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 دهچکی
 و کیفی متغیرهای و فاتص گیریاندازه و سنجش ابزارهای یابیارز و راحیط به ،پزشکی و آموزشی ،اجتماعی لومع تحقیقات از مهمی بخش
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 مقدمه

 مختلف هایحوزه با مرتبط تحقیقات از مهمی بسیار بخش   

 خصوص به و سالمت و وزشیآم ،رفتاری اجتماعی، علوم

 یا و انتزاعی مفاهیم بررسی و مطالعه ،پزشکی آموزش جمله

 موضوع تحقیقات، از بستری چنین در .است انسان رفتارهای

 از مطالعه مورد خصوصیات و صفات گیریاندازه و سنجش

 و ترینرایج از ییک شد. خواهد برخوردار مهمی جایگاه

 استفاده خصوصیاتی، چنین ریگیاندازه هایروش ترینمتداول

 باشد.می ساختهمحقق هایپرسشنامه و هاآزمون ها،مقیاس از

 به اقدام مستمر طورهب متخصصین و پژوهشگران بنابراین

 با استفاده مورد گیریاندازه هایمقیاس تطبیق و طراحی

 )مانند مطالعه مورد هایویژگی سنجش و تحقیق اهداف

 در روانشناختی( و احساسی ی،رفتار شناختی، متغیرهای

 ممکن هامقیاس یا ابزارها .(1) نمایندمی ،هدف هایگروه

 هایارزش دانش، مانند انتزاعی مفاهیم سنجش منظور به است

 هایسازیشبیه یا حرکتی روانی هایمهارت نگرشی، و عاطفی

 نظرسنجی هایپرسشنامه عنوانبه یا و کارروندبه بالینی

 علوم دهندگانآموزش قرارگیرند. استفاده مورد جمعیتی

 آموزشی هایبرنامه ارزیابی صحت ءارتقا منظور به پزشکی

 و هاآزمون طراحی و تدوین یهزمین در تالشبه خود،

 اقدام بـمناس یـپایای و ییروا از برخوردار هایپرسشنامه

 آموزشی، هایحوزه تحقیقات بیشتر که آنجا از .(2) کنندمی

 ،دارند سروکار رویکردی چنین با رفتاری و روانشناختی

 و شـسنج ایـهابزار قبول قابل اعتماد و اعتبار موضوع

 هر از حاصل نتایج .(3) کندمی پیدا اهمیت ،گیریاندازه

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

 تولید جهت که فرایندی با ارتباط در باید یقییتحق و مطالعه

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

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

 پژوهشگران اگرچه .(2) شوندمی محسوب سنجش ابزار یک

 و روایی دقیق گزارش و ارزیابی اهمیت بر مستمر طور به

 أکیدـت ریـگیاندازه و سنجش هایاسـمقی و هاابزار پایایی

 در شده منتشر العاتمط از زیادی بسیار نسبت اما کنند،می

 داشت،ـبه آموزش و رفتاری علوم با مرتبط هایهحیط

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

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

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

 و اجتماعی علوم و بهداشتآموزش تحقیقات به محدود

 و سنجش ابزارهای کاربرد وسعت به توجه با و نیست رفتاری

 از توجهیقابل بخش در سالمت، علوم در گیریاندازه

 مشاهده است ممکن ،نیز علوم رسای در شده انجام مطالعات

 گیری،اندازه ابزار از مهمی خواص چنین ارزیابی بدون شود.

-نتیجه اخذ سوی به پژوهشگران که دارد وجود امکان این

 داده سوق نامعتبر و نادرست پژوهشی هایتوصیه و هاگیری

 ابزار آیا اینکه از اطمینان حصول بدون ،دیگرعبارتبه شوند.

 و دقیق نمرات است توانسته ه،مطالع یک در استفاده مورد

 یقین توانست نخواهند پژوهشگران ،خیر یا دهد ارایه رپایدا

 درستیبه ،مطالعه مورد متغیرهای یا و رفتار ،صفت که کنند پیدا

 و متخصصین اینکه منظوربه .دـباشن دهـش گزارش

 نتایج بکارگیری قابلیت و سودمندی بتوانند پژوهشگران،

 به توجه است ضروری دهند، افزایش را خود مطالعات

 رکن دو یعنی استفاده، مورد رابزا روانسنجی هایویژگی

 تحقیقاتی هایفعالیت اصلی مرکز در را پایایی و روایی اساسی

 مهمی، موضوع چنین گرفتن نادیده که چرا ،قراردهند خود

 ضمن و شده منجر هاتالش تمام رفتن هدر به است ممکن

 در نامعتبر اطالعات و هاتوصیه مالی، منابع غیرضروری اتالف

 نقص نای و (1) دهند قرار ریزانبرنامه و گزارانسیاست اختیار

 سایر توسط ،را اتتحقیق ایـهیافته بکارگیری شانس تواندمی

 ه،ـمقال این دوینـت از دفـه .(6 ,5) دهد کاهش پژوهشگران

 روایی بر تأکید )با روایی  ارزیابی شناسی روش مراحل بیان
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 توالی بیان نـضم و دـباشمی تحقیق، ابزار پایایی و محتوا(

