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  مقدمه

. شـود ای است کـه طـی آن بـه مـسأله مشخـصی پاسـخ داده مـی                 پژوهش، فرایند نظام یافته   
. سـازد های کنجکاوانه بشری متمایز مـی       آن را از سایر فعالیت     ،هدفمندی و نظامدار بودن تحقیق    

جتماعی برای سنجش متغیرهای تحقیق از ابزارهـای        پژوهشگران حوزه مدیریت و در کل علوم ا       
  . نمایندای مانند مصاحبه، مشاهده یا پرسشنامه و امثال آن استفاده میسنجش شناخته شده

ی فنی ابـزار  ها  ویژگیی پژوهشگران در فرایند تحقیق، ارزیابی       هاین دغدغه تر  مهماما یکی از    
هـای  تـر، ابزارهـای سـنجش و مـدل        ت روشـن  به عبار . گیری و مدل مفهومی تحقیق است     اندازه

-در غیـر ایـن    . های فنی باشند   باید دارای مشخصه   ،آمد واقع شوند  که مفید و کار    تحقیق برای این  
گیـری    ابـزار انـدازه   . ینان، نامربوط و ناروا خواهد بود     غیر قابل اطم  ها     آن  نتایج حاصل از   ،صورت

نقـش بـسیار کلیـدی جهـت ارزیـابی           و پاسـخگویی بـه آن،      بررسی به مـسأله روایـی        در جهت 
  ).2005لوتانس،  (نمایدی مدیریتی ایفا میها پژوهش

   در پژوهش١بررسی مسأله روایی ومفهوم مثلث بندی

 و  ٢اعتبـار یـا پایـایی      :گیری باید دارای دو ویژگی فنی باشـد       به طور کلی هر نوع ابزار اندازه      
 :سـت از   ا اعتبار عبارت . ی تلقی می شوند   ی اساسی معرفت شناسی پوزیتیویست    ها  ابزار  که ٣روایی

ای  ج مطالعـه  اگـر نتـای    .گیـری میزان سازگاری نتایج حاصل از اجرای مجدد آزمون یا ابزار اندازه          
ری معتبـر خواهـد   ین صورت ابزار انـدازه گیـ  در ا، د آوری شود  شناسی مشابه بازپدی    تحت روش 

تـوان در سـنت       مـی   را روایـی معیـار سـنتی      . نیز باشد  رواییگیری باید دارای     اما ابزار اندازه   .بود
ی پـژوهش را    هـا   چه اندازه متغیر   گیری تا  کند که ابزار اندازه     می  تعیین روایی. پوزیتیویستی یافت 

  ).598، ص 2003گلفشانی،  (کند  میبه طور واقعی اندازه گیری
یرهـای   سبب کسب اطمینـان از سـنجش دقیـق متغ          ،گیریافزایش اعتبار و روایی ابزار اندازه     

                                                 
1.Triangulation 
2.Reliability 
3.Validity 
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امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه          . شـود های پژوهـشی مـی    تحقیق و در نتیجه افزایش اعتماد به یافته       
ـ گویایمثلث بندی .  مثلث بندی ریشه دارددستیابی به هدف مزبور درایده    کـارگیری بـیش از   ه  ب

. هـای تحقیـق اسـت   یک رویکرد در بررسی سؤاالت پژوهشی به منظور افزایش اطمینان در یافته          
ی فتاری و اجتمـاعی ارتبـاط بـسیار         ها  پژوهشگیری متغیرها در    های اندازه  دیدگاه با فعالیت  این  

امروزه مثلث بنـدی بـه      .  مطرح ساختند  ١نزدیکی دارد که برای اولین بار آن را وب و همکارانش          
 تـر  بـیش های متنوعی برای روشن شدن   ها از نقطه نظرات و دیدگاه     ها یا روش  ی ترکیب داده  امعن

های تحقیقاتی  ها و طرح   مثلث بندی را در رابطه با روش       ایده)  1970(دنیز. ع تحقیق است  موضو
  ).2003بریمن، ( چهار نوع مثلث بندی را مطرح نمودوی . بسط داده است

 ،گیـری اسـت   ها از طریق  چندین روش نمونه      آوری داده ، که شامل جمع   ٢هامثلث بندی داده  
 وسیعی از   ابطه با طیف  رهای اجتماعی مختلف و نیز در        و موقعیت  هاها در زمان  طوری که داده    به

  شود؛آوری میافراد جمع

کارگیری بـیش از یـک پژوهـشگر در گـردآوری و            گویای به   ، که   ٣مثلث بندی بررسی کننده   
 ها است؛تحلیل داده

 است؛ های مختلف  در تعبیر و تفسیر دادهی استفاده از تئوریا که به معن٤مثلت بندی نظری

کـارگیری بـیش از یـک روش  بـرای           ه   ب گویایکه  ) روش شناسی (مثلث بندی متدولوژیکی  
 .گردآوری داده است

توان دریافـت کـه ارزیـابی اعتبـار و روایـی ابـزار              با تأمل در انواع مثلث بندی چهارگانه می       
- مـی  مربـوط ) روش شناسـی  (ها و مثلث بندی متدلوژیکی    ویژه به مثلث بندی داده    ، ب گیریاندازه

شـود  مـی مربـوط    مثلث بندی به تعمیق و گسترش شـناخت پژوهـشگر نیـز              ،عالوه بر این  . شود
 ).1، ص 2004اُلسن، (

ی مختلفی مانند شیوه آلفـا کرونبـاخ، روش دو          ها  که امروزه تکنیک   به هر حال با توجه به این      
ـ دارگیـری وجـود    برای سـنجش اعتبـار ابـزار انـدازه    ها ایننیمه کردن آزمون و نظایر    د، مـسأله  ن

                                                 
1. Web and et al 
2.  Data Triangulation 
3. Investigator Triangulation methodological 
4. Theoretical Triangulation 
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 یعنـی   ،اما مشکل اساسی و واقعی مربوط به ویژگـی دوم         . شودچندانی در این زمینه مشاهده نمی     
ی علـوم   هـا   پـژوهش انگیزتر بوده و در     موضوع روایی پیچیده و بحث    . روایی ابزار سنجش است   

  . ای برخوردار استاجتماعی از جمله مدیریت از اهمیت ویژه

   گیری  ابزار اندازهرواییانواع 

ولـی سـؤال مهـم ایـن        . گیری هدف سنجش مشخصی دارد    واقعیت این است که ابزار اندازه     
گلفـشانی،  (سـنجد    مـی  ؛گیـری دارد  است که این ابزار سنجش تا چه اندازه آنچه را قصد انـدازه            

