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چکیده
بخش مهمی از تحقیقات علوم اجتماعی ،آموزشی و پزشکی ،به طراحی و ارزیابی ابزارهای سنجش و اندازهگیری صفات و متغیرهای کیفی و
انتزاعی ،مرتبط است .دو جزء اساسی و مهم اینگونه ابزارهای محقق ساخته ،عبارتند از روایی و پایایی .در استفاده از این نوع ابزارهای تحقیق،
کیفیت ارزیابی و تأمین این دو ویژگی همواره به عنوان یک نگرانی مهم مطرح هستند .پژوهشگران قبل از انتشار نتایج مطالعات خود ،ملزم به
گزارش چگونگی ارزیابی کیفیت روایی و پایایی ابزارهای اندازهگیری هستند .اشاره دقیق به چنین خصوصیتی ،قابلیت اظهار نظر درباره اعتبار و
میزان صحت نتایج تحقیق و مقایسه با نتایج سایر مطالعات را فراهم مینماید .در صورتی که اعتبار و اعتماد ابزار تحقیق ،مورد تردید قرار گیرد،
ممکن است تالشهای محقق و منابع تحقیق ،به هدر رود .هدف از نگارش این مطالعه ،بیان اهمیت و جایگاه این دو ویژگی در تحقیقات مختلف از
جمله علوم پزشکی و مراحل انجام روایی محتوا به دو روش کمی و کیفی ،و دو روش رایج ارزیابی پایایی ابزارهای اندازهگیری ،میباشد.
واژگان کلیدی :روانسنجی ،روایی محتوا ،روایی صوری ،پایایی ،پرسشنامه.

این مقاله بدین صورت ارجاع داده شود:
Vakili M M, Jahangiri N. Content Validity and Reliability of the Measurement Tools in Educational, Behavioral, and
Health Sciences Research . J Med Educ Dev. 2018; 10 (28) :106-118

 -1گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده بهداشت و پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،زنجان ،ایران.
 -2مرکز مطالعات و توسعه آموزش ،واحد پژوهش در آموزش ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،زنجان ،ایران.
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به طور مستمر بر اهمیت ارزیابی و گزارش دقیق روایی و

بخش بسیار مهمی از تحقیقات مرتبط با حوزههای مختلف

پایایی ابزارها و مقیـاسهای سنجش و اندازهگیـری تـأکید

علوم اجتماعی ،رفتاری ،آموزشی و سالمت و به خصوص

میکنند ،اما نسبت بسیار زیادی از مطالعات منتشر شده در

جمله آموزش پزشکی ،مطالعه و بررسی مفاهیم انتزاعی و یا

حیطههای مرتبط با علوم رفتاری و آموزش بهـداشت،

رفتارهای انسان است .در چنین بستری از تحقیقات ،موضوع

گزارشهای مرتبط با روایی (مابین  40تا  93درصد) و پایایی

سنجش و اندازهگیری صفات و خصوصیات مورد مطالعه از

(مابین  35تا  80درصد) ابزار تحقیق را گزارش نمیکنند که

جایگاه مهمی برخوردار خواهد شد .یکی از رایجترین و

چنین آماری فاجعهبار است ( .)1البته چنین نقصی صرفا

متداولترین روشهای اندازهگیری چنین خصوصیاتی ،استفاده

محدود به تحقیقات آموزشبهداشت و علوم اجتماعی و

از مقیاسها ،آزمونها و پرسشنامههای محققساخته میباشد.

