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 چکيده
درتحقیقات پیمایشی  استفاده از پرسشنامه بسیارحائز اهمیت است.محققان حوزه هایی چون 

علوم ارتباطات برخالف حوزه هایی چون روانشناسی ،هنگام انجام تحقیقات پیمایشی با 

استاندارد روبرو می شوند.برای حل این مشکل فقدان مجموعه ای از پرسشنامه های 

پژوهشگران از پرسشنامه های محقق ساخته استفاده می کنند که اغلب به دلیل استاندارد 

نبودن،ضرورت استاندارد سازی آن کامال مشهوداست.ضمن آن که تهیه پرسشنامه های 

شنامه ه ای غنی از پرساستانداردکه روایی وپایایی آن تاییدشده است، می تواندبتدریج مجموع

های استاندارد برای محققان ارتباطات فراهم کند.این مقاله برای استاندارد سازی ابتدا تعیین 

روایی پرسشنامه ازطریق مراجعه به کارشناسان ووزن دهی به آن ها ومحاسبه مقدار روایی 

اخ کرونب از طریق فرمول ارائه شده رامطرح می کندوسپس تعیین پایایی از طریق آلفای

 رابرای استاندارد سازی مطمح نظر قرارمی دهد.

 زمونپیش آ پایایی، روایی، علوم ارتباطات، پرسشنامه، استاندارد، اژگان کليدي:و 
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 اميدعلي مسعودي

 سوره عضو هیئت علمی دانشگاه

 
  نام نویسنده مسئول:

 اميدعلي مسعودي 

 هاي پيمایشيپایایي پرسشنامه در تحقيق روایي و
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 مقدمه
ن کنند، استاندارد کردن ایهای پیمایشی که از پرسشنامه محقق ساخته استفاده مییکی از مشکالت دانشجویان و محققان در پژوهش

هایی چون های استاندارد که معموالً در رشتهدانیم که هنگام استفاده از پرسشنامهها است. میها و تعیین روایی و پایایی آنپرسشنامه

لیل استفاده از آزمون های آزمایشگاهی ،از پیش موجود هستند، دانشجویان و محققان با دشواری خاصی روبرو نیستند.ۀآن ها روانشناسی به د

هایی چون جامعه شناسی، ارتباطات و مدیریت ضرورت اطمینان می توانند از پرسشنامه های موجود درتحقیقات خود استفاده کنند اما در رشته

بسیار حائز اهمیت است. زیرا با اطمینان از روایی یك پرسشنامه قدمی مهم برای  (CONTENT VALIDITY)از روایی محتوایی 

 شود گام بعدی تعیین پایایی پرسشنامه است.استاندارد سازی برداشته می

 

 روایي محتوایي چيست؟
ری هدف تعریف شده را دارند یا خیر؟ پس از محاسبه گیها( توان اندازهگیری )پرسشهرگاه بخواهیم بدانیم محتوای ابزار قابلیت اندازه

های می توان در مورد پرسشنامه طراحی شده و درستی پرسش  (Validing)شاخص نسبت روایی محتوا و محاسبه ضریب قابلیت اعتبار 

 آن قضاوت کرد.

ها دهند و آنتاد یا کارشناس نشان میدر اغلب تحقیقات پیمایشی، دانشجویان و محققان، پرسشنامه طراحی شده خود را به چند اس

دهند و محقق هم با استناد به نظرات کلی آنان با این تصور که روایی حاصل شده است. ها، به طور کلی نظر میهم بدون دادن نمره به پرسش

 ود.شبع بدست آمده تشکیك میگذارد. نتیجه آن است که اغلب به دلیل عدم وجود روایی، در درستی مناآن را با پاسخگویان در میان می

قابلیت تکرار سنجش توسط محققان  (Reliability)دهد و روایی درستی ابزار را نشان می (Validity)باید در نظر داشت اعتبار 

 گذارد.دیگر را به نمایش می

 اهميت تعيين روایي پرسشنامه -1
روایی ویژگی ابزار »گیری و سنجش برای یك تحقیق است. دازهدو مفهوم مهم در ان (Reliability)و پایایی  (Validity)روایی 