 کمی هایشاخص محاسبه ینحوه مذکور، فرایند شناسی روش

 ت.ـاس هـگرفت قرار لـتحلی و ثـبح وردـم نیز نتایج رـتفسی و

 روایی چیست؟

 تفاسیر که نمایدمی اشاره موضوع این به (Validity) روایی

 برای استفاده مورد هایآزمون از شده اخذ نمرات با مرتبط

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

 کندمی بیان روایی دیگر، عبارتبه گیرد.می قرار تأیید مورد

 خاص هدف یک رایب را آزمون یک جـنتای توانمی چگونه

 از حاصل سنجش نتایج معنی تفسیر نمود. تفسیر درستیبه

 خون، فشار یا قد مانند فیزیکی، هایکمیت مختص ابزارهای

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

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

 کنندمی تالش محققین تیجهن در است. غیرممکن سهولتی

 از ایمجموعه ای،پایه ساختار یک اساس بر و نسبی بطور

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

 یا زمینه در صرفا روانسنجی، ارزیابی یک از حاصل نتایج

گیرد، معنی خواهد بستری که آن سازه مورد ارزیابی قرار می

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

عنوان طور سنتی بههگیری مرتبط بوده و بیک مقیاس اندازه

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

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

 . (1) باشدمعیار می

های ترین روشترین و متداولروایی محتوا یکی از معروف

در  باشد و معموالهای محقق ساخته میارزیابی اعتبار ابزار

گیرد و گام اول طراحی ابزار، مورد توجه پژوهشگران قرار می

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

العه یعنی کمی و با تمرکز بر روی دو گروه اصلی مورد مط

روایی گیرد. گروه هدف و گروه خبرگان مورد استفاده قرار می

گام کیفی و به عنوان  یبا رویکرد( Face Validity) صوری

یک نوع قضاوت عینی در مورد  ،نخست ارزیابی روایی ابزار

 بودنشود و به میزان یا درجه منطقیمی ساختار ابزار محسوب

دهند، اشاره ن جواب میآ یک آزمون، از نظر کسانی که به

 مرتبطبه نسبت  ،با انجام آن کند تاکند و محقق تالش میمی

بودن ابزار از نظر ظاهری با هدف مطالعه، مشابهت برداشت 

ها با نظرات محقق، موافقت گروه هدف با گروه هدف از گویه

ش بودن اجزا و کلیت پذیرهای ابزار و قابلبندی گویهجمله

اطمینان حاصل  (Target Group) ه هدفابزار از نظر گرو

محقق  (Content Validity) . با ارزیابی روایی محتوا(3) نماید

لحاظ  ،معتبر جهت کسب اطمینان از کند تا شواهدتالش می

نمودن تمامی جوانب مهم و اصلی مفهوم مورد سنجش، 

ان مفهومی که قصد سنجش آن را دارد و سنجش صحیح هم

 توسط متخصصین ،را ابزار یتقابلیت پذیرش اجزا و کل

(Experts Panel) از  یفرایندچنین در . (8) فراهم نماید

انجام روایی صوری و روایی ارزیابی اعتبار ابزار تحقیق، 

 حائز اهمیت ،دو روش کمی و کیفیهر به  ،محتوایی ابزار

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

 ر روی گروه هدف قرار داشته باشد.باید ب

 هدف با ایران در شده انجام مطالعات شناسیروش بررسی در

 ارزیابی یا و نگرش و آگاهی مانند انتزاعی مفاهیم ارزیابی

 نگرش یهنحو و آگاهی سطح بر آموزشی مداخالت تأثیر

 در محققین که بردپی توانمی وضوحبه هدف، هایگروه

 مشکل با تحقیق ابزار روایی ارزیابی فرایند صحیح گزارش

 به یا و کنندنمی ارایه را آن با مرتبط اطالعات و بوده روروبه

 از بسیاری در .شودمی بسنده مبهم و ناکافی اطالعات یارایه