. گیـرد خود مـی  مسأله ابعاد مختلفی به    ،شودهنگامی که سؤال مزبور مطرح می     ). 599، ص   2000
هـا    آنبایـد بـه  گیـری  متغیرهـا مـی    روایی انواع مختلف دارد که در بررسی اندازه      ،دلیلبه همین   

د که تقریباً اکثر صـاحبنظران بـه سـه نـوع روایـی              ندهمطالعات و تحقیقات نشان می    . توجه نمود 
؛ 1990؛ سـینگر،    1998؛ سیکاران،   2003؛ کازبی،   2004؛ آکر و کومار،     2005دولن،  : (اعتقاد دارند 

  ).2005همکاران، میر و 

  : روایی منطقی. 1

 روایی منطقی بـه     ،به همین دلیل  . شودی پرسشنامه و سؤاالت آن مربوط می      ابه ظاهر و محتو   
در روایی ظاهری این سؤال مطـرح اسـت         . شودروایی ظاهری و روایی محتوا تقسیم می      : دو نوع 

ای تدوین گردیده اسـت کـه       گونهه  گیری تا چه اندازه از نظر نوع و فرم سؤاالت ب          که ابزار اندازه  
 بحث بر سر کفایـت تعـداد و         ،که در روایی محتوا    سنجد؟ در حالی  آنچه را باید اندازه بگیرد، می     

  . باشدمحتوای سؤاالت برای سنجش همه ابعاد مفهوم مورد بررسی می

  :روایی وابسته به معیار. 2

-اصر مهم متغیر مورد نظر را پـیش       طور دقیق، عن  گیری به ای است که در آن ابزار اندازه      درجه

بینـی   این سؤال مطرح است که آیا ابزار سنجش به پیش          ،در روایی وابسته به معیار    . نمایدبینی می 
باشد؟ سنجش روایی وابـسته       قادر می  ها بر  اساس آن    متغیر مالک و شناسایی و تفکیک آزمودنی      

  : شودبه دو دسته تقسیم می) مالک(به معیار 
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  بین پیشروایی. 2/1
بینی رفتار و عملکرد آتی     گیری به پیش   از ابزار اندازه    حاصل زمانی مطرح است که امتیازهای    

قدرت آزمون در تفکیـک و تمـایز        گویای  بین  به عبارت دیگر، روایی پیش    . باشندقادر  مورد نظر   
طلـب  برای مثال، هنگام اسـتخدام و انتخـاب یـک داو          . ها بر اساس یک معیار آتی است      آزمودنی

اگر این آزمون متقاضیان شغلی را بر اسـاس خالقیتـی   . شودشغلی، از آزمون خالقیت استفاده می  
 در این صورت امتیاز کم      واهند داد، تفکیک و متمایز نماید؛     که در محیط کار از خودشان نشان خ       

 اگـر   ،بـر عکـس   .  در محیط کاری فرد خالقی نخواهد بـود        ،که متقاضی مورد نظر   آن معناست   به  
-توان به خالق بودن وی در محیط کـاری آتـی          دست آورد، می  ه  خص امتیاز باالیی از آزمون ب     ش

  . اش اطمینان داشت
  روایی همزمان. 2/2
هایی را که با هم تفاوت دارند، بتوانـد         گیری، آزمودنی شود که ابزار اندازه   هنگامی مطرح می   

بـین،   همانند روایی پیش، نوع رواییلذا هدف اصلی این. به نحو مطلوب از یکدیگر متمایز نماید      
 اطالعـات مربـوط بـه متغیـر         ،  اما در این روایـی    . باشدها از یکدیگر می    تفکیک و تمایز آزمودنی   

 مهـارت زبـان انگلیـسی    ،بـرای مثـال  . شـود آوری میطور همزمان با اجرای آزمون جمع   مالک به 
آوری شـده  جمـع ها   آنمدیران سوی ازهای ارزیابی تکمیل شده  مهمانداران هواپیما از طریق فرم  

اگـر  . شـود اجـرا مـی   هـا      آن ای ماننـد آزمـون تافـل بـرای        و همچنین آزمون زبان انگلیسی ویـژه      
ـ           مهماندارانی که نمره ارزشیابی باالیی کسب کرده       دسـت  ه  اند، امتیاز بـاالیی را از آزمـون تافـل ب

  .اهد بودآورند، در این صورت آزمون ارزشیابی، دارای روایی همزمان خو

 )توافقی(روایی سازه . 3

گیـری  گیری، پژوهشگر هم به نظریه و هم به ابزار انـدازه           ابزار اندازه  ،در ارزیابی روایی سازه   
سـازه  روایی). 351، ص   2005کوپر و شیندلر،     (کند توجه می  ؛که بر مبنای آن طراحی کرده است      

هـایی  تا چه اندازه با نظریه یا نظریه      کارگیری ابزار سنجش    ه   از ب  گویای آن است که نتایج حاصل     
 باشدسازه سه نوع می   این روایی . تدوین شده است، تناسب دارد    ها     آن بر اساس ) آزمون(که ابزار   

   ).304، ص 2003آکر، کومار و دی، (
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 : روایی همگرا. 3/1

در  از دو یا چند ابزار       که امتیازات یا نمرات حاصل    روایی همگرا زمانی وجود خواهد داشت       
 گیلز و کاستلیزو برای بررسی روایی       ،برای مثال . مورد یک مفهوم همبستگی زیادی داشته باشند        

عنـوان متغیـر مـرتبط بـا     بـه (همگرایی متغیر رضایت شغلی، همبستگی آن را بـا تحلیـل رفتگـی     
ها، همبستگی بین نمـرات رضـایت شـغلی و           مطابق تحقیق آن  . اندبررسی نموده ) رضایت شغلی 

 آن اسـت کـه بـا        گویـای ارتباط منفی بین این دو متغیر       . درصد است 75تگی برابر منفی    رفتحلیل
از این رو متغیرهای رضایت شغلی      . یابدرفتگی کارکنان کاهش می   افزایش رضایت شغلی، تحلیل   

  ). 3نمودار شماره ( شان منفی است  گرچه ارتباط،رفتگی شغلی با هم مرتبط هستندو تحلیل
  :اروایی واگر. 3/2

متغیـر بـر اسـاس نظریـه یـا          ) یا چند (شود دو   بینی  روایی واگرا هنگامی وجود دارد که پیش      
-آیـد نیـز بـه   دست میه بها   آنگیریهای مربوط، همبستگی ندارند و امتیازاتی که از اندازه      نظریه