رفتاری نیست و با توجه به وسعت کاربرد ابزارهای سنجش و

بنابراین پژوهشگران و متخصصین بهطور مستمر اقدام به

اندازهگیری در علوم سالمت ،در بخش قابلتوجهی از

طراحی و تطبیق مقیاسهای اندازهگیری مورد استفاده با

مطالعات انجام شده در سایر علوم نیز ،ممکن است مشاهده

اهداف تحقیق و سنجش ویژگیهای مورد مطالعه (مانند

شود .بدون ارزیابی چنین خواص مهمی از ابزار اندازهگیری،

متغیرهای شناختی ،رفتاری ،احساسی و روانشناختی) در

این امکان وجود دارد که پژوهشگران به سوی اخذ نتیجه-

گروههای هدف ،مینمایند ( .)1ابزارها یا مقیاسها ممکن

گیریها و توصیههای پژوهشی نادرست و نامعتبر سوق داده

است به منظور سنجش مفاهیم انتزاعی مانند دانش ،ارزشهای

شوند .بهعبارتدیگر ،بدون حصول اطمینان از اینکه آیا ابزار

عاطفی و نگرشی ،مهارتهای روانی حرکتی یا شبیهسازیهای

مورد استفاده در یک مطالعه ،توانسته است نمرات دقیق و

بالینی بهکارروند و یا بهعنوان پرسشنامههای نظرسنجی

پایدار ارایه دهد یا خیر ،پژوهشگران نخواهند توانست یقین

جمعیتی مورد استفاده قرارگیرند .آموزشدهندگان علوم

پیدا کنند که صفت ،رفتارو یا متغیرهای مورد مطالعه ،بهدرستی

پزشکی به منظور ارتقاء صحت ارزیابی برنامههای آموزشی

گزارش شـده باشنـد .بهمنظور اینکه متخصصین و

خود ،بهتالش در زمینهی تدوین و طراحی آزمونها و

پژوهشگران ،بتوانند سودمندی و قابلیت بکارگیری نتایج

پرسشنامههای برخوردار از روایی و پایایـی مناسـب اقدام

مطالعات خود را افزایش دهند ،ضروری است توجه به

میکنند ( .)2از آنجا که بیشتر تحقیقات حوزههای آموزشی،

ویژگیهای روانسنجی ابزار مورد استفاده ،یعنی دو رکن

روانشناختی و رفتاری با چنین رویکردی سروکار دارند،

اساسی روایی و پایایی را در مرکز اصلی فعالیتهای تحقیقاتی

موضوع اعتبار و اعتماد قابل قبول ابزارهـای سنجـش و

خود قراردهند ،چرا که نادیده گرفتن چنین موضوع مهمی،

اندازهگیری ،اهمیت پیدا میکند ( .)3نتایج حاصل از هر

ممکن است به هدر رفتن تمام تالشها منجر شده و ضمن

تحقیقی باید تا آنجا که امکان دارد ،قابل اعتماد باشد و هر

اتالف غیرضروری منابع مالی ،توصیهها و اطالعات نامعتبر در

مطالعه و تحقیقیی باید در ارتباط با فرایندی که جهت تولید

اختیار سیاستگزاران و برنامهریزان قرار دهند ( )1و این نقص

نتایج طی نموده است ،مورد ارزیابی قرار گیرد( )4و بر این

میتواند شانس بکارگیری یافتههـای تحقیقات را ،توسط سایر

اساس روایی و پایایی ،دو جزء اساسی و ضروری مرتبط با

پژوهشگران کاهش دهد ( .)6 ,5هـدف از تـدوین این مقالـه،

یک ابزار سنجش محسوب میشوند ( .)2اگرچه پژوهشگران

بیان مراحل روش شناسی ارزیابی روایی (با تأکید بر روایی
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روانسنجی ابزار گردآوری دادهها

محتوا) و پایایی ابزار تحقیق ،میباشـد و ضمـن بیان توالی

ساختار ابزار محسوب میشود و به میزان یا درجه منطقیبودن

روش شناسی فرایند مذکور ،نحوهی محاسبه شاخصهای کمی

یک آزمون ،از نظر کسانی که به آن جواب میدهند ،اشاره

و تفسیـر نتایج نیز مـورد بحـث و تحلیـل قرار گرفتـه اسـت.

میکند و محقق تالش میکند تا با انجام آن ،نسبت به مرتبط

روایی چیست؟

بودن ابزار از نظر ظاهری با هدف مطالعه ،مشابهت برداشت

روایی ( )Validityبه این موضوع اشاره مینماید که تفاسیر

گروه هدف از گویهها با نظرات محقق ،موافقت گروه هدف با

مرتبط با نمرات اخذ شده از آزمونهای مورد استفاده برای

جملهبندی گویههای ابزار و قابلپذیرش بودن اجزا و کلیت

یک منظور خاص ،تا چه اندازه با شواهد و نظریههای علمی،

ابزار از نظر گروه هدف ( )Target Groupاطمینان حاصل

مورد تأیید قرار میگیرد .بهعبارت دیگر ،روایی بیان میکند

نماید ( .)3با ارزیابی روایی محتوا ( )Content Validityمحقق

چگونه میتوان نتایـج یک آزمون را برای یک هدف خاص

تالش میکند تا شواهد معتبر جهت کسب اطمینان از ،لحاظ

بهدرستی تفسیر نمود .تفسیر معنی نتایج سنجش حاصل از

نمودن تمامی جوانب مهم و اصلی مفهوم مورد سنجش،

ابزارهای مختص کمیتهای فیزیکی ،مانند قد یا فشار خون،

سنجش صحیح همان مفهومی که قصد سنجش آن را دارد و

به سادگی و بطور مستقیم قابل دستیابی است ،اما درک مفاهیم

قابلیت پذیرش اجزا و کلیت ابزار را ،توسط متخصصین

انتزاعی و پیچیده مانند آگاهی و یا نگرش مستقیما و با چنین

( )Experts Panelفراهم نماید ( .)8در چنین فرایندی از

سهولتی غیرممکن است .در نتیجه محققین تالش میکنند

ارزیابی اعتبار ابزار تحقیق ،انجام روایی صوری و روایی

بطور نسبی و بر اساس یک ساختار پایهای ،مجموعهای از

محتوایی ابزار ،به هر دو روش کمی و کیفی ،حائز اهمیت

مفاهیم انتزاعی و غیر قابل فهم را مورد ارزیابی قرار دهند.

اساسی است و در هر حال محوریت و تمرکز طراحی ابزار،

نتایج حاصل از یک ارزیابی روانسنجی ،صرفا در زمینه یا

باید بر روی گروه هدف قرار داشته باشد.

