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با هدف  حاضر . مطالعهرود به شمار می یابیاهداف ارزش ترین جمله مهماز  ،خود سیروش تدر یجهت اصالح و ارتقا استادانکمک به  زمینه و هدف:

 انجام گرفت. هیاروم یدر دانشگاه علوم پزشک استادان سیعملکرد تدر یابینامه ارزش پرسش یسنج روان بررسی

ترجمه شد. سپس  یبه زبان فارس ،یاصل سندهیکه پس از کسب اجازه از نو گردید اقتباس یاز مطالعات قبل کرتیل اسیبا مق یسؤال 22 هیابزار اول کار: روش

 11با قضاوت ( CVR ای Content validity ratio) امحتو یینسبت روا و (CVI ای Content validity index)ا محتو ییشاخص روا ر،یتأث بیضر

ارزیابی بازآزمون  -آزمون یدرون یهمسان نیز با روشابزار  ییایقرار گرفت. پا یابیمورد ارز یاکتشاف یعامل لیبا استفاده از تحل نیزسازه  ییمتخصص و روا

 .گردید

سؤال حفظ شد. بر  24 تینها ، در01/1 یباال CVRو  95/1 یباال CVI، 9/1 یباال ریتأث بیبر اساس شاخص ضر یسؤال 22 هیاول اسیدر مقها:  افتهی

 نی. اگردیدهر عامل، سه عامل استخراج  یبرا ژهیماند. با در نظر گرفتن ارزش و یباق نامه پرسشسؤال در  24 نیا یتمام زین یاکتشاف یعامل لیاساس تحل

 بود. اسیکل مق راتییاز تغ درصد 91 ینیب شیپ قادر به اسیمق

 جینتا نی. اباشد می استادان سیتدر تیصالح یابزار بررس یسنج ابزار روان ییایو پا یدهنده استحکام ساختار عامل نشان حاضر مطالعه جینتا :گیری نتیجه

 .ردیاستفاده قرار گ مورد یمؤسسات آموزش ریها و سا در دانشگاه استادان سیتدر تیجهت سنجش صالح تواند یم

 استادان س،یعملکرد تدر یابیارزش ،یسنج روان ،ییایپا ،ییروا: ها کلید واژه
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 مقدمه
 به رسیدن در علمی  هیأت اعضای موفقیت میزان تعیین

