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وزارت علوم،  زبان انگليسي پايايي آزمونارزيابي روايي و 
 تحقيقات و فناوري

(MSRT) 
  1رضامراد صحرايي
  2هانيه ممقاني

  چكيده
آزمـون  . برخوردارنـد  اي يـژه واز اهميـت   يساز آزمونروايي و پايايي از جمله مسائلي هستند كه در  :زمينه

ان انگليسي است بمهارت ز يها آزموناز جمله ) MSRT(زبان انگليسي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
 تقريباًكه براي اعزام دانشجو به خارج از كشور توسط معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

هـدف از انجـام ايـن پـژوهش كـه از نـوع همبسـتگي و         :هدف. شود يمهر دو ماه يك بار در ايران برگزار 
بـراي ارزيـابي   : روش .پرداخته شـود  MSRTارزيابي روايي و پايايي آزمونِ به تجربي است اين است كه 

و بـراي ارزيـابي پايـايي درونـي نيـز از روش آلفـاي       ) همسـاني درونـي  ( يا سازهاز روايي  آزمونروايي اين 
كه  سؤاالتي: ها يافته. انجام شد) اس يپ اس( افزار نرمكرونباخ استفاده گرديد و تمام اين محاسبات از طريق 

اينكه و چگونه است،  MSRTدر اين پژوهش مطرح شدند به اين صورت بودند كه روايي و پايايي آزمون 
 قرار گيرد؟ نتـايج  آموزان زبانزبانيِ  هاي ييتوانامبناي مناسبي براي ارزيابي  تواند يم تافلآزمونِ مهارت  آيا

و پايايي مناسبي اسـت امـا در سـطح     در سطح كلي داراي روايي MSRTآزمونِ . 1: اين پژوهش نشان داد
 –شـنيداري   يهـا  بخـش بـه عبـارت ديگـر، ضـريب همبسـتگي بـين       . جزئي از روايي الزم برخوردار نيسـت 

، آزمـونِ  تافـل آزمون مهـارت  .2. خواندني است –خواندني كمتر از بخش ساختاري  -ساختاري و شنيداري
بخش صحبت كردن اسـت و همچنـين    فاقدچون  نيست آموزان زبانزبانيِ  هاي ييتوانابراي سنجش  بيمناس

  .دو بخش دستور و واژگان را جداگانه مورد سنجش قرار داده است

    .، آزمونِ مهارتMSRTروايي، پايايي،  :يكليدگان واژ
                                                                                                                   

  :mSahraeeReza@gmail.coEmail  عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبائي. 1
 زبانان كارشناس ارشد آموزش زبان فارسي به غيرفارسي. 2
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مقدمه

آزمون مهارت
1

تعیـین میـزان توانـایی     اسـت کـه بـه منظـور     ییهـا آزمـون در زبان از جملـه   

چنین آزمونی با نگرشـی بـه گذشـته و بـا هـدف سـنجش       . رودیمکار  بهآزمودنی در زبان 

و تـوجهی بـه شـیوة     شـود یمـ آنچه که تا زمان برگزاري آزمون فرا گرفته شده است، اجـرا  

ــوز زبــان از جملــه  MSRTآزمــون ). 15، ص1375جعفرپــور، (آزمــودنی نــدارد   يآم

زبان است که بـراي اعـزام دانشـجو بـه خـارج از کشـور توسـط وزارت         مهارتی يهاآزمون

اهمیـت ایـن   . شـود یمـ هر دو ماه یک بار در ایران برگـزار   تقریباًعلوم، تحقیقات و فناوري 

آزمــون بــراي کســانی اســت کــه نمــرة قابــل قبــولی در آزمــون زبــان خــارجی ماننــد تافــل  

)TOEFL ( ادامـۀ تحصـیل  خارج از کشور اخل یا در ددر مقطع دکترا دارند ندارند و قصد 

در واقع همان آزمون وزارت فرهنگ و آموزش عالیMSRTآزمون. دهند
2
 MCHEیا 

از  MCHEاسـت کـه   دلیـل ایـن امـر ایـن     . تغییر نام یافتـه اسـت   MSRTاست که اخیرا به 