بستری که آن سازه مورد ارزیابی قرار میگیرد ،معنی خواهد

در بررسی روششناسی مطالعات انجام شده در ایران با هدف

داشت( .)7روایی اساسا با صحت یا اعتبار نمرات اخذ شده از

ارزیابی مفاهیم انتزاعی مانند آگاهی و نگرش و یا ارزیابی

یک مقیاس اندازهگیری مرتبط بوده و بهطور سنتی بهعنوان

تأثیر مداخالت آموزشی بر سطح آگاهی و نحوهی نگرش

«تثلیث مقدس» شناخته شده و شامل سه ویژگی مرتبط و در

گروههای هدف ،بهوضوح میتوان پیبرد که محققین در

عین حال متمایز روایی محتوا ،روایی سازه و روایی مرتبط با

گزارش صحیح فرایند ارزیابی روایی ابزار تحقیق با مشکل

معیار میباشد (.)1

روبهرو بوده و اطالعات مرتبط با آن را ارایه نمیکنند و یا به

روایی محتوا یکی از معروفترین و متداولترین روشهای

ارایهی اطالعات ناکافی و مبهم بسنده میشود .در بسیاری از

ارزیابی اعتبار ابزارهای محقق ساخته میباشد و معموال در

مطالعات حتی به تعـداد دقیق اعضای پانل خبرگان اشاره

گام اول طراحی ابزار ،مورد توجه پژوهشگران قرار میگیرد و

نمیشود و یا تعدادی کمتـر از پنج متخصص وارد مطالعه

شامل دو بخش بسیار مهم و ضروی و با دو رویکرد کیفی و

میشوند و بدون ارایه هرگونه توضیحی در بارهی تخصص و

کمی و با تمرکز بر روی دو گروه اصلی مورد مطالعه یعنی

تجارب خبرگان ،و بیان شاخصهای کمی و یا فرایند کیفی

گروه هدف و گروه خبرگان مورد استفاده قرار میگیرد .روایی

ارزیابی روایی ابزار ،بهذکر این عبارت مبهم یعنی «تأیید روایی

صوری ( )Face Validityبا رویکردی کیفی و به عنوان گام

ابزار توسط چند متخصص» بسنده میشود و در اکثر مواقع نیز

نخست ارزیابی روایی ابزار ،یک نوع قضاوت عینی در مورد

نظرخواهی از گروه هدف به فراموشی سپرده میشود (,9 ,5
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 ،)10درحالیکه حداقل تعداد اعضای پانلخبرگان مورد نیاز،

گزینههای  4و  5را انتخاب نمودهاند (جدول  ،)1مشخص

جهت ارزیابی روایی ابزار تحقیق و امکانپذیر شدن محاسبهی

( )Frequencyو سپس مجموع نمـرات اختصاصدادهشده به

نسبت روایی محتوا پنج نفر است ( .)11در بسیاری از موارد

هرگویه ،بهطور جداگانه محاسبه و میانگیـن نمرات هر گویه

نیز محقق ،در هنگام گزارش اعتبار یا روایی ابزار مورد استفاده

( )Importanceتعیین شود .سپس با استفـاده از فرمول:

در تحقیق ،به مطالعات انجام شده توسط افراد دیگر استناد

 ،Impact Item= Frequency(%)×Importanceمقدار تأثیر

میکند ،درحالیکه در مطالعه مورد استناد ،نیز ممکن است

هرگویه ،محاسبه شده و چنانچه مقدار شاخص مذکور برای

همچنان کیفیت و چگونگی فرایند روایی ابزار مورد استناد ،با

گویهها بیش از  1/5بود ،آنگویه از نظـر گـروه هـدف مهم

ابهام همراه باشد.

تلقی شده و جهت انجام مراحل بعدی فرایند روانسنجی،

روایی محتوایی

مناسب ارزیابی شده و حفظ خواهد شد و در غیراینصورت

ارزیابی روایی ابزار با تمرکز بر گروه هدف

باید حذف شود .در مرحله ارزیابی روایی ابزار به روش کیفی،

این مرحله از ارزیابی بر روی گروه هدف متمرکز خواهد شد

نسبت به بررسی وجود مشکل در درک عبـارات و کلمات،

و به هر دو روش کمی و کیفی انجام میشود .جهت تعیین

تناسب و ارتباط مطلوب گویهها با یکدیـگر ،احتمال وجود

روایی ابزار به روش کمی ،الزم است گویههای ابزار در قالب

ابهام و برداشتهای نادرسـت از عبـارات و یا وجـود

یک جدول با مقیاس لیکرت پنج درجهای شامل :کامال مهم

نارسایی در معانی کلمات ،اقدام میشود و به ایـن منظـور از

است (امتیاز ،)5مهم است (امتیاز  ،)4به طور متوسط مهم

نمونـهی کوچکی از اعضای گروه هـدف خواستـه میشود تا

است (امتیاز  ،)3اندکی مهم است (امتیاز  )2و اصال مهم

گویههایی را که از نظر آنها نامناسب ،غیرقابـل فهم و یا

نیست (امتیاز ،)1تدوین شده و در اختیار تعداد مناسب از افراد

دشوار هستند ،مشخـص کننـد ( .)12انتـخاب تعداد حداقل

گـروه هـدف قرار دادهشـود تا نظرات خـود را در مـورد

 10نمونه با ویژگیهای جمعیـت شناختی مشابه جمعیت

میزان اهمیـت هرکـدام از گویـههای ابـزار مشخص کنند.