 از (.1) شود می نامیده استادان ارزشیابی خود، آموزشی اهداف

 جهت استادان به کمک ،ارزشیابی اهداف ترین مهم جمله

 نوع ترین معمول .باشد می خود تدریس روش یارتقا و اصالح

 که (2) است دانشجویان توسط ارزشیابی ،استادان ارزشیابی

 پیچیدگی علت و گردد می محسوب نیز ها ارزشیابی ترین پیچیده

 این در ارزیابی های روش و ابزارها دقتی بی و کم اعتبار آن،

 هیارا خالصی و دقیق اطالعات نندتوا نمی که چرا ؛است زمینه

 اعتبار از باید ارزشیابی مناسب روش که  یحال در ؛(4) دهند

 ارزشیابی ،واقع در باشد. ارزان و پذیرش قابل برخوردار، کافی

 های شیوه از باید و است ذهنی و عینی های یریگ اندازه مستلزم

 (.3) کند استفاده کمی و کیفی

 ،یاندانشجو توسط استادان ارزشیابی گستردگی وجود با

 و طباطبایی قاضی دارد. وجود زمینه این در هایی چالش هنوز

 که درس می نظر به :دننویس می زمینه این در افراشته یوسفی

 بازتاب و استاد تدریس از متأثر دانشجویان امتیازدهی

 دوره به نگرش مدرس، به آنان نگرش دانشجویان، رضایتمندی

 ها آن اجتماعی -روانی نیازهای و ودانشج شخصیت آموزشی،

 بیشتر در تدریس ارزشیابی غالب شیوه اگرچه (.9) ستا

 ینا با ،گیرد می صورت دانشجویان طریق از جهان های دانشگاه

 ابزارهای تناسب و اعتبار از دانشجویان و اندتااس اغلب حال 

 (.9) دانند می فایده بی را آن و هستند ناراضی ارزشیابی

 12 تنها که داد نشان همکاران و ضیایی وهشپژ نتایج

 را ارزشیابی های فرم در شده  مطرح سؤاالت دانشجویان، درصد

 سوی از و دانستند می استادان تدریس کننده  ارزیابی معیار

 که بودند باور این بر علمی هیأت یاعضا درصد 21 تنها ،دیگر

 (.0) است ها آن فعالیت کامل  کننده  ارزیابی ها فرم این

 ،رابطه این در مطالعاتی به استناد با همکاران و اصغرپور یعل

 تواند می زمانی استاد از دانشجو ارزشیابی که کردند گزارش

 های روش از آن در که باشد داشته متناسبی پایایی و روایی

 (.2) گردد استفاده مناسب طراحی با و بعدی چند ارزیابی

 ارزشیابی، سؤاالت یامحتو که داشت اذعان زاده جواهری

 استادان دیدگاه از ارزشیابی بخش دارترین مشکل و ترین مهم

 که ندهست باور این بر آنان درصد 22 که  طوری هب باشد؛ می

 های فعالیت بیانگر تواند نمی ارزشیابی های فرم سؤاالت برخی

 (.5) است ذهنی و کلی که چرا ؛باشد آنان تدریس

 هدف با را تحقیقی ارانهمک و امدادی ،راستا همین در

 توسط استادان ارزشیابی های فرم پایایی و رواییتعیین 

 ،آنان سنجش ابزار دادند. انجام نظری دروس در دانشجویان

 نسبت از استفاده با که بود لؤاس 13 بر مشتمل ای نامه پرسش

 شاخص و (CVR یا Content validity ratio) امحتو روایی

 شد بررسی (CVI یا Content validity index) امحتو روایی

 قرار ارزیابی مورد Spearman ضریب کمک با آن پایایی و

 سؤاالت که داد نشاناین مطالعه   نتایج .( P= 399/1) گرفت

 مطالعه های یافته ،همچنین و نداشتند مطلوبی پایایی یابیشارز

 در موجود استادان ارزشیابی فرم که بود آن از حاکی ها آن

 محتوایی لحاظ از اگرچه ،همدان علوم دانشگاه اسم سیستم

 .ندارند مناسبی درونی ثبات اما است، یقبول  قابل روایی دارای

 از است. برخوردار بسزایی اهمیت از فرم مناسب پایایی عدم

 با عجوالنه، قضاوت و زدگی شتاب گونه هیچ بدون باید ،رو این

 خصومت لاعما و سلیقه تورش کمترین که مناسب ابزار یک

 (.4) نمود اقدام استادان ارزشیابی به باشد، داشته را دانشجویان

 یامحتو از ارزشیابی های فرم استادان، دیدگاه از که حالی در

 تمام در ها فرم این از استفاده اما ،(11) نیست برخوردار مناسبی

 است. متداول کشور

 ختلف،م های دانشگاه در گوناگون ارزشیابی های فرم از استفاده

 و استفاده مورد های فرم ارزشیابی و طراحی نحوه بودن نامشخص

 است شده باعث ،ها فرم این بیشتر پایایی و روایی بودن نامشخص

 تدریس عملکرد ارزیابی نامه پرسش بگیرند تصمیم محققان که

(Evaluation of Teaching Performance Questionnaire) 

 حاصل و همکاران و Moreno-Murcia مطالعه از برگرفته که

 در اناستاد ارزشیابی های نامه پرسش تمامی بر یجامع مرور

 برجسته استادان نظرات از استفاده و اسپانیا کشور های دانشگاه
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 اسپانیا کشور در آن پایایی و روایی و (11) باشد می آموزشی

 کشور در بار اولین برای را (11) است گرفته قرار تأیید مورد

 کنند. یهنجاریاب

 

