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 چکیده
نفر از غیر فارسی زبانانی  26مهندسی یک نوع آزمون پیشرفت تحصیلی است که بر روی  -فارسی ویژه فنیآزمون 

که در دوره تکمیلی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه امام خمینی )ره( مشغول به تحصیل هستند اعمال شده است. 
بخش یا  6پردازد. این آزمون از ن میپژوهش حاضر به ارزیابی روایی، پایایی، ضریب دشواری و تمیز این آزمو

، سواالت پاسخ کوتاه، انطباق واژه با تعریف 1خرده آزمون تشکیل شده است: سواالت درک مطلب، سواالت بندشی 
ای است که برای و نوشتن جمله. روایی مورد محاسبه در این پژوهش، روایی سازه 2مورد نظر، سواالت بندشی 

ها( استفاده گردید. برای محاسبه پایایی درونی )ضریب همبستگی بین خرده آزمونسنجش آن از روش همسانی 
آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. الزم به ذکر است کلیه محاسبات )روایی، پایایی، ضریب دشواری و 

ون مورد نظر از دهد که آزمهای پژوهش نشان میتمیز( از طریق نرم افزار اس پی اس انجام گردیده است. یافته
 روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و به طور کلی سواالت دارای ضریب دشواری و تمیز خوبی هستند.

 
 مقدمه

های ایران افزوده شده و مرکز آموزش ای است که بر تعداد خارجیان عالقمند  به ادامه تحصیل در دانشگاهچند دهه
آموزی این دسته از نی )ره( قزوین، بعنوان یکی از متولیان اصلی امر فارسیالمللی امام خمیزبان فارسی دانشگاه بین

بایستی ابتدا های ایران میهاست. در این مرکز، عالقمندان به تحصیل در دانشگاهداوطلبان، پذیرای خیل وسیعی از آن
دوره، وارد دوره تکمیلی  ی عمومی شرکت نموده، سپس با پایان پذیرفتن اینهای آموزش زبان فارسی دورهدر دوره

های شوند. پس از پایان دوره تکمیلی بر اساس تمایل خود و البته متناسب با معدل این دوره، در یکی از رشته
ای که قصد های تکمیلی، داوطلبان خارجی، هر یک بر اساس رشتهدانشگاهی مشغول به تحصیل شوند. در دوره

کنند مهندسی و پزشکی شرکت می -های تکمیلی علوم انسانی، فنیاز دورهادامه تحصیل در دانشگاه دارند در یکی 
های مذکور و با هدف خواندن و درک مطلب تخصصی رشتهها تحت آموزش مباحث نیمهو در هریک از این دوره

-فارغ گیرند و پس از طی یک دوره سه ماهه چنانچه موفق به اخذ معدل مورد نیاز برایفارسی متون مربوطه قرار می

گردند. در های ایران معرفی میالتحصیلی از این دوره شدند، به دانشگاه بین الملل امام خمینی)ره( یا دیگر دانشگاه
دهد. بنابراین نه تنها های برتر کشور را افزایش میاین میان کسب معدل باال امکان موفقیت در پذیرش دانشگاه

ها نیز باید استاندارد بوده تا بتوانند های آنبرخوردار است، بلکه آزمون ها از اهمیت زیادیمحتوای آموزشی این دوره
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 -ها آزمون فارسی ویژه فنیآموزان را مورد ارزیابی قرار دهند. یکی از این آزمونبه خوبی سطح زبانی فارسی
زمون ارزیابی گردد. هدف از این آای طراحی میمهندسی است که همانگونه که از نامش پیداست برای هدف ویژه

مهندسی است. اکنون دشوار نیست که  -تخصصی فنیآموزان در خواندن و درک مطلب متون نیمهمیزان مهارت زبان
واحدی بودن درس فارسی ویژه در ارتقاء معدل و  4، البته با خاطر نشان کردن بخواهیم به اهمیت این آزمون
دهندگان ریم. چنانچه یک آزمون غیر استاندارد پیش روی آزمونهای برتر کشور پی ببدستیابی به تحصیل در دانشگاه