 اشاره خبرگان پانل اعضای دقیق دادـتع به حتی مطالعات

 مطالعه وارد متخصص پنج از رـکمت تعدادی یا و شودنمی

 و تخصص یباره در توضیحی هرگونه ارایه بدون و شوندمی

 کیفی فرایند یا و کمی هایشاخص بیان و خبرگان، تجارب

 روایی تأیید» یعنی ممبه عبارت این ذکربه ابزار، روایی ارزیابی

 نیز مواقع اکثر در و شودمی بسنده «متخصص چند توسط ابزار

 ,9 ,5) شودمی سپرده یفراموش به هدف گروه از نظرخواهی
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 ،نیاز مورد خبرگانپانل اعضای تعداد حداقل کهدرحالی ،(10

 یهمحاسب شدن پذیرامکان و تحقیق ابزار روایی ارزیابی جهت

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

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

 استناد دیگر افراد توسط شده انجام اتمطالع به ،تحقیق در

 است ممکن نیز ،استناد مورد مطالعه در کهدرحالی کند،می

 با ،استناد مورد ابزار روایی فرایند چگونگی و کیفیت همچنان

 باشد. همراه ابهام

 روایی محتوایی

 ارزیابی روایی ابزار با تمرکز بر گروه هدف

شد  خواهد این مرحله از ارزیابی بر روی گروه هدف متمرکز

شود. جهت تعیین دو روش کمی و کیفی انجام میهر و به 

زار در قالب های اببه روش کمی، الزم است گویه ابزارروایی 

مهم  ای شامل: کامالس لیکرت پنج درجهیک جدول با مقیا

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

مهم  ( و اصال2اندکی مهم است )امتیاز (، 3است )امتیاز 

از افراد  (، تدوین شده و در اختیار تعداد مناسب1نیست )امتیاز

ورد ـدر م ود راـظرات خود تا نـشدف قرار دادهـروه هـگ

زار مشخص کنند. ـهای ابهـدام از گویـت هرکـمیزان اهمی

ابتدا باید نسبت افرادی که  ،جهت محاسبه امتیاز تأثیر آیتم

، مشخص (1)جدول  اندرا انتخاب نموده 5و  4های گزینه

(Frequencyو سپس مجموع نم )شده به دادهرات اختصاصـ

گویه  ن نمرات هرـاسبه و میانگیطور جداگانه محهرگویه، به

(Importanceتعیین شود. سپس با استف )اده از فرمول: ـ

Impact Item= Frequency(%)×Importance،  مقدار تأثیر

چنانچه مقدار شاخص مذکور برای محاسبه شده و  ،هرگویه

دف مهم ـروه هـر گـگویه از نظبود، آن 5/1ها بیش از گویه

مراحل بعدی فرایند روانسنجی، تلقی شده و جهت انجام 

شد و در غیراینصورت  دخواهحفظ  و شده مناسب ارزیابی

به روش کیفی،  روایی ابزار د. در مرحله ارزیابیباید حذف شو

ارات و کلمات، ـدرک عب وجود مشکل درنسبت به بررسی 

گر، احتمال وجود ـها با یکدیتناسب و ارتباط مطلوب گویه

ود ـارات و یا وجـت از عبـرسهای نادابهام و برداشت

ور از ـن منظـشود و به ایمیاقدام ، نارسایی در معانی کلمات

شود تا ه میـدف خواستـاعضای گروه هی کوچکی از هـنمون

ل فهم و یا ـها نامناسب، غیرقابنظر آن ازهایی را که گویه

تعداد حداقل خاب ـانت. (12) دـص کننـدشوار هستند، مشخ

ت شناختی مشابه جمعیت ـهای جمعیبا ویژگی نمونه 10

ر ـنظص مناسب بهـاین شاخ یهـهت محاسبـجهدف اصلی، 

 .(13, 10) رسدمی

 
 های ابزار وه هدف در خصوص میزان اهمیت گویهای جهت اخذ نظرات گرمقیاس لیكرت پنج درجه: 1جدول 

شماره
 

 های ابزارگویه
امال ک

 5مهم

 مهم 

4 

 بطور

متوسط 

 3مهم

اندکی 

 2مهم

مهم  اصال

 1نیست
 امتیاز

1        

2        

3        

...        
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 گیری از پانل خبرگان:وایی محتوا با بهرهرارزیابی 