   ).1998بریستو و موون،  (طور تجربی آن را اثبات کند
، ابـزار    )1نمـودار شـماره     (ین انواع روایی تشریح شده      در ب که  است  این نکته الزم    یادآوری  

اما مطالعه کامل ابـزار     . گیری مورد استفاده در تحقیق حداقل باید دارای روایی منطقی باشد          اندازه
بـرای مثـال، اولـین قـدم در     . گیری مستلزم کسب اطالعات در بارۀ همه انواع روایی اسـت   اندازه

توانند بـه عنـوان معیـاری در انتخـاب یـک      هایی است که میبین، بررسی سازه  تعیین روایی پیش  
در بررسـی روایـی سـازه نیـز کلیـه اطالعـات             . آزمون مؤثر و یا در تدوین آن به کار برده شوند          

  .ندمربوط به روایی باید مورد استفاده قرار گیر
 تنهـا کـاربرد   ،به عبارت دیگر. شوندگیری مربوط می ها یا ابزارهای اندازه    به تمام انواع آزمون   

کند چه نوع شواهد و مدارکی بـرای تعیـین روایـی ابـزار              گیری است که مشخص می    ابزار اندازه 
  ).124، ص 1376ایزاک، (باشد گیری مورد نیاز میاندازه
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   انواع روایی و فنون رواسازی:1نمودار 
  

  
در پژوهش بسیار مهـم     ها     آن د و روشن شد که همه     جا، روایی و انواع آن بررسی گردی       تا این 
گیـری را   تـوان روایـی ابـزار انـدازه       اما سؤال اساسی آن است کـه چگونـه مـی          . هستندو کلیدی   

  . سنجید؟ پاسخ این سؤال، در فنون رواسازی نهفته است

  گیری  رواسازی ابزار اندازهفنون

ـ  فنون محدودی در زمینه رواسازی ابزار سنجش وجـود دار          هـای   گرچـه امـروزه تـالش      ،دن
هـای تعیـین     طور کلـی روش   به. های جدید صورت گرفته است    ای جهت ابداع استراتژی   گسترده

   :توان به سه دسته تقسیم نمودگیری را میروایی ابزار اندازه

منـدی  نظـران مبنـی بـر تـوان         تأیید صاحب : روایی ظاهری 
ری از جهت ظاهری مانند روشن و بدونگی  سنجش ابزار اندازه  
 الهام بودن سؤاالت

نظران از نظر کفایت کمیت و تأیید صاحب: محتواییروایی
نامه یا مصاحبه و موارد الزم برای کیفیت سؤاالت پرسش

 مشاهده

از طریق برقراری همبستگی با ابزار: بینپیشروایی
با) رفتار آتی(نمرات ارزشیابی عملکرد گیری مشابه، مانند  اندازه

 .گردد آزمون سنجش توانایی فرد، تعیین می

هـای  از طریق برقـراری همبـستگی بـین داده        : روایی همزمان 
هـای  گیری مشابه مانند ایجاد ارتباط بین امتیـاز ویژگـی           ابزار اندازه 

 .شود نامه ضریب کارآفرینی تعیین می کارآفرینی افراد و پرسش

از طریق بررسی همبستگی بین دو یا چند ابزار:همگرا
مانند. نمایند گیری می ندازهگیری که خصیصه مرتبطی را ا اندازه

 .شود بررسی همبستگی رضایت شغلی و رفتار مدنی تعیین می

شـود،  از طریق تکنیک تحلیل عاملی مشخص مـی       : روایی عاملی
یین بار عاملی هر یک از عبارات یا سؤاالتی که برای سـنجشمانند تع 

طلبی، خالقیـت، کنتـرل درونـی و  طلبی، استقالل   عواملی مانند توفیق  
 .شود پذیری به عنوان مشخصات کارآفرینان در نظر گرفته می ریسک

از طریق نشان دادن عدم وجود همبستگی: )تشخیصی(واگرا
نماینـد،  گیری می   های متفاوتی را اندازه     یصهبین دو آزمونی که خص    

 شود مانند رضایت شغلی و عملکرد کاری، تعیین می

  سازهروایی
 )توافقی(

روایی وابسته
 به معیار

 

 وایی منطقیر

 انواع 
روایی و رواسازی
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 روش تأیید خبرگان و صاحبنظران . 1

از سـوی   ر معمـول    طـو ی آزمـون بـه    ای روایـی محتـو     که دندهها نشان می  مطالعات و بررسی  
ی بـه قـضاوت داوران      ا روایی محتـو   ،به عبارت دیگر  . شودمتخصصین موضوع مربوطه تعیین می    

هـای  به همین دلیل تا کنـون بـرای شـاخص   . )171، ص 1376ان و دیگران، بازرگ( بستگی دارد   
ـ ی کوشش اکمّی روایی محتو   پژوهـشگران ارزشـیابی   . عمـل آمـده نیامـده اسـت    ه های چندانی ب

انـد کـه از مـشابهت و سـازگاری بـین            طور کلی بدین امر اکتفـا کـرده       ها به ها و پرسشنامه  آزمون
گیری، نـوعی ارزشـیابی ذهنـی و کیفـی بـه عمـل              ی آزمون و ابزار اندازه    ااهداف تحقیق و محتو   

  ).345، ص 1366ثرندایک، (آورند 
گیـری بایـد    انـدازه  ابـزار    ،واقعیت این است که به منظور تجزیه و تحلیل دقیق روایی منطقی           

-نویسندگان مقاله حاضر برای استفاده اثـر      . های صاحبنظران را به صورت کمی بیان نمود        دیدگاه
کننـد کـه بـر اسـاس        بخش از شیوه مزبور و در نتیجه تحلیل کمی نظرات خبرگان پیـشنهاد مـی              

: ابی شـوند   مانند پرسشنامه در قالب مقیـاس لیکـرت ارزیـ          ،گیریمعیارهای ذیل، ابزارهای اندازه   
 ،  مناسب بـودن مقیـاس سـنجش سـؤاالت         ،   واضح و روشن بودن سؤاالت     ،  دقیق بودن سؤاالت  

  ،   آسـانی پاسـخ بـه سـؤاالت         ،    عدم ایجاد حساسیت در پاسخ دهنـده        ،دار نبودن سؤاالت  جهت
 سنجش همۀ ابعـاد متغیرهـا یـا مفـاهیم مـورد      ، کفایت سؤاالت برای سنجش متغیرهای پژوهش    

  .سؤاالتبررسی توسط 
 کـه بـر اسـاس معیارهـای         هستندای از سؤاالتی    نمونه) 1(سؤاالت مندرج در جدول شماره      

