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مفهوم دقت در اندازه گیری            

 
oنيست خطا از خالي اندازه گيري هيچ كلي اصل يك عنوان به. 

oميزان چه شده سنجيده مقدار اينكه يعني اندازه گيري در دقت كالم يك در 

 .است نزديك واقعيت به 

 

 .مي آيد در كمي صورت به پايايي و روايي شاخص دو توسط گيري انداره در دقت•



روایی                      

 

آيا ابزار مورد نظر همان چيزي را مي سنجد و اندازه گيري مي كند •

 .كه ما قصد اندازه گيري آن را داريم



پایایی                      
 

 

 

 .آن اشاره دارد دقتپايايي يك وسيله اندازه گيري به •

يك آزمون در صورتي داراي پايايي است كه آن را در يك فاصله زماني •

كوتاه چندين بار به گروه واحدي از افراد بدهيم، نمرات حاصل از اين 

 .چندين بار نزديك به هم باشند



 
 

• Content Validity 

• Face Validity 

• Criterion-related Validity 

o Predictive V. 

o Concurrent V. (Convergent V., Discriminate V.) 

• Construct Validity 



 

 

 

 هدف•
 هدف اندازه گيري در آن ظاهري شكل و ابزار محتوي ارزيابي

 سوال•
 مي سنجد؟ را محقق نظر مود مفهوم شده تهيه ابزار آيا
   ديگري مفاهيم موردنظر مفهوم بر عالوه شده تهيه ابزار آيا
 مي سنجد؟ نيز را

 مي كند؟ كفايت مفهوم سنجش براي شده تهيه ابزار آيا
 

 ارزيابي نحوه•
   كيفي
 كمي

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 روش كيفي ارزيابي روايي محتوي•

 
 :سه مرحله اساسي بررسي كيفي محتوي ابزار توسط پانل

 :فيدبك پانل بر اساس معيارهاي. 1
 Grammar-رعايت دستور زبان

 Wording-استفاده از كلمات مناسب
 Important-اهميت آيتم ها

 Item allocation-قرارگيري مناسب آيتم ها
 Time-زمان تكميل ابزار

 Scaling-امتيازدهي مناسب

 اصالح پژوهشگر. 2
 تاييد اعضاي پانل.3



 

 

 

 
 

 

 

 :  روش كمي ارزيابي روايي محتوي•
 محاسبه شاخص ها

 
 :تعيين نسبت روايي محتوي•

Content Validity Ratio (CVR) 

 

 :تعيين شاخص روايي محتوي•

Content Validity Index (CVI) 

 



 

 

 

 
 

 

 

 محاسبه شاخص ها: روش كمي •

 (CVR)تعيين نسبت روايي محتوي•

 
oاين شاخص توسط الوشه طراحي شد. 
o هر آیتم را بر اساس طیفی  ضرورتنخست پانل

 :سه قسمتی ارزیابی می کند

 « Eضروری است، »
 «UbnE مفید است ولی ضروری نیست، »
 «Nnضروری نیست، » 



 

 

 

 
 

 

 

 محاسبه شاخص ها: روش كمي •

 (CVR) تعيين نسبت روايي محتوي•

 

oسپس نسبت محاسبه می شود: 

 

 

 

 

                             



 

 

 

 
 

 

 

 محاسبه شاخص ها: روش كمي •

 (CVR)تعيين نسبت روايي محتوي •
 

 

 

 

                             

 

o مقدار محاسبه شده با مقدار متناظر جدول مقایسه

 :می شود

o اگر آيتمتأیید روایی محتوی : 

 مقدار جدول <مقدار محاسبه      

 

                             



 

 

 

 
 

 

 

 محاسبه شاخص ها: روش كمي •

 (CVR)تعيين نسبت روايي محتوي •
 

 

 

 

                             

 حداقل مقدار روایی تعداد افراد پانل حداقل مقدار روایی تعداد افراد پانل

5 0.99 13 0.54 

6 0.99 14 0.51 

7 0.99 15 0.49 

8 0.85 20 0.42 

9 0.78 25 0.37 

10 0.62 30 0.33 

11 0.59 35 0.31 

12 0.56 40 0.29 



 

 

 

 
 

 

 

 محاسبه شاخص ها: روش كمي •

 (CVI) تعيين شاخص روايي محتوي•
 
o نشان دهنده جامعيت قضاوت هاي مربوط به روايي يا

 .  قابليت اجراي مدل، آزمون يا ابزار است

 
oجهت بررسي شاخص روايي محتوا  از روش 
 .استفاده مي شود( Waltz & Bausell)والتز و باسل  
o سادگيپانل هر آيتم را بر اساس سه معيار ، 