ایـن   هاسـت  سـال این در حالی است که  ،وزارت فرهنگ و آموزش عالی گرفته شده عنوان

  .شودیموزارتخانه تحت عنوان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري خوانده 

  :از سه قسمت تشکیل شده است شود یمکه توسط وزارت علوم برگزار  این آزمون

درك شنیداري.1
3

سؤاالت این بخش شامل تعدادي . سؤال است30امل این بخش ش: 

 15سؤال در مدت  30باید در این بخش به  هایآزمودن. مکالمۀ کوتاه و سه سخنرانی است

  .دقیقه پاسخ دهند

ساختار و عبارات نوشتاري .2
4

 15سؤال تشکیل شده است که  30این بخش نیز از : 

مدت . باشدیمعبارات نوشتاري  سؤال دیگر مربوط به 15و  ساختارمورد آن مربوط به 

  .دقیقه است 30پاسخگویی به این بخش نیز 

خوانداري درك مطلب.3
5

 4سؤال تشکیل شده که معموالً شامل  40این بخش از : 

                                                                                                                  
1. proficiency test
2. ministry of Culture and Higher Education (MCHE)
3. listening comprehension
4. structure and written expression
5. reading comprehension



3         ارزیابی روایی و پایایی آزمون وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

نیز در قالب همین بخش صورت  هایآزمودنارزیابی دانش واژگانی . متن جداگانه است

  .باشدیمقهدقی 45مدت پاسخگویی به سؤاالت درك مطلب . ردیگیم

نفر شرکت کننده دارد و  10000ندارد و ساالنه بیش از  یمنفنمره MSRTآزمون 

مورد قبول  یردولتیغدولتی و  يهادانشگاهنمرة این آزمون براي دانشجویان دکتري کلیه 

به باال است که البته در مواردي بسته به دانشگاه مورد نظر  50نمره قبولی در آزمون . است

.کندیمتغییر  75تا  45و از  متغیر است

که رواییاز آنجایی
1

و پایایی 
2

اساسی آن به شمار  يهاویژگیهر آزمون از جمله  

و هر آزمون استانداردي بایستی از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار باشد، بنابراین  روند یم

  . صورت گرفته است MSRTارزیابی روایی و پایایی آزمون  پژوهش به منظور 

  :به صورت زیر است شوند یمکه در این پژوهش مطرح  ییها سؤال

  چگونه است؟ MSRTروایی و پایایی آزمون . 1

مبنـاي   تواند یم) IELTS(و آیلتس ) TOEFL(کدامیک از دو آزمونِ مهارت تافل . 2

  قرار گیرد؟ آموزان زبانزبانی  هاي ییتوانامناسبی براي سنجش 

  :از این پژوهش عبارتند هاي یهفرض

در سطح کلی داراي روایی و پایایی است اما در سطح تحلیل جزئی  MSRTآزمون . 1

  .از روایی الزم برخوردار نیست) بخش بخش(

زبـانی   هـاي  ییتوانـا بـراي سـنجش    مناسـبی مبناي ) TOEFL(آزمون مهارت آیلتس  .2

.نیستآموزان زبان

  پیشینۀ مطالعات

مـورد بررسـی قـرار    وایی و پایـایی آزمـون مهـارت    در این بخش پیشینه مطالعات در زمینۀ ر

.گیردمی

  

                                                                                                                  
1. validity
2. reliability
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مهارت زبـان انگلیسـی    يهاآزمونانجام شده در زمینۀ روایی و پایایی  يهاپژوهش

  در ایران

ــالمی   ــیخ االس ــالهدر ) 1999/1378(ش ــوان  يا رس ــا عن ــون ورودي  « ب ــی آزم ــی روای بررس

تحصیالت تکمیلی در ایران
1

کارشناسـی ارشـد    يها دورهرودي به ارزیابی روایی آزمون و» 

آمـده از آزمـون    دسـت  بـه براي دستیابی به این منظور، وي به مقایسه نمـرات  . پرداخته است

بـا   77و  76سالهاي ) کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل يها دوره(ورودي تحصیالت تکمیلی 