  .اند گیری طراحی شدهابزار اندازه) ظاهری و محتوایی(فوق جهت سنجش روایی منطقی 
پاسـخ  . توان در انتهای پرسشنامه مربوط تدوین نمـود       سؤاالت مندرج در جدول مزبور را می      

-گیری ارایه مـی ه سؤاالت جدول مزبور، شواهدی برای روایی منطقی ابزار اندازه        متوسط به باال ب   
  . نماید

 ماننـد آزمـون دو      ،توان با اسـتفاده فنـون آمـاری مناسـب         مزیت روش مزبور آن است که می      
) فراوانی و درصد، میانگین، میانه و انحـراف معیـار         (ای، آزمون میانگین و نیز آمار توصیفی        جمله

طور گیری اقدام نمود و در نتیجه به       تحلیل کمّی روایی ظاهری و محتوایی ابزار اندازه        به تجزیه و  
باشـد  ها صاحبنظران دارای روایی منطقـی مـی       از دیدگاه  ،دقیق نشان داد که آیا ابزار مورد استفاده       

  .یا نه
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  روش همبستگی. 2

گیری اسـتفاده   ر اندازه ترین سنجش روایی ابزا   د که رایج  ندهها و مطالعات نشان می       بررسی
 ، )1995(  ســـکاران، )1988(صـــاحبنظرانی ماننـــد دیکنـــزو و رابینـــز . از همبـــستگی اســـت

 اسـتفاده از روش  ،  )2002( بییـرز و گوسـنز       ،  )1996( بیکـر    ،  )1997( ایـزاک    ،  )1986(کرلینجر
در . ینـد نماو روایـی سـازه، توصـیه مـی        ) معیار(همبستگی را برای تعیین روایی وابسته به مالک         

گیری مورد نظر و آزمون مشابه،گویای      روایی وابسته به مالک مشاهدۀ همبستگی مثبت بین ابزار اندازه         
  ).2002گوسنس و بییر، (باشد بین و یا همزمان در ابزار سنجش  میوجود روایی پیش

  :گیری روایی ظاهری و محتوایی ابزار اندازهبرای ارزیابی معیارهای پیشنهادی :1جدول 
  

  مقیاس

یف
رد

  

  گیریسؤاالت ارزیابی ابزار اندازه
خیلی   زیاد  متوسط  کم خیلی کم

  زیاد

            ):مانند پرسشنامه(گیری معیارهای تعیین روایی ظاهری ابزار اندازه  ×

            طور جزئی و دقیق طراحی شده است؟تا چه اندازه سؤاالت پرسشنامه به  1

            زان سؤاالت پرسشنامه واضح و روشن طراحی گردیده است؟به چه می  2

            باشد؟تا چه اندازه مقیاس سنجش، مناسب سؤاالت می  3

            ):سؤال معکوس( باشد؟ دار میتا چه اندازه سؤاالت پرسشنامه جهت  4

تا چه اندازه پاسخگویی به پرسشنامه در پاسخگو ایجاد حساسیت   5
 ):سسؤآل معکو(کند؟می

          

            باشد؟تا چه اندازه پاسخگویی به پرسشنامه آسان می  6
×
×  

            :گیریمعیارهای تعیین روایی محتوای ابزار اندازه

تا چه اندازه سؤاالت پرسشنامه برای سنجش مفهوم مورد نظر کفایت   7
 کند؟می

          

-های متغیر یا مفهوم مورد نظر را اندازه پرسشنامه همه جنبهتا چه اندازه  8
 کند؟گیری می

          

  ١ مقیاس چندگانه–ویژگی چندگانه  ماتریس .3  

 ، )1959 (٢های کمبـل و فیـسکی      بعضی از پژوهشگران با استفاده از نوشته       ،های اخیر  در سال 

                                                 
1. Multi Trait – Multi Scale Matix (MMMM) 
2. Campbell and fiskee 
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عنوان یـک راهنمـا،     به) 1992 (٣رو کرونین و تیلو   ) 1972 (٢ هیلر و ری   ،  )1991 (١بیگوزی ویای 
در اين تكنيك  كه . اند بردهکـار ه  مقیاس چندگانه را ب_ماتریس ویژگی چندگانه  روش نوین

 جـایگزین   ،های چندگانه   روش ،  ی دارد تر  بیش بندی متدولوژیکی ارتباط     -مفهوم مثلث بويژه با   
بـا اسـتفاده    . شودیک متغیر می   ارزیابی روایی سازه     تر  بیشهای چندگانه به منظور تسهیل      مقیاس

برای مثال، بریستو و مـوون در   .توان هر دو روایی همگرا و واگرا را بررسی نمود         از این روش می   
در ایـن   . انـد بین مدل تبادل منابع مصرف کننده را بررسـی کـرده          یک تحقیق تجربی، روایی پیش    

ده به جای روابط سلسله مراتبـی       اند، منابع مصرف کنن   مدل که به عنوان مدل تحقیق استفاده کرده       
   :)2نمودار شماره(به صورت یک سیستم به هم وابسته با هم ارتباط دارند

  

  عنوان یک مدل تحقیقمدل تبادل منابع مصرف کننده به: 2نمودار 

  

های مقیاس اصلی نیازهای    بریستو و موون از طریق افزودن عناصر مقیاس موجودیت به آیتم          
این دو پژوهـشگر،    . ه بررسی روایی همگرا و واگریی این مقیاس پرداختند         ب ٤منابع مصرف کننده  

 مقیــاس ٦گــذاری مقیــاس مــوزون ســرمایه، ٥هــای مــوادهــای فــردی را از مقیــاس ارزشآیــتم

                                                 
1. Bagoozi and Yi 
2. Heeler and Ray 
3. Cronin and tylor 
4. Consumer resources Needs  (CRN) 
5. Material values scale 
6. The investment weighted scale 
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 ٣  و سـرانجام مقیـاس انگیـزۀ راحتـی و آسـایش             ٢ن بـازار  و، مقیاس می  ١جوی اطالعات  و  جست
بریستو و موون،    (کار گرفتند ه   ب ،  )ی، مالی و فیزیکی   های منابع اجتماعی، اطالعات   شامل شاخص (

  ).77، ص 1998
هـای   مقیاس چندگانه را همراه بـا همبـستگی        _گانه  ماتریس ویژگی چند    ) 2(جدول شماره   

هــای مقیــاس  و شــاخص(CRN)هــای مقیــاس نیازهــای منــابع مــصرف کننــده  بــین شــاخص
  . دهدرا نشان می» ٤موجودیت«