 در طيف ليكرت   وضوح، مرتبط بودن/اختصاصي

 :  چهار قسمتي ارزيابي مي كند

 

 

                             



 

 

 

 
 

 

 

 محاسبه شاخص ها: روش كمي •

 (CVI)تعيين شاخص روايي محتوي•

 
o ًمثال 

 :براي معيار مرتبط بودن

 کامال مرتبط. 4مرتبط   . 3تا حدودی مرتبط   . 2غیرمرتبط  . 1

 :براي معيار ساده بودن

 کامال ساده. 4ساده    . 3تا حدودی ساده     .  2غیرساده   . 1

 :براي معيار واضح بودن

 کامال واضح. 4واضح   . 3تا حدودی واضح     . 2غیرواضح  . 1

 

 

 

 

                             



 

 

 

 

 
 

 

 

 محاسبه شاخص ها: روش كمي •

 (CVI)تعيين شاخص روايي محتوي•

 
o بر ( 4و  3نمره )جمع امتيازات موافق در هر آيتم 

 .تعداد كل خبرگان تقسيم مي شود

 

 

                             

CVI= 

 داده اند 4و  3تعداد متخصصيني كه به آيتم نمره 

 تعداد كل متخصصين



 

 

 

 

 محاسبه شاخص ها: روش كمي •

 :تعيين شاخص روايي محتوي•
Content Validity Index (CVI) 

 

o آيتم ها با نمره CVI > 0.79(0.8) پذيرفته مي شوند. 

oCVI   براي همه آيتم ها محاسبه مي شود و ميانگين آنها به

 .مقياس تعيين مي شود  CVIعنوان

oتأييد روايي محتوي مقياس اگر: 

  CVI > 0.79 

 

 

                             



 

 

 

 
 

 

 

 

 هدف •
 هدف اندازه گيري در ابزار ظاهري شكل ارزيابي فقط

 
 سوال •

آيا طراحي ظاهر ابزار براي آزمودني ها و مشاهده گران 
 مناسب است يا خير؟( عوامل اجرايي)

 
 ارزيابي نحوه •

   كيفي
 كمي

 

                             



 

 

 

 

 روش كيفي ارزيابي روايي صوري•

 
 :سه مرحله اساسي بررسي كيفي ظاهر ابزار توسط خبرگان

 
 :فيدبك خبرگان به لحاظ. 1

 Difficulty-سطح دشواري

 Irrevalancy-ميزان عدم تناسب

 Ambiguous-ابهام

 

 اصالح پژوهشگر. 2

 
 تاييد خبرگان.3



 

 

 

 

 روش كمي ارزيابي روايي صوري•

 

oروش تأثير آيتم :Item Impact Method 

 

oكاهش و حذف آيتم هاي نامناسب و تعيين اهميت : هدف

 هر آيتم

 

oتعيين امتياز ميزان اثر: نحوه كار: 

Impact score = Frequency (%) x Importance 



 

 

 

 

 روش كمي ارزيابي روايي صوري•

 

oمثال 
 :قسمتي 5اگر امتيازها در پرسشنامه اي با مقياس پاسخ ليكرت 

 متوسط. 3ضعیف     . 2خیلی ضعیف    . 1

 خیلی قوی. 5قوی       . 4 

oتعيين امتياز اثر هر آيتم 

oتصميم گيري 

باشد آیتم برای تحلیل های بعدی مناسب بوده و حفظ  1/5 <اگر امتیاز اثر 

 .می شود



 

 

 هدف•

 حاصل نمرات بين ارتباط /همبستگي ميزان تعيين 

 نمرات با (آزمون) اندازه گيري ابزار يك از

 (مالک آزمون) ديگر ابزار از حاصل

 

 

 

 



 

 

 روايي پيش بين•

 و بيافتد اتفاق اينده در باشد قرار مالک متغير اگر

 ابزار از حاصل نتايج ارتباط بررسي به محقق

 از مالک روايي بپردازد، مالک متغير و خود

 .است ناهمزمان يا بين پيش نوع

 روايي همزمان•

 ابزار با محقق كه زماني همان در مالک متغير اگر

 محقق و باشد آماده مي پردازد، تحقيق به خود

 سپري را زيادي زمان مدت آنكه بدون بتواند

 ابزار از حاصل نتايج ارتباط سنجش به كند

 همزمان نوع از مالک روايي بپردازد، خود

 .بود خواهد

 