هدف اصلی ،جـهت محاسبـهی این شاخـص مناسب بهنظـر

جهت محاسبه امتیاز تأثیر آیتم ،ابتدا باید نسبت افرادی که

میرسد (.)13 ,10

شماره

جدول  :1مقیاس لیكرت پنج درجهای جهت اخذ نظرات گروه هدف در خصوص میزان اهمیت گویههای ابزار

گویههای ابزار

1
2
3
...
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ارزیابی روایی محتوا با بهرهگیری از پانل خبرگان:

موضوع تحقیـق استفـاده شـود .بهطـور معمـول یک گروه

جهـت ارزیابـی روایـی محتـوا با بهـرهگیری از نظرات

پانل  5تا  10نفره میتـواند مناسـب باشد و استفـاده از بیش

اعضـای پانـل خبـرگـان ،تـکتـک گویـهها به دو روش

از ده نفر ممکن است غیرضروری باشد .برای این منظور الزم

کمی و کیفـی مـورد نظرخواهـی قرار خـواهد گـرفت کـه در

است گویههای ابزار در قالب یک جدول طراحی و بهطور

ذیـل به توضیـح آنهـا خواهیـم پرداخـت:

جداگانه ،در اختیار هر یک از اعضای پانل خبرگان قرار داده

نسبت روایی محتوا

شود تا نظرات آنها در خصوص ضرورت قرار گرفتن گویهها

(:Content Validity Ratio)CVR

نسبت روایی محتوا یک آیتم آماری مفید برای رد و یا پذیرش

در ابزار تحقیق ،اخذ شود ( .)14برای هر گویه یکی از سه

گویههای ابزار است و در سطح بینالمللی به عنوان روشی

طیف «.1گویه ضروری است.2 ،مفید است اما ضروری نیست

جهت ارزیابی روایی محتوا شناخته شده است( .)14این

و .3ضرورتی ندارد» ،پیشبینی شده و اعضای پانل خبرگان

شاخص برای اولین بار در سال  1975توسط  Lawsheمعرفی

نظرات خود را در مورد از هر کـدام از گویهها ،در فرم

شد و به منظور حصول اطمینان از انتخاب مهمترین و

مربوطه ثبت خواهند نمود .پس از استخراج نظرات اخذ شده

صحیحترین محتوا ( ضرورت گویه) بر اساس نظرخواهی از

توسط افراد صاحبنظر ،مقدار نسبت روایی محتوا با استفاده

پانل خبرگان ،مورد استفاده قرار گرفت( .)11حداقل تعداد

از فرمول ( )14محاسبـه و مقـدار عـدد هرگویه ،با مقادیر

مورد نیاز اعضای پانل خبرگان  5نفر میباشد و این تعداد

ارایه شده در جدول  Lawsheو متناسـب با تعـداد اعضای

میتواند تا  40نفر هم افزایش یابد .اعضای پانل خبرگان باید

پانلخبرگان ،مورد مقایسه و ارزیابی قرار میگیرد و در

افرادی باشند که درباره موضوع تحقیق تخصص داشته و به

صورتیکه عدد نسبت روایی محاسبه شـده ،بـرابـر و یا بیشتر

عنوان کارشناس در آن زمینه شناخته شده ،باشند .ایدهآل این

از مقدار ارایه شده در جدول الوشه بود ،گویهی مذکور حفظ

اسـت که از طیفـی متنـوع از تخصـصهای مرتبـط با

و در غیر اینصورت باید از لیست گویههای ابزار حذف شود.

1
2
3
...
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جدول  :3حداقل مقدار قابل پذیرش نسبت روایی محتوا بر اساس معیار الوشه()11
تعداد اعضای صاحبنظر

مقدار CVR

تعداد اعضای صاحب نظر

مقدار CVR

 5الی  7نفر

0/99

14

0/51

8

0/75

15

0/49

9

0/78

20

0/42

10

0/62

25

0/37

11

0/59

30

0/33

12

0/56

35

0/31

13

0/54

40

0/29

شاخص روایی محتوا ( CVIیا :)Content Validity Index

استخراج دادهها اقدام شده و سپس مقدار شاخص روایی

نسبـت روایی محتوا ،اطالعـات مرتبـط با روایی آیتمهـا را

محتوا با استفاده از فرمول و برای هر کدام از سه ویژگی

بهطور جداگانه در اختیار قرار میدهد و اگر بخواهیم نسبت به

مذکور به طور جداگانه محاسبه شود و در انتها با محاسبهی

روایی محتوایی کل ابزار آگاهی یابیم ،میتوان شاخص روایی

میانگین مقادیر محاسبه شده جهت هر گویه ،مقدار کل

محتوا را محاسبه نمود .شاخص روایی محتوا ،بهسادگی

شاخص روایی محتوایی ،برای آن گویه محاسبه شود.