گیری از نظرات رهـوا با بهـی محتـی روایـت ارزیابـجه

ها به دو روش هـک گویـتکـان، تـرگـل خبـای پانـاعض

 ه درـرفت کـگ واهدـی قرار خـورد نظرخواهـی مـکمی و کیف

 ت: ـم پرداخـا خواهیـهح آنـل به توضیـذی

 :Content Validity Ratio(CVR) نسبت روایی محتوا

سبت روایی محتوا یک آیتم آماری مفید برای رد و یا پذیرش ن

المللی به عنوان روشی های ابزار است و در سطح بینگویه

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

معرفی  Lawsheتوسط  1975در سال  شاخص برای اولین بار

ترین و شد و به منظور حصول اطمینان از انتخاب مهم

بر اساس نظرخواهی از  ترین محتوا ) ضرورت گویه(صحیح

. حداقل تعداد (11)، مورد استفاده قرار گرفتپانل خبرگان

باشد و این تعداد نفر می 5مورد نیاز اعضای پانل خبرگان 

اعضای پانل خبرگان باید . یابدافزایش  همنفر  40تا تواند می

و به  موضوع تحقیق تخصص داشته هبارشند که درافرادی با

ل این آد. ایدهنباش شده، عنوان کارشناس در آن زمینه شناخته

ط با ـهای مرتبصـوع از تخصـی متنـت که از طیفـاس

ول یک گروه ـور معمـطود. بهـاده شـق استفـموضوع تحقی

اده از بیش ـب باشد و استفـواند مناسـتنفره می 10تا  5پانل 

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

طور هو ب های ابزار در قالب یک جدول طراحیاست گویه

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

ها گویه قرار گرفتنها در خصوص ضرورت آنشود تا نظرات 

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

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

اعضای پانل خبرگان بینی شده و ، پیش«.ضرورتی ندارد3و 

در فرم ، هادام از گویهـنظرات خود را در مورد از هر ک

. پس از استخراج نظرات اخذ شده نمودد نثبت خواهمربوطه 

سبت روایی محتوا با استفاده نظر، مقدار نتوسط افراد صاحب

با مقادیر  ،دد هرگویهـدار عـه و مقـمحاسب (14)از فرمول 

داد اعضای ـب با تعـو متناس Lawshe شده در جدول ارایه

در  گیرد ومورد مقایسه و ارزیابی قرار میخبرگان، پانل

ر و یا بیشتر ـرابـده، بـکه عدد نسبت روایی محاسبه شصورتی

مذکور حفظ  یشده در جدول الوشه بود، گویه ارایهاز مقدار 

 .های ابزار حذف شودورت باید از لیست گویهنصو در غیر ای

 
 های ابزاران ضرورت گویهنظرخواهی از اعضای پانل خبرگان در خصوص میز: 2جدول 

ضروری
 

ضروری
مفید ولی غیر 

 

ضروری
غیر

 

های ابزارگویه  شماره 

    1 

    2 

    3 

    ... 
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 (11): حداقل مقدار قابل پذیرش نسبت روایی محتوا بر اساس معیار الوشه3جدول 

 CVRمقدار  ظرن تعداد اعضای صاحب CVRمقدار  نظرتعداد اعضای صاحب

 51/0 14 99/0 نفر 7الی  5

8 75/0 15 49/0 

9 78/0 20 42/0 

10 62/0 25 37/0 

11 59/0 30 33/0 

12 56/0 35 31/0 

13 54/0 40 29/0 

 

 (:Content Validity Indexیا  CVI) ی محتواشاخص روای

ا را ـهط با روایی آیتمـات مرتبـت روایی محتوا، اطالعـنسب

دهد و اگر بخواهیم نسبت به داگانه در اختیار قرار میج طوربه

توان شاخص روایی آگاهی یابیم، میروایی محتوایی کل ابزار 

سادگی محتوا را محاسبه نمود. شاخص روایی محتوا، به

نمایانگر میانگین مقادیر نسبت روایی محتوا، برای تمامی 

ابر ها حداقل برهایی است که مقدار نسبت روایی آنگویه

و  Tilden. (14) اندبوده و در ابزار نهایی حفظ شده 79/0

برای پذیرش  مقدار شاخص روایی محتوای مناسبهمکاران 

 ، با وجود این(15) کنندپیشنهاد می 70/0را باالی  گویه

Davis  عنوان مقدار قابل پذیرش به 80/0به مقادیر باالتر از

ی محتوا جهت کسب شاخص روای .(16)نمایدگویه تأکید می

ت ـرین نحو جهـبهتای ابزار بهـهه گویهـاطمینان از اینک

گیرد. اند، مورد استفاده قرار میگیری محتوا طراحی شدهزهاندا

های ابزار باید در قالب یک جدول به این منظور تمامی گویه

تک اعضای پانل طور مجزا در اختیار تکطراحی شود و به

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

استفاده از با  ها،تک گویهمرتبط بودن، سادگی و وضوح تک

. (8،17) ای، مشخص نمایندیک طیف لیکرت چهار درجه

رگان، باید نسبت به از اخذ نظرات اعضای پانل خبپس

ها اقدام شده و سپس مقدار شاخص روایی استخراج داده

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

 یهمحاسبه شود و در انتها با محاسب به طور جداگانه مذکور

هر گویه، مقدار کل  ه شده جهتمقادیر محاسبمیانگین 

 ، برای آن گویه محاسبه شود.شاخص روایی محتوایی

 

