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آموزش پسضکی

هریناکبریاللهوهوکاراى 

آزهوىهایعلومپسشکی 

اندازهگیریسایکوهتریکدر


ٔیپزداسد  ٚراٞی ثزای تؼییٗ اثزثخؾی رٚػٞبی

ٔدٕٛػ ٝیىپبرچٞ ٚ ٝذفٔٙذی اس إٞیت ا٘ذاسٌٜیزی در

آٔٛسؽی  ٚتذریظٛٔ ،اد آٔٛسؽی  ٚػٛأُ ٔؤثز دیٍز ثز

آسٖٔٞٛبی آٔٛسػ پشؽىی دعت ٘یبفتیِٓ ،ذا ایٗ ٔغبِؼٝ

ٚضؼیت آٔٛسػ  ٚیبدٌیزی اعت(.)2

ثب ٞذفٔ ،زٚری ثز ٘مؼ ،خبیٍب ٚ ٜوبرثزد ا٘ذاسٌٜیزی

ا٘ذاسٌٜیزی یه فزایٙذ اعت و ٝتؼییٗ ٔیوٙذ یه ؽخـ یب

عبیىٔٛتزیه در آسٖٔٞٛبی آٔٛسػ پشؽىی ا٘دبْ ؽذ.

یه ؽیء ،چٔ ٝمذار اس یه ٚیضٌی ثزخٛردار اعت .ایٗ
فزایٙذ٘ ،یبس ث ٝاثشار دارد .آسٔ ٖٛیه اثشار  ٚرٚؽی

روشها

٘ظبْٔٙذ ثزای ا٘ذاسٌٜیزی ٕ٘ٝ٘ٛای اس رفتبر اعت(.)4ٚ3

ایٗ ٔغبِؼ ،ٝثزرعی ٔزٚری ٘مّی ()Narrative Review

دِیُ إٞیت ا٘ذاسٌٜیزی در ثحثٞبی آٔٛسؽی ،خبیٍبٜ

اعت و ٝدر دی ٔب ٜعبَ  ،1398ا٘دبْ ؽذ ٜاعت ٞ ٚذف

ٚیض ٜآٖ در تقٕیٌٓیزیٞبی ٔ ٟٓاعت  ٚدر ایٗ سٔی،ٝٙ

اس آٖ ثزرعی ٘مؼ ،خبیٍب ٚ ٜوبرثزد ا٘ذاسٌٜیزیٞبی

احتٕبالً اِٚیٗ ٟٓٔ ٚتزیٗ ٔف ،ْٟٛتالػ ثزای ث ٝدعت

عبیىٔٛتزیه در آسٖٔٞٛبی آٔٛسػ پشؽىی ،اعت .ایٗ

ٔٛرد

ٔغبِؼ ٝدر پی یبفتٗ ٚیضٌیٞبی یه آسٔ ٖٛثب ویفیت ٚ

ا٘ذاسٌٜیزی اعت تب ثتٛاٖ اس آٟ٘ب ث ٝػٛٙاٖ ٔجٙبیی ثزای

راٜوبرٞبی

در

تقٕیٌٓیزی اعتفبدٕٛ٘ ٜد .چیشی و ٝدلیمب چبِؼ أزٚس

آسٖٔٞٛبی ٔٛرد اعتفبد ٜدر ػّ ْٛپشؽىی اعت.

ا٘ذاسٌٜیزیٞبی عبیىٔٛتزیه اعت(.)5

٘تبیح ٔغبِؼ ٝحبضز ثز اعبط ٔمبالتی اعت و ٝدر ٔدالت

ثب تٛخ ٝث ٝپیچیذٌیٞبی فشایٙذ ٜآٔٛسػ پشؽىی ٔذرٖ،

ّٔی  ٚثیٗإِّّی ٔٙتؾز ؽذ ٜا٘ذ  ٚثب اعتفبد ٜاس وّیذٚاصٜٞبی

ارسیبثیٞب ثبیذ ثتٛا٘ٙذ دا٘ؼٟٔ ،برت ٍ٘ ٚزػٞبی ٔٛرد

،Psychometric

آٚردٖ

ٔمبدیز

ػذدی

ثزای

فالحیتٞبی

ارتمبی

،Measurement

عبیىٔٛتزیه

ٚیضٌیٞبی

،Assessment

ا٘تظبر در یه فزد ارائ ٝدٙٞذ ٜخذٔبت پشؽىی را ث ٝخٛثی

support

٘ؾبٖ دٙٞذ( .)6تغییزات حزف ٝپشؽىی ،پیؾزفت در

،Psychometric Analysis ،Theoretical foundation

تىِٛٛٙصی  ٚافشایؼ عزیغ ٚعؼت  ٚػٕك دا٘ؼ پشؽىی،

ٚ Validity ،Medical Education ،Examination ،Test

ٔٛضٛػبتی ٞغتٙذ و ٝث ٝعٛر ٔغتمیٓ  ٚغیز ٔغتمیٓ

 Reliabilityدر عبیتٞبی ٔختّف ،Google Scholar

ٔٙدز ث ٝتغییز در ارسیبثیٞب ٘یش ،ؽذ ٜا٘ذ .أزٚسٜ

 Science direct ٚ ERIC ،SID ،Pub Medثذ ٖٚتٛخ ٝثٝ

ارسیبثیٞب ث ٝعٛر ٚعیؼی خٟت ا٘تخبة افزاد ٚ

ٔحذٚدیت سٔب٘ی ا٘دبْ ؽذ ٜاعت.