توانند عملکرد خوبی از خود نشان دهند. بنابراین قرار گیرد هرچند از اطالعات کافی نیز برخوردار باشند نمی
ن های فارسی ویژه از اهمیت فراوانی برخوردار است. بر این اساس بود که نگارندگاطراحی درست و اصولی آزمون

مهندسی بپردازند. آزمون مذکور در  -های فارسی ویژه فنیبر آن شدند تا به تحلیل و بررسی روایی و پایایی آزمون
، سواالت پاسخ کوتاه، انطباق 1های درک مطلب، سواالت بندشی برگزار گردید. در این آزمون بخش 1391دوره مهر 

دقیقه  120له طراحی شده بود که داوطلبان در مدت و نوشتن جم 2واژه با تعریف مورد نظر، سواالت بندشی 
 موظف به پاسخگویی به آنها بودند. 

 گویی به سواالت زیر است:تحقیق حاضر به دنبال پاسخ
 مهندسی چگونه است؟ -. روایی و پایایی آزمون فارسی ویژه فنی1
 . آیا سواالت این آزمون از سطح دشواری و تمیز مناسبی برخوردارند؟  2

 های پژوهش به قرار زیر هستند:فرضیه
ای مهندسی آزمونی پایاست و دارای روایی محتوایی خوبی است اما از روایی سازه -. آزمون فارسی ویژه فنی1

 باشد.مناسبی برخوردار نمی
 . سواالت این آزمون دارای سطح دشواری و تمیز خوبی هستند.2

 
 پیشینه پژوهش

مهندسی مشاهده نشده است اما در این  -زیابی روایی و پایایی آزمون فارسی ویژه فنیار تا کنون پژوهشی در زمینه
ی های مرتبط با حوزههای انجام گرفته در زمینه ارزیابی روایی و پایایی آزمونبخش به معرفی برخی پژوهش
 پردازیم.زبانان میآموزش زبان فارسی به غیرفارسی

آزمون  هیک نمون، "سنجی آزمون بسندگی زبان فارسیطراحی و روایی "عنوان ای تحت ( در مقاله1389قنسولی )
تهیه کرده و به بررسی روایی و پایایی آن  های شنیدن، خواندن و دستور بسندگی زبان فارسی با تأکید بر آزمون

سه دانشجوی  های بازنگری ای، شامل تحلیل داده . برای روایی سنجی آزمون، از فرایندی دو مرحلهپرداخته است
نیز به  را پایایی آزمونو بحث در سنجش روایی بهره گرفته  هدکتری زبان و ادبیات فارسی و  از نظری هخارجی دور

توجه خود به آزمون بسندگی زبان فارسی و بررسی آن از این  دلیل نویسنده . کرده استآلفا کرونباخ محاسبه  هشیو 
 مطرح کرده است. ر قلمرو سیاسی و فرهنگی کشورابعاد مهم و تأثیرگذار آزمون د منظر را

به بررسی  "ارزیابی روایی و پایایی آزمون فارسی و میزان کاربردپذیری آن "ای با عنوان ( در مقاله1391ممقانی )
آموزان خارجی طراحی گردیده است، روایی و پایایی آزمون تافل فارسی که بمنظور سنجش سطح زبانی فارسی

های اخیر تعداد افرادی که از کشورهای مختلف  که در سال  جا از آن کند،ی در این مقاله ذکر میپرداخته است. و
که  درصدد تحلیل آزمون تافل فارسی برآمدهآیند، افزایش یافته است،  برای یادگیری زبان فارسی به ایران می

یا خیر. در پایان وی متذکر  صورت مناسب استفاده کنند های زبانی به مشخص شود آیا این افراد قادرند از مهارت
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های زبانی  تواند مبنای مناسبی برای سنجش مهارت این آزمون، روایی و پایایی خوبی دارد؛ اما نمیشود که می
 .زبانان باشد غیرفارسی