نمایانگر میانگین مقادیر نسبت روایی محتوا ،برای تمامی
گویههایی است که مقدار نسبت روایی آنها حداقل برابر
 0/79بوده و در ابزار نهایی حفظ شدهاند ( Tilden .)14و
همکاران مقدار شاخص روایی محتوای مناسب برای پذیرش
گویه را باالی  0/70پیشنهاد میکنند ( ،)15با وجود این

پس از محاسبهی مقدار شاخص روایی محتوا جهت تمامی

 Davisبه مقادیر باالتر از  0/80بهعنوان مقدار قابل پذیرش

گویـهها ،پذیـرش هـر کـدام از آنهـا براسـاس معیار زیر

گویه تأکید مینماید( .)16شاخص روایی محتوا جهت کسب

مورد تصمیـمگیـری قرار خواهـد گرفـت« :گویههای با

اطمینان از اینکـه گویههـای ابزار بهبهتـرین نحو جهـت

نمــرات باالتر از  0/79مناسـب»« ،گویـههـای با نمـرات

اندازهگیری محتوا طراحی شدهاند ،مورد استفاده قرار میگیرد.

مابین  0/70 -0/79سـوال برانگیـز و نیازمـند بازنگـری و

به این منظور تمامی گویههای ابزار باید در قالب یک جدول

اصالح»« ،گویـههای با نمـرات کمتـر از  0/70غیـر قابـل

طراحی شود و بهطور مجزا در اختیار تکتک اعضای پانل

قبول» .گویه های مناسـب و قابل پذیـرش در ابزار ،حفظ و

خبرگان قرار گیرد ،تا نظرات خود را در مورد سه ویژگی

گویههای غیرقابل قبول از لیست ابزار حذف خواهند شد.

مرتبط بودن ،سادگی و وضوح تکتک گویهها ،با استفاده از

گویه های سوال برانگیز نیز ،باید مورد بازنگری و بازنویسی

یک طیف لیکرت چهار درجهای ،مشخص نمایند (.)8،17

قرار گیرند و نسبت به ارزیابی مجدد آن توسط پانل خبرگان

پساز اخذ نظرات اعضای پانل خبرگان ،باید نسبت به

اقدام شود.
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جدول  :4نظرخواهی از اعضای پانل خبرگان در مورد ارتباط ،سادگی و وضوح گویههای ابزار
شاخص روایی محتوا ()CVI

غیرمرتبط

تاحدودی مرتبط

مرتبط

کامالًمرتبط

مقدار محاسبه شده

پیچیده

تاحدودی پیچیده

ساده

کامالً ساده

مقدار محاسبه شده

غیرواضح

تاحدودی واضح

واضح

کامالً واضح

شماره

گویه ابزار

سادگی

مقدار محاسبه شده

مرتبط بودن

وضوح
میانگین کل
شاخص
روایی
محتوا

1
2
3
...

ارزیابی روایی محتوا به روش کیفی:
در ادامهی ارزیابی روایی ابزار به روش ارزیابی محتوایی،
الزم است گویههای ابزار بهلحاظ کیفی نیز توسط اعضای پانل

توالی مناسب و منطقی و از نظر فونت و قلم ،زیبا طراحی
شود و توسط گروه هدف بهسهولت و بدون وجود هرگونه
ابهامی ،قابلخواندن و پاسخگویی باشد.

خبرگان ،مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرند .بهاین منظور الزم
است از اعضای پانل خبرگان درخواست شود تا نظرات و

پایایی چیست؟

پیشنهادات اصالحی مورد نظرشان را ،در مورد تکتک گویهها

در مطالعات حوزهی روانشناختی و آموزشی ،که یک رفتار

از نظر :مفهوم و محتوای گویهها ،رعایت دستور زبان فارسی،

یا ویژگی انتزاعی مورد سنجش قرار میگیرد ،مبحث پایایی

تعداد کلمات و طول جمالت ،ترتیب و توالی گویهها ،پیشنهاد

( )Reliabilityابزار ،همواره به عنوان یک نگرانی عمده مطرح

افزوده شدن گویههای جدید ،وجود تناسب با ویژگیهای

است .یک ابزار اندازهگیری نمیتواند روا باشد ،مگر اینکه از

فرهنگی و اجتماعی گروه هدف ،و ساختار کلی ابزار ،به

پایایی مناسب هم برخوردار باشد ( .)2پایایی بیان میکند که

صورت کتبی و در صورت لزوم بهطور مبسوط بیان نمایند.