ت ایـن دو  وي به دنبال این مطلـب اسـت کـه نمـرا    . پردازد یمنمرات آزمون استاندارد تافل 

نتایجی که از این پـژوهش بدسـت آمـده، بیـانگر     .آزمون تا چه اندازه با هم همبستگی دارند

این است که بین آزمون تافل و سـه بخـش آزمـون ورودي تحصـیالت تکمیلـی همبسـتگی       

وجود دارد، همچنین قسمت دستور آزمون ورودي تحصیالت تکمیلـی ضـریب همبسـتگی    

اما دو قسمت دیگر آزمون یعنی واژگان و درك مطلـب،  . ردباالیی با قسمت دستور تافل دا

  .ضریب همبستگی پایینی با دو قسمت واژگان و درك مطلب تافل دارند

و آزمـون   cاعتبار آزمـون   يا مقابلهیبررس«با عنوان  يا رسالهدر ) 2007/1386(سعیدي 

cloze  سنجش دانش زبان انگلیسی يهاآزمونبه عنوان
2

اعتبارآزمون  اي یسهمقابه بررسی » 

c  وآزمونclozeزبـان هسـتند کـه سـعی در      يهـا آزموناین دوآزمون از جمله . پردازد یم

بـه عنـوان    cدر واقـع آزمـون   . زبـانی بـه طـور همزمـان دارنـد      يهـا  مهـارت سنجش تمـامی  

وي همچنـین در  . توسط طراحـان آن پیشـنهاد شـد    clozeبراي آزمون  تر مناسبجایگزینی 

بستگی میان عملکرد زبان آموزان در این دو نـوع آزمـون بـا آزمـون تافـل      این تحقیق به هم

بـه   clozeو آزمون  cي بر اعتبار آزمون تأییددر این تحقیق،  آمده دستنتایج به . پردازد یم

در سـطح بـاالتر از    آمـوزان  زبـان عنوان ابزارهاي آزمونی مفید جهت سنجش دانـش زبـانی   

يهـا آزمـون این تحقیق، همبستگی باالي  هاي یافتهر میان نکتۀ قابل توجه د. باشد یممتوسط 

                                                                                                                  
1. On the Validity of the TEFL MA. Entrance Examination Proficiency Tests in Iran
2. A Comparative Study on the Validity of C-test and Cloze Procedure as Integrative 
Tests of General English Proficiency. 
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c  وcloze  باشد یمو قسمت ساختار زبان آزمون تافل.  

آزمـون جدیـد    بـین  یشپـ بررسـی روایـی   «با عنـوان   يا رسالهدر ) 2003/1381(پیشقدم  

کنکور زبان انگلیسی
1

که برنامـه چهـار   به بررسی این موضوع پرداخته است که از آنجایی» 

کشـور   يهـا دانشگاهزبان انگلیسی در گرایشهاي مختلف دبیري، ادبیات و مترجمی در  لهسا

تصـمیم بـه تغییـر آزمـون      1381موفق نبوده است، مسئوالن سازمان سنجش کشور در سـال  

زبـان   "جدیـدي را بـا عنـوان     یرآزمـون زکنکور سراسري در رشتۀ زبان انگلیسی کردنـد و  

ن انگلیسـی افزودنـد و ایـن تحقیـق بـه بررسـی روایـی        زبـا  يها سؤالبه مجموعۀ  "تخصصی

نتـایج ایـن پـژوهش کـه بـا دو گـروه از       . پـردازد  یمـ آزمون جدید زبـان انگلیسـی    بین یشپ

دانشجویان روزانه و شبانه انجام شد، نشان داد که دانشجویان روزانه هم در نمـرات کنکـور   

رده بودنـد کـه ایـن خـود دلیلـی      و هم در نمرات پایان ترم از دانشجویان شبانه بهتر عمل کـ 

باالیی برخـوردار اسـت    بینی یشپاست بر این ادعا که آزمون جدید زبان انگلیسی از قدرت 

جدیـد زبـان تخصصـی بـه      یرآزمـونِ زتنهـا   هـا آزمـون و نتیجۀ دیگر این بود که از میان زیر 