 [6« ]پژوهش است که با سنجش دقیق و درست ارتباط دارد

روایی با این مسئله سروکار دارد که یك ابزار اندازه »ای است که روایی باید به آن پاسخ دهد: گیری مهمترین مسئلهپس دقت در اندازه

 [4« ]کنیمگیرد که ما فکر میه میگیری تا چه حد چیزی را انداز

ترین معیار درستی سنجش؛ روایی آن است. یعنی سنجش مهم»دانند که هیچ تحقیقی هنگام سنجش از خطا مصون نیست. محققان می

د محقق باید به شو[ برای مثال اگر در تحقیقی از پرسشنامه استفاده می1«.]گیری آن را داردسنجد که قصد اندازهواقعاً همان چیزی را می

ها از طریق محاسبه روایی، اطمینان یابد. مفهوم دیگری که گیری آنهای آن در پرسشنامه و دقت و صحت اندازهها و پرسشدرستی شاخص

حقیق تگیری است. محقق باید مطمئن شود که اگر با همین پرسشنامه، پس از روایی حائز اهمیت است. پایایی یعنی تکرار پذیری ابزار اندازه

 یابد. نکته مهم آن است که از نظر صاحبنظران اهمیت روایی بیشتر از پایایی است: را مجدداً تکرار کند به همان نتایج قبلی دست می

 [1«. ]باشدسنجشی که روایی نداشته باشد، پایایی آن نیز ارزشی ندارد. به عبارت دیگر روایی بر پایایی مقدم می»

انواع  یکی ازمهمترین»معموال ازروش های مختلفی مانند:اعتبارمحتوا،اعتبارمالکی واعتبارسازه استفاده می شود. برای اعتبار اندازه گیری

اعتبارمحتوایی ،اعتبارصوری )ظاهری(است که بدین معنا می باشدسئواالت آزمون تاچه حد درظاهرشبیه به موضوعی هستندکه برای اندازه 

بارصوری ،بررسی اعتبار)معرف ها ، طیف ها و...(ابزاراندازه گیری با استفاده ازشم عام وتجربه بوده ووابسته گیری آن تهیه شده اند.درواقع ، اعت

به قضاوت محقق است.این نوع قضاوت تاحدی قضاوت معنایی است.معموال درپرسشنامه هایی که ازسوی دانشجویان تهیه می شود،اگراساتید 

[. این نوع تعیین پایایی برای 2«.]رت می توان گفت که ابزاراندازه گیری دارای اعتبارصوری می باشدراهنما ومشاورآن راتاییدکنند،دراین صو

سئواالت پرسشنامه جای تامل دارد زیرا نمی توان تنها با تکیه برنظرات کلی اساتید مطمئن شد که پایایی پرسشنامه تایید شده است وبهتر 

 اعدد ورقم دقیقا پایایی پرسشنامه را تعیین نمایند.است  چندتن ازکارشناسان وصاحبنظران نیز ب

 

 کاربرد تعيين روایي پرسشنامه -2
کند که دریابیم سئوال اصلی پرسشنامه تا چه حد در ظاهر به موضوعاتی که برای اندازه تعیین روایی پرسشنامه به این امر کمك می

های استخدامی، اگر آزمون فاقد روایی صوری ها، به ویژه ازمونبعضی آزمون در»اند، نزدیك و شبیه هستند. به عنوان مثال: گیری تهیه شده

های آزمون از خود نشان ندهد، زیرا ممکن است چنین تصور شود که آزمون ای به جواب دادن به سئوالباشد، آزمون شونده ممکن است عالقه

 [4«]های مربوط به استخدام او ربطی نداردبه تصمیم
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اهد گیرد تا شوای است که تحقیق در آن صورت میی صوری یك پرسشنامه بهترین راه، مراجعه به کارشناسان حوزهبرای تعیین روای

 الزم برای اثبات روایی حاصل شود:

هایی باید برای هر هدفی به طور جداگانه انجام پذیرد. گردآوری چنین شواهدی اساساً و ضرورتاً مبتنی بر داوری است و چنین داروی»