ثز٘بٔٞٝبی آٔٛسؽی  ٚارائٌٛ ٝاٞی ٔ ٚذارن ٔؼتجز ث ٝوبر

ٔؼیبرٞبی ٚرٚد ثٔ ٝغبِؼ ٝػجبرت ثٛد٘ذ اس ٚخٛد

ٔیر٘ٚذ .ثٙبثزایٗ اعتفبد ٜاس آسٖٔٞٛبی ثب ویفیت ثبال ،در

ٚاصٜٞبی وّیذی در ػٛٙاٖ  ٚچىیذٔ ٜمبِٔ ٚ ٝؼیبرٞبی

عزاعز س٘دیز ٜآٔٛسػ پشؽىی ،ثغیبر ٔ ٟٓاعت(.)7

خزٚج اس ٔغبِؼ٘ ،ٝبٔزتجظ ثٛدٖ ٔحتٛای ٔمبالت ،ثب ٞذف

در افُ ا٘تظبری و ٝاس ا٘ذاسٌٜیزی ،خقٛفبً در حیغٝ

ایٗ ٔمبِ ٝثٛد .در خغتدٛی اِٚی ٝدر ٔدٕٛع ٔ 428مبِٝ

آٔٛسػ پشؽىی ٔیرٚدٔ ،غأِٝای اعت و ٝچبِؼ ثشري

پیذا ؽذ و ٝدر ثزرعی اِٚی ٝػٙبٚیٗ ٔمبالتٔ 310 ،مبِٝ

ٔتِٛیبٖ آٔٛسػ ػّ ْٛپشؽىی اعت .چزا ؤ ٝغأِٝ

حذف  118 ٚچىیذٔ ٜمبِٛٔ ٝرد ثزرعی لزار ٌزفت  ٚاس

دؽٛار ثزای اعبتیذ پشؽىی ،دا٘غتٗ ایٗ ٔٛضٛع اعت وٝ

ایٗ تؼذاد ٔ 92مبِٛٔ ٝرد ٔغبِؼ ٝوبُٔ لزار ٌزفت  ٚدر

" ارسیبثی ثب ویفیت"چیغت؟(6تبِ )9ذا ،ػّیرغٓ إٞیتی وٝ

ٟ٘بیت ٔ 32مبِ ٝو ٝدارای ثیؼتزیٗ ارتجبط ٕٞ ٚجغتٍی ثب

تٟی ٚ ٝعزاحی آسٖٔٞٛب در ػّ ْٛپشؽىی دار٘ذ ٘ ٚمؼ

ػٛٙاٖ ٞ ٚذف ٔمبِ ٝثٛد ،ث ٝدلت ٔٛرد ثزرعی لزار

ٕٟٔی و ٝدر تؼییٗ فالحیت فبرؽاِتحقیالٖ ٞغتٙذ ،در

ٌزفتٙذ (تقٛیز .)1
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ٟٔبرت  ٚفالحیتٞبی تؼزیف ؽذ ،ٜتٛعظ دا٘ؾدٛیبٖ

ثزرعیٞب ٔ ٚغبِؼبت ا٘دبْ ؽذ ٜداخّی  ٚخبرخی ،ثٝ

هریناکبریاللهوهوکاراى 

آزهوىهایعلومپسشکی 

اندازهگیریسایکوهتریکدر


ثزخٛرد ثب ثیٕبراٖ ثبؽذ در ایٗ ؽزایظ اعتفبد ٜاس
آسٖٔٞٛبی وتجی ٔٙبعت ٘یغت()4
وّجزت ٌتش (٘ )Colbert-Getzیش در ٔمبِ ٝخٛد ثیبٖ وزدٜ
در حبِی و ٝثزای عٙدؼ ٕٞبٖ خقیق ٝثز رٚی خبٔؼٝ
دیٍز اس اػتجبر خٛثی ثزخٛردار ٘جبؽذٔ ،ثال یه آسٖٔٛ
ٕٔىٗ اعت ثزای عٙدؼ اعتذالَ ثبِیٙی وبرآٔٛساٖ
پشؽىی اس رٚایی ثبال ثزخٛردار ثبؽذ ِٚی ثزای ارسیبثی
دعتیبراٖ ٔٙبعت ٘جبؽذ(.)5
دیپبن (٘ )Deepakیش ثزخی اس ػٛأُ ٔؤثز ثز رٚایی
تصویر  :1فزایٙذ ا٘تخبة ٔمبالت

ارسیبثی فزاٌیزاٖ راػٛٙاٖ ٕ٘ٛد ٜاعت :تٛٙع اثشارٞبی
ارسیبثی ،اعتفبد ٜاس ثّٛپزیٙت ثزای عزح عؤاَ ،اعتفبدٜ

نتايج

اس دعتٛراِؼُٕٞبی عزاحی عؤاَ ،عزاحی عؤاالت

یبفتٞٝبی ٔغبِؼ ٝثز اعبط اٞذاف پضٞٚؼ دعت ٝثٙذی ؽذ

ٔٙبعت ثزای ارسیبثی عغٛح ؽٙبختی ثبال( .)6ثٙبثزایٗ ثب

 ٚدر لبِت تٛضیحبت ٘ٛؽتبری  ٚث ٝفٛرت  4خذَٚ

تٛخ ٝثٔ ٝمبالت ٔختّف ،یىی اس ؽبخـٞبی ٔ ٟٓدر

ارائ ٝؽذ ٜاعت .اس ٔدٕٛع ٔ 92مبِ ٝثزرعی ؽذٜ

عبیىٔٛتزی آسٔ ،ٖٛتٛخ ٝث ٝؽبخـ رٚایی آسٔ ٖٛاعت

ٔغتٙذات ٔ 32مبِٔ ٝزتجظ ٔ ٚؼتجز اعتخزاج ؽذ ،و ٝاس ایٗ

و ٝآیب آسٔ ٖٛعزاحی ؽذ ٜآ٘چ ٝؤ ٝب لقذ عٙدؼ آٖ

تؼذاد ٔ 31مبِ ٝاٍّ٘یغی  ٚیه ٔمبِ ٝفبرعی ثٛد .فذ

را داریٓ را ا٘ذاسٔ ٜیٌیزد یب ٘.ٝ

درفذ ٔمبالت ث ٝرٚایی ٚپبیبیی ث ٝػٛٙاٖ ٚیضٌی
عبیىٔٛتزی آسٔ ٖٛاؽبر ٜوزد ٜثٛد٘ذ 16 .درفذ ٔمبالت

 -2پبیبیی در ارسؽیبثی

ػال ٜٚثز رٚایی  ٚپبیبیی ث ٝتأثیز آٔٛسؽی اؽبر ٜوزدٚ ٜ

ثب ثزرعی ٔمبالت ٔختّف در حٛس ٜعبیىٔٛتزی

12درفذ ػال ٜٚثز رٚایی  ٚپبیبیی ثٔ ٝمجِٛیتٞ ،شیٚ ٝٙ

آسٖٔٞٛبی ػّ ْٛپشؽىی ،یىی دیٍز اس ؽبخـٞبی ٟٔٓ

لبثّیت اخزا ،حغبعیت آسٔ٘ ٖٛیش اؽبر ٜداؽتٙذ .در ادأٝ

در عبیىٔٛتزی ٔف ْٟٛپبیبیی اعت .دسخبردیٙش

ث ٝثزرعی ثزخی اس ٔمبالت ٔزتجظ ثب ایٗ ٔٛارد ثبال

( )Desjardinsدر ٔمبِ ٝخٛد ثیبٖ ٔیوٙذ ٞزچ ٝتفبٚت

پزداختٔ ٝیؽٛد:

ثیٗ فزدی فزاٌیزاٖ ثیؼتز ثبؽذ (یؼٙی ٔمذار خغبی

 -1رٚایی در ارسؽیبثی:
والٚسر ( )Clauserث٘ ٝمُ اس ٌّیغز ( )Glaserاؽبرٜ
ٔیوٙذ و ٝیه آسٕٔٔ ٖٛىٗ اعت ثزای یه ٔٛلؼیت
ارسیبثی اس رٚایی ثبالیی ثزخٛردار ثبؽذ أب در عبیز
ٔٛلؼیتٞب رٚا ٔحغٛة ٘ؾٛد .در ؽزایغی وٞ ٝذف
آسٔ ٖٛفزفبً ارسیبثی دا٘ؼ ؽٙبختی فزاٌیزاٖ ثبؽذ