یـنش  زبـان عمـومی، ب   يهـا آزمـون یرزمعرفـی گردیـد و    کننـده  بینـی  یشپـ ترین يقوعنوان 

  .اسالمی، فارسی و عربی هیچ یک رابطۀ معناداري با نمرات پایان ترم اول نداشتند

بررسی روایـی پیشـگوي قسـمت زبـان     «با عنوان  يا رسالهدر ) 2005/1384(قاسمی ورزنه 

عمومی آزمون ورودي کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی
2

به بررسـی روایـی پیشـگوي    » 

ر ورودي کارشناسـی ارشـد مجموعـۀ زبـان انگلیسـی کـه د      يهـا آزمـون قسمت زبان عمومی 

نفـر از دانشـجویان    67به ایـن منظـور تعـداد    . ، پرداخته استبرگزار شد 1382و  1381سالهاي 

 يهـا دانشـگاه مترجمی و ادبیات انگلیسی کـه در  - مقطع کارشناسی ارشد در سه رشتۀ آموزش

آزمـونِ معیـار   . انتخـاب شـدند   کردنـد  یمـ ی، تربیت مدرس و اصفهان تحصـیل  ئعالمه طباطبا

بود که به طـور فراگیـري در سراسـر جهـان بـه       IELTSانتخاب شده براي این منظور، آزمون 

                                                                                                                  
1. The Predictive Validity of the New Version of the State Universities Entrance 
Examination Admitting Candidates to English Major. 
2. On the predictive Validity of the Proficiency Section of the M. A. Entrance 
Examination in English Language Major. 
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نتایج این پژوهش نشـان داد کـه اوالً   . شود یمعنوان یک آزمون مهارت زبان انگلیسی استفاده 

ــان انگلیســی    و قســمت زبــان عمــومی آزمــون ورودي مقطــع کارشناســی ارشــد مجموعــه زب

دوم اینکه قسمت مصـاحبۀ آزمـون   . آن داراي روایی پیشگوي مناسبی هستند هاي یرمجموعهز

، پیشـگویی  گرفـت  یمـ و قبـل از آن مـورد اسـتفاده قـرار      1381يهـا  سالزبان عمومی که در 

  .مهارت زبان انگلیسی نیست يهاآزمونمناسبی از عملکرد آتی داوطلبان در 

  مبانی نظري 

  روایی

ی یک آزمون خوب رواییویژگ ینتر مهم
1
آزمونی، روایـی دارد کـه فقـط آنچـه را     . است 

بــه عبــارتی روایــی بــه معنــاي راســتگویی ابــزار . بســنجد و نــه چیــز دیگــر خــواهیم یمــکــه 

مفهوم روایی نسبی است زیرا روایی هر وسیله یا آزمون را باید در ارتبـاط  .است یريگ اندازه

داراي روایـی   توانـد  یمکه هر ابزاري  شود یمو گفته از این ر. با کاربرد ویژة آن تعیین کرد

لین و گرانالند). 84، ص 1375جعفرپور،(بسیار زیاد، متوسط یا ضعیف باشد 
2

، ص2000(

نتـایج   يهـا  اسـتفاده یک ارزشیابی از کفایت و مناسبت تفسیرها و «روایی را به صورت ) 73

کاپالن و ساکوزو. اند کردهتعریف » سنجش
3

 تـوان  یمروایی را «اند گفته) 132، ص2001(

نقـل از  (» به صورت توافق بین نمرة آزمون و کیفیتی که قرار است اندازه بگیرد تعریف کرد

ــی ). 414، ص1390ســیف،  ــهروای ــاگونی دارد يهــا جنب ، ) صــوري(روایــی ظــاهري: گون

ن کارکرد به منظور تعیین رابطه بی ها روشهمگی این .يا سازهیا مالکی،  يا سنجهمحتوایی، 

البتـه، وجـود   . قابل مشاهده در مورد توانایی یا مهارت مورد نظر است هاي یتواقعآزمون و 

هر چهار ویژگی مکمـل  . کند ینمبه تنهایی،روایی آزمون را تضمین  ها جنبهاز این  یک یچه