کند، هف آن گیری میهایی که آزمون اندازهآوری این شواهد شامل بازبینی دقیق و موشکافانه است که تعیین شود آیا محتوا و هدفگرد

 [4« ]دهند یا خیرمطالبی است که حیطة محتوا را تشکیل می

ه ایی آن، بعد از تنظیم اولیکسب نظر کارشناسان و صاحبنظران برای بررسی کیفیت پرسشنامه طراحی شده و بررسی روایی محتو

 سئوال های پرسشنامه، دارای مزایایی است:

 ها و ارزیابی روایییکی از مزایای بررسی مقدماتی کسب نظرات کارشناسان و صاحبنظران در مورد نحوۀ جمله بندی محتوای سئوال»

ترین زوایا پنهان شده باشند و ابهامات در غیر منتظرهباشد. زیرا ممکن است، برخی محتوایی پرسشنامه و در صورت لزوم اصالح آن می

 [1« ]کنند.صاحبنظران، همانند ناظری صالح عمل می

هایی که برای پاسخ به آن در پرسشنامه تهیه شده باشد ناقص بانظر کارشناسان و صاحبنظران هرگاه جمله بندی یك پرسش و یا گزینه

یکی دیگر از مزایای ارزیابی مقدماتی، » از جمله مزایای دستیابی به نظرات کارشناسان است. توان آن را تصحیح کرد. رفع ابهامات نیزمی

های تدوین شده و روایی پرسشنامه، تعیین زمان مناسب برای پرکردن پرسشنامه، میزان عالقه و توجه پاسخگو به بررسی پایایی گزینه

 [1] «.باشدها و ... میپرسشنامه، میزان پاسخ دهی به سئوال

 

 پيش آزمون و سنجش روایي پرسشنامه -3
سشنامه های یك پرهای تحقیق، بررسی پیشینه و ارائه چارچوب نظری یا مدل نظری، به طرح پرسشپس از آنکه محقق با تکیه بر سؤال

انتخاب و پس از مراجعه به های بر شمرده در زیر را پرداخت، الزم است جهت رفع نارسایی )و ابهامات( موجود در پرسشنامه، یکی از روش

ن ااساتید و کارشناسان حوزه مورد مطالعه به اصالح آن اقدام نماید و پس از اطمینان از مناسب بودن ضریب روایی آن را تکثیر و به پاسخگوی

بین پاسخگویان ارائه و ها به صورت پایلوت )مقدماتی( درصد پرسشنامه 22مورد نظر جهت پاسخگویی ارائه دهد. البته برای اطمینان بیشتر 

شود و با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ خاطرجمعی بیشتری را برای درستی پرسشنامه کسب روایی آن از نظر پاسخگویان هم سنجیده می

 کند.می

 

 تعيين روایي پرسشنامه -4
عدادی پرسش مطرح کرد. سپس ها برای هر شاخص، تبرای تعیین روایی یك پرسشنامه محقق ساخته الزم است پس از تعیین شاخص

به آن نمره بدهند.  5تا  1خواست تا در یك طیف از پرسشنامه را به تعدادی از استادان و متخصصان ذیربط با موضوع تحقیق ارائه داد و از آنان 

 25/2، نا مناسب 52/2اسب تا حدودی من 55/2، مناسب  1شود. یعنی برای نمره کامال مناسب عدد در مرحله بعدی برای نمرات وزن داده می

ضرب کنیم و سپس  (X)را در وزن داده شده  (F)شود. حال اگر تعداد فراوانی داده شده به یك وزن و کامالً نامناسب نمره صفر داده می

ها یعنی سیگمای اف حاصل را تقسیم بر تعداد کل پاسخ
)F(  نمائیم. مقدارP(x) آید. حال اگر معدل وزن را در معدل وزن به دست می

 آید.ها برای یك کارشناس به دست میوزن هر گویه ضرب نمائیم وزن گویه

 ( وزن دهي به طيف1نمودار )

1        55/2     52/2     25/2     2 

5          4          3          2        1 

 