تقبدفی  ٚخغبی آسٌٖٔٛزاٖ وٓتز) ،پبیبیی افشایؼ
خٛاٞذ یبفت .دیپبن ٘یش ثیبٖ ٔیوٙذ ثزای افشایؼ پبیبیی
در آسٔ ٖٛالسْ اعت ٔحممبٖ اس اثشارٞبی ٔختّف اعتفبدٜ
وٙٙذ  ٚعؤاالت را  ٍٖٕٛٞثب اٞذاف دٚر ٜتٙظیٓ ٕ٘بیٙذ تب
ثتٛاٖ در خٟت یىی اس ٔفبٞیٓ عبیىٔٛتزی آسٌٔ ٖٛبْ
ثزداؽت .در خقٛؿ ثزٌشاری آسٖٔٞٛبی ٔىزر ثزای
افشایؼ پبیبیی آسٔ٘ ٖٛیش در ٔغبِؼبت در٘ی ٚ ًٙدیپبن

آسٔ ٖٛوتجی ٘یش یه اثشار رٚا ث ٝؽٕبر ٔیآیذ أب اٌز

( )Deepak, Durningاؽبر ٜؽذ ٜاعت( .)7ٚ6وّجزت ٌتش
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اعت و ٝاثشار ا٘ذاسٌٜیزی یه خقیقٚ ٝیض ٜرٚا ثبؽذ

هریناکبریاللهوهوکاراى 

آزهوىهایعلومپسشکی 

اندازهگیریسایکوهتریکدر


عؤاالت اس تٕبْ اٞذاف ٛٔ ٚضٛػبت ٔیتٛا٘ذ ثبػث

ٕٞیٗ ر ٚثزای ا٘تخبة  ٚاعتفبد ٜاس اثشارٞبی ارسیبثی،

افشایؼ پبیبیی آسٔ ٚ ٖٛثٟجٛد عبیىٔٛتزی آٖ ٌزدد(.)5

ثبیذ ٘ظزات  ٚػمبیذ دعت ا٘ذروبراٖ را خٛیب ؽٛیٓ  ٚاس

ِذا ثزای ثٟجٛد پبیبیی آسٔ ٖٛثب تٛٙع اثشارٞبی ارسیبثی،

آٖٞب در ٔٛرد ؽی ٜٛارسیبثی ثبسخٛرد ثٍیزیٓ(.)9

ثزٌشاری آسٖٔٞٛبی ٔىزر ،افشایؼ تؼذاد عؤاالتٍٖٕٛٞ ،
وزدٖ عؤاالت ثب اٞذاف دٚر ٚ ٜعزاحی عؤاالت اس تٕبْ

ٞ -5شی ٚ ٝٙلبثّیت اخزا

اٞذاف ٛٔ ٚضٛػبت ٔیتٛاٖ در خٟت عبیىٔٛتزی

یىی دیٍز اس ٘ىبت ٔ ٟٓدر عبیىٔٛتزی آسٔٞ ،ٖٛشیٚ ٝٙلبثّیت

آسٔ ٖٛحزوت وزد.

اخزای آٖ اعت .ارسیبثی خٛة ٞشی ٝٙثز اعت .وّیغز ٔؼتمذ
اعت و ٝعزاحی عؤاَ ،آٔٛسػ آسٌٖٔٛزاٖ ،اخزای آسٔ،ٖٛ

 -3تأثیز آٔٛسؽی

تقحیح پبعخٞب ،تحّیُ آسٔ ٚ ٖٛثبسخٛرد ث ٝدا٘ؾدٛیبٖ ٚ

در٘یٔ )Durning( ًٙؼتمذ اعت ٔحتٛی آسٔٛٔ ٖٛخت

دعتا٘ذروبراٖ ٛٔ ٚعغ ٝفؼبِیتٞبیی ٞغتٙذ ؤ ٝغتّشْ

یبدٌیزی ٔیؽٛد .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ در فٛرتی و ٝلقذ

فزف ٞشی ،ٝٙسٔبٖ ٘ ٚیزٚی ا٘غب٘ی ٞغتٙذ(.)4

داریٓ فزاٌیزاٖ در ا٘تٟبی دٚرٟٔ ٜبرت حُ ٔغأِ ٝوغت

ثزرعی ٔمبالت ٔتؼذد ٘ؾبٖ ٔیدٞذ و ٝارسیبثی خٛة ثب

وٙٙذ٘ ،جبیذ عؤاالتی پزعیذ ٜؽٛد و ٝحفظیبت را

یبدٌیزی خٛة ٕٞزا ٜاعت  ٚآٖ را تغٟیُ ٔیوٙذ .ایٗ

ٔیعٙدٙذ(.)8

ٔٛضٛع ٔغزح وٙٙذ٘ ٜمؼ ارسؽٕٙذی اعت و ٝارسیبثی

٘ىت ٝدیٍز در خقٛؿ تأثیز آٔٛسؽی آسٔ ٖٛو ٝدر

ٔیتٛا٘ذ در ارتمبی ویفیت یبدٌیزی فزاٌیزاٖ ثبسی وٙذ(8تب.)10

ٔمبالت ٔتؼذد ث ٝآٖ اؽبر ٜؽذ ٜاعت ایٗ اعت و ٝعزح
عؤاَ تؾزیحی در آسٔٙٔ ،ٖٛدز ثٞ ٝذایت فزاٌیزاٖ ثٝ

 -6حغبعیت آسٖٔٛ

یبدٌیزی ػٕیك ٔغبِت درعی ٔیؽٛد یب ثزٌشاری آسٖٔٛ

یىی دیٍز اس ػٛأّی و ٝدر عبیىٔٛتزی آسٔ٘ ٖٛمؼ دارد

آعىی ثبػث ٔیؽٛد دا٘ؾدٛیبٖ ث ٝوغت ٟٔبرتٟبی ػّٕی

حغبعیت آسٔ ٖٛاعت .در ٔغبِؼبت ٔتؼذد ثیبٖ ؽذٜ

تٛخ ٝثیؼتز وٙٙذ(5تب.)8

اعت و ٝآسٖٔٞٛبی پیؾزفت تحقیّی  ٚآسٖٔٞٛبیی وٝ

در ایٗ خقٛؿ دسخبر٘یش ( )Desjardinsثیبٖ ٔیوٙذ وٝ

ثب ٞذف تىٛیٙی ثزٌشار ٔیؽ٘ٛذ ،دارای حغبعیت وٓ

آسٔ ٖٛثزاعبط اعالػبتی و ٝث ٝفزاٌیزاٖ ٔیدٞذ ٔٛخت

ٞغتٙذ .ایٗ آسٖٔٞٛب در ؽزایغی ٔب٘ٙذ ٔغبِؼبت پبیّٛت ٚ

یبدٌیزی ٔیؽٛد .ؽبیذ ثتٛاٖ ٌفت و ٝثبسخٛرد دادٖ ثٝ

تأییذ آیتٓٞبی خذیذ ثزای آسٖٔٞٛبی دارای حغبعیت

دا٘ؾد ٛثزاعبط ٘تبیح آسّٕٔٛٔ ٖٛط تزیٗ تأثیز ٔٛرد

ثبال ،ثغیبر حیبتی ٞغتٙذ( .)11ٚ10ثٙبثزایٗٔ ،یشاٖ تالػ

ا٘تظبر اس ثزٌشاری آسٔ ٖٛاعت(ِ .)7ذا تأثیز آٔٛسؽی

آسٔ ٖٛؽ٘ٛذ ٜثزای آسٔٔ ،ٖٛیتٛا٘ذ ثز ٘تید ٝایٗ

یىی دیٍز اس خٙجٞٝبی عبیىٔٛتزی آسٔ ٖٛاعت و ٝثب در

آسٖٔٞٛب تأثیزٌذار ثبؽذ .ایٗ آسٖٔٞٛبٞ ،ذایت وٙٙذٜ

٘ظز ٌزفتٗ آٖ ٔیتٛاٖ ثبػث ثٟجٛد آسٖٔٞٛب ؽذ.