 کار روش
 عملکرد ارزیابی نامه پرسش سنجی روان هدف با مطالعه این

 علوم دانشگاه دانشجویان از نفر 143 روی بر استادان، تدریس

 حجم تعیین جهت .شد انجام 1453 سال در ارومیه پزشکی

 191 حداقل و گردید استفاده 1 به 9 نسبت از ،نمونه

 و تجزیه ضمن که دیدگر توزیع دانشجویان میان نامه پرسش

 اطالعات نقص علت به نامه پرسش 19 ،ها نامه پرسش تحلیل

 از اجازه کسب از پس سنجی، روان جهت .شد گذاشته کنار

 انجام ترتیب بدین بازترجمه و ترجمه مراحل اصلی، طراح

 تدریس عملکرد ارزشیابی یلاؤس 22 نامه پرسش ابتدا که گرفت

 زبان به فارسی و انگلیسی زبان دو به مسلط مترجم دو توسط

 دیگر مترجم دو توسط نامه پرسش سپس .گردید ترجمه فارسی

 و مقایسه اصلی نسخه با و ترجمه انگلیسی به فارسی زبان از

 .(11) شد مرتفع ها آن بین شکاف

 رشته تحصیل حال در دانشجویان را بررسی مورد جمعیت

 سال در ارومیه پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشکده پزشکی

 از ،ها داده آوری جمع جهت .داد تشکیل 1454-53 تحصیلی

 و محتوا روایی .شد استفاده دسترس در گیری نمونه روش

 متخصصان از نفر 11 نظرات از استفاده با نامه پرسش صوری

 قرار اصالح و ارزیابی مورد  بررسی، پزشکی آموزش با آشنا

 دانشجو 19 ینب آموزشی صورت  به نامه پرسش ،همچنین .گرفت

 بین سپس .گرفت قرار سنجش مورد آن پایایی و شد توزیع

 آن درونی همسانی پایایی و سازه روایی و گردید توزیع ها نمونه

 در مخاطبان که است ذکر به الزم گرفت. قرار سنجش مورد

 شدند. حذف نهایی مطالعه از آزمایش طرح اجرای

 روایی از ایی،رو تعیین منظور  به نیز مطالعه کمی بخش در

 عاملی تحلیل روش) سازه و محتوا ،(کیفی و کمی) صوری

 کمی بخش در نفر 11 ،مجموع در و دگردی استفاده (اکتشافی

 اصالح ،کیفی صوری روایی تعیین برای .نمودند شرکت مطالعه

 تعیین جهت .(گویه 9) شد انجام کیفی صورت  به ها گویه

 آیتم، تأثیر تعیین شاخص محاسبه هدف با کمی، صوری روایی

 طور  به شده  تدوین نامه پرسش سؤاالت از کاملی لیست

 .شد داده قرار هدف گروه اعضای از نفر 11 اختیار در جداگانه

 بود قبول  قابل 9/1 باالی تأثیر امتیاز و محاسبه تأثیر امتیازهای

 .شد حفظ بعدی مراحل برای و

 عایتر همچون مواردی محتوا، روایی کیفی بررسی جهت

 گرفتن قرار مناسب، کلمات از استفاده فارسی، زبان دستور

 الزم زمان  مدت مناسب، امتیازدهی مناسب، جای در ها گویه

 مد شده  انتخاب دامنه تناسب و شده  طراحی ابزار تکمیل جهت

 بار چند ابزار های گویه تمامی ،ترتیب دینب و گرفت قرار نظر

 .گرفت قرار روریض اصالحات و بازنگری مورد متوالی

 اعتبار روش از ،ها داده آوری جمع ابزار اعتبار تعیین جهت

 .شد استفاده CVI و CVR یباضر و (کمی) محتوا

CVR آمد. دست به 1 رابطه از استفاده با 
 

    1 رابطه
 

ne ضروری گزینه به که متخصصانی تعداد دهنده نشان 

 مقدار سپس .است متخصصان کل تعداد N و اند داده پاسخ

 مقایسه Lawshe جدول در آن  شده محاسبه مقدار با حاصل

  آمد. دست به 95/1 ،نفر 11 برای شده محاسبه مقدار که گردید

CVI قابلیت یا روایی به مربوط های قضاوت جامعیت بیانگر 

 روایی قدر هر .باشد می نهایی ابزار یا آزمون مدل، اجرای

 میل 55/1 سمت به CVI مقدار باشد، باالتر نهایی محتوایی

 پانل از استفاده با است. صادق نیز قضیه این عکس بر که کند می

 جهت ابزار های گویه آیا که شد حاصل اطمینان ،خبرگان

 یا اند شده طراحی ممکن نحو بهترین به متغیرها گیری اندازه

 بودن مربوط بودن، روان و سادگی معیار سه ،منظور بدین خیر؟

 برای ای درجه چهار طیف از استفاده با دنبو شفاف یا وضوح و
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 .گرفت قرار محاسبه مورد و شد گرفته نظر در گویه هر