 نمایید.میرا مشاهده  5( وزن دهی به نمرات یك تا 1در نمودار )

 

 Xوزن گویه = 

 Fفراوانی = 

 فراوانی× وزن داده شده 
 =P (X) 

F  هاتعداد کل پاسخ

XF
)X(P
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 های کامالً مناسب و کارشناس اولمثال در مورد سئوال اول گویه
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 در مورد گویه دوم )مناسب( کارشناس اول
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75024
/

/
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 V1=353/2توان روایی مورد نظر هرکارشناسی را تعیین کرد. در این مثال عدد روایی، کارشناس اول به این ترتیب با مشاهده جدول می

 محاسبه شده است.

 لبا توجه به جدول برای محاسبه روایی این پرسشنامه باید همه نمرات کارشناسان را جمع کرد و تقسیم بر تعداد آنها نمود تا به حاص

 روایی پرسشنامه دست یابیم.

76654321 vvvvvvvvn/viVolidity   
v/n 800 

 

 دانند.باشد آن را قابل قبول می 5/2در تفسیر نمره روایی معموالً محققان چنانچه این نمره پیش از 

درصد توافق وجود داشته  02تا  32توجه داشته باشید که امکان توافق کامل وجود ندارد و در صورتی که در میان مشاهده کنندگان »

 [3«. ]رسدباشد، کافی به نظر می

نفر از متخصصین و اساتید حوزه  5( مشخص است که به منظور سنجش روایی پرسشنامه این پرسشنامه را اختیار 2در جدول شماره )

( ، نسبتاً 55/2(، مناسب )1های کامالً مناسب )ها در خصوص مناسب بودن سواالت پرسشنامه با استفاده از گزینهاند که آنتخصصی قرار داده

( اعالم نظر نمایند، سپس با توجه به محاسبات انجام شده و با استفاده از روش محتوایی 2( و کامالً نامناسب )25/2( ، نا مناسب )52/2مناسب )

به دست آمد که مقدار  325/2پرسشنامه برابر  و سیگمای شمارشی، میزان روایی پرسشنامه عوامل مرتبط محاسبه گردیده است، مقدار روایی

 [5قابل قبولی است. ]

 جدول محاسبه روایي پرسشنامه

X F P(X) X.P(X) F  متغیر زبانی کارشناس )X(P.XVi
 

 کارشناس اول

 533/2 533/2 42 1 کامال مناسب

52 =0.8731V 

 252/2 333/2 24 55/2 مناسب

 234/2 260/2 5 52/2 تا حدودی مناسب

 226/2 225/2 2 25/2 نامناسب

 222/2 222/2 2 2 کامال نامناسب

کارشناس 

 دوم

 422/2 422/2 20 1 کامال مناسب

52 =0.8182V 

 354/2 452/2 34 55/2 مناسب

 262/2 125/2 0 52/2 تا حدودی مناسب

 222/2 222/2 2 25/2 نامناسب

 222/2 222/2 2 2 کامال نامناسب

کارشناس 

 سوم

 422/2 422/2 20 1 کامال مناسب

 322/2 432/2 31 55/2 مناسب

52 =0.8033V 
 256/2 152/2 11 52/2 تا حدودی مناسب

 223/2 213/2 1 25/2 نامناسب

 222/2 222/2 2 2 کامال نامناسب
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X F P(X) X.P(X) F  متغیر زبانی کارشناس )X(P.XVi
 