٘ح ٜٛتذریظ ،ػّٕىزد آیٙذ ٜاعبتیذ  ٚثز٘بٔ ٝآٔٛسؽی
ٞغتٙذِ ،ذا ث ٝدعت آٚردٖ ٘تبیح ٔؼتجز در ایٗ آسٖٔٞٛب

ٔ -4مجِٛیت

حبئش إٞیت اعت .ثزخی راٜوبرٞبی پیؾٟٙبد ؽذ ٜدر

یىی دیٍز اس خٙجٞٝبی ٔ ٟٓدر عبیىٔٛتزی آسٖٔٛ

ثزرعی ٔمبالت ث ٝدعت آٔذ ٜاعت  ٚدر خٟت ارتمبی

ٔمجِٛیت اعت .آپؾتٗ (ٔ )Epsteinؼتمذ اعت و ٝایٗ وٝ

ٚیضٌیٞبی عبیىٔٛتزیه آسٔ ٖٛاعت در خذ 1 َٚآٚردٜ

اثشار تب چ ٝحذ ٔٛرد اعتمجبَ  ٚپذیزػ دعت ا٘ذروبراٖ

ؽذ ٜاعت(11تب.)18
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٘یش ثیبٖ ٔیوٙذ و ٝافشایؼ تؼذاد عؤاالت  ٚعزاحی

لزار ٔیٌیزد ،اس ٔغبئّی اعت و ٝثبیذ ث ٝآٖ تٛخ ٝوزد .اس

جدول  :1ثزخی راٜوبرٞب ثزای ارتمبی ٚیضٌیٞبی عبیىٔٛتزیه
راٜوبرٞبی ارتمبی ٚیضٌی عبیىٔٛتزیه در آسٖٔٛ

ٚیضٌی عبیىٔٛتزیه
اػتجبر  /رٚایی

-2

اعتفبد ٜاس ثّٛپزیٙت

-3

ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی وبُٔ اس وٛریى ِْٛٛاخزاؽذٜ

-4

ٔؾخـ ٕ٘ٛدٖ ٚسٖ ٘غجی ٞز ٔحتٛا در آسٖٔٛ

-5

آ٘بِیش وٕی ٘تبیح پظ اس آسٔ ٖٛثزای تقٕیٌٓیزی در ٔٛرد ثب٘ه عؤاالت ( ضزیت دؽٛاری ،ضزیت تٕیش  ٚافالح

عؤاالت ثز اعبط ٘تبیح ث ٝدعت آٔذ)ٜ
پبیبیی

-1

افشایؼ ع َٛآسٖٔٛ

-2

افشایؼ تؼذاد عؤاالت آسٖٔٛ

-3

اعتفبد ٜاس ٔقححبٖ آٔٛسػ دیذٜ

-4

اعتفبد ٜاس تحّیُ آیتٓٞب

-5

اعتفبد ٜاس آسٖٔٞٛب  ٚعؤاالت اعتب٘ذارد ؽذٜ

-6

رػبیت ؽزایظ ٔحیغی آسٖٔٛ

-7

ٔحبعج ٝضزیت ٕٞجغتٍی ثیٗ آسٖٔٞٛبی ٔختّف ثزای یه فالحیت در یه عغح اس ٞزْ ٔیّز

-8

اعتفبد ٜاس آسٖٔٞٛبیی و ٝضزیت پبیبیی ثبالی  0/8دار٘ذ.