 

 

 هدف• 
 نمودن مشخص و متغيرها دروني ارتباط بررسي

 ارتباط بيشترين داراي كه متغيرهايي

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (Factor analysis)عاملي تحليل 

 

 هدف•
o مطالعهساده كردن توصيف داده ها از طريق تقليل تعداد متغيرها يا ابعاد مورد 

oتشخيص عامل هاي مشاهده ناپذير بر پايه مجموعه اي از متغيرهاي مشاهده پذير 

 

 

 تعيين روايي سازه 



 

 

 :تحليل عاملي اكتشافي• 

   (EFA)Exploratory Factor Analysis 

 

 :تحليل عاملي تاييدي•

(CFA) Confirmatory Factor Analysis   



 

 

 

 كافي شواهد پژوهشگر كه مي رود كار به وقتي•

 درباره فرضيه تشكيل براي تجربي پيش و قبلي

 .باشد نداشته داده ها بنايي زير عامل هاي تعداد

 

 روش يك عنوان به بيشتر اكتشافي تحليل•

 تئوري آزمون روش يك نه و تئوري تدوين

 .مي شود گرفته درنظر



 

 

 

 روش•

 :اصلي مولفه هاي

 (PCA)  Principle Component Analysis   



 
 

 :نکته مهم در مورد تحليل عاملي اکتشافي•

 

 پرداختن به نمونه گيري 

 و Kaiser-Meyer-Olkin    (KMO)ماير الكين  كيسر

 و   Bartlett test(BT)آزمون كرويت بارتلت 

(  Egenvalue)همچنين مقدار عددي نقطه عطف يا ارزش ويژه

 .است كه معموال   برابر  با  يك در نظر گرفته مي شود

 



 

 

   

 سازه روايي از موردنظر، پرسشنامه يا ابزار زمانيكه•

 كارهاي تاييد جهت و باشد  برخوردار  مناسبي

 جديد فاكتورهاي استخراج امكان بنابراين و قبلي

 .ندارد وجود عاملي تحليل نوع اين در

 

 



 
 نرم افزارها• 

o LISREL 

oAMOS 

oEQS 

oMplus 

oSmart PLS 

 



 
 

حجم نمونه الزم جهت انجام تحلیل عاملی   در خصوص•
 :متفاوتی وجود دارد تناقضات

 

 

 

oTabachnick & Fidell  را نمونه 300 حداقل 

 .مي داند ضروري عاملي تحليل انجام براي

oجمله از ديگر منابع برخي Comrey و Lee 

 200 ضعيف، را 100 كه داده اند انجام طبقه بندي

 خوب خيلي را 500 خوب، را 300 خوب، نسبتاً را

 .كرده اند معرفي عالي را بيشتر و 1000 و



پایایی                      

 
 (آزمون) ابزار يك اعتماد قابليت يا دقت به اشاره•

 كوتاه زماني فاصله يك در را آن اگر كه است پايايي داراي صورتي در آزمون يك•

 نزديك اجرا بار چندين اين از حاصل نمرات بدهيم، افراد از واحدي گروه به بار چندين

 .باشند هم به

 .است متغير يك تا صفر از پايايي دامنه•

  



 • Stability (Consistency) 

• Internal Consistency 

• Equivalence 

o (زمانيثبات )پايداري 

oهمساني دروني 

oتعادل يا هم ارزي 

 



 
 

• Stability or Consistency or Stability 
o Test-retest 

• Internal consistency or Homogeneity 

o Cronbach's alpha 

o Split half 

• Equivalence 

o Parallel form 



 

 

 

 گروه يك روي دوبار واحدي آزمون روش اين در•

 نمرات بين همبستگي ضريب و مي شود اجرا

 .مي شود محاسبه آزمون اجراي دوبار از حاصل

    



 

 

 

 
 

 

 

  :ثبات سنجش برای روش قبول ترين قابل

 خوشه ای درون همبستگي شاخص

Interclass Correlation Coefficient (ICC) 

oثبات مطلوب ابزار اگر  : 

0.8< ICC 

 

 



 

 
 

 

 
روش همساني به جاي ثبات نتايج آزمون بر  •

يكنواختي و هماهنگي ماده ها يا اجزاي  

 .تشكيل دهنده ي يك آزمون تاكيد دارد



 