کارشناس 

 چهارم

 416/2 416/2 32 1 کامال مناسب

 335/2 513/2 35 55/2 مناسب

52 =0.8254V 
 234/2 260/2 5 52/2 تا حدودی مناسب

 222/2 222/2 2 25/2 نامناسب

 222/2 222/2 2 2 کامال نامناسب

کارشناس 

 پنجم

 325/2 325/2 22 1 کامال مناسب

52 =0.8005V 

 445/2 505/2 43 55/2 مناسب

 243/2 205/2 5 52/2 مناسبتا حدودی 

 222/2 222/2 2 25/2 نامناسب

 222/2 222/2 2 2 کامال نامناسب

کارشناس 

 ششم

 513/2 513/2 35 1 کامال مناسب

52 =0.8316V 

 223/2 325/2 22 55/2 نامناسب

 202/2 132/2 13 52/2 تا حدودی مناسب

 222/2 222/2 2 25/2 نامناسب

 222/2 222/2 2 2 نامناسبکامال 

کارشناس 

 هفتم

 104/2 104/2 14 1 کامال مناسب

52 =0.7037V 
 355/2 522/2 36 55/2 مناسب

 125/2 252/2 13 52/2 تا حدودی مناسب

 213/2 255/2 4 25/2 نامناسب

   222/2 222/2 2 2 کامال نامناسب 

 

80706654321 .n/vvvvvvvn/viVolidity   

8070

8070

7030831080008250803081808730

/validity

/n/vi

///////n/vi











 
 

 روایي پرسشنامه:

های حاصل با استفاده از روش سیگمای نفر از اساتید اجرا شد. داده 5سوال بین  521برای تعیین روایی سازه پرسشنامه در قالب 

 باشد.( است که قابل قبول می325/2شمارشی مقدار )

 

 تعيين پایایي پرسشنامه

آن نیز  (Reliability)برای استاندارد سازی پرسشنامه عالوه بر تعیین مقدار روایی به روشی که توضیح داده شد؛ الزم است پایایی 

خ روش آلفای کرونبا»های مختلفی وجود دارد که بهترین روش آن محاسبه مقدار آلفای کرونباخ است.تعیین شود. برای این مرحله نیز روش

 [2«]استspssبردترین روش محاسبه میزان پایایی  ابزاراندازه گیری درنرم افزار مهم ترین وپرکار

به همین منظور پس از کسب آراء و نظرات متخصصان و کارشناسان، الزم است پرسشنامه را به تعدادی از پاسخگویان ارائه کرد. مثالً 

 و از مسیر: SPSSدرصد از پاسخگویان و سپس با استفاده از نرم افزار  32درصد یا  12
Analyze / scale / reliability Analysis 
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کنیم. پس از آن منتقل می itemsهای هر شاخص را انتخاب و به قسمت راست شود از قسمت چپ آن پرسشای که باز میدر پنجره

 scale if item delectedو  items  ،scaleرفته و هر سه گزینه  Descriptivesبه بخش  statistic، از قست Alplaبا انتخاب مدل 

 توان مشاهده کرد.جداول خروجی را می OKکنیم و با انتخاب دکمه را انتخاب می

تواند با توجه شود و محقق میهای شاخص تعیین میمقدار آلفای کرونباخ برای هر یك از پرسش item – total statisticsدر جدول 

 ها اقدام کند.رسشبه مقدار به دست آمده برای حذف یا اصالح پ

 52/2بود نسبت به صالح آن و در صورتی که مقدار ان کمتر از  52/2محقق در این مرحله برای هر پرسش که مقدار آلفای آن کمتر از 

 بوده نسبت به حذف آن اقدام کند. مقادیر حاصل در این مثال که روایی آن را قبالً محاسبه کردیم، به شرح زیر است:

 28634باشد مقدار آلفا برابر با می 12الی  6های در این خرده مقیاس که شامل گویه تهدیدها در فضاي سایبر:مهمترین ابعاد 

 باشد.می

 28046باشد مقدار آلفا برابر با می 16الی  13های در این خرده مقیاس که شامل گویه مهمترین مصداق تهدیدهاي فضاي سایبر:

 باشد.می

باشد می 21الی  15های در این خرده مقیاس که شامل گویهر که مورد هدف حمله سایبري است: فعاليتهاي زیرساختي کشو

 باشد.می 28515مقدار آلفا برابر با 

 28361باشد مقدار آلفا برابر با می 26الی  22های  در این خرده مقیاس که شامل گویه هاي ایجاد شده در فضاي سایبري:فرصت

 باشد.می

 28310باشد مقدار آلفا برابر با می 32الی  25های در این خرده مقیاس که شامل گویه د شده در فضاي سایبري:تهدیدهاي ایجا