گیری سنجی آزمون تک بمنظور اندازهطراحی، اعتبارسازی و روایی"ی با عنوان انامه( تحت پایان1391حسنی )
به طراحی نوعی آزمون بسندگی در  "تک  "ضمن تعریف آزمون "بسندگی زبان فارسی آزمون بسندگی زبان فارسی

که  ه استان دادنش نامهی حاصل از این پایانها واکاوی دادهزبانان پرداخته است. آموزش زبان فارسی به غیرفارسی
  .آزمون تک عالوه بر داشتن روایی ظاهری از روایی درونی  باالیی نیز برخوردار است

 
 مبانی نظری

 هایآزمون به زیادی شباهت هااین آزمون. آیندمی حساب به توانایی هایآزمون تحصیلی از پیشرفت هایآزمون
 لحظه تا فرد که را هاییمهارت و اطالعات دانش، مقدار پیشرفت تحصیلی هایآزمون حال این با. دارند استعداد
 برای کارهایی را فرد آمادگی و توانایی مقدار استعداد هایآزمون اما گیرند،می اندازه است کسب کرده آزمون اجرای

های (. این آزمون اولین نوع از آزمون13٧4 سیف،) سنجندمی یادگیری برای را او ظرفیت یا و دارد پیش در که
گیری کنند تا آموزان خویش را اندازهمند هستند که پیشرفت زبانها است. به طور کلی مدرسان عالقهدریافت یافته

اند. آزمونی که برای دستیابی به این میزان فراگیری آنان را بسنجند و بدانند که تا چه حد در تدریس خود موفق بوده
های پیشرفت در چارچوب برنامه شود. از آنجا که آزمونفت نامیده میشود، آزمون کلی پیشرکار گرفته میهدف به

های پیشرفت سه هاست. آزمونها نشانه موفقیت در همان برنامهشوند، نتایج ناشی از آنای تدوین میآموزشی ویژه
 (:13: 13٧5)جعفرپور،  گونه هستند

در حال تکوین است، مدرس با مقایسۀ کارکرد در طول دورۀ آموزشی که یادگیری فراگیران :  1رشد الف( آزمون
-خواهد میزان فراگیری آنان را محک زند. آزمونی که برای این منظور بههای آموزش نه با یکدیگر، میآنان با هدف

توان با توان به دو شیوه محک زد. در شیوۀ اول این کار را میرود، آزمون رشد نام دارد. رشدِ فراگیران را میمی کار 
است، تا معین شود که فراگیران  3یا پایان نیمسال 2ستفاده از آزمون پیشرفت انجام داد که همان آزمون میان نیمسالا

ها نشان های مهم آموزش است، به آزمودنیاند. چون آزمون رشد گلچینی از نکتهها دست یافتهچه زمانی به آن هدف
ها نیز به مسئوالن های آزمودنیه و مطالعه قرار گیرد. ضعفدهد که کدام مبحث یا فصل باید بیشتر مورد توجمی

 هایی از آموزش موثر نبوده است )همانجا(.دهد که چه بخشنشان می
ای به خواهد مشخص کند که آیا آزمودنی، چیرگی الزم را بر موضوع ویژهگاهی مدرس می:  4چیرگی ب( آزمون

درصد از پرسش ها را به درستی پاسخ گفته  80درصد یا  90دست آورده است یا خیر. برای نمونه آیا آزمودنی، 
است و برای ارتقاء به کالس باالتر، آمادگی الزم را دارد؟ آیا دانشجویان بورسیه به اندازۀ کافی بر زبان انگلیسی 

نامند. آزمون زبان، ادامۀ تحصیل دهند؟ چنین آزمونی را چیرگی می چیرگی دارند تا بتوانند در دانشگاه های انگلیسی
است که کمترین شرایط  شود که هدف، صدور گواهی شایستگی برای آزمودنیکار گرفته میچیرگی هنگامی به

 (. 14: 13٧5دستیابی به آن را داشته باشد )جعفرپور، 
 کار روند. پیش از آغاز آموزان بههای یادگیری زبانشکالتوانند برای تشخیص اها میآزمون:  5ج( آزمون تشخیصی

