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 گفتارپیش
  

  
  :پیتر دارکرب به تسنقل قولی من

 ؛توانید آن را کنترل کنید اگر نتوانید چیزی را اندازه بگیرید، نمی«
توانیـــد آن را مـــدیریت  د چیـــزی را کنتـــرل کنیـــد، نمیو اگـــر نتوانیـــ

توانیـــد آن را  و اگـــر چیـــزی را نتوانیـــد مـــدیریت کنیـــد، نمی ؛کنیـــد
  »بهبود بخشید.

  
اي طـوالنی دارد. امـروزه    تاریخچـه  ،هـاي بشـر   و مطالعه توانـایی ها پدیدهگیري  اندازه
هـر  کـه فـارغ از    هـر زمـان  علوم است. اکثر اي و اصلی در  پایه ينصرع ،گیري اندازه

باید پاسخگوي صحت و دقت آن هم باشـیم.  ، گوییماز علم سخن می ،رویکرد فلسفی
این موضوع در حوزه علوم پزشکی که دغدغه آن حیات انسان و کیفیت زنـدگی اسـت،   

 ،. موضوعات مورد بررسی در این حـوزه شـامل افـراد، جامعـه    یابددو چندان میاهمیت 
ایـن  و بـر   باشـد  یها مـ  هاي مربوط به آن رش و ویژگیها، وضعیت سالمت، نگ سیستم
هایی نظیر سالمتی و بیمـاري و ماننـد آن را   برچسب توانیم به افراداست که میاساس 

 مبنـا ایـن  بر که نخواهد شد، چه آنختم  دین جاله بئاین مسدر عین حال . الصاق کنیم
تـدارك   مـان ددجویانبـراي مـ   مـدتی را طـوالنی بخشـی  توان درمانی و  يها برنامه ما
  .بینیم یم

هاي مربوط به یـک موضـوع یـا     گیري به معناي تعیین عددي جنبه  اصطالح اندازه
کیفیـت   افسـردگی،  رویداد بر اساس قاعده و قانون است. در مفاهیم اتتزاعی نظیر امید،

هـا در بسـتر فرهنگـی شـکل      که بر اساس پنداشـت ذهنـی انسـان    مانند آنزندگی و 
گیري چه از نـوع    بیشتري دارد. انواع ابزارهاي اندازه هاي یچیدگیگیري پ، اندازهگیرد یم

متنـوع   يهـا  هـا و روش  (دسـتگاه  بیومتریـک تشخیصـی   يهـا  سخت آن نظیر دستگاه
 قلم کاغـذي  ن شامل انواع ابزارهايآآزمایشگاهی، تصویربرداري و...) و چه از نوع نرم 

تـري از پدیـده   و...) به درك واضح ها یاس، مقها یاههها، فهرست وارسی، س نامه(پرسش
  .کنند یکمک م

 - هفت -



  (اعتباریـابی بـالینی)   سـنجی بـالینی یـا  ) Clinimetrics( کلینیمتریکدر این میان 
در  هـا  یـري گعنوان یک رشته روش شناختی که تمرکـزش بـر روي کیفیـت انـدازه    به

اخیـر در   يهـا  السخت اسـت، در سـ   تحقیقات و عملکرد بالینی در هر دو حوزه نرم و
گیـري  ي انـدازه ابزارهـا طراحـی  شده است و این نشانگر اهمیـت   پر رنگعلوم بالینی 

گیري به دنبال  که ما در اندازه مباشی . توجه داشته استسالمت  در حوزه علوم استاندارد
  ابزارهـاي  کـه مضـاف بـر آن  هاي آن موضـوع هسـتیم نـه خـود آن موضـوع.      ویژگی

گیـري  مناسبی براي ابزارهاي انـدازه  هاي یگزینجا توانند یات مقلم کاغذي در اکثر اوق
  .باشندبیومتریک 

کـه فراینـد طراحـی ابزارهـاي قلـم کاغـذي را از        کنـیم  یدر این کتاب ما تالش م
پردازي یک سازه تا استانداردسازي آن جهت کاربرد بـا  مفاهیم بنیادي آن شامل مفهوم

