسیر نمرات آزمون در حوزه و کاربردی معین ،ضرورت دارد تا دلیل و منطق آن
به همراه خالصهای از نظریه و شواهدی که متکی بر تفسیر مورد نظر است ،ارائه شود.
کسیکهمسئولپیادهسازيايناستاندارداست،گروهياشخصیاستکهتفسیرتوصیهشدهمربوط
دهندهآزمونياکسیباشدکه


توسعه
ینمايد.اينشخصممکناستکاربريا
بهنمراتآزمونرابیانم 
بهمنظور استفادهازنمرات آزمونبراي يک هدف خاص (مثلطبقهبندي يا تصمیمات مربوط به صدور

یدهد.اغلب ،اين امکان وجود ندارد که در بیانیه يک استانداردمسئولاين
برنامهريزي انجام م 
مجوز) 
یدهد
صشدهدراستانداردراانجامم 
اقداماترامشخصکردوبنابراين:گروهياشخصیکهاقداممشخ 
یشود .
بهعنوانمسئولپايبنديبهاستانداردفرضم 

3
برخی از استانداردهاي اختصاصی و متون مقدماتی ،به گروهها و زيرگروهها اشاره دارند.واژه گروه 
یرود که با عناوين ديگري از جمله
هندگانبهکار م 

ند
بهطورکلیبراياشارهبهجامعهآماري کلآزمو 
5
جامعهآماريآزمونشوندگان مورد

ندهندگانموردنظر ،
آزمودنشوندگان موردنظر،4گروهآزمو 

گروه 
8
7
قرارمیگیرند.يکزيرگروه ،متشکلازاعضايگروه

نظر،6ياجمعیت (جامعهآماري)نیزموردخطاب
یشوند .وقتی دادهها يا
گتر است که به شیوهاي مرتبط با استاندارد درحال اعمال ،شناسايی م 
بزر 
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یشوند ،بهطورکلی با عناوين مختلفی مثل
لهايی براي زيرگروههاي مختلف نشان داده م 
تحلی 
نشوندگانمورد
ندهندگانموردنظر»«،زيرگروههايیازجامعهآماريآزمو 
«زيرگروههايیازگروهآزمو 
یشود .
آنهااشارهم 
نظر»،يا«زيرگروههايمربوطه»به 
در اعمال استانداردها ،مهم است به ياد داشته باشیم که در رابطه با استانداردهاي اختصاصی،
عنوان مثال،
به 
یگیرد ،مختص زمینه1هستند  .
آنها ارجاع صورت م 
زيرگروههاي مورد نظري که به  
یشوند ،به
زيرگروههاي ارجاعی قومی2که در طول مرحله طراحی يک آزمون مدنظر قرار گرفته م 
ترکیب قومیتی مورد انتظار در گروه مورد نظر  آزمون ،بستگی دارند .عالوه بر اين ،در مقايسه با
یتواند
یپردازد ،زيرگروههاي بسیار بیشتري م 
استاندارديکهبهموضوعانطباقهاي قالب يک آزمونم 

شهاي عادالنه درآزمونتدوين شدهاست،وجود
در ارتباط با استانداردي که بهمنظور طراحی پرس 
یخواهند تصمیم بگیرند کدام زيرگروههاي خاص مربوط به
داشتهباشد.کاربراناستانداردها،وقتی م 
کاربرديکاستانداردخاصهستند،بايدتالشکنندقضاوتحرفهايداشتهباشند .
نکه کدام زيرگروهها ،مربوط به يک استاندارد خاص هستند ،عوامل
مگیري در مورد اي 
براي تصمی 
نشاندهنده امکان رويارويی يک گروه با موانع خاصی
یتوان در نظر گرفت:مدرک موثقی که  
زير را م 
یسازند ،قوانین يا مقرراتی که
سازههاي آزمون نبودهوعملکردآزمونرامختل م 
باشد که مربوط به  
نشاندهندهارتباطيکگروهباتفسیرنمرات،ياباتعدادزياديازافرادگروهدرجامعهآماريکلباشد.

با توجه به زمینه ،زيرگروههاي مربوطه ممکن است شامل افراد زير باشند :مردان و زنان ،افرادي با
يهاي
تگیر 
وضعیت اجتماعی -اقتصادي مختلف ،افرادي با نژاد و /يا قومیت مختلف ،افرادي با جه 
نگیريدرمرزهاي
سزمینههايمتنوعفرهنگیوزبانی(بهويژهوقتیآزمو 
جنسیتیمختلف،افراديباپ 
یيابد)،افراداستثنايی،کودکان،ياافرادمسن .
نالمللیگسترشم 
بی 
لهايی از نحوه اعماليک استاندارد
روشنشدن نکات يا مثا 

لهاي زيادي براي 
در استانداردها مثا 
شآموزان استثنايی يا
لها از مطالعاتی برگرفته شده است که با دان 
یشوند .بیشتر مثا 
خاص ارائه م 
لها هم از مطالعاتی آورده
اشخاصی با گروههاي فرهنگی يا زبانی متنوع انجام گرفتهاند و برخی از مثا 
لشناسايی مثل کودکان خردسال يا بزرگساالن انجام شدهاند.
شده است که با ساير گروههاي قاب 
نشناسی،تالشهايهدفمندي
طهايصنعتی،آموزشی وروا 
لهايی درمحی 
بهمنظورارائهمثا 
همچنین 
صورتگرفتهاست .