                                                             
1. progress Test 
2 . midterm Test 
3 . final Test 
4 . mastery Test 
5 . diagnostic test 
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های الزم را در درسِ آموزان، مهارتآموزش، ممکن است مدرس در اندیشۀ دستیابی به این اطمینان باشد که زبان
ها کاستیاند و یا نه و یا بخواهد آموزان رشد یکسانی داشتهاند یا نه و یا در طول دوره، همۀ زبانپیش بدست آورده

دانند و چه باید به آنان بیاموزد آموزان وی چه میهای آنان را تعیین کند. مدرس برای تعیین اینکه زبانیو یا توانمند
های برنامۀ های ناشی از آزمون تشخیصی، کاستیگیرد. همچنین مدرس به یاری یافتهاز آزمون تشخیصی بهره می

توان کوشد. با این وجود، میها میکند و برای رفع آنموزان است، شناسایی میآهای زبانآموزشی را که دلیل اشکال
های تشخیصی از این نیز فراتر های رشد برای تعیین میزان دانش آزمودنی هستند؛ در حالیکه آزمونگفت که آزمون

اند. برخی دیگر جذب نشدهاند ولی ها فراگرفته شدهها و یا مهارتکوشند نشان دهند که چرا بعضی نکتهرفته و می
های تشخیصی به فرآیندی توجه های رشد، نگرشی به آموزش گذشته دارند در حالیکه آزمونبه سخنی دیگر، آزمون

ای را آموز چه نکته یا مهارت ویژههای رشد می کوشند تا معین کنند که زباندارند که در آینده باید ارائه شود. آزمون
ای باید آموزش هدهند که چه نکته یا مهارت ویژهای تشخیصی به مدرس نشان میه آزمونفراگرفته است؛ در حالیک

 (.14: 13٧5داده شود )جعفرپور، 
  عوامل .نیست کافی تنهایی به پیشرفتتحصیلی دادن نشان برای منفرد آزمون یک که است این توجه قابل مطلب

 مجموعۀ .گذارندمی اثر آن بر و هستند مسئول یادگیرنده تحصیلی قبال پیشرفت در که دارند وجود جامعه در متعددی

 (.2003 قرارگیرند )ادیگر، توجه مورد بایستی آموزدانش تحصیلی پیشرفت و بهبود برای ارزیابی هایاز شیوه کثیری
 شامل ها مقوله این .باشند آموزان میدانش تحصیلی پیشرفت ارزیابی درگیر که دارند وجود متعددی های مقوله

 گرفته قرار توجه مورد پایایی و روایی تعیین ، ساخت آنها اصول در که هستند مرجع مقیاس و هنجاری های آزمون

 گذشتۀ آنان با آموزاندانش کنونی وضعیت مقایسۀ مختلف، نواحی آموزان دانش بین پیشرفت تحصیلی مقایسۀ .است

 بررسی مورد ها آزمون این به وسیلۀ که هستند مواردی از آموز دانش واقعی عملکرد با آزمون نتایج بررسی همچنین و

 (.20 00گیرند )ادیگر می قرار
 

 روایی

خواهیم بسنجد و نه چیز است. آزمونی، روایی دارد که فقط آنچه را که می 1مهمترین ویژگی یک آزمون خوب روایی
مفهوم روایی نسبی است زیرا روایی هر وسیله یا  گیری است.دیگر. به عبارتی روایی به معنای راستگویی ابزار اندازه

تواند دارای روایی شود که هر ابزاری میآزمون را باید در ارتباط با کاربرد ویژۀ آن تعیین کرد. از این رو گفته می
یک »( روایی را به صورت ٧3:2000(. لین و گرانالند )84:13٧5بسیار زیاد، متوسط یا ضعیف باشد )جعفرپور، 
اند. روایی انواع مختلفی دارد که در تعریف کرده« های نتایج سنجشارزشیابی از کفایت و مناسبت تفسیرها و استفاده