 هـاي  یژگیه علوم پزشکی بیان کنیم. از واطمینان براي متخصصین و پژوهشگران حوز
سخن با زبان سـهل و کـاربردي بـراي یـک محقـق بـراي سـاخت،         ،اصلی این کتاب

مراحـل  دادن با نشان تالش شده است .باشد یطراحی و توسعه یک ابزار قلم کاغذي م
ت ویراسـ  در کنـیم.  تري بیانصورت سادههرا ب مراحل اعتباریابی ،افزار آماريبا نرم کار

 ، لیکن مؤلفین بر این باورند کهبرخی از فصول بازنگري انجام شده است کتاب دردوم 
گیري و رشد سـریع علمـی آن، کماکـان برخـی از     با توجه به اقبال شدید به علم اندازه

امیدواریم خوانندگان محترم با ارایـه   نیاز نیست و نخواهد بود.روزرسانی بیبه مطالب از
بـه  هـاي آتـی   بـاالخص در ویراسـت   رتقـاي کیفـی ایـن کتـاب    رهنمودهاي خود در ا

  سندگان کمک کنند.ینو
مندمان جناب آقـاي دکتـر محسـن    از زحمات همکاران ارجدانیم بر خود فرض می

که هـر یـک بـه     و دکتر شمسا احمدیانها دکتر اعظم سجادي مالهادي، سرکار خانم
تشکر و قـدردانی   ودند،هایی از مطالب کتاب حاضر همکاري نمسهمی در غناي بخش

  نماییم.
  مؤلفین

  
  
  
  

  

 -هشت  -



   
  
  

  

 
  
  
  
  

  
  مکاتب ابزارسازی 
  

گذرد و در طول اين زمان، تغييرات زيادي در اصول طراحـي و سـاخت    ي تقريباً يك قرن ميسنجاز پيدايش علم روان
سوي تكامل رانـده  ي را بهسنج روان  ابزارسازي و وجود آمده است و تداوم اين سير تحولي، دانشها به ابزارها و مقياس
هـا را   هـاي زيربنـايي آزمـون    گيـري سـازه   هاي جديد در اين حوزه، اصـول انـدازه   ها و مدل يافتن نظريهاست. گسترش
هـاي   اي از حـوزه  تردهگسـ  دامنه توان براي ارزيابي  گيري را مي هاي جديد اندازه اي كه مدل گونهاند، به دگرگون ساخته

گيـري مفـاهيم و    شناسي، تعليم و تربيت، اقتصاد و علوم اجتمـاعي و نيـز بـراي انـدازه     علمي مانند علوم سالمت، روان
 برد.   كاربه   شخصيتي  هاي  ها و رگه ها، بازخوردها، خصيصه هاي مختلفي مانند توانايي سازه

ها  آن انسان، درك اين مطلب كه نمره امروزه یدر زندگ یبيتو تر  یروان یها با توجه به اهميت و نقش آزمون
ها،  گونه پرسشپاسخ به اين یدارد. برا یهستند، اهميت فراوان یچه اطالعات دست آمده و دربردارندهچگونه به

  گرديده است.شود، مطرح  یناميده م یسنج روانكه  یگير ی آزمون و ابزار اندازهدانش تهيه و توسعه

ها و مقـاالت   توجه زيادي نشده و اكثر كتاب هاي ابزارسازي ها، هنوز هم به عمده مكاتب و مدل با وجود اين پيشرفت
هاي كه در زندگي امروزه آزمونكنند. با توجه به اين هاي قديمي در اين جهت استفاده مي موجود در اين زمينه نيز از روش

دسـت آمـده و حـاوي چـه مطـالبي      ها چگونه به آن كنند، درك اين مطلب كه نمره ربيتي نقش مهمي را ايفا ميرواني و ت
گيـري و آزمـون   ابزارهاي اندازه ت، دانش تهيه و توسعهسؤاالهستند، از اهميت فراواني برخوردار است. براي پاسخ به اين 

هـا را از   انـدركاران ايـن حرفـه اسـت تـا آن     سازي، كمك به دسـت آزمون ر نظريهي) ايجاد شده است. هدف هسنج(روان
 دهند، آگاه سازند. هاي رواني و تربيتي را تشكيل ميهاي رياضي و منطقي كه زيربناي آزمون مدل