وط به مثال فوق، بریستو و موون بر این باور بودنـد کـه بـین عوامـل                  مطابق مبانی نظری مرب   
بایـستی  کـه    در حـالی  ،  های مـواد بایـد همبـستگی بـاالیی مـشاهده شـود            مالی و مقیاس ارزش   

 اعتقاد دارنـد ها   آنهمچنین. تر باشد های موجودیت با این عوامل مالی کم     همبستگی سایر مقیاس  
ن و عوامل اطالعاتی با مقیاس می،  (CMS)زه راحتی و آسایش انگیکه عوامل اجتماعی با مقیاس

تـرین همبـستگی برخـوردار     ین همبستگی را داشته و در بقیه موارد از کـم تر بیش  (MMS)بازار 
ین تـر  بـیش   (WIS)نمودند که عوامل فیزیکی با مقیاس فیزیکیپیش بینی میها   آنسرانجام. باشد

  .را داشته باشد ) r=21/0(همبستگی 
  موجودیت  و مقیاسCRN مقیاس چندگانه همبستگی بین مقیاسـ ماتریس ویژگی چندگانه : 2جدول 

 مقیاس موجودیت

های مقیاس آیتم
نیازهای منابع 
  مصرف کننده

-مقیاس ارزش

  (MVS)های مواد 

مقیاس انگیزه 
راحتی و 

 (CMS)آسایش

  و ن مقیاس می
  (MMS)بازار 

جوی و مقیاس جست
 (ISS)اطالعات

 فیزیکی مقیاس
(WIS) 

  عوامل مالی
  

32/0  10/0  07/0  13/0  08/0  

  08/0  13/0  06/0  30/0  20/0  اجتماعی عوامل

  01/0  15/0  15/0  01/0  06/0  اطالعاتی عوامل

  21/0  15/0  08/0  21/0  28/0  عوامل فیزیکی

                                                 
1. Information seeking scale 
2. Market Maven scale 
3. Well – being Motivation scale 
4. Entity scale 
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 یاز سـو  گیری طراحی شده    توان دریافت که ابزار اندازه     با تأمل در ماتریس فوق می      ،بنابراین
که بر اساس پیشینۀ این تحقیق،       برای این . باشدبریستو و موون از روایی سازۀ کافی برخوردار می        

ین همبـستگی وجـود دارد      تر  بیش)  درصد 32با  ( ی مواد خام    ها  بین عوامل مالی و مقیاس ارزش     
روایـی  (تـرین همبـستگی      هـا دارای کـم    که این عوامل با سایر مقیـاس         در حالی   ،)روایی همگرا (

  ).384، ص 1998بریستو و موون،  (دنباشمی)  واگرا

  تکنیک تحلیل عاملی.4

از این شـیوه    . باشد که تکنیک بسیار پیشرفته و فنی است       این فن یکی از فنون تقلیل داده می       
 ماننـد پرسـشنامه     ،گیـری توان برای تعیین بار عاملی هر یک از سؤاالت یا عبارات ابزار اندازه            می

تـوان مربـوط بـودن سـؤاالتی را کـه بـرای             کارگیری تکنیک مـی   ه  طور کلی با ب   هب. استفاده نمود 
اند، تعییین نمود که در این صـورت بـه آن تحلیـل         سنجش یک مؤلفه یا عامل در نظر گرفته شده        

  ).2005کوپل و همکاران،  (گویندعاملی تأییدی می
یـق تحلیـل عـاملی تأییـدی بـه           گارسـیا از طر    - زاپاتا و باریو   -برای مثال، لوک مارتینز، آبینز    

-در این پرسشنامه مؤلفـه    . اندبررسی روایی عاملی پرسشنامه گرایش قومی مصرف کننده پرداخته        
هایی مانند تلقی نمودن قوم و تبار خـود بـه عنـوان مرکـز عـالم،                 های گرایش قومی شامل مؤلفه    

کـه دارای   اسـت    ردکردن سایر مردمی که فرهنگ متفاوتی دارند و پـذیرش کورکورانـه کـسانی             
  ).2000لوک ـ مارتیتز، ایبانز ـ زاباتا، باریتو ـ مارسیا،  (مشابه فرهنگی با فرد هستند
  رفتگی و رضایت شغلی روایی واگرا و روایی عاملی تحلیل:3نمودار 

  
  668، ص 2004تسیگلیس، کاستلیوس و توگیا، 
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وتوجیا در پژوهـشی بـه،       تسی جیلیسی، کاس تلیوس      ،طور که قبالً اشاره شد     همچنین همان 
مطابق مدل سیاهه   . های علمی یونان اقدام نمودند     کتابدار در کتابخانه   135بررسی رضایت شغلی    

شـرایط  : شـود  مؤلفه تشکیل مـی    6 رضایت شغلی از     ،   استفاده کردند  ها     آن که ١رضایت کارکنان 
ساس نتایج تکنیـک    بر ا . کاری، پرداخت، ترفیع، ماهیت شغلی، روابط با سرپرست و کل سازمان          

های ششگانه رضایت شغلی دارای بار عاملی غیر صـفر           هر یک از مؤلفه    ،  ٢تحلیل عاملی و لیزرل   
به عنـوان یـک متغیـر       (برای مثال، بار عاملی مولفه شرایط کاری در تبیین رضایت شغلی            . هستند
صد مربوط بـه     در 67طور مستقل   به عبارت دیگر، مؤلفه مزبور، به     .  درصد است  67برابر  ) مکنون

هـای شـشگانه    یک از مولفه   هر   ، از این تحقیق    حاصل مطابق نتایج . باشدمتغیر رضایت شغلی می   
  .کنندرا تبیین میها   آن رضایت شغلی بوده و تغییراتخوبی مربوط به سازهب

مرتبط با رضـایت شـغلی، از سـه    ) مکنون(همچنین تحلیل رفتگی شغلی به عنوان یک متغیر        
دو مولفـه اول و  .  و کامیابی شخصی تشکیل شـده اسـت        ٤زدایی، فردیت ٣ روحی مؤلفه فرسودگی 

امـا  .  درصد در تبیین تحلیل رفتگی شغلی هستند54 درصد و 75دوم، دارای بار عاملی به ترتیب      
رفتگی وی پـایین خواهـد      با افزایش کامیابی شخصی فرد احساس رضایت درونی کرده و تحلیل          

 درصد در رابطه با تحلیل رفتگی شـغلی         21فه دارای بار عاملی منفی       این مؤل  ،به همین دلیل  . بود
  .است
 سؤاالتی که برای سنجش مؤلفـه خاصـی در          تر  بیشطور کلی در تکنیک تحلیل عاملی اگر        به