اندازهگیریها تا چه میزان قابلتکرار هستند و هرگونه اثر

پس از اخذ نظرات و پیشنهادات اعضای پانل خبرگان ،گروه

تصادفی که سبب گرایش اندازهگیریها به سمت متفاوت

تحقیق باید نسبت به جمعبندی و اعمال نظرات و پیشنهادات

شـدن از موقعیتـی به موقعیـت دیـگر شود ،منبع خطای

و انجام اصالحات ضروری در گویههای پرسشنامه اقدام

اندازهگیری محسوب میشود» ( Joppe .)18مفهوم پایایی یا

نمایند .درصورتیکه در گویههای ابزار به لحاظ تعداد و یا

تکرارپذیری ) (Repeatabilityرا اینگونه بیان میکند :میزان

محتوای گویهها تغییرات اساسی ایجاد شد ،ممکناست تکرار

برخورداری نتایج از ثبات در طیگذر زمان و چنانچه نتایج

مجدد فرایند ارزیابی روایی ابزار توسط گروه هدف و پانل

مطالعه با روش شناختی مشابه مجدداً تکرار شود ،دراینصورت

خبرگان ضرورت یابد .بههرحال ضروری است گویههای

میتوان ابزار تحقیق را پایا یا قابل اعتماد محسوب نمود (.)19

مندرج در ابزار تحقیق ،تا آنجا که ممکن است ساده و گویا ،با

 Kirkو Millerدر مطالعـات کمی به سـه نوع پایایی اشاره
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میکنند که عبارتنداز :درجهی اخذ نتایج مشابه در صورت

درونی ،همگنی و یا تک بعدی بودن میتواند به بهبود استفاده

تکرار سنجش ،ثبات مقادیر اندازهگیری شده در طول گذر

از آلفا کمک کند ( .)2ضروری است همبستگی درونی گویههای

زمان ،تشابه انـدازهگیـریها در خـالل یک دورهی زمانی

ابزار ،قبل از بکارگیری آن در تحقیق ،مورد ارزیابی قرار گیرد

معین ( .)21 ,20پایایی ابزار را میتوان با درنظر گرفتن اصولی

و چنانچه ابزار تحقیق ،از چند بعد یا سازه تشکیل شده است،

از قبیل نگارش واضح و شفاف گویهها ،استفاده از

باید نسبت به وجود همبستگی درونی مناسب میان گویههای

دستورالعملهای تکمیل آزمون که بهآسانی توسط پاسخگوها

هر بعد نیز اطمینان حاصل نمود .تعداد گویههای ابزار،

قابل درک باشند و آموزش مؤثر ممتحنین در زمینهی نمره

همبستگی آنها با هم و ابعاد ابزار ،مقدار ضریب شاخص آلفا

دهی شفاف و دقیق ،بهبود بخشید ( .)3اگرچه جهت ارزیابی

را تحت تأثیر قرار میدهد .گزارشهای متعددی در خصوص

پایایی ابزار تحقیق روشهای گوناگونی وجود دارد ،اما دو نوع

مقادیر قابل قبول آلفا وجود دارد و مقادیر  0/9و بیشتر عالی،

از مداولترین آنها عبارتنداز بررسیهمبستگی درونی و روش

مقادیر مابین  0/8تا  0/9خوب ،مقادیر مابین  0/7تا  0/8قابل

آزمون_ بازآزمون که در این مقاله مورد اشاره قرار میگیرند.

قبول ،مقادی مابین  0/5و  0/6سؤال برانگیز و مقادیر کمتر از

همبستگی درونی گویهها:

 0/5غیر قابل قبول تلقی میشود .مقادیر پایین آلفا ،ممکن

بدون شک ضریب آلفای کرونباخ ( )Cronbach's alphaیکی

است از تعداد کم گویههای ابزار ،همبستگی ضعیف مابین

از مهمترین و فراگیرترین شاخصهای آماری در تحقیقات

گویهها و یا سازههای ناهمگون نشأت گرفته باشد (.)2

مرتبط با طراحی و بکارگیری آزمونها محسوب میشود و در

آزمون–بازآزمون (:)Test-Retest

بسیاری از حوزههای علوم از جمله روانشناختی ،آموزشی،

چارلز  Charlesمعتقد است که مفهوم پایایی یا ثبات ،زمانی

اجتماعی ،جامعهشناختی ،اقتصادی ،سیاسی ،حقوق ،و

تحقق مییابد که پاسخهای ارایه شده به گویههای پرسشنامه و

بخصوص در آموزش علوم پزشکی و پرستاری ،مورد استفاده

یا نمرات پاسخگوها در صورت انجام آزمون–بازآزمون ،در

قرار میگیرد ( ،)18 ,2چرا که در مقایسه با سایر روشهای

طی دو دورهی زمانی متفاوت ،نسبتاً ثابت باقی بماند .بهعبارت

ارزیابی پایایی ،کاربـرد آسـانتری دارد و فقط به یکبار

دیگر چنانچه یک صفت را با یک ابزار ثابت بسنجیم ،نتایج

اندازهگیری نیاز دارد( .)2علیرغم بکارگیری بسیار گستردهی

اخذ شده باید مشابه باشند.میزان باالیی از ثبات ،نشان دهندهی

روش آلفا در متون علمی ،کاربرد و تفسیر مناسب آن بهدرستی

میزان باالیی از پایایی است و مفهوم چنین چیزی،

درک نشده است ( .)22 ,2این شاخص در سال  1951توسط

تکرارپذیری نتایج میباشد .البته روش آزمون–بازآزمون ،خود

 Lee Cronbachو به منظورسنجش همبستگی درونی گویههای

میتواند سبب کاهش پایایی ابزار شود ،چرا که پاسخگویی

یک آزمون یا مقیاس معرفی شد و نمرات مابین  0و  1را در

مجدد به گویهها ممکن است باعث ایجاد حساسیت در

بر میگیرد( .)2این شاخص بیان میکند که آیا تمامی گویههای

آزمودنی شده و این موضوع ممکن است پاسخهای ارایه شده

مقیاس طراحیشده ،از همبستگی مناسب با مفهوم مورد

توسط وی در مرحله بازآزمون را تحت تأثیر قرار دهند (.)21

سنجش برخوردار هستند یا خیر؟ استفاده نادرست از آلفا

بنابراین نمیتوان اطمینان کامل یافت که تحت تأثیر چنین

ممکن است به کنار گذاشتن نابجای آزمون و یا انجام

عوامل خارجی ،هیچگونه تغییری در نگرش افراد رخ نخواهد

تفسیرهای ناصحیح از نتایج تحقیق منجر شود .جهت اجتناب

داد .در نتیجه این موضوع میتواند پاسخهای آزمودنیها را

از چنین وضعیتی درک مناسب ارتباط مفاهیمی از قبیل ثبات

دستخوش تغییرات نماید .همچنین در صورت تکرار
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مجموعهای از سواالت آزمون در زمانهای متوالی ،احتمال

در شکل مذکور مشاهده میشود ،پایایی به معنای قابل تکرار

دارد برخی ویژگیهای آزمودنیها ،بر انتخاب متفاوت پاسخها

بودن نمرات مشابه ،و روایی به معنی دقیقاً قرار گرفتن در

توسط آنها در مقایسه با دفعات قبلی تأثیر گذاشته و در نتیجه

نقطهی مرکزی یک هدف خاص میباشد .هم در قسمت باال و

پایایی ابزار دچار تغییر شود و این موضوع میتواند به کاهش

هم در قسمت پایین شکل  ،1با حرکت از سمت چپ به

صحت و ثبات ابزار و نمرات آزمون منجر شود .از این رو

سوی سمت راست ،از میزان پایایی کاسته میشود و پیامد

وظیفهی جلب اعتماد دیگران در خصوص ثبات و دقت

چنین تغییری ،تحت تأثیر قرار دادن روایی است و همانگونه

آزمونها و نمرات حاصل از ابزارهای سنجش و اندازهگیری

که دایـرهی واقع در سمت راست و باالی شکـل  1نشـان

حاصل از یک تحقیق ،بر دوش پژوهشگران قرار دارد .البته

میدهد ،با کاهش پایایی ،روایی نیز به طور فزایندهای به یک

فاصله زمانی مابین آزمون اولیه و آزمون مجدد نیز مورد

رخداد شانسی یا تصادفی تبدیل میشود .در عینحال دایره

مناقشه میباشد ( )23و در مطالعات مختلف از چند ساعت تا

سمت چپ واقع در قسمت پایین شکل  ،1نشان از پایایی

 6ماه گزارش شدهاست ،اما فاصله زمانی ما بین دو هفته تا

بسیار باال میدهد ،اما باال بودن پایایی به هیچ وجه نمیتواند

یک ماه بیشتر مورد توافق همگانی قرار دارد .فاصله دو آزمون

روایی باال را تضمین کند ( .)24بنابراین اگر ابزار مورد نظر از

باید به اندازه کافی طوالنی باشد تا آزمودنی ،پاسخهای اولیه

روایی مناسب برخوردار نباشد ،در آن صورت پایایی باال به

خود را بهخاطر نیاورد و نباید آنقدر طوالنی باشد که

تنهایی نیز ،هیچ مفهوم و یا ارزشی نخواهد داشت .بنابراین

محتواهای مرتبط با دانش و یا نگرش مرتبط با موضوع تحقیق

بهترین حالت ممکن از نظر روایی و پایایی مناسب و قابل

دچار تغییر شود .بهعنوان یک اصل ،بیشتر شدن فاصله مابین

قبول بر اساس شکل  ،1دایرهی واقع در سمت چپ و باالی

دو آزمون ،کمتر شدن پایایی ابزار را به همراه دارد (.)23

تصویر میباشد که هم در تکرار آزمایش ،نمرات اخذ شده

شکل  ،1به درک بهتر مفهوم روایی و پایایی و اهمیت بسیار

عینا مشابه هم هستند و هم دقیقا در نقطهی مرکزی هدف قرار

زیاد ارتباط میان این دو ویژگی کمک میکند .همانگونه که

گرفتهاند.

پایایی
تصادفی

متوسط

عالی
عالی

پایایی پایین،

روایی

روایی را هم محدود میکند.
خارج از
هدف

پایایی باال،
تضمینی برای روایی نیست.
شكل  :1مقایسه نحوهی ارتباط میان مفهوم پایایی و روایی
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در مطالعات انجام شده در ایران در مقایسه با مبحث روایی