به عبارت دیگر، بر حسب نوع و هدف آزمون، یکی از این چهار جنبه، اولویت . یکدیگرند

جعفرپـور،  (پیشرفت، وجود روایی محتوایی الزامی است  يهاآزمونبراي نمونه در . دیاب یم

                                                                                                                  
1. validity
2. Linn &Gronlund
3. Kaplan &Saccuzzo
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  .در ادامه انواع روایی را بیشتر بحث خواهیم کرد). 84، ص1375

  روایی محتوایی

رفتاري يها هدفاز  ییها نمونهاینکه آزمون تا چه اندازه 
1
، گیـرد  یبرمـ مورد سنجش را در  

یعنـی محتـواي آزمـون تـا چـه انـدازه مطالـب مـورد         . شود یمبه روایی محتوایی آن مربوط 

بـراي تعیـین موجودیـت روایـی محتـوایی، بایـد محتـواي آزمـون         . را دربردارد یريگ اندازه

آزمـون خـوب بایـد    . بازبینی شود و میزان روایی آن با توجه به هدف آزمون مشخص شـود 

بـدیهی  . انـایی مـورد نظـر باشـد    کافی و مستقل در حوزة مهارت یا تو يها نمونهدربردارندة 

است که نخست باید حوزة مورد سنجش به شیوة منظمی مورد واکاوي قرار گرفته باشـد تـا   

را بر حسب اهمیت  ها حوزهآزمون، تمام جوانب مهم آن  يها مادهاطمینان به دست آید که 

  ).85، ص1375جعفرپور، (در بردارند یا نه 

روش آماري بـراي تعیـین    گونه یچهفت که در واقع براي محاسبۀ روایی محتوایی باید گ

در عوض براي تعیین روایی محتوایی یـک آزمـون از   . ضریب روایی محتوایی وجود ندارد

آزمـون تــا چـه میزانــی معـرِف محتــوا و     يهــا سـؤال قضـاوت متخصصـان در ایــن بـاره کــه    

بـه روایـی    مربـوط  يهـا  قضـاوت "بـا ایـن حـال،   . شـود  یمـ برنامه هستند استفاده  يها هدف

از سـطوح مختلـف روایـی برخوردارنـد و      هـا آزمـون محتوایی نه قطعی هستند و نـه نهـایی؛   

مرفـی و دیویـد شـوفر   ( "خود همیشه با هم توافق نظر ندارنـد  يها قضاوتمتخصصان در 
2

 ،

).416، ص1390نقل از سیف، ، 110، ص1994

  )صوري(روایی ظاهري

، مـدرس، نـاظران اجـراي    هـا  یآزمودنيها واکنشیا ها برداشتروایی صوري یا ظاهري به 

آزمون
3

بـدین معنـی   . شـود  یمـ مربوط  یشناس آزمون، مدیران برنامۀ آموزشی، و متخصصان 

اگـر شـکل ظـاهري و نـوع     . که تا چه اندازه آزمون مورد بحث، به نظر این افراد، بهینه است

                                                                                                                  
1. behavioral objectives
2. Murphy &Daivdshofer
3. proctors



91زمستان، سوم، سال 10گیري تربیتی شمارة فصلنامۀ اندازه  8

ممکن است در کـارکرد آنـان    بهینه نباشد، این برداشت ها یآزمودنآزمونی به نظر  يها ماده

، هاسـت  آنبـه حـق  منفی بگذارد و هدف آزمونگر از انجام آزمون که تعیـین توانـایی    تأثیر

) 154، ص2001(مـورفی و دیویـد شـوفر    ). 85، ص1375جعفرپور، (برآورده نخواهد شد 

از منطقی بودن که یک آزمون به نظـر کسـانی    يا درجهاصطالح روایی صوري به "اند گفته

  ).416، ص1390نقل از سیف، ( "شود یم، گفته رسد یمدهند یمه به آن جواب ک

گفت از آنجا که روایی صوري نـوع خاصـی از روایـی     توان یمدر تعیین روایی صوري 

، یعنی اسـتفاده از  رود یممحتوایی است، همان روشی که براي تعیین روایی محتوایی به کار 