؛ داشـته باشـند  )  درصد 25 یا   20معموالً بیش از    (اند، در تبیین آن بار عاملی باالیی      نظر گرفته شده  
  .یی عاملی خواهد بود دارای روامؤلفه مربوط

  ی مفهومی تحقیقها  مدلرواییتکنیک پیشنهادی برای ارزیابی : تحلیل ممیزی. 5

ی مدیریتی برای ارایه پاسخ به مسأله تحقیق ارائـه تنهـا یـک یـا دو                 ها  پژوهشدر بسیاری از    
 ،نبنابرای. که فرضیۀ پاسخ جزیی به مسأله پژوهش است         برای این  ؛کندندرت کفایت می  فرضیه به 

سازی چند مفهوم و فرضیه ضـرورت       برای پوشش دادن به ابعاد مختلف مسأله، تلفیق و یکپارچه         
ها که با یکدیگر ارتباط منطقی دارنـد، مـدل  مفهـومی             این مجموعه مفاهیم و فرضیه    . کندپیدا می 

                                                 
1. Emloyee satisfaction Inventory (ESI) 
2. LISREL (Linear Structured Relationships) 
3. Emotional Exhaustion 
4. Depersonalization 
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  . دهندیا تحلیلی تحقیق را تشکیل می
بینـی   آنچـه را مـدل تحقیـق پـیش         توان دریافت که  اما سؤال اساسی این است که چگونه می       

 تا چه اندازه مدل تحقیق، آنچه را قـرار          ،عبارت دیگر نماید، درست است؟ به   نموده یا تفکیک می   
 این سؤال مسأله روایی مـدل پـژوهش را          ؟دهددرستی انجام می  بینی یا متمایز نماید، ب    است پیش 
  . سازدمطرح می

امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه          . اسـتفاده نمـود   باید از فنون رواسازی     برای حل این مشکل می    
 کـاربردی   ،طور عمده مربوط به تکنیک همبستگی هستند      های مزبور در این زمینه که به      استراتژی

بـرای  .  نمایند های تحقیق کمک چندانی    توانند به پژوهشگران در تعیین روایی مدل      نداشته و نمی  
وایی مـدل ارزیـابی عملکـرد سـازمانی         سادگی از روش همبستگی برای تعیین ر      توان ب مثال، نمی 

های تحقیق در یک زمینه خاصـی ماننـد ارزیـابی عملکـرد تـشابه               که مدل  برای این . استفاده نمود 
هـای متفـاوتی را بـرای بررسـی مـسائل       چندانی به یکدیگر ندارند و پژوهشگران مختلـف مـدل    

توانـد ناشـی از     حقیق می های ت  اختالف و تفاوت مدل   . نمایندتحقیق یکسان، طراحی و آزمون می     
جو و یافتن    و  در چنین شرایطی، جست   . های پژوهشی باشد  تعداد ابعاد، مفاهیم، متغیرها و فرضیه     

  . شیوه جدیدی برای تعیین روایی مدل تحقیق، راهکار منطقی خواهد بود
بتـه  ال. نمایند را پیشنهاد می   ١با عنایت به مراتب فوق، نویسندگان مقاله، تکنیک تحلیل ممیزی         

است که در واقع، تنها تالش و ابتکار نویسندگان این مقالـه یـافتن یـک نـوع                  بیان این نکته الزم     
  . کاربری جدید برای تکنیک مزبور بوده است

هايي است كه در آن هدف ايجاد مـدل          تحليل مميزي، ابزار بسيار مفيدي براي موقعيت      
عبـارت  بـه . باشد مورد مي  بيني عضويت گروهي بر مبناي مشخصات مشاهده شده هر        پيش
ها در دو يا چند گروه مورد نظر        بيني عضويت آزمودني   هدف اصلي اين تكنيك پيش     ،ديگر
طور دقيق در برابر آزمون تحليل واريانس چند متغيري يك طرفه           تحليل مميزي به  . باشدمي

  ).٢٠٠٢سگل،  (قرار دارد
ماننـد  (ابـسته در مقیـاس اسـمی        ترین کاربرد این تکنیک، هنگامی است کـه متغیـر و          عمومی

. ای یا نـسبتی باشـند     گیری شده و متغیرهای مستقل در مقیاس فاصله       اندازه) مدیران کارآ و ناکارآ   
 از تابع ممیزی اسـتفاده      ،بینی متغیر وابسته بر حسب متغیرهای مستقل      در آزمون مزبور برای پیش    

                                                 
1. Descriminat Analysis 
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بندی ها در گروه طبقه   ت آزمودنی  معادله رگرسیونی است که معرف عضوی      ،  تابع ممیزی . شودمی
 تـابع مزبـور     ،بنـابراین . سـازد این تابع امتیاز اعضای گروه را از یکدیگر متمایز می         . باشدشده می 

 ، اگـر هـدف    ،بـرای مثـال   . ها متعلق به کدام گـروه اسـت        که هر یک از آزمودنی    گویای آن است    
 بینـی درسـت عـضویت   تـرین پـیش  ها باشد، تابع ممیزی به بینی جنسیت یا گرایش آزمودنی  پیش
  . نمایدرا در گروه مردان یا زنان و یا نگرش مثبت و منفی ارایه میها  آن

 مدل ارزیابی عملکـرد مراکـز تحقیقـاتی        روایی نویسندگان این مقاله برای بررسی       ،برای مثال 
 اصـل   البته در مقاله حاضر بـه منظـور رعایـت         .  ازتکنیک تحلیل ممیزی استفاده کرده اند      ،صنعتی

 یعنـی بـا دو معیـار      ،تـرین شـکل   اختصار  مدل ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی صنعتی در ساده         
آوری ازاین رو پـس از جمـع      . ارایه شده است  ) 4نمودار شماره   (ورودی و دو شاخص خروجی      

 مرکـز تحقیقـاتی صـنعتی کـشور بـر           53کـارآیی   ،  )سازیبی مقیاس (ها     آن ها و نرمال کردن   داده
 تعداد پژوهشگران، بودجه تحقیقاتی، دانش و یـادگیری سـازمانی بـا             :ارهای چهارگانه اساس معی 

   :، ارزیابی گردیدDEAافزار استفاده از نرم
  

  ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی صنعتی) ساده شده( مدل تحقیق :4نمودار 
  

  

  
مـورد بررسـی     واحد تحقیقاتی    53، جدول مزبور از     ١ DEAمطابق نتایج حاصل از حل مدل       