 تقسیم وسیله به عبارت هر برای CVI امتیاز تحقیق، این در

 تعداد بر ،3 و 4 رتبه دارای عبارت با موافق متخصصان تعداد

  .(2 )رابطه شد محاسبه متخصصان کل
 

 2 رابطه

 
 

 01/1-05/1 بین نمره مناسب، 05/1 از باالتر CVI نمره

 01/1 از کمتر نمره و بازنگری و اصالح نیازمند و برانگیز الؤس

 .دوش می تلقی قبول قابل غیر

 عاملی تحلیل از حاضر، تحقیق در سازه روایی بررسی برای

 Kaiser-Meyer-Olkin شاخص از استفاده با اکتشافی

(KMO)، کرویت آزمون Bartlett، نمودار Scree Plot، 

 کردن ساده جهت .شد استفاده واریماکس دوران و ویژه ارزش

 روش نیز شده  استخراج عاملی سازه نمودن پذیر ساده و

 که هایی گویه روش این با .گرفت قرار استفاده مورد واریماکس

 جهت .گرفتند قرار عامل یک در ،داشتند باالیی همبستگی

 شده  اصالح نامه پرسش ها، داده آوری عجم ابزار پایایی نتعیی

 آوری جمع از پس و شد  توزیع بررسی مورد جامعه افراد میان

 برای Cronbachs alpha ضریب مقدار ها، داده استخراج و

  .گردید محاسبه عامل هر برای ،همچنین و نامه پرسش کل

 داشتن همراه با پرسشگر ابتدا ،اخالقی اصول رعایت جهت

 مطالعه، درباره و دکر معرفی نامخاطب به را خود ،نامه معرفی

 ارایه ا ر الزم توضیحات نامه پرسش تکمیل نحوه و اهداف

 در داد. قرار کیدأت مورد را اطالعات ماندن محرمانه و نمود

 گردید. می تکمیل آنان مورد در نامه پرسش افراد، تمایل صورت

 

 ها یافته
 4/33 .بود 92/21 بررسی مورد جویاندانش سنی میانگین

 دادند. تشکیل مردان را بقیه و انزن را کنندگان مشارکت درصد

 بود. 29/19 ،ها نمونه نمرات معدل میانگین

 پنج کیفی، نظر از که داد نشان صوری روایی سنجش نتایج

 در استادان به مربوط موارد که داشت اصالح به نیاز گویه

 .شدند حفظ ها گویه تمام کمی نظر از د.گردی اعمال نامه پرسش

 .گردید سنجش CVI و CVR تعیین با نیز محتوایی روایی

 معیار با متخصص 11 ارزیابی به توجه با CVR نتایج

 این در گرفت. قرار مقایسه مورد Lawshe جدول در موجود

 حداقل و نفر( 11) کنندگان  مشارکت تعداد به توجه با ،جدول

 95/1 از تر بزرگ که هایی گویه (،95/1) آن روایی نسبت ارزش

 در .شد حفظ ،ندبود 1/1 از ترباال عددی قضاوت میانگین و

 نامه پرسش در و بود پذیرش قابل االتؤس تمام حاضر، بررسی

 .( 1) جدول شماره ماند باقی

 سؤاالت و حفظ 05/1 باالی سؤاالت ،CVI نتایج اساس بر

 ،12 ،4) یهگو 9 ،تیبتر بدین .شد اصالح 05/1 تا 01/1 بین

 (24 و 22 ،21 ،11 ،0 ،3 ،1) گویه 0 و حذف (22 و 20 ،10

) جدول شد پذیرفته نامه پرسش در گویه 24 .گردید اصالح نیز

 .( 1شماره 

 
 ها گویه CVI (Content validity index) و تأثیر ضریب :1 جدول

 CVR CVI ها گویه

 وضوح سادگی ارتباط

 51/1 02/1 21/1 02/1 دهد. می هیارا را موضوع با مرتبط یامحتو حداقل فراگیران، اطالعات سطح با متناسب مدرس .1