 باشد.می

باشد مقدار الفا برابر  با می 30الی  33های در این خرده مقیاس که شامل گویه آسيب پذیري ایران در برابر تهدیدات خارجي:

 باشد.می 28311

باشد مقدار الفا برابر  با می 42الی  42های در این خرده مقیاس که شامل گویه ر برابر تهدیدات فضاي سایبر:نقاط قوت ایران د

 باشد.می 28366

باشد مقدار الفا برابر  می 43الی  43های در این خرده مقیاس که شامل گویه نقاط ضعف ایران در مقابله با تهدیدات فضاي سایبر:

 باشد.می 28603با 

باشد مقدار الفا می 51الی  40های در این خرده مقیاس که شامل گویه ميزان موفقيت ایران در خنثي سازي تهدیدات سایبري:

 باشد.می 28633برابر  با 

باشد مقدار الفا می 55الی  52های در این خرده مقیاس که شامل گویه عدم موفقيت ایران در خنثي سازي تهدیدات سایبري:

 باشد.می 28652 برابر  با

باشد مقدار الفا برابر  می 63الی  63های در این خرده مقیاس که شامل گویه توان و ظرفيت ایران در ممقابله با تهدیدات سایبري:

 باشد.می 28506با 

مقدار الفا  باشدمی 63الی  63های در این خرده مقیاس که شامل گویه طراحي مدل بومي به منظور مقابله با تهدیدات سایبري:

 باشد.می 28506برابر  با 

 28652باشد مقدار الفا برابر  با می 52الی  60های استراتژی بومی مقابله با تهدیدات فضای سایبر: در این خرده مقیاس که شامل گویه

 [.5باشد. ]می

( 652/2جه به این که کمترین مقدار آلفا )گویه )پرسش( تعیین شد. با تو 32شاخص و  13در این پرسشنامه مقدار آلفای کرونباخ برای 

 توان گفت پرسشنامه تهیه شده ؛دارای روایی و پایایی است و یك پرسشنامه استاندارد است.( به دست آمده است، می046/2و بیشترین آن )
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 نتيجه گيري جمع بندي و
امکان استفاده از پرسشنامه های استاندارد وجودندارد،الزم است درتحقیقات علوم اجتماعی ،ازآنجا که مانند حوزه روانشناسی به آسانی 

که محقق از پرسشنامه های محقق ساخته استفاده کند.چنین پرسشنامه هایی باید ازنظر روایی وپایایی موردتایید باشند. به همین منظور 

ا بانمره دادن در طیف لیکرت به هریك ازسئواالت درگام اول محققان  باکسب نظر ازاستادان وصاحب نظران درمحیط تحقیق، نظر آن ها ر

پرسشنامه جویا می شوندودرگام دوم پس از وزن دهی به نمرات  وازطریق محاسبات ؛ وزن هرپرسش را ازنظر ازپاسخگویان تعیین کرده وبا 

را به دست می آورند وسپس با حاصل ضرب وزن داده شده درفراوانی وتقسیم آن برتعدادپرسش ها به تعدادکل پرسش ها روایی هرسئوال 

 محاسبه میانگین کل روایی های به دست آمده ، که حاصل جمع همه روایی ها است ،روایی پرسشنامه را مشخص می سازند.

محققان برای محاسبه پایایی نیز از روش های گوناگونی استفاده می کنند که پرکاربردترین آن ها محاسبه آلفای کرونباخ است.دراین 

درصد پرسشنامه های طراحی شده را قبل ازتوزیع کل آن ها،بین پاسخگویان توزیع نموده وسپس باکدگذاری پاسخ ها  22تا  12بتدا روش ا

وطی مسیر تعیین شده دراین مقاله ،مقدار پایایی هریك از پرسش هاتعیین شده وچنانچه ضریب آلفای هرپرسشی spssدرنرم افزار

 ویااصالح آن اقدام می نمایندتابه یك پرسشنامه استاندارد دست یابند.باشدنسبت به حذف 0/7کمتراز
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