 11به همین ترتیـب تنهـا       .  بوده است  1 از   تر  ها کم    آن  کارآیی که  این برای   ؛ مرکز ناکارآ هستند   42
 درصـد مراکـز تحقیقـاتی       39/0 تنهـا    ،بـه عبـارت دیگـر     . باشندمرکز تحقیقاتی صنتی کارآمد می    

  .صنعتی کارآمد هستند

                                                 
 . جهت طراحی وحل مسأله استفاده شده استBCC (Banker, charnes, cooper)در این تحقیق، از مدل . 1
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در چهـارچوب   (حقیـق فـوق     ت آن است که آیا مـدل        ،شود میاما سؤالی که در این جا مطرح        
-به طور واقعی قادر به تفکیک واحدهای کارآ و ناکارآ بر حسب عملکردشان می             ) DEAتکنیک  

باشد، تکنیک تحلیل ممیـزی     باشد؟ برای پاسخگویی به این سؤال اساسی که مربوط به روایی می           
  .دهد نشان میهای گروهی مربوط به مدل فوق راآماره) 3(جدول شماره . شودکار گرفته میه ب

شـاخص تعـداد    ) نرمـال شـده   ( کـه میـانگین      گویـای آن اسـت    ) 3(تأمل در جدول شـماره      
 کـه   حـالی در   اسـت،    64/1 و   64/0بترتیب برابـر    پژوهشگران و بودجه در گروه واحدهای ناکارآ        

همچنـین مقایـسه مقایـسه      . باشـد  مـی  62/0ترتیب برابر   مزبور در گروه کارآ ب    های   میزان شاخص 
های دانش و یـادگیری    که میزان میانگین شاخص    گویای آن است   خروجی دو گروه     های شاخص

در تحلیل ممییزی بـه     . باشد از مراکز تحقیقاتی ناکارآ می     تر  بیشسازمانی در گروه کارآ به مراتب       
. شـود  بـاکس اسـتفاده مـی      Mهـای از آزمـون      منظور آزمون نرمال بودن توزیع چند متغیری داده       

  :دهدتایج آزمون مزبور را نشان مین) 4(جدول شماره 
  
  

  مراکز تحقیقاتی صنعتی کشور) کارآ و ناکارآ(های گروهی آمار: 3جدول 
  

  نوع عملکرد  شاخص  میانگین  انحراف معیار  تعداد واحدها
42 
42 

37/0  
25/3  

64%  
64/1  

 تعداد پژوهشگران
 بودجه

 ناکارآ

42 
42 

58/0  
44/0  

47%  
47%  

 دانش
 یادگیری سازمانی

 

11 
11 

67/0  
44/0  

62%  
83/2  

 تعداد پژوهشگران
 بودجه

 کارآ

11 
11 

83/1  
23/2  

11%  
12%  

 دانش
 یادگیری سازمانی

 

53 
53 

44/0  
72/4  

63%  
19%  

 تعداد پژوهشگران
 بودجه

 کل

53 
53 

99/0  
10/1  

1/1  
6308/0  

6025%  
6308%  

 

  
ن توزیـع چنـد     ل بـود  ی عدم نرمـا   ا به معن  05/0تر از    داری کوچک ، سطح معنا  در این  آزمون   
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اما در ادامه نشان داده شده است کـه نتـایج تحلیـل تمییـز نـسبت بـه عـدم                     . ستهامتغیری داده 
داری فـوق ممکـن اسـت ناشـی ار          اکوچک بودن سطح معن   . باشدبرقراری این فرض توانمند می    

  .باشد) های چارگانه هر یک از شاخص(های تک متغیری نرمال نبودن توزیع
  

   باکسMون نتایج آزم: 4جدول 
  

آماره 
Mباکس  Fدرجه   تقریبی

  1آزادی 
درجه آزادی 

2  
داری سطح معنی
  آزمون

میزان 
  نتیجه آزمون  خطا

744/111  421/9  10  108/1486  000/0  05/0  
عدم نرمال 
  بودن توزیع

  

همچینـین  . دهـد  توان تشخیص آن را افزایش می      ،  به معادله ممیزی  ها     آن  ورود ،با وجود این  
، کـای دو محاسـبه شـده،        )المبـدای ویکلـز   ( صد واریانس، همبستگی متعـارف،       مقدار ویژه، در  

در . انـد   ارایـه گردیـده   ) 5( جدول شماره    های دیگر تکنیک تحلیل ممیزی هستند که در       خروجی
نسبت مجموع مجذورات بین گروهی به کل مجموعه مجـذورات          گویای  این جدول مقدار ویژه     

از طـرف دیگـر     . کی از قدرت تمییـز خـوب تـابع اسـت          مقدار ویژه باال حا   . درون گروهی است  
λ) ن گروهی به کـل مجمـوع مجـذورات         نسبت مجموع مجذورات درو   گویای  ) المبدای ویلکز

  :است
   نتایج آزمون المبدای ویکلز:5جدول 

  

تعداد 
تابع 
  ممییزی

مقدار 
  ویژه

درصد 
  واریانس

λ) النرای
  )نیلکز

کای دو 
  محاسبه شده

درجه 
  آزادی

سطح معنا 
  داری

مزان 
  خطا

نتیجه 
  آزمون

قدرت تمییز   05/0  000/0  4  736/20  655/0  587/0  527/0  1
  خوب تابع

  

 است  ٦٦/٠ و   ٥٣/٠رابر  ترتيب ب  ويلکز در آزمون فوق ب     λ فوق، مقدار ويژه و      جدولمطابق  
سرانجام همبستگي متعارف که بـه مفهـوم   . باشد ميبوطي تابع مرقدرت مميزي باالکه به معناي  

. باشـد دار مـي  بوده و معنا   ٥٩/٠بسته است، برابر    وجود ارتباط بين نمرات مميز و سطوح متغير وا        
ها براي دو گروه کـارآ و ناکـارآ،         ضرايب نرمال شده تابع مميزي متعارف به همراه مرکز ثقل داده          

  :استه گرديده اراي) ٦(در جدول شماره 
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   ضرایب متغیرهای چهارگانه در معادله تابع تمیزی:6جدول 

  

  ضرایب متغیرها در معادله تابع تمییز  متغیر  ردیف

  -101/1  تعداد پژوهشگران  1

  -750/1  بودجه  2

  051/1  دانش  3

  018/2  یادگیری سازمانی  4

  گروه کارآ  گروه ناکارآ
  هامرکز ثقل داده  5

364/0-  391/1  
  
  