 94/1 21/1 94/1 93/1 .(...و الکترونیکی های آدرس ها، )آموزش است آسان و راحت مدرس به دستیابی .2

 93/1 94/1 94/1 49/1 دهد. می فراگیران به را دوره های پروژه از بخشی انتشار و سازماندهی اجازه مدرس .4

 11/1 11/1 11/1 2 در ارزیابی های روش و محتوا ها، آموزش منابع، اهداف، خصوص در را واضحی اطالعات مدرس .3

 3و  4مجموع امتیاز موافق برای هر آیتم یا رتبه 

 ها تعداد کل پاسخ
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 د.نمای می هیارا مشخص، آموزشی برنامه

 فراگیران به ،رود می انتظار دانشجویان از که هایی صالحیت خصوص دررا  الزم اطالعات مدرس .9

 دهد. می

51/1 02/1 01/1 02/1 

 51/1 21/1 11/1 51/1 دهد. می قرار فراگیران اختیار در را موضوع تر عمیق و بهتر درک به منجر علمی اطالعات مدرس .9

 21/1 51/1 51/1 51/1 دهد. می هیارا روشن و منطقی چارچوب یک در آن مهم های جنبه بیان از پس را درس یامحتو مدرس .0

 51/1 11/1 11/1 51/1 کند. می قتشوی و تسهیل را فراگیر مشارکت مدرس .2

 94/1 02/1 02/1 39/1 دهد. می رواج را فردی فعالیت مدرس .5

 21/1 21/1 21/1 02/1 دهد. می رواج را گروهی فعالیت مدرس .11

 94/1 02/1 51/1 02/1 سازد. می مرتبط تخصصی محیط به را تدریس مدرس .11

 انجام نیز را نهایی بررسی الس،ک در درس موضوع و جلسات اولیه های بررسی بر عالوه مدرس .12

 دهد. می

49/1 02/1 51/1 31/1 

 94/1 51/1 21/1 02/1 سازد. می برانگیخته یادگیری برای را آنان و دهد می قرار تشویق مورد را فراگیران عالقه مدرس .14

 11/1 51/1 11/1 21/1 دهد. می پرورش فراگیر در را نقادی روحیه و تحقیق مدرس .13

 11/1 11/1 11/1 21/1 کند. می تسهیل را مدرس با دانشجویان تعامل و همدیگر با یرانفراگ تعامل مدرس .19

 21/1 51/1 21/1 02/1 دهد. می پاسخ واضح طور  به فراگیران سؤاالت به و شود می حاضر کالس در مدرس .19

 94/1 04/1 91/1 12/1 .دهد می پاسخ فراگیران آموزشی های درخواست به کافی اندازه به مدرس  .10

 02/1 51/1 51/1 02/1 کند. می حفظ فراگیران با را احترام با توأم واقعی وضعیت یک مدرس .12

 و شوند درگیر دوره تکالیف در فعال طور  به که کند می تعریف فراگیران برای را هایی فعالیت مدرس .15

 باشند. داشته مشارکت آن در

51/1 11/1 11/1 51/1 

 94/1 21/1 02/1 94/1 .کند می طراحی فراگیران آزمایشگاهی کردهایعمل با متناسب را درسی یامحتو مدرس .21

 2/1 2/1 51/1 51/1 گیرد. می بهره اطالعاتی و ارتباطی های وریآ فن از مؤثر طور  به مدرس .21

 21/1 21/1 21/1 51/1 است. برخوردار دوره بر خوبی تسلط از مدرس .22

 0/1 0/1 21/1 21/1 زد.سا می مرتبط ها دوره دیگر با را موضوع محتوای مدرس .24

 94/1 94/1 21/1 21/1 .شود حفظ کالس پویایی که کند می تهیه گونه آن را آموزشی  برنامه مدرس  .23