 
 

ی مقدار شاخص روایی محتوا جهت تمامی پس از محاسبه

یر اس معیار زـبراس اـهآندام از ـر کـرش هـها، پذیهـگوی

های با گویه»ت: ـد گرفـری قرار خواهـگیمـمورد تصمی

ت راـای با نمـههـگوی»، «بـسمنا 79/0از  باالتررات ــنم

ری و ـند بازنگـز و نیازمـنگیال براوـس 70/0 -79/0مابین 

ل ـر قابـغی 70/0ر از ـرات کمتـنم های باهـگوی»، «اصالح

 ورش در ابزار، حفظ ـب و قابل پذیـگویه های مناس. «قبول

 .های غیرقابل قبول از لیست ابزار حذف خواهند شدگویه

ی ویس، باید مورد بازنگری و بازننیز انگیزال بروگویه های س

ان قرار گیرند و نسبت به ارزیابی مجدد آن توسط پانل خبرگ

  شود. اقدام
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 ارهای ابزخواهی از اعضای پانل خبرگان در مورد ارتباط، سادگی و وضوح گویهنظر: 4جدول 
 (CVIشاخص روایی محتوا )

 
 شماره

 کل میانگین

شاخص 

روایی 

 محتوا

ادگیس وضوح  مرتبط بودن 

 گویه ابزار

مقدار محاسبه شده 
 

ضح
کامالً وا

 

ضح
وا

 

ضح
تاحدودی وا

 

ضح
غیروا

 

مقدار محاسبه شده 
 

کامالً ساده
 

ساده
 

تاحدودی
 

پیچیده
 

پیچیده
 

مقدار محاسبه شده
 

ط
کامالًمرتب

 

ط
مرتب

 

ط
تاحدودی مرتب

 

ط
غیرمرتب

 

                 1 

                 2 

                 3 

                 ... 

 

 روایی محتوا به روش کیفی:ارزیابی 

ارزیابی روایی ابزار به روش ارزیابی محتوایی،  یهدر ادام   

لحاظ کیفی نیز توسط اعضای پانل های ابزار بهالزم است گویه

این منظور الزم خبرگان، مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرند. به

 ل خبرگان درخواست شود تا نظرات واست از اعضای پان

ها تک گویهرا، در مورد تک مورد نظرشانپیشنهادات اصالحی 

رعایت دستور زبان فارسی،  ها،مفهوم و محتوای گویهاز نظر: 

 پیشنهادها، تعداد کلمات و طول جمالت، ترتیب و توالی گویه

های ویژگیتناسب با وجود های جدید، افزوده شدن گویه

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

طور مبسوط بیان نمایند. صورت کتبی و در صورت لزوم به

پس از اخذ نظرات و پیشنهادات اعضای پانل خبرگان، گروه 

بندی و اعمال نظرات و پیشنهادات تحقیق باید نسبت به جمع

های پرسشنامه اقدام و انجام اصالحات ضروری در گویه

های ابزار به لحاظ تعداد و یا که در گویهدرصورتی نمایند.

است تکرار ها تغییرات اساسی ایجاد شد، ممکنگویه محتوای

زار توسط گروه هدف و پانل مجدد فرایند ارزیابی روایی اب

 هایگویههرحال ضروری است ضرورت یابد. به خبرگان

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

طراحی  توالی مناسب و منطقی و از نظر فونت و قلم، زیبا

و بدون وجود هرگونه  سهولتو توسط گروه هدف به شود

 گویی باشد.خواندن و پاسخقابل ابهامی،

 

 چیست؟ پایایی

 رفتار یک که آموزشی، و روانشناختی یهحوز مطالعات در   

 پایایی مبحث گیرد،می قرار سنجش مورد انتزاعی ویژگی یا

(Reliability) ،مطرح عمده نگرانی یک عنوان به همواره ابزار 

 از اینکه مگر باشد، روا تواندنمی گیریاندازه ابزار یک است.

