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 روایی و پایایی پرسشنامه



 روایی و پایایی؟

 (Validity)روایی یا اعتبار •

اصطالحی است  هتب  تب یتکهی هتب  برتی   تقاب شیدت    آت ک   تب                  

 .درس  شکه اس  اشاره ری هنک

 

 (:Reliability)پایایی یا اعتماد •

اگق شقایط شید   و رید  و ن ت  ا  اریتاب شید ت  شر  تقب ن ننتک نتتای            

 .حاصلب اب دهعات ر قر انجام شید   ی سا  خیایک  ید
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 رابطه روایی و پایایی؟



 (Validity)روایی 



 اعتبار یا روایی
Validity 

 روایی ظایقب•

 روایی سابه اب•

 روایی پ آگییی هننکه•

 سابگارب درونی•
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(صوری)روایی ظاهری   
Face Validity 

 . ایک ش ل سئیاالت رنطدی و رتناسب  ا پاسخ دینکگا   اشک•

 جذا   ، شیالی رنطدی سئیاالت، چاپ رناسب، ردکرب گییا و ر تصق•

 رعای  ن ات گقارقب و دستیر ب ا •

 ضع فتقین روش سنجش روایی•

 جه  شأی ک    رجیع  ب چنک هارشناس صاحبنظق در ریضیع •



 اعتبار سازه ای
Construct Validity 

 کین رعنی هتب پقسآتنارب رعتبتق اب نظتق ستابه اب،  ایتک  تادر        •

 . اشک یما  چ  ب را  سنجک هب  قاب    طقاحی شکه اس 

 :انیاع   •

 روایی ریتیا–

 روایی یمگقایی–

 روایی شمای –

 روایی یم را –



 روایی محتوا
Content Validity 

 ب این رعناس  هب سئیاالت، جنبتب یتاب ر تلتت رتر تق رتیرد      •

 .سنجش را  ب ر  ا  هاهی و رتناسب شی  پیشش  قار دیک

 ( نظق هقد رطلع)روش یار لتی  : روش سنجش روایی ریتیا•
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 روایی همگرایی
Convergence Validity 

در این نیع اعتبار، رآ ص ری شید هب پقسآنارب شتا  •

چب حک  ا سایق روشهایی هب  قاب  قرسی ریضیع ریرد 

 .نظق وجید دارنک، یم یانی دارد
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 روایی تمایز
Discriminant Validity 

نآا  ری دیک هب پقسآنارب شا چب حتک  تب پقسآتنارب    •

یایی هب رسایل دیگقب را  قرستی رتی هننتک، شتبای      

 .نکارد
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 روایی همزمان
Concurrent Validity 

در اینجتتتا شتتتیا  یتتته پقسآتتتنارب در اهتتتتقا   تتت ن   •

گقویهایی هب اب نظق شئیرب،  ایک شیا  اهتتقا   نهتا را   

 .داشتب  اشک، اربیا ی ری شید
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 روایی پیشگویی کننده
Predictive Validity 

در اعتبار پ آگییی هننکه، پقسآنارب اب نظتق شیانتایی   •

در پ آتتگییی  ن تتب هتتب  ایتتک  تتب طتتیر شئتتیرب شیانتتایی  

 .پ آگییی اش را داشتب  اشک، اربیا ی ری شید
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(همسانی درونی)سازگاری درونی   
Internal Consistency 

اعتبارب هب نتای  شماری سئیاالت     قاب سنجش یته رتر تق   •

 .رؤیک ی کیگق  اشنک

 :روشهاب اربیا ی•

 روش دو ن مب هقد  سئیاالت•

 استفاده اب ضقیب  لفاب هقونباخ•

 استفاده اب ضقیب هیدرری اردسی •

 



 روشهای اعتبارسنجی سئواالت

 روش لیش•

 ریاسبب ضقیب دشیارب و شفس ق   •

 ریاسبب ضقیب شم   و شفس ق   •

 شع  ن اعتبار  ب وس لب یمبستگی•
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 (Reliability)پایایی 



 روشهای محاسبه پایایی

 پایایی   ن اجقاب دو اره یه شس  واحک•

 پایایی   ن رآایکه گقا •

 پایایی شستهاب رعادل یا ریابب•

 روشهاب یمسانی درونی•
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 پایایی بین اجرای دوباره یک تست واحد
Test-retest 

