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چکیده
آمارگیری، داده های از کارآمد استفاده ی منظور به می گیرند. قرار مطالعه مورد پرسش نامه ها مانند ابزارهایی طریق از ها پدیده از بسیاری مختلف، علوم در تحقیقات گسترش با امروزه
داده ارائه مولفه ها این برای روش ها مختلف انواع و کرده مؤلفه بندی را سوال ارزش یابی منظور، بدین است. شده پرداخته آمارگیری پرسشنامه های ارزیابی روش های بررسی به حاضر درمطالعه ی

می گیرد. قرار بررسی مورد و
آمارگیر. طرح های پایایی، اعتبار، ارزش یابی، کلیدی: کلمات

مقدمه

که است این می شود انجام هدف شدن مشخص از بعد که کاری اولین مختلف، علوم در مطالعه ای هر انجام برای
طرح های باید آورد، دست به مطلوبی نتیجه ی آمارگیری این از بتوان که این برای شود. مشخص آمارگیری طرح
ارزیابی شامل آمارگیری، سؤال های ارزش یابی و سنجش فرایند داد.متأسفانه قرار ارزش یابی مورد را آمارگیری
تردیدی می گیرد. صورت تصمیم گیری و رتبه بندی برای آمارگیری دوره ی پایان در که است نهایی یا مجموعی
در باشد. داشته همراه به ناگواری عواقب است وممکن نبوده دقیق گیری ها تصمیم این از حاصل نتایج که نیست

است. شده پرداخته آمارگیری سوال های ارزش یابی برای روش چند به حاضر مقاله ی
و سازمانی هدف های به دسترسی میزان بررسی جهت داده ها، تفسیر و تحلیل آوری، جمع معنای به ارزش یابی
و می شوند جمع آوری تحلیل و اندازه گیری کمک به ارزش یابی نیاز مورد اطالعات می باشد. عملکردی هدف های
دو دارای سوال ارزش یابی می پذیرد. صورت درست تری ارزش یابی باشد، کامل تر و جامع تر اطالعات این هرچه
تاچه سؤال ها به پاسخ اینکه یا شده اند فهمیده خوب چه اندازه تا سؤال ها ” مانند مواردی اینکه اول است، مؤلفه
گیری خطای اندازه باشد آسان سوال فهم هراندازه و می گذارد تاثیر اندازه گیری کیفیت بر ” بوده مشکل حدی
مستقیم برآورد همان که است اندازه گیری موارد با پاسخ ها تطابق ارزش یابی دوم، می آورد. وجود به کمتری
بررسی مورد پاسخ واریانس یا پایایی و پاسخ اریبی یا روایی جنبه دو از مؤلفه این که می باشد اندازه گیری خطای

می دهیم. قرار
عبارت انداز: که دارد وجود آمارگیری سؤال های برای استاندار سه

می رساند. را مفهوم شده طراحی نظر مورد مطالعه ی برای که سوالی آیا یعنی محتوایی: استاندارد الف)
است. شده درک کامل طور به پاسخ دهنده طرف از سوال آیا یعنی شناختی: استاندارد ب)

گویان پاسخ و پرسش گران توسط هست مدنظر که صورتی به پرسش نامه آیا یعنی استفاده پذیری: استاندارد ج)
می گردد. تکمیل

زمینه ی می کند تالش که است الگویی توصیفی ارزش یابی پرسش ها: (پیش نویسی) توصیفی ارزش یابی
کارشناسی، بازنگری روش در گراسر سازد. فراهم را خطا وکمترین کارایی بهترین با پرسش نامه هایی طراحی
قرار بررسی مورد پرسش نامه طراحی کارشناسان دیگری و موضوعی کارشناسان یکی دیدگاه، دو از پرسش نامه
پاسخ ها، سوال ها،گزینه های ساختار سوال ها، جمله بندی بازنگری به موضوعی کارشناسان روش دراین میدهد.

می پردازند. پرسش نامه راهبردی قواعد و پرسش نامه برای پرسش گران دستورالعمل سوال ها، ترتیب
یکی بهره وری و برکیفیت نظارت گروه های کارگیری به بهره وری: و برکیفیت نظارت گروه گفتمان های
بر نظارت گروه اوًال که است این گروه این کارگیری به دلیل است. پرسش نامه پیش برد متداول روش های از
مهم بخش های و آمارگیر موضوعات از پاسخ گویان اطالع میزان مورد در تا است مناسبی روش بهره وری و کیفیت
دومًا، کرد. استفاده پاسخ ها رسته بندیی و سوال ها گروه بندی در آن از و کرده کسب اطالعات آن ها نظر از سوال
فهم چگونگی نیز و می برند کار به موضوع درباره ی پاسخ گویان که کلماتی شناسایی برای مناسب روشی گروه این