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

 اثر هرگونه و هستند تکرارقابل میزان چه تا هاگیریاندازه

 متفاوت سمت به هاگیریاندازه رایشگ سبب که تصادفی

 خطای منبع شود، گرـدی تـموقعی به یـموقعیت از دنـش

هوم پایایی یا مف Joppe .(18) «شودمی محسوب گیریاندازه

کند: میزان را اینگونه بیان می (Repeatability) تکرارپذیری

چنانچه نتایج  گذر زمان وبرخورداری نتایج از ثبات در طی

تکرار شود، دراینصورت  مطالعه با روش شناختی مشابه مجدداً

. (19) توان ابزار تحقیق را پایا یا قابل اعتماد محسوب نمودمی

Kirk وMiller ه نوع پایایی اشاره ـات کمی به سـدر مطالع
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ی اخذ نتایج مشابه در صورت کنند که عبارتنداز: درجهمی

گیری شده در طول گذر تکرار سنجش، ثبات مقادیر اندازه

ی زمانی الل یک دورهـها در خریـگیدازهـزمان، تشابه ان

 اصولیدرنظر گرفتن توان با پایایی ابزار را می. (21, 20) معین

ها، استفاده از گویهو شفاف نگارش واضح از قبیل 

توسط پاسخگوها نی آساهای تکمیل آزمون که بهدستورالعمل

ی نمره مؤثر ممتحنین در زمینهآموزش  و قابل درک باشند

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

های گوناگونی وجود دارد، اما دو نوع روش پایایی ابزار تحقیق

همبستگی درونی و روش  از بررسی رتندها عباترین آناز مداول

 گیرند.که در این مقاله مورد اشاره قرار می بازآزمون _آزمون

 ها:همبستگی درونی گویه

یکی  (Cronbach's alpha) بدون شک ضریب آلفای کرونباخ

های آماری در تحقیقات و فراگیرترین شاخص ترینهماز م

شود و در ها محسوب میمرتبط با طراحی و بکارگیری آزمون

، آموزشیشناختی، های علوم از جمله رواناز حوزه بسیاری

شناختی، اقتصادی، سیاسی، حقوق، و جامعه اجتماعی،

علوم پزشکی و پرستاری، مورد استفاده  آموزش بخصوص در

های ، چرا که در مقایسه با سایر روش(18, 2) گیردقرار می

بار تری دارد و فقط به یکانـرد آسـارزیابی پایایی، کارب

 یهرغم بکارگیری بسیار گسترد. علی(2)گیری نیاز دارداندازه

درستی ر متون علمی، کاربرد و تفسیر مناسب آن بهروش آلفا د

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

Lee Cronbach هایگویه سنجش همبستگی درونی به منظور و 

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

های گویه کند که آیا تمامیاین شاخص بیان می .(2)گیردبر می

شده، از همبستگی مناسب با مفهوم مورد مقیاس طراحی

استفاده نادرست از آلفا سنجش برخوردار هستند یا خیر؟ 

ممکن است به کنار گذاشتن نابجای آزمون و یا انجام 

جهت اجتناب حقیق منجر شود. تفسیرهای ناصحیح از نتایج ت

قبیل ثبات  از چنین وضعیتی درک مناسب ارتباط مفاهیمی از

بهبود استفاده  واند بهتبعدی بودن می درونی، همگنی و یا تک

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

 مورد ارزیابی قرار گیرد ،ی آن در تحقیققبل از بکارگیر ،ابزار

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

های باید نسبت به وجود همبستگی درونی مناسب میان گویه

های ابزار، تعداد گویه .هر بعد نیز اطمینان حاصل نمود

ها با هم و ابعاد ابزار، مقدار ضریب شاخص آلفا همبستگی آن

های متعددی در خصوص گزارشدهد. تحت تأثیر قرار می را

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

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

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

ممکن  ،مقادیر پایین آلفاشود. غیر قابل قبول تلقی می 5/0

های ابزار، همبستگی ضعیف مابین است از تعداد کم گویه

 .(2) های ناهمگون نشأت گرفته باشدها و یا سازهگویه

 :(Test-Retest) بازآزمون–آزمون

 زمانی ،معتقد است که مفهوم پایایی یا ثبات Charles چارلز

و  های پرسشنامهشده به گویه ارایههای یابد که پاسختحقق می

در بازآزمون، –آزمونها در صورت انجام نمرات پاسخگو یا

عبارت به .ثابت باقی بماند زمانی متفاوت، نسبتاً یهدو دور طی

ایج دیگر چنانچه یک صفت را با یک ابزار ثابت بسنجیم، نت

 یهدهند نشان ،از ثبات ییباالمیزان  اخذ شده باید مشابه باشند.