  ).417، صهمان(یین روایی صوري قابل استفاده است نظر متخصصان، در اینجا نیز براي تع

  )مالکی(اي سنجهروایی 

میزان ارتباط بین نمرات حاصل از یک آزمون با نمـرات  ) مالکی(يا سنجهمنظور از روایی 

بنابراین هر زمان که از نمرات . دیگر است یريگ اندازهحاصل از یک آزمونِ دیگر یا وسیلۀ 

ملکرد افراد در آزمونی دیگر استفاده کنـیم بـا روایـی مالکـی     ع بینی یشپیک آزمون براي 

مـالك نـام دارد    شـود  یمـ بینـی  یشپـ آزمون دوم که عملکرد فـرد در آن  . سر و کار داریم

همزمان: بر دو نوع است يا سنجهروایی ). همانجا(
1
و پیشگو 

2
.  

 همزمـان، کـارکرد آزمـودنی در آزمـون بـا سـنجۀ دیگـري        يا سـنجه در بررسی روایی 

گروهـی از   يهـا  نمـره مثالً هنگامی که . همزمان برگزار شده است تقریباًکه  شود یممقایسه 

 اردهمان گروه در یـک آزمـون اسـتاند    يها نمرهرا با  يا ساختهدر آزمون معلم  ها یآزمودن

ساخته، همـان چیـزي   -، در پی آن هستیم که بدانیم به چه میزان آزمون معلمکنیم یممقایسه 

پیشگو،  يا سنجهاما در بررسی روایی . سنجد یماردکه آزمون استاند کند یمیريگ اندازهرا 

کـه بـا فاصـلۀ     شـود  یمـ کارکرد آزمودنی در آزمون مورد بررسی با نتایج آزمـونی مقایسـه   

  ).86، ص1375جعفرپور، . (شود یمزمانی برگزار شده و سنجه تلقی 

                                                                                                                  
1. concurrent
2. predictive
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  اي سازهروایی 

امـا  . هم نیستند یريگ اندازهمشاهده نیستند و بنابراین قابل  یا صفات، قابل ها ییتوانابرخی از 

را در ذهن داشته باشیم، ایـن   ها ییتوانااز آن صفات یا  ییها پنداشتتوانیم یمکه از آنجایی

در نظـر بگیـریم کـه پیـدایش و بـروز آن       هـایی  یـاتمرین و  هـا  یفتکلامکان وجود دارد که 

درسـت از آب   هـا  بینـی  یشپـ در صورتیکه ایـن  . کنند یبین یشپها یآزمودنرا در  ها پنداشت

البتـه الزم نیسـت کـه    . یا فرضیه مـورد نظـر، تحقـق یافتـه اسـت      شده پنداشتهدرآیند، روایی 

، همسانی کامل داشته باشند، بلکه فقط کافی بینی یشپیا صفات مورد  ها ییتوانابا  ها یفتکل

بـه ایـن    يا سـازه بنابراین روایـی  . باشداست که همبستگی پذیرفتنی بین آن دو وجود داشته 

را  اي یـژه ونکته توجه دارد که آزمون تهیه شده تا چـه انـدازه ویژگـی یـا توانـایی یـا سـازة        

از  ییهـا  نمونـه بسندگی در یک زبان، عالقه بـه مطالعـه، و    یريگ اندازه. کند یمیريگ اندازه

مختلفـی بـراي    يهـا  وشر). 184، ص1377جعفرپـور،  (شـوند  یمـ این دست، سازه دانسـته  

  .وجود دارد که در ادامه به توضیح هر یک از آنان خواهیم پرداخت يا سازهتعیین روایی 

ها نمرههمبستگی بین ) الف

 هـا  نمـره با مالحظۀ الگوهاي همبستگی بـین  . تعیین روایی است يها روشاین شیوه، یکی از 

مبستگیِ ناشـی از رابطـۀ بـین    گفت که ضریب ه توان یمبه صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، 

طبیعـی اسـت کـه    . دو آزمون، تا چه حد نشانگر واریانس یکـی بـا دیگـري اسـت     يها نمره

این پژوهشگر است کـه بـه اسـتناد    . نیست گیري یجهنتضریب همبستگی به خودي خود قابل 