است. کلمات این
مصاحبه های در را پیش نویس سوال های پرسشگران شناختی مصاحبه های روش در شناختی: مصاحبه های
پاسخ های و فهمیده را سوال ها چه حدی تا پاسخ گویان دریابند تا می دهند قرار بررسی مورد و می کنند اجرا تکی

می کنند. تنظیم چگونه را خود
آنها در هستند، کوچک مقیاس در داده ها گردآوری برای تمرینی پیش آزمون ها میدانی: پیش آزمون های
پرسش گران وسیله ی به اصلی آمارگیری به مشابه میدانی نمونه گیری روش های از استفاده با مصاحبه اندکی تعداد
پاسخ انتخاب روش های نیز و داده ها گردآوری آمارگیری، ابزار ارزش یابی آزمون این هدف می شود. انجام اصلی

است. گویان
آزمایشی طور به آمار گیری طراحان شده، تصادفی آزمایش های روش در شده: تصادفی آزمایش های
این می دهند. قرار مقایسه مورد را متفاوت جمالت با سوال هایی همچنین و داده گرد آوری مختلف روش های
متفاوت جنبه های تاثیر از شواهدی آزمایش ها گونه این باشد. پیش آزمون ها از بخشی یا مستقل می تواند آزمایش

کرد. انتخاب را دارد بهتری داده های که نسخه ی می توان آن به توجه با که هستند پاسخ ها روی سوال

پرسش نامه استاندارد سازی روش های از برخی

که می پردازیم ” نمونه گیری آماره های ” و ”روانسنجی” اصطالح های توضیح به ابتدا ارزش یابی، دوم مؤلفه ی در
شده ارائه سوال های پاسخ روی روانسنجی می دهند. قرار نظر تحت را آمارگیری سوال های متفاوت سوی دو از
آماره های می شود. استفاده ” پایایی ” و ” اعتبار ” اصطالح های از آن در و است، متمرکز پاسخ گو هر توسط
اصطالح های” از و می شود متمرکز می پردازد تکی پاسخ های همه کردن خالصه به که آماره هایی به نمونه گیری

می کند. استفاده ” واریانس ” و اریبی”
داشته باشد. پایایی سپس و بوده روایی دارای باید نخست داده ها آوری جمع ابزاری

را نظر مورد خصیصه چه حد تا اندازه گیری ابزار که می دهد پاسخ سوال این به روایی پاسخ: اریبی و روایی
نوویک و داشت.لورد اطمینان آن از حاصل داده های به نمی توان اندازه گیری ابزار روایی از آگاهی بدون می سنجد.
که است اندازه گیری فرایند از ساده مفهومی مدل یک پایه ی بر که داده اند ارائه روایی برای تعریفی بار اولین برای
t تکرار در i-ام پاسخ گوی توسط اندازه گیری به پاسخ را Yit،ام iپاسخ گوی برای ساختار واقعی مقدار را µi اگر
پرسیده سؤال برای پاسخ گو که پاسخی بنابراین شود، تعریف ام t تکرار در Yi پاسخ با مرتبط خطای را εit و ام

داشت: خواهد زیر صورت به مدلی می دهد شده

Yit = µi + εit.

مقادیر به Yi مقادیر که معنا بدین می شود. تعریف (Yi, µi) بین همبستگی تابع یک صورت به معموال روایی
می شود: محاسبه زیر صورت به روایی مقدار که هستند وابسته µi

validity(Y ) =

∑
it (Yit − Ȳ )(µi − µ̄)√∑

it (Yit − Ȳ )٢
∑

it (µi − µ̄)٢
= corr(Yi, µi).

بیشتر اعتبار باشد، بزرگتر عدد چه هر می شود. بیان یک و صفر بین عددی صورت به روایی تعریف این به توجه با
اصطالح در که اشتباهی معمول ترین کرد. برآورد آمارگیری از خارج داده های از استفاده با می توان را روایی است.
از تابعی روایی است. ” اریبی ” با ” روایی ” ارتباط نحوه ی می شود، مربوط سوال ها به که خطاهایی شناسی
می باشد. سوال ها به تکی پاسخ دهی خواص از یکی روایی بنابراین است. واقعی مقدار و پاسخ بین همبستگی
ولی نمی شوند واقعی مقادیر و پاسخ ها بین همبستگی کاهش موجب گزارش دهی کم مانند انحرافات از برخی
تکرارها همه ی برای آنها واقعی مقدار و افراد پاسخ بین که می شود مطرح زمانی اریبی خواهندشد. اریبی باعث