 ،از پایایی است و مفهوم چنین چیزی ییمیزان باال

خود بازآزمون، –باشد. البته روش آزمونتکرارپذیری نتایج می

تواند سبب کاهش پایایی ابزار شود، چرا که پاسخگویی می

ها ممکن است باعث ایجاد حساسیت در مجدد به گویه

شده  ارایههای پاسخ کن استممآزمودنی شده و این موضوع 

. (21) بازآزمون را تحت تأثیر قرار دهند هتوسط وی در مرحل

تحت تأثیر چنین که  توان اطمینان کامل یافتنمیبنابراین 

نخواهد  رخ افراد هیچگونه تغییری در نگرشعوامل خارجی، 

ها را های آزمودنیتواند پاسخمیاین موضوع  در نتیجه داد.

ید. همچنین در صورت تکرار دستخوش تغییرات نما

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD9_zJi9LWAhWMLVAKHY88Am0QFghgMAw&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCronbach%2527s_alpha&usg=AOvVaw162J8F553Ica5HxQet7mdI
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های متوالی، احتمال االت آزمون در زمانوای از سمجموعه

ها ها، بر انتخاب متفاوت پاسخهای آزمودنیویژگی دارد برخی

قبلی تأثیر گذاشته و در نتیجه  دفعاتها در مقایسه با توسط آن

تواند به کاهش و این موضوع می تغییر شوددچار  پایایی ابزار

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

ثبات و دقت جلب اعتماد دیگران در خصوص  یوظیفه

گیری حاصل از ابزارهای سنجش و اندازه ها و نمراتآزمون

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

 مورد نیز مجدد آزمون و اولیه آزمون مابین یزمان فاصله

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

 تا هفته دو بین ما زمانی هفاصل اما است،شده گزارش ماه 6

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

 اولیه هایپاسخ آزمودنی، تا باشد طوالنی کافی اندازه به باید

 که باشد طوالنی آنقدر نباید و نیاورد خاطربه را خود

 تحقیق موضوع با مرتبط نگرش یا و دانش با مرتبط محتواهای

 مابین هفاصل شدن بیشتر ،اصل یک عنوانبه شود. تغییر دچار

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

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

گونه که کند. همانزیاد ارتباط میان این دو ویژگی کمک می

شود، پایایی به معنای قابل تکرار در شکل مذکور مشاهده می

اً قرار گرفتن در قدقیبودن نمرات مشابه، و روایی به معنی 

باشد. هم در قسمت باال و مرکزی یک هدف خاص می ینقطه

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

شود و پیامد سوی سمت راست، از میزان پایایی کاسته می

چنین تغییری، تحت تأثیر قرار دادن روایی است و همانگونه 

ان ـنش 1ل ـشک ی واقع در سمت راست و باالیرهـکه دای

ای به یک دهد، با کاهش پایایی، روایی نیز به طور فزایندهمی

حال دایره شود. در عینرخداد شانسی یا تصادفی تبدیل می

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

تواند دهد، اما باال بودن پایایی به هیچ وجه نمیبسیار باال می

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

روایی مناسب برخوردار نباشد، در آن صورت پایایی باال به 

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

هترین حالت ممکن از نظر روایی و پایایی مناسب و قابل ب

ی واقع در سمت چپ و باالی ، دایره1قبول بر اساس شکل 

ر آزمایش، نمرات اخذ شده باشد که هم در تکراتصویر می

ی مرکزی هدف قرار در نقطه عینا مشابه هم هستند و هم دقیقا

 اند. گرفته

 پایایی  
 عالی                       متوسط                    تصادفی

 

                                                                            
 ی ارتباط میان مفهوم پایایی و روایی: مقایسه نحوه1شكل 

 روایی

 پایایی باال، 

 تضمینی برای روایی نیست.