بینی کننده کارآیی مراکز تحقیقاتی صنعتی معادلـه   با توجه به ضرایت متغیرهای پیش   ،بنابراین
  :توان ارایه نمودتابع ممیزی را به شرح ذیل می

RBKLP 101/01750/1051/1018/2 −−+=  
  
  .تعداد پژوهشگران می باشد= R ،بودجه= B ،دانش= K ، یادگیری سازمانی=  Lکه در آنچ

. یابـد های وروردی زیاد باشد، کارآیی کاهش می       چقدر میزان شاخص   طبق معادله مزبور، هر   
بنـدی مراکـز    نکته بسیار مهم و مورد نظر در استفاده از تکنیک تحلیل ممیزی، بررسی نتایج طبقه              

توان به روایی اصلی مـدل      از این جدول می   . باشدتحقیقاتی صنعتی در دو گروه کارآ و ناکارآ می        
، نتـایج   )7(جـدول شـماره     . دپی بر )  بر اساس معیارهای چهارگانه    DEAنتایج حل مدل    (تحقیق  
  .دهدندی گروهی واحدهای کارآ و ناکارآ را نشان میبطبقه

- به طور صـحیح طبقـه      ،بندی شده  درصد موارد اصلی گروه    83مطابق جدول توافقی مزبور،     
ابق مـدل تحقیـق      مرکز تحقیقاتی که عملکردشـان مطـ       42 از تعداد    که  اینبرای  . بندی شده است  

 مورد به طور دقیق در گروه ناکارآ قـرار          36اند،  ناکارآ تشخیص داده شده   ) DEAنتایج حل مدل    (
  :اندبندی شدهت در این گروه طبقه مورد به طور نادرس6تنها . اندگرفته
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  نیبشی پیین روایی جهت تعی گروهیبندج طبقهی نتا:7جدول 
  

  شدهبینی عضویت در گروه پیش
  عملکرد  

  کارآ  ناکارآ
  جمع

  42  6  36  تعداد
  ناکارآ

  100  3/14  7/85  درصد

  11  8  3  تعداد
 - روایی
  اصلی

  کارآ
  100  7/72  3/27  درصد
  42  6  36  تعداد

  ناکارآ
  100  3/14  7/85  درصد

  11  8  3  تعداد

 - روایی
  مقطعی

  کارآ  
  100  7/72  3/27  درصد

  

حاصل تقسیم تعداد کل مـوارد صـحیح        ( درصد   83به میزان   توان اظهار نمود که      می ،بنابراین

53بندی شده به کل موارد یعنی طبقه
نتـایج حـل مـدل    (بینـی کـرده   مدل تحقیق آنچه را پـیش ) 44

DEA(  همچنـین در   .باشـد بینی نموده است که حاکی از روایی بسیار بـاالی آن مـی            ، درست پیش
 تنها برای مـوارد تحلیـل   ١روایی مقطعی. شودقطعی نیز مشاهده میجدول توافقی مزبور، روایی م   

در این نوع روایی، هر مورد، به وسیله توابع ناشی از تمام مـوارد بـه جـزآن                  . گیردشده انجام می  
 در صـد    83براسـاس جـدول فـوق روایـی مقطعـی نیـز برابـر               . شودبندی می مورد مربوطه طبقه  

 در ؛دسـت آمـده اسـت   ه  در تکنیک تحلیل ممیزی تنها یک تابع بکه اینالبته با توجه به   . باشد می
  .باشندصد روایی اصلی و روایی مقطعی با هم برابر و یکسان  می

  نتیجه

های بسیار پیچیـده و فنـی ابزارهـای سـنجش و مـدل           ین چالش تر  مهممسأله روایی از جمله     
وان به دو دسـته کیفـی و کمـی          تفنون موجود برای بررسی و تعیین روایی را می        . باشدتحقیق می 

گیـری  ای که تا کنون در خصوص تعیین روایی منطقـی ابزارهـای انـدازه             شیوه. بندی نمود تقسیم
                                                 
1. Cross-validation 
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امـا در ایـن   .  روش تأیید صاحبنظران بر اساس قضاوتشان بوده است،گرفته استفاده قرار می  دمور
 دیـدگاه و نظـرات      ،س آن مقاله شیوه جدیدی برای تعیین روایی منطقی ارایه گردید کـه بـر اسـا              

بر اساس معیارهـایی    ) گیریمدل یا ابراز اندازه   در زمینه   (سؤاالت  تعدادی  کیفی خبرگان در قالب     
 هـا   ایـن مانند دقیق بودن، واضح و روشن بودن سئواالت، مناسب بودن مقیاس سؤاالت و نظـایر                

-ای کمـی تبـدیل مـی      هـ  مانند طیف لیکرت به داده     ،ایمشخص شده و با استفاده از مقیاس رتبه       
ای یا آزمون میانگین     مانند آزمون دو جمله    ،های آماری مناسب   کارگیری آزمون ه  سپس با ب  . دنشو
  .گیری نمودتوان در خصوص روایی منطقی ابزار یا مدل تحقیق تصمیممی

ارگیری شـیوه   ه کـ  ب. گیرداما در خصوص سایر انواع روایی داستان شکل دیگری به خود می           
، بدون دسترسی   )به جز روایی عاملی   (ی تعیین روایی وابسته به معیار و روایی سازه        همبستگی برا 

این امر کاربردی شیوه فوق را بـا مـشکل جـدی            . باشدگیری مشابه ناممکن می   به ابزارهای اندازه  
 در بـسیاری از مـوارد بـرای پژوهـشگران امکـان دسـتیابی بـه                 کـه   این برای   ؛مواجه ساخته است  

  .گیری تحقیقات مشابه قبلی وجود ندارد اندازهاطالعات و ابزار
با توجه به مراتب فوق، استفاده از تکنیک تحلیل ممیزی جهت تعیین روایی وابسته به معیـار                 

شیوه بسیار اثربخش و آسـان      ) روایی تشخیص و یا واگرا    (و روایی سازه و     ) بین و همزمان  پیش(
ـ  تو پژوهـشگر مـی  ، مزبورکارگیری شیوهه  با ب . است در فراینـد  هـای حاصـل   ر اسـاس داده انـد ب

از جملـه مزایـای دیگـر تکنیـک         . پژوهش به تعیین روایی ابزار سنجش و یا مدل تحقیق بپردازد          
باشد که در سـایر فنـون    ارایه در صد دقیق روایی اصلی یا مقطعی مدل تحقیق می           ،تحلیل ممیزی 

  .شودرواسازی چنین امکانی مشاهده نمی
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