رید  یه سنجش را   ش اب یه  ار  ق روب نمینب یاب رتیرد  •

 . قرسی انجام ری دیک

 :سب شقط اصلی•

 .اصیل اول ب پقسآنارب و سنجش ی سا   ا ی  مانک•

 .ساختار اجقاب شید   شر  قب ن نک•

انتتکابه گ تتقب اول تتب شتتأن قب  تتق نتتتای  دیگتتق انتتکابه گ قیهتتا     •

 .نکاشتب  اشک



 نوع متغیر نحوه توزیع متغیر تست آماری

 کمی هر دو توزیع نرمال همبستگی پیرسون

 کمی یک یا هر دو توزیع غیر نرمال همبستگی اسپیرمن یا کندال

 کیفی رتبه ای - همبستگی اسپیرمن یا کندال

 اسمی  دو حالتی کای دو
 اسمی بیش از دو حالته کای دو
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 پایایی بین مشاهده گران
 یا روش مصححان

گایی او ات رطالعب انجام شکه حال  اجقاب رجتکد یته شست     •

 .واحک را نکارد

 .یق نمینب شیسط دو هقد یا ا  ار جکاگانب سنج که ری شید•

در حال  اجقاب رجکد یته شست  واحتک نمینتب یتا  تب صتیرت        •

ر قر  ا یه ا  ار سنج که ری شینک در حالی هب در این حالت   

 .نمینب یا یمب  ا دو یا چنک ا  ار سنج که ری شینک

 



 پایایی تستهای معادل یا موازی
Parallel 

یکف  قرسی پایایی پاس هاب دو پقسآنارب اس  هتب  •

 شیسط رید  ریرد استفاده  قار گقهتب

 دو پقسآنارب  قاب سنجش یه ریضیع•
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 روش همسانی درونی
Internal Consistency 

 رآ ل روشهاب دیگق؟•

در این روش رید  ی بار ا  ار را در گقوه واحتکب اب  برتی  شتینکگا     •

 .ریرد  قرسی  قار ری دیک

و  ق اساس اطالعات  کس   رکه یمسانی یتا ی نتیاختی اجت اب شآت  ل     •

 .دینکه یه  بری  را  قرسی ری هنک

 ضقیب  لفاب هقونباخ•

 ضقیب هیدرری اردسی •

 روش دو ن مب هقد •



 ضریب آلفای کرونباخ
Cronbach’s Alpha 

ردکار یمبستگی یق یه اب سئیاالت را  تا رجمتیع یمبستتگی ستئیاالت     •

 .سنج که ری شید

جمع شاخصی اس   قاب سنجش این ب چب ر  ا  یتق   -یمبستگی ریرد•

 .سئیال  ا رجمیع سئیاالت دیگق یماینگی دارد

ریاردب هب یمبستگی ریرد جمع  نها هم ری  اشک  نهایی یستتنک هتب  تا    •

دیگق سئیاالت یمسا  نمی  اشنک و  قاب ریضیع رتیرد ستنجش پایتایی    

 .البم را نکارنک



 همبستگی
 جمع -مورد 

 سئوال همبستگی دو متغیره

7 6 5 4 3 2 1 
64/0 1 1 
68/0 1 56/0 2 
42/0 1 33/0 33/0 3 
60/0 1 33/0 49/0 47/0 4 
59/0 1 42/0 34/0 49/0 44/0 5 
51/0 1 34/0 32/0 23/0 41/0 45/0 6 
74/0 1 51/0 54/0 58/0 34/0 62/0 53/0 7 



 توجه به پرسشنامه های چند بعدی

 

 

 مقدار پایایی تفسیر

 سئواالت آگاهی 84/0 باال

 سئواالت نگرشی 89/0 باال

 سئواالت عملکرد 82/0 باال

 همبستگی بین نتایج سئواالت فوق 1/0 پایین

 رابطه بین طول پرسشنامه با پایایی؟



 ضریب کودرریچاردسون
Kuder-Richardson 

 رعادل ضقیب  لفاب هقونباخ•

 .برانی  ب هار ری رود هب رتر قیا اسمی  اشنک•
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 روش دو نیمه کردن
Split Half 

سئیاالت  تق استاس  تقارداد ریدت   تب دو ن متب شدست م رتی         •

 .شید و یمبستگی یق دو ن مب  ا یم ردایسب ری گقدد

 .حال  ساده ضقیب  لفاب هقونباخ اس •
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 عوامل مؤثر بر پایایی؟



 خسته نباشید