 ای و محتوایی استفاده شده است.این مقاله از دو روش روایی سازه
 

 پایایی
ب پایایی محاسبه شده در یکی از تعاریف پایایی این است که پایایی به یکدستی نمرات آزمون اشاره دارد. اما ضری

ایم. های همسانی درونی استفاده کردهگنجد. در واقع ما در این مقاله از یکی از روشاین مقاله در این تعریف نمی
 شوندگانآزمون از واحدی گروه بر بار یک نمایند تعیین را اشضریب پایایی میخواهند که را آزمونی منظور، این برای

پردازند )سیف، می آن پایایی ضریب تعیین به های محاسبه همسانی درونیروش از یکی اب بعد و کنندمی اجرا
  (. الزم به ذکر است برای محاسبه پایایی آزمون مقاله حاضر از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.449:1390

                                                             
1 . validity 



 351/    ...المللی ینمهندسی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه ب-ارزیابی روایی و پایایی آزمون پیشرفت تحصیلی فارسی ویژه فنی               

 
  سوال تمیز و دشواری ضریب

 با که است سوال آن دشواری ضریب میدهند درست جواب سوال یک به که شوندگانیآزمون کل درصد تعریف، به بنا

 آسانتر سوال آن باشد )نزدیکتر 100 به( بزرگتر سوال یک دشواری ضریب اندازه هر .شودمی داده نشان P حرف

 ضریب جای به است. بنابراین دشوارتر سوال باشد )نزدیکتر صفر به( ضریب کوچکتر این که اندازه هر و است

 بگویند دشواری ضریب آن به که این است معمول اما .برد نام سهولت یا آسانی ضریب از توانمی دشواری

 (109: 1390سیف(

 میدهد، نشان شوندگانآزمون گروه برای را سوال یک بودن دشوار یا بودن آسان میزان که دشواری ضریب خالف بر

 ضعیف و قوی گروه بین تشخیص یا تمایزگذاری در را سوال قدرت میشود نشان داده D با که تمیز ضریب

 ضریب این قدر هر و بیشتر سوال آن تمیز قوه باشد، بزرگتر تمیز ضریب قدر میکند. هر مشخص آزمونشوندگان

 بین نتوانسته وجه هیچ به سوال آن که است این حاکی از صفر تمیز ضریب .است کمتر آن تمیز قوه بااشد کوچکتر

 نشان تمیز ضریب نوع این .است منفی سوالی تمیز ضریب که افتدمی اتفاق گاه .شود قایل تمایز قوی و ضیف گروه

 (.312-313:همان) است کرده عمل ضعیف گروه از بدتر قوی گروه سوال آن در که میدهد
 

 روش پژوهش
نفر از دانشجویان غیرفارسی زبان مرکز آموزش  26مهندسی بر روی -در پژوهش حاضر، آزمون فارسی ویژه فنی

ی خرده سوال و در برگیرنده 60فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( اعمال گردید. این آزمون شامل  زبان
 های زیر است:آزمون

 . سواالت درک مطلب1
 1. سواالت بندشی 2
 . پاسخ کوتاه 3
 . انطباق واژه با تعریف مورد نظر4
 2. سواالت بندشی 5
 های تخصصی. نوشتن جمله با واژه6
 

 هازیه و تحلیل دادهتج
در این قسمت ابتدا میانگین نمرات هر خرده آزمون، سطح دشواری و ضریب تمیز  و در نهایت پایایی و روایی 

 شود.ای و محتوایی هر خرده آزمون مورد سنجش واقع میسازه
 ی میانگین نمرات هر خرده آزمون و میانگین کل است.دهندهنشان 1جدول شماره 

 ها و میانگین کل: میانگین خرده آزمون1جدول شماره 
 میانگین عنوان بخش
 0.٧4 درک مطلب

 0.٧2 1سواالت بندشی
 0.56 پاسخ کوتاه

 0.٧9 انطباق واژه با تعریف مورد نظر
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 0.٧8 2سواالت بندشی 
 0.٧2 های تخصصینوشتن جمله با واژه

 0.٧3 میانگین کل
 

ها به نسبت باال بوده آموزان در تمامی خرده آزمونکه عملکرد زبان دهدنشان می 1نمرات میانگین جدول شماره 
آموزان هستیم. اما با نگاهی به میانگین کل در است. تنها در بخش سواالتِ پاسخ کوتاه شاهد کاهش عملکرد زبان

به روشنی  1ی هنمودار شمار اند به بیشتر از نیمی از سؤاالت جواب صحیح دهند.توانسته آموزانیابیم که زبانمی
 گویای این مطلب است.