 93/1 02/1 21/1 02/1 گیرد. می بهره یادگیری کننده  تسهیل منابع سایر از مدرس .29

 21/1 21/1 21/1 94/1 کند. می برقرار ارتباط دانشجویان با بخش رضایت ای گونه  به مدرس .29

 بهره مناسبی یامحتو هیوارا طراحی از ،فراگیران نظردر مورد های صالحیت ایجاد جهت مدرس .20

 .گیرد می

02/1 94/1 02/1 39/1 

 استفاده فراگیران های فعالیت ارزیابی برای آموزشی دوره با هماهنگ و مناسب معیارهای از مدرس .22

 .نماید می

94/1 94/1 94/1 94/1 

CVI: Content validity index; CVR: Content validity ratio 

 

 سازه روایی

 عاملی تحلیل دادن انجام برای گیری نمونه کفایت ابتدا

 آمد. دست به KMO، 235/1 شاخص ارزش و شد آزمایش

  سطح در و 052/1124 با برابر کرویت آزمون ،همچنین

111/1 > P جامان برای شرایط حداقل ،بنابراین .بود دار معنی 

 بود. موجود اکتشافی عاملی تحلیل دادن

 و  تجزیه شیوه از حاضر، پژوهش در عوامل استخراج برای

 روش از نیز عوامل تعداد جهت و اصلی های مؤلفه تحلیل

 باالی ویژه های ارزش به توجه با گردید. استفاده ویژه ارزش
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 موجود بارهای عاملی ضرایب مجذورات )مجموع عوامل 9/1

 با عامل سه ،عوامل( تعداد کاهش دلیل به و لعام هر در

 یک ویژه ارزش باالی ها نمره کل واریانس از درصد 54/91

 را تاداناس تدریس عملکرد بررسی واریانس و گرفت قرار

 جهت واریماکس چرخش از حاضر، مطالعه در .نمود تبیین

 حیطه سه ،اساس این بر که شد استفاده ها داده کردن ساده

 یافته چرخش همبستگی ماتریس اساس بر .دیدگر استخراج

 استادان، تدریس عملکرد بررسی مقیاس های گویه میان

 در و گرفت قرار شناسایی مورد عامل هر به مربوط های گویه

  .گردید ارایه 2 جدول

 های گویه میان یافته چرخش همبستگی ماتریس اساس بر

 
 اکسواریم چرخش اساس بر گویه هر عاملی بار :2 جدول

 ها گویه ها عامل

4 2 1 

232/1 192/1 950/1 1 

1201/1- 441/1 399/1 2 

214/1 329/1 320/1 4 

392/1 344/1 491/1 3 

142/1 223/1 929/1 9 

190/1 020/1 140/1 9 

942/1 352/1 121/1 0 

121/1 912/1 149/1 2 

002/1 402/1 121/1- 5 

121/1 995/1 159/1 11 

312/1 295/1 992/1 11 

919/1 193/1 992/1 12 

992/1 133/1 939/1 14 

214/1 142/1 911/1 13 

111/1- 229/1 042/1 19 

993/1 142/1- 215/1 19 

193/1 192/1 499/1 10 

112/1 409/1 492/1 12 

133/1 422/1 951/1 15 

452/1 490/1 310/1 21 

245/1 332/1 902/1 21 

199/1 999/1 291/1 22 

199/1 329/1 992/1 24 
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 مربوط های گویه ،استادان تدریس عملکرد بررسی مقیاس

 کاهش برای شد. انجام ها آن یگذار نام و شناسایی عامل هر به

 شده  مطرح نظری مقیاس با ها آن نمودن همسو و عوامل تعداد

 نام یافته، چرخش ماتریس به توجه با و مطالعه پیشینه در

 ،بودند نهاده آن بر مقیاس سازندگان که ییها نام با ها مؤلفه

 و فهم قابلیت برای یگذار نام ،یتنها در و گردید مقایسه

 .گرفت صورت پردازان یهنظر با عوامل یهمخوان

 یکدیگر با باالیی همبستگی که متغیرهایی مرحله این در

 شامل عوامل این که گرفتند قرار عامل یک درون ،داشتند

 .(4)جدول  بود «گیری نتیجه» و «هیارا» ،«ریزی برنامه»