-1

اعتفبد ٜاس آسٖٔٞٛبی دارای رٚایی ثبال

-2

اعتفبد ٜاس آسٖٔٞٛبی دارای پبیبیی ثبال

-1

اعتفبد ٜاس ٘ظزات  ٚػمبیذ دعت ا٘ذروبراٖ در ا٘تخبة  ٚاعتفبد ٜاس اثشارٞبی ارسیبثی

-2

ٌزفتٗ ثبسخٛرد در ٔٛرد ؽی ٜٛارسیبثی

ٞشی ٚ ٝٙلبثّیت اخزا

-1

عزٔبیٌ ٝذاری در ثحث ارسیبثی فحیح اس ػّٕىزد فزاٌیزاٖ

حغبعیت آسٖٔٛ

-1

اعتفبد ٜاس آسٖٔٞٛبی تىٛیٙی ثزای ارتمب آسٖٔٞٛبی پبیب٘ی

تأثیز آٔٛسؽی
ٔمجِٛیت

ٚ -7یضٌیٞبی عبیىٔٛتزیه در آسٖٔٞٛبی ػّ ْٛپشؽىی

اعت(.)17ٚ16

ٌّجزت ٌتش  ٚدیپبن در ٔغبِؼبت خٛد ثیبٖ ٔیوٙٙذ وٝ

٘بٔذئِ ٚ )Namdeo( ٛیٗ (ٔ )Lynneؼتمذ٘ذ و ٝػّیرغٓ

٘ىت ٟٓٔ ٝدر آٔٛسػ پشؽىی ،أىبٖ تفىیه دا٘ؾدٛیبٖ

ٔشایبی ایٗ آسٖٔٞٛب ،اؽتجبٞبت تىٙیىی  ٚػذْ رػبیت

دارای تٛإ٘ٙذی ثیؼتز اس افزاد دارای تٛإ٘ٙذی وٓتز

اف َٛعزاحی ،اس اػتجبر آسٔ ٖٛوبعت ٚ ٝآسٌٖٔٛز را اس

اعت( .)6ٚ5آ٘بِیش عبیىٔٛتزیه در آسٖٔٞٛبی چٙذ

اٞذاف خٛد دٚر ٔیوٙذ(.)20ٚ19

ٌشیٝٙای ،أىبٖ ٔحبعج ٝضزیت دؽٛاری ،ضزیت تٕیش ٚ

اٌز ایٗ آسٖٔٞٛب ث ٝخٛثی عزاحی ؽذ ٜثبؽٙذ ،تٛاٖ

تأثیز ٌشی ٝٙا٘حزافی را فزأ ٓٞیوٙذ ٘ ٚمؼ ٕٟٔی در تٟیٝ

عٙدؼ عغٛح ثبالتز اس دا٘ؼٔ ،ب٘ٙذ درن  ٚوبرثزد دا٘ؼ

 ٚثبسثیٙی اثشار ا٘ذاسٌٜیزی دارد  ٚأىبٖ تٟی ٝیه ثب٘ه

را ٘یش ،خٛاٙٞذ داؽت .أب ٔغأِ ٟٓٔ ٝایٗ اعت و ٝاٌز ایٗ

عؤاَ وبُٔ  ٚدارای اػتجبر را فزأ ٓٞیوٙذ(11تب.)19

آسٖٔٞٛب در ٔٛارد ثبِیٙی ث ٝوبر ر٘ٚذٙٔ ،دز ث ٝوبٞؼ

خیبٔی ( ٚ )Kheyamiوٌٛبٖ ( )Koganدر ٔمبِ ٝخٛد

اػتجبر آسٖٔٞٛب ٔیٌزد٘ذ ،سیزا أىبٖ تٟی ٝثیؼ اس ٌٛ 3یٝ

ثیبٖ ٔیوٙٙذ و ٝأزٚس ٜعؤاالت چٙذٌشیٝٙای ،در

در یه عؤاَ ،در ٔٛارد پشؽىی ث ٝعختی ٕٔىٗ

آسٖٔٞٛبی ٚرٚدی ٔ ٚؤعغٝای رؽتٞٝبی ػّ ْٛپشؽىی،

اعت(21تب .)25ثب ایٗ حبَ ،تٟٙب داؽتٗ ٘تبیح ػذدی ثزای

در عزاعز خٟبٖ ث ٝفٛرت ٌغتزدٜای ،اعتفبدٜ

تؼییٗ فالحیتٞبی افزاد ،وبفی ٘یغت  ٚث ٝاثشاری ٘یبس

ٔیؽ٘ٛذ ،سیزا أىبٖ دریبفت فیذثه عزیغ  ٚعبختبرٔٙذ

اعت و ٝثتٛا٘ٙذ عغٛح ثبالی تفىز  ٚتزویجی اس

پذیز

ٟٔبرتٞبیی را و ٝالسٔ ٝدعتیبثی ث ٝفالحیتٞب ٞغتٙذ را

در

آسٖٔٞٛبی

آ٘الیٗ،

http://ijme.mui.ac.ir
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-1

ا٘تخبة اثشار ٔتٙبعت ثب اٞذاف ٔٛرد ارسیبثی

هریناکبریاللهوهوکاراى 

آزهوىهایعلومپسشکی 

اندازهگیریسایکوهتریکدر


ثٙبثزایٗ ،آسٖٔٞٛبی آعىی تىٙیهٞبی ؽجی ٝعبسی ٚ

وبرثزدی در آٔٛسػ پشؽىی ٚ ٚیضٌیٞبی عبیىٔٛتزیه

آسٖٔٞٛبی ثبِیٙی ٔب٘ٙذ تٕزیٗ ارسیبثی ثبِیٙی وٛتب،ٜ

آٟ٘ب و ٝدر ثزرعی ٔمبالت ث ٝدعت آٔذ ،ٜدر خذ،2 َٚ

ٔؾبٞذٔ ٜغتمیٓ ٟٔبرتٞبی پزٚعیدزاَ ،ارسؽیبثی 360

ارائ ٝؽذ ٜاعت.

درخٛٔ ،ٝارد ثبِیٙی وبُٔ ٛٔ ٚارد ثبِیٙی وٛتب ٜراٞی
جدول ٚ :2یضٌیٞبی عبیىٔٛتزیه در آسٖٔٞٛبی ػّ ْٛپشؽىی
آسٖٔٛ

رٚایی

پبیبیی

ػیٙیت

ؽفبٞی

٘ذارد

٘ذارد

٘ذارد

تؾزیحی ٌغتزد ٜپبعخ

ضؼیف

ضؼیف

٘ذارد

تؾزیحی وٛتب ٜپبعخ

ثبالتز اس آسٖٔٞٛبی تؾزیحی

ثبالتز اس آسٖٔٞٛبی تؾزیحی ٌغتزدٜ

ثیؼ اس آسٖٔٞٛبی تؾزیحی ٌغتزد ٜپبعخ

ٌغتزد ٜپبعخ

پبعخ

چٙذ ٌشی ٝٙای

دارد

دارد

دارد

خٛر وزد٘ی

دارد

دارد

دارد

ٚیضٌیٞبی وّیذی

دارد

دارد

دارد

ٔٛارد وبُٔ ثبِیٙی

٘ذارد

٘ذارد

(ٍٔز ایٗ وٛٔ 10 ٝرد ثبِیٙی  ٚثٝ

(ٍٔز ایٗ وٛٔ 10 ٝرد ثبِیٙی  ٚثٔ ٝذت

ٔذت  200دلیم ٝارسیبثی ؽ٘ٛذ)

 200دلیم ٝارسیبثی ؽ٘ٛذ)

ٔٛارد وٛتب ٜثبِیٙی

رٚایی عبس ٜدارد

٘ذارد

OSCE

دارد

Mini-CEX

٘ذارد

DOPS

٘ذارد

(ث ٝؽزط ٕٞزاٞی ثب عؤاالت چٙذ ٌشیٝٙای)
٘ذارد

٘ذارد

(ٍٔز ایٗ و ٝتؼذاد ٔٛارد ثبِیٙی
ٔتؼذدی ارسیبثی ؽ٘ٛذ )
دارد

دارد

(ث ٝؽزط دارا ثٛدٖ 12-18ایغتٍبٚ ٜ
٘یزٞٚبی آٔٛسػ دیذ ٜدر ٞز ایغتٍب)ٜ
دارد

٘ذارد

(ث ٝؽزط ا٘دبْ حذالُ ٛٔ 4-6رد)
دارد

٘ذارد

(ث ٝؽزط ا٘دبْ حذالُ ٛٔ 4-6رد)
 360درخٝ

دارد

Portfolio

دارد

تىزار پذیزی دارد
تٛافك ثیٗ ارسیبثبٖ در حذٚد 0/6-0/7

٘ذارد
٘ذارد

(ثغت ٝثٔ ٝحتٛای وبرپٛؽ)ٝ

٘- 8مؼ ٞزْ ٔیّز  ٚتبوغٔٛ٘ٛی ثّ ْٛدر آسٖٔٞٛب

آسٌٖٔٛز را ثب ٔؼیبرٞبی لبثُ لج َٛعبیىٔٛتزیه،

پیزط (ٔ )Pearceؼتمذ اعت ػّیرغٓ تالػ فزاٚاٖ،

ا٘ذاسٌٜیزی ٕ٘بیذ( .)15در ثزرعی ٔمبالت ،اعتفبد ٜاس ٞزْ

ٕٞچٙبٖ ایٗ ٍ٘زا٘ی ٚخٛد دارد و ٝارسیبثی ث٘ ٝذرت

ٔیّز ثزای ا٘تخبة ٔٙبعت رٚػٞبی ا٘ذاسٌٜیزی ٔتٙبعت

تٛا٘غت ٝاعت ثز ػّٕىزد فزدی دا٘ؾد ٛتأثیز داؽتٝ

ثب اٞذاف ا٘تخبة ؽذ( ٜخذ ٚ )3 َٚتبوغٔٛ٘ٛی ثّْٛ

ثبؽذ( .)22در افُٟٓٔ ،تزیٗ ٔغأِٙٔ ،ٝبعت ثٛدٖ یه

(خذ ،)4 َٚثزای اعٕیٙبٖ اس پٛؽؼ وبُٔ اٞذاف ،تٛفیٝ

ارسیبثی اعت و ٝثتٛا٘ذ  ٕٝٞخٙجٞٝبی ٔختّف ٔذ ٘ظز یه

ٔیٌزدد(.)12
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ٔٛرد ا٘ذاسٌٜیزی لزار دٞذ(.)5