 
 ها و میانگین کل: میانگین نمرات خرده آزمون1نمودار شماره  

 
 ی ضریب دشواری و ضریب تمیز هر خرده آزمون است.دهندهنشان 2جدول شماره 

 ها: ضریب تمیز و دشواری خرده آزمون2جدول شماره  
 ضریب تمیز ضریب دشواری عنوان بخش
 0.35 0.٧4 درک مطلب

 0.31 0.٧2 1سواالت بندشی
 0.28 0.56 پاسخ کوتاه

 0.10 0.٧9 انطباق واژه با تعریف مورد نظر
 0.14 0.٧8 2سواالت بندشی 

 0.5٧ 0.٧2 های تخصصینوشتن جمله با واژه
  0.٧3 ضریب دشواری کل

 0.30  ضریب تمیز کل
 

است.  بوده آسانی نسبتًا مهندسی آزمون-فارسی ویژه فنی  آزمون که دهدمی نشان 2 شمارۀ جدول از حاصل نتایج
 است.  داشته قرار قبول قابل در دامنۀ هاخرده آزمون اکثر دشواری درجه دامنه
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-می دست به هاآزمودنی بین تفاوت بارۀ در را اطالع دارند حداکثر ٧0 تا 30 بین دشواری درجه که سؤالهایی

 سطح در را آزمون های پرسش دشواری درجه بهینه سطح اطمینان حدود( 13٧٧(. شریفی )13٧6 دهند)سیف،

بندی اسکورپاک در مورد ضریب تمیز به این صورت است: سواالتی تقسیم .داند می 89 تا 36 بین درصد 99 اطمینان
 0.10بین باشد از قوه تمیز خوبی برخوردار هستند، سواالتی که ضریب تمیز آنان  0.30ها باالی که ضریب تمیز آن

است، قوه تمیز خوبی ندارند. بر  0.10است قوه تمیز متوسطی دارند اما سواالتی که ضریب تمیز آنان پایین  0.30تا 
های ، پاسخ کوتاه و نوشتن جمله با واژه1های درک مطلب، سواالت بندشی توان گفت که خرده آزموناین اساس می

 2خرده آزمون انطباق واژه با تعریف مورد نظر و سواالت بندشی تخصصی دارای ضرایب تمیز خوبی هستند اما دو 
یابیم که به طور کلی سواالت آزمون از ضریب تمیز مناسبی برخوردار نیستند. با نگاهی به ضریب تمیز کل در می

 به روشنی گویای این مطلب است. 2باشند. نمودار شماره دارای ضریب تمیز متوسطی می

 
 یب دشواری و تمیز سواالت: ضر2نمودار شماره 

 باشد.ی ضریب پایایی هر خرده آزمون و پایایی کل مینشان دهنده 3جدول شماره 
 : پایایی هر خرده آزمون و پایایی کل3جدول شماره 

 ضریب پایایی آلفای کرونباخ عنوان بخش
 0.60 درک مطلب

 0.٧6 1سواالت بندشی
 0.50 پاسخ کوتاه

 0.25 مورد نظرانطباق واژه با تعریف 
 0.35 2سواالت بندشی 

 0.85 های تخصصینوشتن جمله با واژه
 0.86 ضریب پایایی کل

 
، ضریب پایایی هر خرده آزمون به غیر از دو خرده آزمون انطباق واژه و سواالت بندشی 3با توجه به جدول شماره 

