
  ) STORI( ابزار نمره دهی مراحل بهبودي

  STORIساختار 

 STORI  شده اندارائه    گروه پنج تایی 10آیتم است که در  50شامل.  

  : )را ببینید   Andresen et al,2003(هر گروه یکی از اجزاء چهار فرایند بهبودي را نشان می دهد 

 امید -

 هویت -

 معنا -

 مسئولیت پذیري -

  
  .گروه وجود دارد  3یا  2بسته به فرایند  –براي هر فرایند بیش از یک گروه 

  .بهبودي رانشان می دهند از ي امرحله در هرگروه آیتم هر 
  

  نشان می دهد ،) وقفه ( 1در مرحله ي ) "امید  "براي مثال (آیتم اول در هر گروه یک فرایند را 
  ، نشان می دهد) آگاهی ( 2در مرحله ي .......................................................آیتم دوم همین فرایند را 
  ،نشان می دهد ) آمادگی ( 3در مرحله ي .....................................................آیتم سوم همین فرایند را

  ، نشان می دهد) بازسازي ( 4در مرحله ي ...............................................آیتم چهارم همین فرایند را 
  .نشان می دهد وغیره ) رشد ( 5در مرحله ي .............................................همین فرایند را  آیتم پنجم

  
  نمره دهی

را در اختیار قرار می دهد ، آیتم هاي دوم  1زیر مقیاس مرحله ي  ي ، نمره گروه هاي  مجموع آیتم هاي اول همه
  :یعنی . است و غیره  2 ي مقیاس مرحلهزیر در گروه ها در مجموع نمره ي 

  
  1زیر مقیاس مرحله ي =  46، تا انتهاي آیتم  11، 6،  1آیتم هاي 
  2زیر مقیاس مرحله ي =  47آیتم .................. 12،  7، 2آیتم هاي 
   3زیر مقیاس مرحله ي =  48آیتم .....................13،  8، 3آیتم هاي 
   4زیر مقیاس مرحله ي =  49آیتم .....................14،  9، 4آیتم هاي 
  5زیر مقیاس مرحله ي =  50آیتم .......................15، 5،10آیتم هاي 

  
در جایی که باالترین نمره . مرحله ي بهبودي باشد ،  مرحله ي داراي باالترین مجموعما در تحقیق مان ، پذیرفتیم 

  .مورد پذیرش قرار دادیم براي دو مرحله یکسان بود ، باالترین مرحله را 
  



  :توجه 
در مراحل  شده اند اجازه نمی دهد که نمرات آیتم هاروشی که آیتم ها طراحی . وجود ندارد  "کل  "نمره ي 

  . شود " جمع کل "یک  مختلف با هم جمع شوند و 
  ).وجود ندارد  "امید"راي یعنی نمره ي کل ب( به همین ترتیب ، به اجزاء فرایند به طور جداگانه نمره داده نمی شود 

  
امید  در "یعنی نمره اي براي (هم وجود ندارد  "مرحله  "جداگانه در هر به صورت  نمره اي براي اجزاء فرایند

  .یک مجموع قابل اطمینان نا کافی هستند ي ، چون آیتم ها در هر خانه براي ارائه ) وجود ندارد  " 1مرحله ي 
  

  روش تفسیر جایگزین 
نسبت به تغییر حساس تر باشد ، این امکان وجود دارد به جاي آن که به سادگی از یک   STORIبراي این که 

براي . نظري بیاندازیم  به طور جداگانهمرحله هر مرحله به دیگري حرکت کنیم ، به تغییر در نمرات زیر مقیاس 
ا باالترین نمره ي او ممکن است هنوز به سمت را بهتر کند ، ام " 4مرحله ي  "ال ، یک فرد ممکن است نمرات ثم
  .حرکت نکرده باشد  " 5مرحله ي  "
  

این روش توسط محققین به کار گرفته نشده است ، اما ما فکر می کنیم این روش می تواند یک اندازه گیري حساس 
  .تر به تغییر و یک خط  سیر مفید و پر ثمر براي بررسی و پرس و جو باشد 

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  


