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 مالک های فنی آزمون استاندارد

 (يا اعتبار داشتن روايی ) مربوط بودن    -1

 (پايايی يا ثباتداشتن ) دقيق بودن  -2
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(اعتبار)روايی   

به این معنی است که آیا آزمون مورد نظر چیزی را که  •
مربوط )ما در نظر داریم، اندازه گیری می کند یا خیر؟ 

 (بودن
متر برای اندازه گیری  1600استفاده از آزمون دوی •

 آزمون است رواییاستقامت قلبی عروقی نشانگر 
متر برای اندازه گیری استقامت   100استفاده از دوی •

 آزمون استعدم روایی قلبی عروقی نشانگر 
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 انواع  روايی 

روايی  

   صوری

روايی   

 محتوی 

روايی   

 پيش بينی   

روايی  

 همزمان

روايی   

 سازه 
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 روايی  محتوی

رواييمحتويبهاينمطلباشارهميكندكهنمونه
سوالهايمورداستفادهدريكآزمونتاچهحد

معرفكلجامعهسوالهايممكناستكهميتواناز
 .محتويياموضوعموردنظرتهيهكرد

«روايي»چهآزمونازاينلحاظغنيترباشد،هر
.بيشتريدارد



محتواروايی    

  ویژگی محتوی با حد چه تا آزمون محتوی اینکه   
   .دارد مطابقت گیری اندازه مورد

  متخصصین نظر براساس بیشتر آزمون یک محتوی   
 .شود می تعیین رشته هر
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 روايی  پيش بينی   

برايكهاستآزمونهاييويژهپيشبينيروايي

ورزشي،تحصيلياموردرافرادموفقيتپيشبيني

.ميرودكاربهشغليياو





بينروايی پيش    

روایی پیش بین نشان می دهد که نتیجه یک    
آزمون تا چه حد می توتند موفقیت افراد را در  

زمینه ای که آزمون برای اندازه گیری آن ساخته  
 .شده، پیش بینی کند

برای تعیین روایی پیش بین یک آزمون، ضریب    
همبستگی نتایج آزمون با میزان موفقیت افراد  

 .در همان زمینه در آینده بررسی می شود



 همزمانروايی  

روایی همزمان میزان روایی یک آزمون را در    
که روایی آن قبال  مشابه مقایسه با آزمونهای 

 .مشخص شده، ارزیابی می کند
برای اینکار نتیجه اجرای آزمون با نتایج آزمونهای    

که در همان زمان وجود  ( مالک)مشابه دیگر 
 .دارد، مقایسه می شود



پیش  
 بین



 :پایایی          
 

منظور از پایایی میزان ثبات و پایداری نتایج آزمون      
 . است 
دارای پایایی است که نتایج آن در تکرارهای آزمونی 

 .  یکسان باشد ٬متفاوت 
تکرارهای مربوط به یک آزمون که در فاصله اگر 

زمانی کوتاه انجام می شوند، نتایج یکسانی نداشته 
 .باشند، آن آزمون از پایایی برخوردار نیست



(ثبات)پايايی   

درجه ثبات نمره ها یا رکوردهایی است که با تکرار مجدد •
 .آزمون با افراد واحد به دست می آید

بعضی از آزمون ها در تکرارهای متعدد بر روی افراد، نتایج •
 چرا؟. متفاوتی را نشان می دهند

حواس پرتی، سهل انگاری در پریدن، محیط آزمایش، یادگیری •
 (مربوط به فرد آزمون دهنده)... روش پریدن، انگیزه، و 

عدم دقت مربی در ثبت رکورد، ناقص بودن وسیله اندازه •
 (مربوط به آزمون گیرنده یا مربی)... گیری، و 
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 عوامل مربوط به شاگردان در حین آزمون : خطای منظم•
عوامل مربوط به مربی و وسایل اندازه : خطای اندازه گیری•

 گیری
(  ثبات)در هنگام اجرای آزمون، این دو نوع خطا مبنای پایایی •

 .یک آزمون را تشکیل می دهند
 4*  9پایایی آزمون دوی  –پایایی آزمون کشش بارفیکس •

 رفت و برگشت
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 عوامل موثر در پايايی

طول مدت  

 آزمون

وضعیت 

روانی و  

جسمانی 

 آزمودنی ها

نحوه اجرای  

 آزمون

محیط 

اجرای  

 آزمون
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 کاهش پایایی =طوالنی تر شدن مدت اجرای آزمون •
 :وضعیت روانی و جسمی با اثرات مثبت و منفی•