___________________________________________________________________
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ل
مقدمه 
شهاي  1و( 2مبانی وعملیاتها)بااستفاده ازيک استاندارد
استانداردهاي موجود هرفصلاز بخ 
یشوند .اين استانداردهاي
فراگیر1که براي انتقال هدف اصلی آن فصل طراحی شده است ،معرفی م 
.بهعنوانمثال،استاندارد
یشوند 
غالبهمیشهباآوردنرقمصفرپسازشمارهيفصل،شمارهگذاريم 
یشود .استانداردهاي غالب ،اصول راهنما راکهبراي تمام
شمارهگذاري م 

بهصورت 1.0
فراگیر فصل  1
نها و کاربردهاي آزمون قابل استفاده هستند بهطور خالصه مطرح میکنند .عالوه بر اين،
آزمو 
2
یشوند که با توالی مطالب ذکرشده در متن
گونهاي مرتب م 
به 
مضامین و استانداردهاي هر فصل  
لهايی
یکه برخی از کاربران استانداردها ممکن است فقط به فص 
مقدماتی فصلسازگارباشند.از آنجاي 
لهاي مختلف،
کهمستقیماًمربوطبهکاربرديخاصهستندمراجعهکنند،استانداردهايخاصدر فص 
یشوند .در تمام اين تکرارها ،ماهیت
نگیري) تکرار م 
بهخصوص در بخش ( 3کاربردهاي آزمو 
یکنند .
استاندارد،3يکساناست،فقطجملهبندي،حوزهکاربرد،ياسطحجزئیاتدرتوضیحاتتغییرم 


مالحظات مهم استفاده از استانداردها
براي اجتنابازتفاسیر وکاربردهاي اشتباهوسوء استفاده ازاستانداردها،عالوهبرسلبمسئولیت
ژهايبرخورداراست :
حقوقیکهدرباالمطرحشد،درنظرگرفتنمالحظاتزيرنیزازاهمیتوي 
 ارزيابی مقبولیت4يک آزمون يا مقبولیت کاربرد آزمون ،متکی به تحقق ظاهري تک تکیتوانبااستفادهازيکفهرستوارسیتعیینکرد.شرايط
آن رانم 
استانداردهاياينکتابنیستو 
یگذارندواستانداردهاياختصاصینبايدبهطورمجزا
خاص،براهمیتاستانداردهاياختصاصیتأثیرم 
درنظرگرفتهشوند.بنابراينارزيابیمقبولیتبهمواردزيربستگیدارد-1:قضاوتحرفهايکهمبتنی
نسنجی و استانداردهاي مربوطه در حوزه تخصصی آزمون است؛  -2میزان
بر دانش علوم رفتاري ،روا 
دهنده آزمون؛ -3ابزارهاي اندازهگیري


توسعه
معیارهاي استاندارد بودن توسط کاربر يا 
برآورده شدن  
نسنجی تحقق
جايگزين که بهراحتی در دسترس هستند؛  -4پژوهش و شواهد تجربی در مورد امکا 
استاندارد؛-5قوانینومقرراتقابلاجرا.
نهادرمحاکمقانونیوياشرايطیکهمستلزمشهادتيکشاهدمتخصصاست،مورد
وقتیآزمو رفتهشده در مورد تعیین استانداردهاي خاص در
مناقشه باشند ،مقتضی است که بر مبناي دانش پذي 
یهايی براي
يک وضعیت خاص ،قضاوتی حرفهاي صورت گیرد .هدف اين استانداردها ،ارائه راهنماي 
تهااست.
نگونهقضاو 
اي 
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آزمون
ماستانداردهايیبراي
توسعهدهندگانآزمون،بايدادعاهايخودرادربارهرعايتايناستانداردهاازسوييک

کاربرانياتوسعهدهندگان يا

آزمون ،کتابچه راهنما و يا يک رويه ،با حفظ جوانب احتیاط مطرح نمايند .براي 
شهايی براي رعايت استانداردها انجام شده و اسنادي ارائه
کاربران ،مناسب است که اعالم کنند ،تال 
آنهاپشتیبانیکند.ادعاهايمبهموغیرصريحیکهشواهديبراي
شهاراتشريحواز 
کنندکهآنتال 
آنهاوجودندارد،نبايدمطرحشوند.
پشتیبانیاز 
حوزههايی هستندکهبهسرعت درحالتحولاست.درنتیجه الزماستبر
 استانداردها،از جمله  تغییراتاينحوزهبهطورمستمرنظارتشودوباتوسعهدانش،اينسندنیزموردتجديدنظرقرارگیرد.
ندهندگانوکاربرانآزمونباشد.
استفادهازنسخههايقديمیتراستانداردهاممکناستبهزيانآزمو 
شهاي فنی خاصنیست.بهعنوان مثال ،در
 هدف استانداردها،ارائهالزاماتی براي استفادهازرو یشوند ،بايد اصطالح مربوطه يا «معادل پذيرفتهشده
شدهی آماري خاصی بیان م 
يیکه الزامات گزار 
جا 
1
همگانی »آنهموارهموردادراکقرارگیرد .
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