 

 یایی پایین، پا

 کند.روایی را هم محدود می

 

 عالی

خارج از 

 هدف
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 روایی مبحث اب مقایسه رد ایران رد دهش نجاما طالعاتم در

 مـشچ به تریـکم التـمشک رابزا پایایی رشگزا در ابزار،

 بررسی هب بزارا ایاییپ رزیابیا جهت غالباً ولی خورد،می

 کتفاا کرونباخ ایآلف قدارم گزارش و هاگویه درونی سازگاری

 کمتر هازمونآ تکرار زا اصلح تایجن باتث کهحالی در شود،می

 هانمونه هب مجدد سترسید دشواری گیرد.یم قرار توجه مورد

 یهدور یک رد آزمون کرارت نمودن لقیت همیتا کم یا و

 استقبال الیلد زا شاید ها،آزمودنی یا  محقق ظرن از کوتاه زمانی

 باشد. بزارا پایایی  ارزیابی  روش این انجام از محققین کمتر

 

 نتیجه گیری

 سنجش با مرتبط مطالعات شناسیروش اجمالی مرور   

 در بهداشتی یباورها و نگرش آگاهی، مانند انتزاعی مفاهیم

 گزارش در پژوهشگران که دهدمی نشان وضوح به ایران

 با تحقیق ابزارهای پایایی و روایی ارزیابی فرایند صحیح

 طی فرایندی چنین یا متداول بطور و هستند مواجه مشکل

 ناقص یارایه به یا و شودنمی ارایه کامل اطالعات یا و شودنمی

 توجهی قابل بخش در دیگر طرف از .شودمی اکتفا اطالعات

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

 در و گیردنمی قرار توجه مورد ابزار روایی ارزیابی در گام

 تصوربه غالباً نیز ،نظرانصاحب گروه از خواهینظر مورد

 مستندات یارایه و خبرگان تخصص و تعداد ذکر بدون و مبهم

 بیان به فاصر روانسنجی، کیفی و میک هایشاخص با مرتبط

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

 فاقد ایشیوه چنین کهحالی در ،شودمی اشاره «متخصص پنج

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

 برخوردار کمتری شدت از مشکل این ابزار، روایی مبحث

 پایایی وضعیت کرونباخ، آلفای مقدار گزارش با غالباً و است

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

 در البته شود.می گرفته نادیده بازآزمون -آزمون روش به

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

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

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

 نباشد، برخوردار قبولقابل و مناسب روایی از ،تحقیق ابزار

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

 کیفیت و ارزیابی یهنحو مورد در گفتگو وقتآن نباشد،

 داشت؟ خواهد ومیمفه و معنا چه آن، پایایی

 یا و هامحدودیت زا است مکنم ایمطالعه هر شک بدون

 مطالعه یک عتبارا که ستا واضح ماا اشد،ب رخوردارب نواقصی

  گرچها است. حقیقت شناسیروش به ابستهو اول، یدرجه در

 خود اصخ همیتا ائزح حقیق،ت شناسیروش اجزای تمام

 عنوان هب را، هاآن از یکی قطف بخواهیم نانچهچ اما هستند،

 نتخاب،ا آن زیاد سیارب احتمال به نیم،ک انتخاب جزء ترینمهم

 و کمی زا )اعم حقیقت تغیرهایم نجشس ابزارهای و هاروش

 میزانی هر اب طالعه،م کی راحیط کهراچ ،بود خواهد کیفی( یا

 نجشس ابزار چنانچه لیو شود، نجاما مه اطمینان و قتد از

 وقتآن اشد،ب کافی عتمادا و عتبارا فاقد مطالعه، متغیرهای

 به دستیابی یزانم تحقیق، تایجن صوصخ رد ظرن ظهارا امکان

 حقیقت هایفرضیه شپذیر عدم ای پذیرش مینطوره و اهداف

 بحث رگونهه بیان وضعیتی، چنین در و اشتد خواهدن وجود

 ایرس با نآ یمقایسه یا و تحقیق تایجن یباره در تفسیر و

 بود. خواهد اعتباربی و مخدوش ده،ش انجام تمطالعا

 دو ضرورت و اهمیت بیان ضمن شد تالش مطالعه این در

 یعنی گیریاندازه و سنجش ابزارهای اساسی بسیار خصوصیت

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

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

 هایروش ترینمتداول از نوع دو همینطور و آن، ئیاتجز

 گونهاین به توجه رودمی انتظار بپردازیم. ابزار پایایی ارزیابی

 سایر و پزشکی علوم تحقیقات شناسیروش در پایه مباحث

 و پژوهشگران نظر مد  پیشازبیش پژوهشی،  هایحوزه
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 نتریمهم از یکی امروزه که چرا رد،ـقرارگی دگانـنویسن

 عدم یا و پذیرش فرایند بر گذار تأثیر وابطض و معیارها

 و داخلی معتبر مجالت در پژوهشی، هاییافته پذیرش

 مرتبط مستندات ییهارا و تأمین چگونگی و کیفیت خارجی،

 گیریاندازه و سنجش ابزارهای پایایی و روایی ارزیابی با

 باشد.می تحقیق در استفاده مورد
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