 افزایش پایایی  = داشتن انگیزه باال –
 کاهش پایایی= احساس خستگی –

  =سطح مهارت و آشنایی آزمودنی ها با نحوه اجرای آزمون •
 افزایش پایایی

 افزایش پایایی =اجرای آزمون با دستورالعمل •

 ترتیب اجرای آزمون•
 کاهش پایایی= متر  540آزمون پرش جفت بعد از اجرای دوی –
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محیط آزمون باید تا حد ممکن از عواملی که  •
 .موجب حوس پرتی می شود، آزاد باشد

عدم تمرکز آزمودنی به دلیل نور و صدای زیاد،  •
... =  درجه حرارت نامساعد، سرمای بیش از حد و 

 کاهش پایایی
 افزایش پایایی= کنترل عوامل مداخله گر •
کاهش = عوامل مربوط به خطای اندازه گیری •

 پایایی
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استفاده  از ضريب  همبستگی  در 
 ها  آزمون پايايی تعيين  

شرايطيدروكوتاهزمانيفاصلهيكدرراآزمونياگر
دادههايدهيمانجاميكبارازبيشيكسانتقريباً
آنباشند،همبهنزديك،تستاجرايبارچندازحاصل
.استپاياييدارايآزمونياتست
كهداردوجودروشچندينآزمونهاپاياييتعيينبراي

:ازعبارتند
فرمهايروش،بازآزماييروشمصحح،پاياييروش

روشوآزمونكردننيمهدوروشهمارز،ياموازي
.سونريچاردكودر
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 مصحح روش  پايايی   

كه(انشايي)تشريحيهايآزمونپاياييتعيينبراي
برگههايمصححّانقضاوتتأثيرتحتآنهانمرات
آزمون كهمصححچنديادوازبايدميگيرد،قرار
استفادهميكنندتصحيحراامتحانيبرگههايمستقالً

.كرد
اعتبارشاخصمصححانايننمراتبينهمبستگي
آزمونهايدروميآيدحساببهمصححانقضاوت
برايقاضيياوداورنفرچندازميشودنيزعملي
.نموداستفادهگذاريامتيازوركوردهاثبت
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 روش  بازآزمايی 

بازآزماييآزمونيكاعتبارتعيينروشسادهترين
.است

قرارشوندگانآزموناختياردرنوبتدوراآزمون
.ميكنندمقايسههمباراحاصلنمراتوميدهند

اجرايباردوازحاصلنمراتبينهمبستگيضريب
.استآزموناعتبارضريب،آزمون
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 روش  فرمهای  هم ارز


استممكندارد،وجودمشكالتيبازآزماييروشدر

اجرايازناشيكهآموزشدومبخشاجرايدر
ياوبگذارددادههادركاذبتأثيراستاولبخش

احساسوشوندزدهدلافراددوماجرايدر
.بگذارندتأثيردادههادرلذاونمودهخستگي
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وميرودكاربهفوقمشكالترفعبرايهمارزفرمهايروش

(موضوع)مطلبيكبرايمعادلآزموندوروشايندر

يكبهكوتاهيزمانيفاصلهدرراآنهاوميكنندتهيه

.ميدهندشوندگانآزمونازواحدگروه

آناعتبارضريب،آزموندوايننمراتبينهمبستگيضريب

.ميآيدحساببهآزمونها
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ميشوددادهشوندگانآزمونازگروهيكبهباريكواحدآزمونيك

.ميكنندتقسيممساوينيمهدوبهراآناجراءازپسو

رافردسؤالهايهمةكهاستاينآزمونكردننيمهدوراهبهترين

.بدانيمديگريآزموننيزرازوجسؤالهايوآزمونيك



 كردن  آزمون دونيمه  روش   
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ضريبآزمونكردننيمهدونمراتازحاصلهمبستگيضريب

محاسبهبرايوبودخواهدآزموننيمههايازيكهراعتبار

دررانيمههابينهمبستگيضريب،آزمونكلاعتبارضريب

قرارداردشهرتبراونـاسپيرمنفرمولبهكهزيرفرمول

 .ميدهند

tt =r   ضريب  اعتبار آزمون 

 A,B  =r   ضريب  همبستگي  بين  نيمه هاي  آزمون  
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.ميشوداجراباريكتنهاآزمون

ميشودبررسيآزمونكلدرونيهمساني

ميشوندتحليلآزمونسؤاالتهمه

KR21وKR20فرمولدو

روش  كودر ـ ريچارد سون    