اهمیت پایایی و ثبات ابزار آزمون نیز ،هیچ شکی وجود ندارد،

ابزار ،در گزارش پایایی ابزار مشکـالت کمـتری به چشـم

اما خصوصیت روایی ابزار ،هم به لحاظ اهمیت و هم از نظر

میخورد ،ولی غالباً جهت ارزیابی پایایی ابزار به بررسی

تقدم ،بر پایایی ابزار اولویت دارد .به عبارت دیگر چنانچه

سازگاری درونی گویهها و گزارش مقدار آلفای کرونباخ اکتفا

ابزار تحقیق ،از روایی مناسب و قابلقبول برخوردار نباشد،

میشود ،در حالیکه ثبات نتایج حاصل از تکرار آزمونها کمتر

یعنی قادر به سنجش درست و دقیق آنچه که باید بسنجد،

مورد توجه قرار میگیرد .دشواری دسترسی مجدد به نمونهها

نباشد ،آنوقت گفتگو در مورد نحوهی ارزیابی و کیفیت

و یا کم اهمیت تلقی نمودن تکرار آزمون در یک دورهی

پایایی آن ،چه معنا و مفهومی خواهد داشت؟

زمانی کوتاه از نظر محقق یا آزمودنیها ،شاید از دالیل استقبال

بدون شک هر مطالعهای ممکن است از محدودیتها و یا

کمتر محققین از انجام این روش ارزیابی پایایی ابزار باشد.

نواقصی برخوردار باشد ،اما واضح است که اعتبار یک مطالعه
در درجهی اول ،وابسته به روششناسی تحقیق است .اگرچه

نتیجه گیری

تمام اجزای روششناسی تحقیق ،حائز اهمیت خاص خود

مرور اجمالی روششناسی مطالعات مرتبط با سنجش

هستند ،اما چنانچه بخواهیم فقط یکی از آنها را ،به عنوان

مفاهیم انتزاعی مانند آگاهی ،نگرش و باورهای بهداشتی در

مهمترین جزء انتخاب کنیم ،به احتمال بسیار زیاد آن انتخاب،

ایران به وضوح نشان میدهد که پژوهشگران در گزارش

روشها و ابزارهای سنجش متغیرهای تحقیق (اعم از کمی و

صحیح فرایند ارزیابی روایی و پایایی ابزارهای تحقیق با

یا کیفی) خواهد بود ،چراکه طراحی یک مطالعه ،با هر میزانی

مشکل مواجه هستند و بطور متداول یا چنین فرایندی طی

از دقت و اطمینان هم انجام شود ،ولی چنانچه ابزار سنجش

نمیشود و یا اطالعات کامل ارایه نمیشود و یا به ارایهی ناقص

متغیرهای مطالعه ،فاقد اعتبار و اعتماد کافی باشد ،آنوقت

اطالعات اکتفا میشود .از طرف دیگر در بخش قابل توجهی

امکان اظهار نظر در خصوص نتایج تحقیق ،میزان دستیابی به

از مطالعات ،اخذ نظرات گروه هدف به عنوان اولین و مهمترین

اهداف و همینطور پذیرش یا عدم پذیرش فرضیههای تحقیق

گام در ارزیابی روایی ابزار مورد توجه قرار نمیگیرد و در

وجود نخواهد داشت و در چنین وضعیتی ،بیان هرگونه بحث

مورد نظرخواهی از گروه صاحبنظران ،نیز غالباً بهصورت

و تفسیر در بارهی نتایج تحقیق و یا مقایسهی آن با سایر

مبهم و بدون ذکر تعداد و تخصص خبرگان و ارایهی مستندات

مطالعات انجام شده ،مخدوش و بیاعتبار خواهد بود.

مرتبط با شاخصهای کمی و کیفی روانسنجی ،صرفا به بیان

در این مطالعه تالش شد ضمن بیان اهمیت و ضرورت دو

عبارت «تأیید روایی ابزار توسط چند متخصص و یا کمتر از

خصوصیت بسیار اساسی ابزارهای سنجش و اندازهگیری یعنی

پنج متخصص» اشاره میشود ،در حالیکه چنین شیوهای فاقد

روایی و پایایی ،بهطور ویژه نسبت به بیان اهمیت و مراحل

اعتبار الزم میباشد .البته در مورد گزارش پایایی در مقایسه با

انجام ارزیابی روایی محتوا ،به صورت گام به گام و همراه با

مبحث روایی ابزار ،این مشکل از شدت کمتری برخوردار

جزئیات آن ،و همینطور دو نوع از متداولترین روشهای

است و غالباً با گزارش مقدار آلفای کرونباخ ،وضعیت پایایی

ارزیابی پایایی ابزار بپردازیم .انتظار میرود توجه به اینگونه

ابزار ،مورد اشاره قرار میگیرد ،اما معموالً ارزیابی ثبات ابزار

مباحث پایه در روششناسی تحقیقات علوم پزشکی و سایر

به روش آزمون -بازآزمون نادیده گرفته میشود .البته در

حوزههای پژوهشی ،بیشازپیش مد نظر پژوهشگران و
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 کیفیت و چگونگی تأمین و ارایهی مستندات مرتبط،خارجی

 چرا که امروزه یکی از مهمترین،نویسنـدگان قرارگیـرد

با ارزیابی روایی و پایایی ابزارهای سنجش و اندازهگیری

معیارها و ضوابط تأثیر گذار بر فرایند پذیرش و یا عدم

.مورد استفاده در تحقیق میباشد

 در مجالت معتبر داخلی و،پذیرش یافتههای پژوهشی
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