ثزای دعتیبثی ث ٝایٗ اٞذاف ؽذ٘ذ( .)27ٚ26آسٖٔٞٛبی

آزهوىهایعلومپسشکی 

اندازهگیریسایکوهتریکدر


هریناکبریاللهوهوکاراى 

جدول  :3اثشارٞبی ارسیبثی ٔتٙبعت ثب عغٛح ٔختّف ٞزْ ٔیّز
عغح ارسیبثی ثز اعبط ٞزْ ٔیّز
ٔی دا٘ذ ٔ ٚیدا٘ذ چٍٝ٘ٛ

آسٖٔٞٛب
آسٔٞ ٖٛبی ؽفبٞی ،عؤاالت تؾزیحی ٌغتزد ٚ ٜوٛتب ٜپبعخ ،عؤاالت چٙذ ٌشیٝٙای ،عؤاالت
خٛر وزد٘ی ،آسٔٚ ٖٛیضٌیٞبی وّیذی

ا٘دبْ ٔیدٞذ

تٕزیٗ ارسیبثی ثبِیٙی وٛتبٔ ،ٜؾبٞذٔ ٜغتمیٓ ٟٔبرتٞبی پزٚعیدزاَ ،چه ِیغت ،ارسؽیبثی
 360درخ ،ٝالي ثٛن  ٚپٛرتفِٛیٛ

جدول  :4تٛسیغ آسٖٔٞٛب ثز ٔجٙبی عغٛح ٔختّف تبوغٔٛ٘ٛی ؽٙبختی ثّْٛ
عغٛح تبوغٔٛ٘ٛی ثّْٛ

آسٖٔٞٛبی ؽٙبختی
چٙذ ٌشی ٝٙای

یبدآٚری ،فٕٟیذٖ ،وبرثزد ،تحّیُ

فحیح  -غّظ

یبدآٚری

خٛر وزد٘ی

یبدآٚری  ٚفٕٟیذٖ

تؾزیحی ثّٙذ پبعخ

یبدآٚری ،فٕٟیذٖ ،وبرثزد ،تحّیُ ،ارسؽیبثی ٛ٘ ٚآٚری

تؾزیحی وٛتب ٜپبعخ

یبدآٚری  ٚفٕٟیذٖ

ؽفبٞی

یبدآٚری

بحث

آسٔ ٖٛؽ٘ٛذٌبٖ اعت .در ایٗ ٔٛارد ٔیتٛاٖ ٕ٘زات

در ایٗ ٔمبِ ٝثٔ ٝزٚر  ٚثزرعی ٘مؼ ،خبیٍب ٚ ٜوبرثزد

دا٘ؾدٛیب٘ی را و ٝاس تالػ وٓتزی ثزخٛردار ثٛد ٜا٘ذ اس

ا٘ذاسٌٜیزی عبیىٔٛتزیه در آسٖٔٞٛبی آٔٛسػ پشؽىی

تحّیُٞبی عبیىٔٛتزیه حذف ٕ٘ٛد .ثزای ایٗ ٔٙظٛر

پزداخت ٝؽذ .در ایٗ ٔغبِؼ٘ ٝؾبٖ داد ٜؽذ و ٝا٘ذاسٌٜیزی

اعتفبد ٜاس ٔمیبط  ،Task Taking Effort Shortتٛفیٝ

ٔمِٝٛای ٔ ٟٓدر آٔٛسػ ػّ ْٛپشؽىی أزٚس اعت.

ٔیٌزدد .ثٙبثزایٗ ث٘ ٝظز ٔیرعذ اعتفبد ٜاس تىٙیهٞبی

٘تیدٔ ٝغبِؼ ٝحبضز ٘ؾبٖ داد و ٝآسٖٔٞٛبیی ثب ویفیت

ٔؼتجز عبسی آسٖٔٞٛبی دارای حغبعیت وٓ ،ثبیذ

ٞغتٙذ و ٝرٚایی ،پبیبیی  ٚتأثیز آٔٛسؽی ثبال داؽتٚ ٝ

خذی تز تّمی ٌزدد(.)26

ضٕٗ لبثُ اخزا ثٛدٖٔ ،مز ٖٚث ٝفزفٞ ٝغتٙذ .در ٌّجزت

در ٔمبثُ ،اعتیف ( ٚ )Steifع )Suen( ٖٛدر ٔغبِؼ ٝخٛد

وتش ،پیزط ٌ ٚبیچب (٘ )Ghaichaیش تٛفیٔ ٝیوٙٙذ

ثیبٖ ٔیوٙٙذ و ٝآسٖٔٞٛبی دارای حغبعیت ثبال ،ثٝ

ثٟتزیٗ آسٖٔٞٛب ،آسٖٔٞٛبیی ٞغتٙذ و ٝرٚایی ،پبیبیی ٚ

ػٛٙاٖ ثخؾی اس عیغتٓ پبعخٌٛییٔ ،ؼیبری ثزای تؼییٗ

تأثیز آٔٛسؽی ثبال داؽت ٚ ٝضٕٗ لبثُ اخزا ثٛدٖٔ ،مزٖٚ

ویفیت دا٘ؾٍبٜٞب ،ارتمبی افزاد ثٔ ٝزاتت ثبالتز ٔٚجٙبی

ث ٝفزف ٝثبؽٙذِٚ .ی ٘ىت ٝحبئش إٞیت ایٗ اعت وٝ

دریبفت خبیش ،ٜػُٕ ٔیوٙٙذ  ٚثب تٛخ ٝث ٝایٗ و٘ ٝمؼ

ثغیبری اس آسٖٔٞٛبٔ ،خقٛفبً آسٖٔٞٛبی پیؾزفت

ػٕذٜای در عز٘ٛؽت آسٔ ٖٛؽ٘ٛذٌبٖ دار٘ذ ،ثبیذ اس

تحقیّی ،اس رٚایی  ٚپبیبیی لبثُ لجِٛی ثزخٛردار

اف َٛعبیىٔٛتزیه فحیح ثزخٛردار ثبؽٙذ(.)28ٚ27

٘یغتٙذ(.)22ٚ11ٚ5

تٛوُ ٔؼتمذ اعت ثزای اعٕیٙبٖ ٔیتٛاٖ ثب ا٘دبْ یه

در ٕٞیٗ راعتب ؽب )Shah( ٜدر ٔغبِؼ ٝخٛد ٘یش ث ٝإٞیت

ٔغبِؼ ٝپبیّٛت ،حذالُ در ٌزٞٚی وٛچه ،ث ٝوٙتزَ

رٚایی آسٔ ٖٛاؽبرٔ ٜیوٙذ و ٝثزای تؼییٗ اػتجبر

ٚیضٌیٞبی عبیىٔٛتزیه ایٗ آسٖٔٞٛب پزداخت ٝؽٛدِٚ .ی

آسٖٔٞٛبی دارای حغبعیت وٓ ،ؽٙبعبیی ٔیشاٖ تالػ

ٔغأِ ،ٟٓٔ ٝتضبد ایٗ وبر ثب حفظ أٙیت عؤاالت اعتِ .ذا
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٘ؾبٖ ٔیدٞذ چٍٝ٘ٛ

ٛٔ ،OSCEارد ثبِیٙی وبُٔ ٛٔ ٚارد ثبِیٙی وٛتبٜ

هریناکبریاللهوهوکاراى 

آزهوىهایعلومپسشکی 

اندازهگیریسایکوهتریکدر


خجز )Paired Item Procedure( ٜاعتفبدٕٛ٘ ٜد(.)29

فحیح اس فزاٌیزاٖ ٔیؽٛد.