۱۱ 



   
  
  

  

 
  
  
  
  
  

  )یسنجروان( ابزارسازی كننده مطالعهتئوريك هدايت یمبان 
  

وجـود  به آن هاي گذرد. از آن زمان تاكنون تغييرات بنيادي زيادي در نظريه سنجي تقريباً يك قرن مياز پيدايش علم روان
) تـاريخ  1982سنجي را به سوي تكامل رانده است. بـه قـول ثرانـدايك (   اند و تداوم اين سير تحولي، دانش روان آمده
گيري است كـه  هاي اندازه هاي رواني و تربيتي در قرن بيستم، در واقع تاريخ كشف و اختراع ابزارها و روش گيرياندازه

كنـد و   هاي افراد است، آشكار مـي  خصيصه كنندهكسان، رفتارهايي را كه منعكسبه طريقي استاندارد و تحت شرايط ي
  دهد. مورد سنجش قرار مي

اي انجاميده است كـه  گيري در قرن حاضر، به پيشرفت فنون و ابزارهاي استانداردشدههاي نوين اندازه نظريه ارائه
  ول بـراي توصـيف، تفسـير و برآوردهـاي فـردي را     هـاي قابـل قبـ    هاي فردي به مقيـاس گيري و تبديل توانايياندازه
  سازد. پذير ميامكان

هـاي  آغاز شد. ايـن نظريـه از روش   1890 در دهه 1گيريك اندازهكالسي هاي نخستين براي تكوين نظريهتالش
  ابزارهـاي  بـراي توسـعه   1900 ي علوم رفتاري است كـه از اوايـل دهـه   ابزارها در حوزه ديرينه براي ساخت و توسعه

گيـري، تمركـز   ك انـدازه كالسي ها استفاده شده است. در نظريه ها با نظريه خواني آزمونگيري و تعيين ميزان هماندازه
و حيـاتي   اي از افراد) است. بخش اصـلي هاي آزمون در ارتباط با گروه نمره (مجموعه هاي نمره اصلي بيشتر بر ويژگي

سنجي بـا ابزارهـايي كـه در علـوم     ابزارهاي روان واقعي است. هنگام مقايسه نمره گيري نظريهك اندازهكالسي نظريه
سـنجي بـه دقـت ابزارهـاي مكـانيكي      رسيم كه ابزارهـاي روان  سادگي به اين نتيجه ميطبيعي استفاده شده است، به

هاي ما به طرز تفكر و مقاصد اشخاص است. از طرف ديگر  گيري و بديهي اين امر، وابستگي اندازهنيستند. دليل واضح 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Classic Test Theory (CTT) 

۷۷ 
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 SPSSبا  روش انجام تحليل عامل اكتشافي

 شود: افزار مربوط، به ترتيب مسير زير طي مي به كمك نرم تدا براي اجراي دستور تحليل عامل اكتشافيدر اب  
Analysis-----Dimension reduction-----Factor 

 شود دنبال اجراي دستور صفحه زير براي شما باز ميبه:  
  

  
  

 ناميم را به قسمت  اي مي يا متغير مشاهده جا گويهه كه در ايننامت پرسشسؤاالبعد تمام  يدر مرحلهVariables 
  .زنيم اند را تيك مي هايي كه در تصوير زير مشخص شده  گزينه Descriptivesكنيم. سپس از فرمان  منتقل مي

  

  
 يگزينه ،در ادامه Continue  و سپسOK ته باشيد مسير گـام بـه گـام بـا هـدف آشـنايي       را بزنيد (به خاطر داش

  خوانندگان اين فصل است و ممكن است در عمل برخي از مراحل همزمان با هم انجام شود).
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 امل بارگذاري ا بر روي بيش از يك عه طور كه در چرخش واريماكس نشان داده شد، هنوز برخي از گويهاما همان
 Oblimaxيـا   دهد عوامل با يكديگر همبسته هستند و بايـد از روش چـرخش مايـل    يماند. اين مسئله نشان  شده

