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  علمينامه 
  لياص يانجام مطالعات پژوهش يبرا يضرورت: كرونباخ يدرك مفهوم آلفا

  
  يگياهللا با يپور، ول يحسن لي، سه*يعرب زوزن يمرتض

  
  832تا  831 ):9(14؛ 1393 آذر/ پزشكيآموزش در علوم مجله ايراني 

  
  يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب  

  پرسشنامه به. رديگ مي و استفاده از پرسشنامه صورت يبا طراح لياص يطالعات پژوهشاز م ياريبس يامروزه طراح
را  يعاطف ايو  يروان يها مهارت م،يمفاه تواند يم يريگ اندازه يابزارها نيو پركاربردتر نيتر از مهم يكيعنوان 
اعتماد و  قابل يها ه استفاده از آزمونب گريدر علوم د ژوهشگرانپ ريهمانند سا يپژوهشگران علوم پزشك. كند يريگ اندازه

با توجه به . )1(ندهستمند  عالقه ليتحل و  هيو تجز يابيها در انجام ارز صحت و دقت پرسشنامه شيمعتبر جهت افزا
 يبرا اريمع كيعنوان  به"كرونباخ  ياز آلفا يداشتن درك كاف يعلوم پزشك قاتيها در تحق كاربرد فراوان پرسشنامه

. استها الزم  مناسب پرسشنامه يدر جهت طراح يعلوم پزشك انيهمه دانشجو يبرا "ها اعتماد پرسشنامه تيقابل يبررس
از مطالعات چاپ شده در  ياريبوده و بس لياص يچاپ مقاالت پژوهش نهيدر زم شگامينجا كه آن مجله جزء مجالت پآاز 

از  يكيعنوان   كرونباخ به يو مفهوم آلفا امعن حيتوض ينامه علم نيا سندگانيهدف نو ند،ا آن از پرسشنامه استفاده كرده
 شتريمفهوم ب نيهشگران و خوانندگان محترم را با اوتا پژ استاعتماد  تيجهت قابل  آزمون نيو پركاربردتر نيتر ياصل

  .آشنا سازند
ابزار جهت  كي يينااعتماد به توا. شود يكرونباخ استفاده م يآلفا ارياعتماد پرسشنامه از مع تيقابل يبررس جهت
 كي. استبا اعتبار  كينزد اريبس يابزار در ارتباط كيالزم به ذكر است كه اعتماد . طور مداوم اشاره دارد  به يريگ اندازه

 تيقابل). 2(ندارد يابزار به اعتبار آن وابستگ كياعتماد  حال  نيا با. اعتماد باشد كه قابل  معتبر باشد مگر آن تواند يابزار نم
 ايمفهوم  كياز  يا چندگانه يها كه اندازه يمحاسبه آلفا، در زمان. )3(است يريگ اندازه قابل ينيطور ع  ابزار به كيتماد اع

تر  امر آسان نيا ليدل. بدل شده است يآموزش پزشك قاتيمعمول در تحق يها از روش يكيبه  شود، يكاربرده م سازه به
 يآن برا ياستفاده عموم تيقابل نيهمچن ،)بازآزمون- مانند آزمون(برآوردها  ريبا سا سهيبودن استفاده از آن در مقا

 يريتفسرغم استفاده گسترده از آلفا در متون، استفاده مناسب و   به حال نيا با. استدوگانه و چندگانه  يها اسيمق
  ).4(درك نشده است يخوب از آن به يحيصح
 يها اعتماد آزمون تيقابل نييتع يبرا 1951در سال  ييكايشناس آمركرونباخ روان يبار توسط ل نيكرونباخ اول يآلفا

 يكه آلفا يدرون يسازگار. )5(كند يم اريرا اخت كيصفر و  نيب يريبسط داده شد و مقاد يو روانشناس يآموزش
 انيرا ب سانكيمفهوم  كيآزمون،  كيتمام اجزا در  ياست كه تا چه حد نيا يبه معنا كند يم يريگ كرونباخ آن را اندازه
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آن  يدرون يپرسشنامه به كار گرفته شود سازگار كي كه نيقبل از ا ).1(استاجزا  نيا يدهنده ارتباط درون كرده و نشان
اگر . )7(در آزمون است يريگ اندازه يخطا زانيدهنده م نشان نانياطم تيقابل نيتخم نيعالوه بر ا. )6(مشخص شود ديبا

 يابه معن شهيباال هم يآلفا بيضر حال نيا با. ابدي يم شيه باشند ارزش آلفا افزاداشت يآزمون همبستگ كياجزا در 
كوتاه باشد،  يلياگر طول آزمون خ. آزمون قرار دارد كيطول  ريآلفا تحت تأث رايز ستين يدرون يسازگار يدرجه باال

است؛  ها ينمونه خاص از آزمودن كيز از نمره در آزمون ا يژگيو كيتوجه داشت كه آلفا  ديبا. ابدي يم شمقدار آلفا كاه
  .)4(شود يريگ آلفا در هر بار آزمون اندازه ديمنتشر شده توجه كرده و با يتنها به برآورد آلفا دينبا نيمحقق نيبنابرا

 نياز ا يريجهت جلوگ. اعتماد گردد رقابليغ جينتا ديمنجر به تول تواند ياز آلفا م حيناصح استفاده: كرونباخ يآلفا كاربرد
به بهبود استفاده از آلفا  تواند يبودن م يبعد تك اي يهمگون ،يدرون يمرتبط با سازگار مياز مفاه يدرك درست تيوضع

مربوط به  ؛يهمگون كه  يحال در .استآزمون  اجزانمونه از  كيمرتبط با روابط متقابل  يدرون يسازگار. كمك كند
نمونه از اجزا آزمون  كيدر  يهمگون يريگ اندازه يبرا يشرط الزم اما نه كاف كي يدرون يسازگار. استبودن  يبعد تك

فرض  نيا رنمونه از اجزا آزمون وجود دارد و اگ كيدر  يكه همگون كند ياعتماد فرض م تيمفهوم قابل اساساً. )8(است
 يها از آزمون يتر نييپا ياآلف لزوماً يچندبعد يها آزمون. گردد ياعتماد م تينامناسب قابل نينقض شود موجب تخم

  به يآسان به تواند ياست كه نم نيدر مورد آلفا ا تر قيدق دگاهيد نيامر مستند شده است؛ بنابرا نيندارد كه ا يبعد تك
كل  ينه برا مياز مفاه كيهر  يبرا ديآلفا با جهيدر نت. شود ريآزمون تفس كي يدرون يسازگار يشاخص برا كيعنوان 

 كيسواالت  نيب يدرون يباشد همبستگ تر كينزد كيكرونباخ به  يقدر شاخص آلفا هر. محاسبه شود اسيمق ايآزمون 
و در  شود يم يتلق وبمطل 7/0 يباال يآلفا بيغالباً ضر. تر خواهند بود ها همگن پرسش جهيو در نت تر شيپرسشنامه ب
 كيا حذف كرده تا به مقدار مطلوب نزدر اديز يناهمگون يدارا يها پرسش يستيبودن مقدار آلفا با نييصورت پا

  .)9(شود
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