  ).185، صهمان(کند یمگیري یجهنتمقدار ضریب همبستگی 

تعیین روایی درونی) ب
1

  

 يهـا  پرسـش تنهـا بـه ضـرایب همبسـتگی بـین      . شیوه نیازي به استفاده از سنجه نیست در این

و روایی تنها بر اساس موجودیـت خـود آزمـون     شود یمآنان توجه  يها نمرهآزمون و جمع 

آزمـون داراي روایـی    يها پرسشدر این شیوه، فرض براین است که اگر . تعیین خواهد شد

                                                                                                                  
1. internal construct validation
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، مثالً بین هر پرسش واژگان و نمرة کل بخـش  يا رشته2هستند، ضریب همبستگی  يا سازه

بین هر پرسش واژگان و نمرة کـل بخـش    يا رشته2واژگان باید بیشتر از ضریب همبستگی 

 42/0یعنی اگر ضریب همبستگی بین پرسش اول واژگان و بخش واژگـان،  . دستوري باشد

بخش دستوري بـاالتر   است، باید این ضریب از ضریب همبستگی بین پرسش اول واژگان و

واژگـانی داراي ایـن ویژگـی     يهـا  پرسـش کـه همـۀ    دهـد در حقیقت اگر نتایج نشان . باشد

الزم به ذکـر اسـت   ). 186-185، صصهمان(هستند  يا سازه، بنابراین داراي روایی اند بوده

  .از این روش استفاده شده است MSRTکه براي تعیین روایی آزمون 

تحلیل عامل) ج
1

  

تحلیـل عـاملی یـا تحلیـل     . تعیین روایی سازه استفاده از روش تحلیل عـاملی اسـت   راه دیگر

عوامل یک روش آمـاري اسـت کـه از طریـق آن تعـداد و ماهیـت متغیرهـایی را کـه یـک          

در تحلیل عامل، ایـن کـار از طریـق ادغـام تعـداد      . کنند یم، مشخص گیرد یمآزمون اندازه 

ر و ایجاد تعداد معدودي متغیر قابل بررسی به نام عامـل  یا متغیرها با همدیگ ها مادهزیادي از 

و بـراي   کنـد  یمـ مورد تحلیل را تعیین  يها دادهاین روش روابط درونی میان . شود یمانجام 

یا عوامل را  ها خوشهبعد این . دهد یمیا عوامل کاهش  ها خوشهایجاد سهولت، متغیرها را به 

. کننـد  یمـ يگـذار  نـام ، شـوند  یمـ یـري گ انـدازه ون آزم يها سؤالبا توجه به آنچه به وسیلۀ 

 يگـذار  نـام ، دهنـد  یمـ بر حسب عواملی که آن را تشـکیل   توان یمبنابراین، یک آزمون را 

  ).424، ص1390سیف، (کرد 

  پایایی

در واقـع یکدسـتیِ نمـرات آزمـون      یـایی پا، )166، ص2010(نژاد یمصلّو  یرجنديباز نظر 

آزمـون تـا   /سـنجش  یـک معناست کـه ایـن نمـرات چقـدر از     یکدستیِ نمرات، بدین . است

اسـت از   يبرآورد، یاییپا، استوار و باثبات هستند؛ به عبارتی، سنجشِ یگردآزمون /سنجشِ

که براي تعیین پایایی از آنجایی .یمدارمتفاوت، انتظارِ آن را  یطشراما در  کهینوسانیزانِم

                                                                                                                  
1. Factor analysis
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 يها روشدرادامه به معرفی شده است  از روش همسانی درونی استفاده MSRTآزمون  10

  .پردازیم یمدر این روش محاسبۀ پایایی

همسانی درونی يها روش

یـک   دهنـدة  یلتشـک یـا اجـزاي    هـا  مـاده در روش همسانی درونی، بر همسانی یا یکنـواختی  

را  اش یـایی پاضـریب   خواهنـد  یمـ براي این منظـور، آزمـونی را کـه    . شود یمتأکیدآزمون 