عٙدؼ افِٛی دا٘ؼٟٔ ،برت  ٚػّٕىزد دا٘ؾدٛیبٖ

٘تبیح ٔغبِؼ ٝاوجزی ٘ؾبٍ٘ز ایٗ أز اعت و ٝآسٔ ٖٛخبٔغ

پشؽىی ،یىی اس رٚػٞبی تضٕیٗ پبعخٌٛیی ث ٝخبٔؼٝ

ػّ ْٛپبی ٝرٚایی پیؼ ثیٗ ٔٙبعجی در راثغ ٝثب آیٙذٜ

اعت .اس عزیك آسٔ٘ٛی و ٝؽبخـٞبی عبیىٔٛتزیه

تحقیّی دا٘ؾدٛیبٖ داردِ .ذا ثزٌشاری آسٖٔٞٛبی

ؽبُٔ رٚایی ،پبیبیی ،اثز آٔٛسؽیٔ ،مجِٛیت  ٚلبثّیت اخزا

اعتب٘ذارد اس إٞیت ثغیبر سیبدی ثزخٛردار اعت(.)37

را داردٔ ،یتٛاٖ اعٕیٙبٖ حبفُ وزد و ٝپشؽىبٖ آیٙذ،ٜ

رٚایی اس ػٛأُ ٔؤثز در عبیىٔٛتزی آسٔ ٖٛاعت و ٝدر

ٟٔبرتٞب  ٚؽبیغتٍیٞبی السْ ثزای ػّٕىزد خٛة را

ٔغبِؼ ٝحبضز ٔ ٚغبِؼبت ٌّجزت وتش ،پیزط ٌ ٚبیچب ثٝ

وغت ٕ٘ٛد ٚ ٜفالحیت وبفی دار٘ذ(30تب.)35

إٞیت آٖ اؽبر ٜؽذ ٜاعت.

در ٔغبِؼٝای و٘ ٝقزی ٕٞ ٚىبراٖ ،ثز رٚی دا٘ؾدٛیبٖ

آ٘چ ٝاس ٘تبیح ٔغبِؼبت ٔختّف ٔیتٛاٖ ثزداؽت ٕ٘ٛد ٘یبس

پشؽىی  ٚدر ٔٛرد أتحب٘بت خبٔغ ػّ ْٛپبی ٚ ٝپیؼ

ٔجزْ ث ٝتغییز در رٚیىزد ارسیبثی در آٔٛسػ پشؽىی

وبرٚرسی ا٘دبْ داد٘ذٌ ،شارػ ٕ٘ٛد٘ذ و ٝآسٖٔٞٛب لبدر

اعت .چزا و ٝػّیرغٓ پیؾزفتٞبی فزاٚاٖ در ثحث

ث ٝارسیبثی ٘تید ٝعؼی  ٚتالػٟٔ ،برت ٍ٘ ٚزػ دا٘ؾدٛ

ا٘ذاسٌٜیزی در آٔٛسػ پشؽىیٛٙٞ ،س  ٓٞچبِؼٞبی

٘یغتٙذ  ٚفزاٌیزی ٔؼّٔٛبت ثزای ایٗ آسٖٔٞٛب در حُ

ٔتؼذدی در ایٗ سٔیٚ ٝٙخٛد دارد و ٝػجبرتٙذ اس:

عؤاالت ثبِیٙی در ثزخٛرد ثب ثیٕبر ثی تأثیز اعت .ایٗ

 .1ػذْ آؽٙبیی اعبتیذ ثب ٘ح ٜٛتٟی ٝآسٖٔٞٛب  ٚافَٛ

أتحب٘بت ثبػث ایدبد اعتزط سیبد ؽذ٘ ٚ ٜتبیح ٔٛلتی

عبیىٔٛتزیه

داؽت ٚ ٝاثز آٔٛسؽی ٘ذارد .دا٘ؾدٛیبٖ ٘یش در

 .2ػذْ ٘ظبرت ثز ٘ح ٜٛعزاحی  ٚتحّیُ آسٖٔٞٛب

٘ظزعٙدی اػالْ وزد٘ذ و ٝأتحب٘بت ثب ٘یبسٞبی ؽغّی

 .3ػذْ آؽٙبیی  ٚاعتفبد ٜاعبتیذ اس آسٖٔٞٛبی ٔتٙبعت

آٟ٘ب ارتجبط ٘ذارد و٘ ٝؾبٖ دٙٞذ٘ ٜذاؽتٗ رٚایی ٔٙبعت

ثب اٞذاف آٔٛسؽی

آسٖٔٞٛبی خبٔغ ػّ ْٛپبی ٚ ٝپیؼ وبرٚرسی اعت(.)34

 .4ػذْ آؽٙبیی  ٚاعتفبد ٜاعبتیذ اس تئٛریٞبی

اعذپٛر ٕٞ ٚىبراٖ در ٔغبِؼ ٝخٛد ثیبٖ وزد٘ذ

ا٘ذاسٌٜیزی(ٚ024ٚ21ٚ10ٚ9ٚ5تب.)26

آسٖٔٞٛبی ػّ ْٛپبی ٝپشؽىی اس رٚایی ٔٙبعت ثزخٛردار

ثٙبثزایٗ ثبیذ ث ٝرٚػٞبی ٔختّف ،ؽزایغی را ایدبد وزد

٘یغتٙذ  ٚدر ٘تبیح ٔغبِؼ ٝخٛد ،ث ٝإٞیت ارتمبی آٔٛسػ

وٚ ٝیضٌیٞبی عبیىٔٛتزیه ٞز آسٔ ،ٖٛرا تب عز حذ

 ٚآسٖٔٞٛب پزداختٝا٘ذ ٘ ٚیبس ث ٝتدذیذ ٘ظز در اخزای

أىبٖ ،تأٔیٗ ٕ٘ٛد.