شـود. زمـاني كـه از ايـن چـرخش       فعال مـي  Direct Obliminو  Rotationاستفاده كرد. بنابراين مجدد فرمان 
شود كه ما بايـد   يمارائه  Structure Matrixو  Pattern Matrixو جدول افزار د در خروجي نرم ،كنيم استفاده مي

 دقت داشته باشيم.  Pattern Matrixبه 
  

Pattern Matrixa

 Component 

1 2 3 

Q10 .741   

Q13 .650   

Q11 .630   

Q9 .572   

Q14 .473   

Q12 .460   

Q8 .459   

Q7  .747  

Q6  .597  

Q15  .540  

Q3  .341 .659 

Q1   .637 

Q5   -.565 

Q2   .550 

Q4   .471 

  
ارائـه داده اسـت.    خروجي بهتـري را نسـبت بـه چـرخش واريمكـس      چرخش مايل ،طور كه مشخص استهمان
 . 2اكواماكسو  1كواتريماكسچرخش  :هاي ديگري هم وجود دارد چرخش

. به عبارتي ديگر، در رياضي زماني كه دو 4موربو  3متعامددر حقيقت دو نوع چرخش اصلي وجود دارد؛ چرخش 
ر اسـت.  برقـرا  گويند: اورتوگوناليتي درجه ايجاد كنند، مي 90 يبردار با يكديگر حالت عمود بر هم داشته باشند و زاويه

اند. در چرخش  متعامد، عمود بر هم، قرار گرفته اند و در حالت درجه ايجاد كرده 90 ييعني اين دو خط با يكديگر زاويه
اين در حـالي اسـت كـه در چـرخش مـورب       .مانند ها (فاكتورها) در حالت غيرهمبسته با يكديگر باقي مي متعامد عامل

اسـت. در چـرخش    تـرين روش واريمكـس   گيرند. در چرخش متعامد متداولتوانند حالت همبسته به خود ب ها مي عامل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Quartimax 
2. Equamax 
3. Orthogonal 
4. Oblique 



   
  
  

  
 

  
  
  

  
  

    الف
  52، استروب ابزار
  52، كورك ابزار

، 114، 51، 49، 37، 29، 28، 23، 18، 6، 2، 1، يابزارساز
117 ،119 ،125 ،173  

  57، 56، يپزشكستيز يابزارها
  39، منطقي گرايياثبات
  231، 6، كف و قفس اثر

  129، 127، شانسي توافق احتمال
  128، 127، كلي توافق احتمال

  38، يمتدولوژ آر
  84، شاخص اعتبار آزمون
  201، چاردسونير كودر آزمون
  8، يدانيم آزمون
  204، 3، يمواز يهاآزمون

  266، 265، 260، 259، 248، ييطال استاندارد
  186، 119، 107، 106، 75، 52، 49، 26، 2، ياعتبارسنج
  186، افتراقي اعتباريابي
  186، واگرا اعتباريابي

  245، 241، 238- 236، 233 ،64 ،17، 7، 6، ييمعنا افتراق
  58، زرياكوال
  173، 14 ،كرونباخ آلفا
  126، 125، كاپا يآماره

  5، ميانگين از انحراف

  171، 160، يتياورتوگونال
  136، 134، يقانون يشبكه يدهيا

  129-119، 113، محتوا روايي ايندكس
  

   ب
  183-181، 178-173، 15-13، 6، 5، برازش
  7، 6، نتيبلوپر
  43، گيرينمونهبيش

  
   پ

  39، 37، 21، 19، ميپارادا
 ،75، 74، 67-58 ،50، 47، 46 ،28، 24، 9، 4-2، ييايپا

80، 94 ،96-108، 124 ،131، 146 ،173 -179 ،182، 
187-210 ،222-230 ،243 ،244 ،254  

  29، يدارشناسيپد
، 110، 96-87، 68-62، 56، 52، 40، 26، 23، نامهپرسش

111 ،131 ،139 ،146-157 ،163 ،176 ،181 ،194 ،
195 ،199 ،201 ،206 ،207 ،231 ،242 ،243 ،269  

  21، سميپرگمات
  39، گرايياثبات پسا
  

   ت
  42، ياهيمادرون ليتحل
  14، راش ليتحل