باشد: داشته وجود سیستماتیک انحرافی افراد، و

bias(Yit) = Ei [Et(Yit)− µi]

است: واقعی مقادیر میانگین از اریب براورد یک پاسخ ها میانگین یعنی این

bias(Ȳ ) = E

[∑
i Yit
N

]
−

∑
i µi
N

فقط روایی اما دارد، بستگی µi مقادیر به اریبی است. ها تکرار همه ی برای پاسخ انتظار مورد مقدار اول جمله ی
حقایق عینی متغیرهای اندازه گیری برای تنها اریبی مفهوم علت، همین دارد.به بستگی µi مقادیر پذیری تغییر به
که جامعه ی آماره های از استفاده و هدف جامعه عناصر از یک هر داده های از استفاده با می رود. کار به حوادث یا

کرد. براورد را اریبی می توان نبوده اند آمار گیری پاسخ خطای تأثیر تحت
نتیجه ی و شود تکرار آزمون اگر یعنی دارد، بستگی آزمون نتایج پایداری به پایایی پاسخ: واریانس و پایایی
حسب بر پایایی بنابراین است. پایا آزمون صورت دراین باشد، یکسان و نزدیك پیشین آزمون های نتایج با آن
داریم: زیر شکل به که می شود. تعریف تکرارها و پاسخ گویان همه برای εit تغییرپذیری واریانس، یک مؤلفه های

per(Yit) =
Ei(µi − µ̄)٢

Ei(µi − µ̄)٢ + Eit(εit − ε̄)٢

اندازه که این یعنی می شود. نزدیک یک به پایایی نسبت این باشد، کم Eit(εit− ε̄)پاسخ٢ انحراف واریانس اگر
نزدیک صفر مقدار به پایایی آنگاه شود زیاد تکرارها در پاسخ ها تغییرپذیری اگر و است زیاد پایایی دارای مربوط
استفاده است پایایی مقابل نقطه در که پاسخ” ”واریانس عبارت از پایایی جای به آمارگیری در معموال می شود.
ارزیابی برای روش دو است. کم پاسخ واریانس داری باشد زیاد پایایی دارای جامعه برای سؤال یک اگر می کنند.

: می گیرید قزاز استفاده مرود پایایی ثبات
است. شده شناخته نیز مجدد مصاحبه مطالعه نام به روش این یکسان: پاسخ گویان با مکرر مصاحبه های الف)

حالت چند به نظر مورد ساختار به مربوط سؤال های روش این در ساختار: یک چندگانه شکل های از استفاده ب)
شاخصهای چنین پایایی سنجش برای معیاری کرونباخ آلفای می شود. پرسیده پاسخ گویان از و شده طراحی دیگر
k سوال ها، تعداد به شده تولید شاخص پایایی می گیرد. قرار استفاده مورد گسترده طور به که است سؤالی چند

دارد: بستگی آن ها (r̄) درونی همبستگی متوسط و

α =
kr̄

١ + (k − ١)r̄
.

داده قرار تأثیر تحت را سؤال ها دیگر پاسخ سؤال، یک به شده ارائه پاسخ های که است این نماینگر آن زیاد مقدار
را یکسانی ساختار سؤال ها که است این دهنده ی نشان کم مقدار کند. القا را زیادی مثبت همبستگی تا است

نمی کنند. اندازه گیری

نتیجه گیری و بحث
را مطالعات قدرت می توان ارزش یابی روش های کارگیری به با است شده گفته حال به تا که آنچه به توجه با
با که چرا باشد، پرسش ها ارزش یابی نتیجه می تواند آماری نتایج ارائه ی به پژوهشگران و محققان توجه برد. باال
صحیحی و دقیق آماری نتایج ایجاد باعث که یافت دست استاندارد پرسش نامه ای به می توان روش ها این کمک

داد. انجام درستی تصمیم گیری می توان نتایج این کمک به که می شود، پژوهش از
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ابزارهایی طریق از ها پدیده از بسیاري مختلف، علوم در تحقیقات گسترش با امروزه چکیده:
آمارگیري، داده هاي از کارآمد استفاده ي منظور به می گیرند. قرار مطالعه مورد پرسش نامه ها مانند
بدین است. شده پرداخته آمارگیري پرسشنامه هاي ارزیابی روش هاي بررسی به حاضر درمطالعه ي
مورد و شده ارائه مولفه ها این براي روش ها مختلف انواع و شده مؤلفه بندي سوال ارزش یابی منظور،

می شود. داده قرار بررسی
آمارگیر. طرح هاي پایایی، اعتبار، ارزش یابی، کلیدي: واژه هاي
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