دهنده این مطلب است که به طور کلی این آزمون، ، در دامنه قابل قبولی قرار دارد. ضریب پایایی کل نیز نشان 2
 به خوبی گویای این موضوع است. 3آزمونی پایاست. نمودار شماره 

 ضریب دشواری

 ضریب تمیز
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 : ضرایب پایایی3نمودار شماره 

 ها است.ای آزمون از طریق محاسبه ضریب همبستگی بین خرده آزمونی روایی سازهدهندهنشان 4ی جدول شماره
 هانهمبستگی بین خرده آزمو: ضرایب 4جدول شماره 

 نوشتن 2بندشی انطباق پاسخ کوتاه 1بندشی  درک مطلب 
 0.69 0.481 0.534 0.345 0.61٧ 1 درک مطلب

 0.192 0.583 0.٧26 0.445 1 0.61٧ 1بندشی 
 0.104 0.492 0.2٧4 1 0.445 0.345 پاسخ کوتاه

 -0.232 0.323 1 0.2٧4 0.٧26 0.534 انطباق
 0.113 1 0.323 0.492 0.583 0.481 2بندشی
 1 0.113 -0.232 0.104 0.192 0.69 نوشتن

توان گفت تنها خرده آزمونِ نوشتنِ جمله است که ضریب همبستگی خوبی با سایر خرده با توجه به جدول باال می
ها از آزمونها ندارد و حتی در یک مورد )نوشتن و انطباق( ضریب همبستگی منفی است اما سایر خرده آزمون

-ای نسبتا خوبی میضرایب همبستگی خوبی با یکدیگر برخوردار هستند. بدین ترتیب این آزمون دارای روایی سازه

 به روشنی گویای این مطلب است. 4باشد. نمودار شماره 

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1

 ضریب پایایی آلفای کرونباخ

 ضریب پایایی آلفای کرونباخ



 355/    ...المللی ینمهندسی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه ب-ارزیابی روایی و پایایی آزمون پیشرفت تحصیلی فارسی ویژه فنی               

 
 ها: ضرایب همبستگی بین خرده آزمون4نمودار شماره 

ای تهیه شد که در آن اساتید مربوطه نظر خود را در مورد پرسشنامهبه منظور سنجش روایی محتوایی این آزمون 
 مهندسی بیان کردند. طبق این نظرسنجی، آزمون مورد نظر از روایی محتوایی خوبی برخوردار بود. -آزمون فنی

 گیریبحث و نتیجه
 مهندسی: -دهد که آزمون فارسی ویژه فنیبه طور کلی نتایج به دست آمده نشان می

ای نسبتاً خوبی برخوردار است. تنها بخش مونی پایاست و دارای روایی محتوای خوبی است و از روایی سازه. آز1
ی اول ما به غیر از بخش آخر )این ها ضریب همبستگی خوبی ندارد. بدین ترتیب فرضیهنوشتن آن با سایر بخش

 گیرد.ای مناسبی ندارد( مورد تایید قرار میآزمون روایی سازه
دهند که سواالت این آزمون دارای سطح دشواری و تمیز میانگین کل ضرایب دشواری و تمیز سواالت نشان می. 2

از سطح دشواری و تمیز  2خوبی هستند. تنها دو خرده آزمونِ انطباق واژه با تعریف مورد نظر و سواالت بندشی 
 شود.ی دوم ما نیز تایید مید. بدین ترتیب فرضیهمناسبی برخوردار نیستند که باید سواالت آن مورد اصالح قرار گیرن

آموزان رضایت بخش توان گفت که به طور کلی عملکرد زبان. با توجه به میانگین نمرات در هر خرده آزمون، می3
 اند به بیشتر از نیمی از سواالت پاسخ صحیح دهند.آموزان توانستهبوده است و زبان
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چکیده مقاالت نخستین  .ارزیابی روایی و پایایی آزمون فارسی و میزان کاربردپذیری آن (.1391ممقانی، هانیه. )
 المللی زبان و ادبیات فارسی. همایش بین
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