آٟ٘ب را ٔغزح ٕ٘ٛد٘ذ(٘ .)35تبیح ٔغبِؼ ٝعیبح ّٔی ٚ

اس ٘مبط لٛت پضٞٚؼ ٔمبِ ٝحبضز ایٗ ثٛد و ٕٝٞ ٝػٛأُ

ٕٞىبراٖ ٘یش٘ؾبٖ داد ،عغح آسٖٔٞٛبی در ٖٚدا٘ؾٍبٞی

ٔؤثز ثز عبیىٔٛتزی اثشار را در لبِت یه چبرچٛة در

پبییٗ  ٚعؤاالت ایٗ آسٖٔٞٛب در پبییٗ تزیٗ عجمٝ

یه ٔغبِؼٔ ٝذ ٘ظز لزار داد .ثب ایٗ حبَ ایٗ پضٞٚؼ ثب

تبوغٔٛ٘ٛی ثّ ْٛلزار دارد(ٚ .)36خٛد چٙیٗ ٔؾىّی

ٔحذٚدیتٞبیی ٘یش رٚثز ٚثٛدٔ ،زٚر حبضز تٟٙب ثز رٚی

ٔیتٛا٘ذ رٚایی آسٔ ٖٛرا ثب ٔؾىُ ٔٛاخ ٝعبسد ٛٔ ٚخت

ٔمبالت فبرعی  ٚاٍّ٘یغی سثب٘ی ا٘دبْ ؽذ ؤ ٝتٗ وبُٔ

عٛق دادٖ دا٘ؾدٛیبٖ ث ٝدا٘ؼ عغحی ٔ ٚحفٛظبت

آٟ٘ب در خغتدٛی ایٙتز٘تی لبثُ دعتزعی ثٛد ِ ،ذا ٕٔىٗ

ٌزدد .در ٔغبِؼٔ ٝزٚری ٔب ٘تبیح ٘ؾبٖ داد وٞ ٝز چمذر

اعت ٔغبِؼبتی ث ٝسثبٖٞبی دیٍز ٔٛخٛد ثبؽذ  ٚیب ثٝ

یه آسٔٚ ٖٛیضٌیٞبی رٚایی ،پبیبیی ،اثزآٔٛسؽی،

دِیُ ػذْ دعتزعی ثٔ ٝتٗ وبُٔ آٟ٘ب ،در ٔزٚر حبضز

ٔمجِٛیت  ٚلبثّیت اخزا را داؽت ٝثبؽذ ثبػث

ٔٛرد تٛخ ٝلزار ٍ٘زفت ٝثبؽٙذ.
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ٔیتٛاٖ ،اس تحّیُ دادٜٞبی ٔؾبث ٝتٛعظ ٌزٞٚی اس افزاد

اعتب٘ذاردعبسی آسٔٞ ٚ ٖٛذایت ث ٝعٕت ارسؽیبثی
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 آزهوىهایعلومپسشکی

اندازهگیریسایکوهتریکدر


 هریناکبریاللهوهوکاراى

بیٖٞٛٔٔتزیه در آسٛبی عبیىٞیضٌیٚ ثغیبر ثبالی

 ٔحممبٖ اس عزیك اخزای،بد ٔی ٌزددٟٙبیت پیؾٟ٘ در

بی دارایٖٞٛٔؿ در آسٛ خقٝ ث،سػ پشؽىیٛٔآ

ٝٔتزی اثشار ثٛبیی ثب عبیىٙسؽی آؽٛٔبی آٜٞرٚد

ٖبٙ ثزای اعٕی،ّْٛٔی ثٛ٘ٛ اس تبوغٜ اعتفبد،حغبعیت ثبال

بیٞب را در ٔحیظٖٞٛٔ اثزثخؾی آس،رت تدزثیٛف

بعتٙٔ زْ ٔیّز ثزای ا٘تخبةٞ ٚ ذافٞؽؼ وبُٔ اٛاس پ

.ر ارتمب دادٛسػ پشؽىی وؾٛٔآ

،ٜذاف ا٘تخبة ؽذٞبعت ثب اٌٙیزی ٔتٜبی ا٘ذاسٞػٚر
 پبیبییٚ اییٚ رٜذٙٞبی افشایؼ دٞیهٙوبرٌیزی تىٝث

نتيجهگيري

ُ تحّیٚ  اخزا، در عزاحیِٝیَٚ اٛ رػبیت افٚ بٖٞٛٔآس

بیٞیضٌیٚ ٝ ٘بوبفی ثٝخٛ تٜذٙٞ ٘ؾبٖدٝ٘تبیح ایٗ ٔغبِؼ

،بٖٞٛٔریشاٖ آسٝٔ ثز٘بٚ ٖ عیبعتٌذاراٝ ث،بٖٞٛٔآس

ٗ ایٚ ْ پشؽىی اعتّٛبی ػٖٞٛٔٔتزیه در آسٛعبیى

.بد ٔیٌزددٟٙ پیؾ،سػ ػبِیِٛٔیبٖ آٛ ٔتٚ اعبتیذ

ٜالغ ؽذٚ رد غفّتٛٔ ٓٞ ؼٞٚ حتی در ثحث پضِٝٔغأ
 دیٍزٚ ِیتٛ ٔمج،سؽیٛٔ تأثیز آ، پبیبیی،اییٚ ر.اعت

 قدرداني

،ٖبٙ اعٕی، اعبط حفظ ػذاِت،ٔتزیهٛبی عبیىٞیضٌیٚ

ٕبییٙٞ ٔب را راِٝ ٔمبٝیٟذ تٙ در فزآیٝ اعبتیذی وٝاس وّی

ٝ در حبِیو،ذٙٞب را تؾىیُ ٔیدٖٞٛٔ پذیزػ آسٚ اػتٕبد

.ٓیٙ لذردا٘ی ٔیوٚ د٘ذ تؾىزٕٛ٘

ُب دا٘ؼ لبثٖٞٛٔذٌبٖ آسٙٙوٝیٟ تٚ ثزخی اس اعبتیذ
ٕیتٞ اٝ ثٝخٛ ِذا ثب ت.ؿ ٘ذار٘ذٛی در ایٗ خقٟخٛت
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Abstract
Introduction: Measurement has a special place in education. The main challenge of today psychometric
measurements is to obtain numerical values for the competencies that can be used as a basis for decision
making. In view of this, the purpose of this study is to review the role, position, and application of
psychometric measurement in medical education exams.
Methods: This review study was conducted through the keywords Measurement, Assessment, Psychometric,
Theoretical support, Theoretical Analysis, Theoretical foundation, Psychometric Analysis, Test,
Examination, Medical Education, Validity and Reliability at websites such as Google Scholar, PubMed, SID,
ERIC and Science direct and has been done on 32 articles without  ازtime limit.
Results: From a total of 92 reviewed articles, the documentation of 32 relevant and valid articles was
extracted with 31 English articles and a Persian article. Important findings of this study underline the
validity, reliability, educational effect, acceptability, cost and applicability as well as sensitivity of the test,
which are important features in the psychometrics of medical science tests. These findings highlight the
importance of psychometric properties in evaluations in medical education.
Conclusion: The results show that due to the importance of psychometric properties in medical education
exams, especially in high-sensitivity exams, familiarity with these features and standardization methods of
exams is a necessity for medical educators. The use of techniques to increase the validity and reliability of
exams and considering the basic principles in the design, preparation, implementation and analysis of exams
is recommended to policy makers and examiners, educators and those in charge of higher education.
Keywords: Measurement, Testing, Medical education, Assessment.
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