و بعـد بـا یکـی از     کننـد  یمـ اجـرا   شوندگان آزمونیک بار بر گروه واحدي از  تعیین نمایند

  ).449، ص 1390سیف، (پردازند یمزیر به تعیین ضریب پایایی آن  يها روش

کردن دونیمهروشِ)الف
1

 یـک نسخۀ برابرِ دوم از  یۀتهآزمون و همچنین  یکدوبارة  يِبرگزارروش، نیازي به اینر د

 یکـاف آزمـون،   یـک يِبرگـزار بـار   یـک روش،  یـن ااسـتفاده از   يبرا.آزمون مشابه نیست

آزمـون، متجـانس   یکسؤاالت  کهروش آن است  ینایاصلایدة . خواهد بود
2
هسـتند، بـه    

یک آزمون در صدد این هسـتند تـا عناصـر یـک ویژگـی خـاص را        يها سؤالعبارتی تمام 

در حقیقـت، فـرض ایـن روش    . ... ، حروف اضافه،ها زمانمورد سنجش قرار دهند، از جمله 

کـه بـین    يا رابطـه در نتیجـه،  . سؤاالت وجود دارد ینبیدرونبر این است که نوعی تجانسِ 

در یک آزمون وجود دارد به نوعی از طریق پایایی نمرات آزمون با توجه به رابطـۀ   ها سؤال

 به همین دلیـل اسـت کـه گـاهی بـه ایـن روش تحـت عنـوان        . شود یمدرونی آنان محسوب 

 یکیوقتکهصورت است  ینبدکاریوةش. شود یمتجانس درونی نمرات آزمون نیز اشاره 

، سـؤاالت  شـود  یمـ دهندگان اجـرا   گروه از آزمون یکآزمون با سؤاالت متجانس بر روي 

از  يبـرآورد ، یمهندو  یناینبیهمبستگیبضرو  شوند یمیمتقسيمساویمۀنآزمون به دو 

  ).137-136، صص2007، یگراندو  يفرهاد(نمرة آزمون است  یاییِپا

  :شود یمبراي محاسبۀ پایایی کلِ آزمون از فرمول زیر تحت عنوان فرمول اسپیرمن استفاده 

                                                                                                                  
1. split-half method
2. homogeneous
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r = آزمون کلیاییِپا

(r half)=  دو نیمه يها نمرهضریب همبستگی بین

ریچاردسونو  رکودروش ) ب

 يهـا  فرمـول خصـص معـروف آمـار هسـتند کـه یـک مجموعـه        کودر و ریچاردسون دو مت

اسـت   "KR-21"آنـان   يهـا  فرمـول یکی از . اند دادهریاضی را براي محاسبات آماري ارائه 

بـر اسـاسِ ایـن فرضـیه      KR-21فرمول . رود یمکه براي محاسبۀ پایایی نمرات آزمون بکار 

. شـوند  یمـ ژگی، طراحی یک آزمون به منظور سنجش تنها یک وی يها سؤالاست که تمام 

1"یعقلـ تعـادلِ  "گاهی به این روش، روش 
، 2007و همکـاران،   يفرهـاد . (گوینـد  یمـ نیـز   

).139-138صص
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K= آزمون یکدر  ها سؤالتعداد  

X = یانگینمنمرة 

V = یانسوار

r =  آزمون کلپایایی

 يهـا  سؤالریچاردسون این است که  -ه توسط کودرمطرح شد يها رابطهفرض اساسی 

. بـراي پاسـخ غلـط تصـحیح کـرد      0بـراي پاسـخ درسـت و     1به صورت  توان یمآزمون را 

کـه   ییهـا آزمـون یـا   ها پرسشنامهاین روابط را براي محاسبۀ ضریب پایایی  توان ینمبنابراین 

مـورد اسـتفاده قـرار    ) 5ا تـ  1یـا   4تـا   1مـثالً  (آنان بیش از دو گزینـه اسـت    يها پاسخطیف 

در ایـن پـژوهش از ایـن روش بـراي      به همـین دلیـل  ). 211، ص1389مومنی و قیومی، (داد

  .تعیین ضریب پایایی استفاده نشده است

                                                                                                                  
1. rational equivalence