 

 
 

 

 

oمي شود، اجرا يكبار فقط آزمون كه اين دليل به روش اين در 

 به تمرين و حافظه قبيل از بازآزمايي زماني فاصله اثرات

 .مي رسد حداقل



 

 

 
 

 

 

 :اگر با حذف سوال ميزان آلفا کاهش يابد•

 سوال مزبور سهم مثبتي در پايايي آزمون داشته 

 :اگر با حذف سوال ميزان آلفا افزايش يابد•

سوال داراي همساني كمتري با سواالت ديگر بوده و 

 .در پايايي سهمي ندارد

 :تاييد پايايي•

 مقدار ضريب آلفای کرونباخ >  0.7 

 



 

 

 
 

 

 

در اين روش آزمون يك بار روي گروهي اجرا و سپس •

 .آزمون به دو نيمه تقسيم مي شود

  



 

 

 

 

 :آزمونکردن دو نيمه روش بهترين •

 گروه در زوج سواالت و گروه يك در فرد سواالت 

  نمره دو آزمودني هر براي پس .شوند داده قرار ديگر

 سواالت براي نمره يك و زوج سواالت براي نمره يك)

 .مي آيد بدست (فرد

 نيمه دو نمرات از حاصل همبستگي ضريب سپس

 براي پيشنهادي فرمول كه شد خواهد محاسبه آزمون

  آزمون، نيمه دو نمرات همبستگي ضريب محاسبه

 .است براون-اسپيرمن فرمول

 



 

 

 کاربرد•

براي آزمون هايي كه سواالت آنها با هم همگن 

نيستند يا سوال هاي آن از گروه هاي 

مختلف تشكيل شده اند و يا نمره گذاري 

 .سواالت با هم يكسان نيست

 

 

o يك و صفر صورت به سواالت كه مي رود كار به زماني ريچاردسون-كودر روش 

 .مي شود گذاري نمره



 از حاصل نتايج آن طي كه است وضعيتي بر ناظر•

 نظر مورد متغير سنجش براي محقق كه ابزاري

 ابزار از حاصل نتايج با است نموده تهيه خود

 و شده تهيه متغير همان سنجش براي كه ديگر

 شباهت است شده اثبات آن پايايي و روايي قبال

 .باشد داشته



 

 هم يا موازي فرم دو آزمون يك از روش اين در•

   .مي كنند تهيه ارز

 

   مي كنند اجرا واحد گروه يك روي كوتاهي زماني فاصله ي با يا همزمان آزمون فرم دو•

 .مي كنند محاسبه را آزمون فرم دو از حاصل نمرات بين همبستگي ضريب و



 
 

oكيفيت سوالهاي آزمون 

o ترتيب قرار گرفتن سؤالهاي آزمون  

oسئوالهاي آزمون درجه دشواري 

o طول يك آزمون يا تعداد سؤال ها  

oاجراي نامناسب آزمون  

o اشكاالت موجود در تصحيح پاسخ هاي آزمون شوندگان و نمره گذاري  

oتركيب آزمون شوندگان از لحاظ توانايي مورد اندازه گيري  

o ويژگيهاي رواني آزمون شوندگان  

 

بيروني مؤثر بر روايي آزمون    



 

 

o  با افزودن بر تعداد سؤاالت يك آزمون، پايايي آن نيز افزايش مي يابد. 

oبا متجانس تر و همگون تر كردن سؤاالت يك آزمون، پايايي آن بيشتر مي شود. 

o با افزودن تعدادي سؤال با ضريب تميز زياد به يك آزمون، پايايي آن باال مي رود. 

o با افزودن تعدادي سؤال داراي ضريب دشواري متوسط به يك آزمون، پايايي آن افزايش مي يابد. 

o  اگر يك آزمون را در مورد گروهي از افراد كه ازنظر توانايي مورد سنجش تجانس كمتري با يكديگر دارند

 .اجرا كنيم، آزمون پايايي بيشتري نشان خواهد داد

o  آزمون هاي سرعت معموال از آزمون هايي كه سرعت عملكرد در آنها عامل مهمي به حساب نمي آيد

 .ضريب پايايي بيشتري را نشان مي دهند( آزمون هاي قدرت)



 

 .براي  پايايي است روايي  •

.پس هرچه معتبرتر باشد پايا نيز است  

 .براي روايي استپايايي  •

.پس يك اندازه پايا ممكن است معتبر نباشد  
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