 
 آن یگذار نام و عامل هر به مربوط سؤاالت یامحتو نهایی شده  استخراج عوامل :4 جدول

 عامل هر به مربوط های گویه شماره عامل نام عوامل

 22، 12، 11، 2، 9 ریزی برنامه 1

 24، 21، 21، 15، 10، 19، 13، 14، 12، 11، 9، 4، 2، 1 هیارا 2

 19، 5، 0، 3 گیری نتیجه 4

 

 گیری نتیجه و بحث
 یابیارز مقیاس پایایی تعیین منظور  به حاضر پژوهش در

 تعیین روش به ثبات پایایی از استادان، سیتدر عملکرد

Intraclass Correlation Coefficient (ICC) تعیین و 

 Cronbachs alpha ضریب روش به درونی همسانی پایایی

 .شد استفاده

 موجود االتؤس که ای درجه از است عبارت درونی سانیهم

 یکدیگر با و خالصه شاخص یک در نامه پرسش یک در

 ضریب ،آن محاسبه روش ترین معمول که دارند همبستگی

Cronbachs alpha این مقدار حاضر، مطالعه در .باشد می 

 نامه پرسش های عامل برای و 52/1 نامه پرسش کل برای ضریب

 آمد. دست به 01/1 و 51/1 ،01/1 ترتیب به

 کوتاه زمانی مدت در آزمون تکرار یامعن به نیز ثبات پایایی

 نظر مد آزمون دو از حاصل نمرات .است واحد گروه یک در

 .گردید محاسبه آن ICC و تگرف قرار

 ابزار سنجی روان کفایت تعیین هدف با حاضر بررسی

 ارزشیابی میتاه به توجه با استادان تدریس عملکرد بررسی

 ،پایایی و روایی تعیین جهت گرفت. انجام نانآ عملکرد کیفیت

 گرفت. قرار مورداستفاده (11) سیتدر عملکرد یابیارز مقیاس

 جهت مذکور، مقیاس ییامحتو و صوری روایی تعیین از پس

 استفاده اکتشافی عاملی تحلیل روش از ،آن سازه روایی تعیین

 استخراج عامل سه ،ریماکسوا چرخش از استفاده با و شد

 را واریانس درصد 91 حدود مجموع در عامل سه که گردید

 سه ،همکاران و Moreno-Murcia مطالعه در کردند. می تبیین

 که نمودند تبیین را واریانس درصد 54/91 مجموع در عامل

 عامل ریزی(، برنامه )عامل یانسوار درصد 15/42 اول عامل

 درصد 59/9 سوم عامل و (هیارا) یانسوار درصد 40/9 دوم

 به ،مدرس ریزی برنامه ابزار این در کرد. تبیین را (گیری نتیجه)

 طراحی و تفکر پیشین فرایندهای با مرتبط موارد تمام 

 آزمایشگاه، دوره، سازماندهی آموزشی، برنامه اتموضوع

 شده،  بینی پیش یادگیری فعالیت ریزی برنامه ها، آموزش

 شده اشاره منابع و تدریس مطالب ها، روش ی،ارزیاب های مالک

 و اجرا با مرتبط موارد تمامی شامل دوره هیارا .(11) است

 و تدریس گرفته صورت های فعالیت آموزشی، برنامه با تطبیق

 ،همچنین و بینی پیش قابل آموزشی های فعالیت یادگیری،

 اهداف اساس بر گیری نتیجه و باشد می ارزیابی های روش

 بهبود و بازنگری که هایی جنبه به دانشجویان دستیابی ی،تحصیل

 خلق و تدریس وظایف بیرونی شناخت یادگیری، های فعالیت

 های یافته اساس بر (.12) گیرد دربرمی را آموزشی مطالب
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 ،استادان ارزشیابی کننده  تعیین عامل ترین مهم حاضر، پژوهش

 نحوه اهمیت .باشد می وی تدریس کیفیت و استاد هیارا نحوه

 نیز همکاران و رئوفی توسط استادان تدریس کیفیت و یهارا

 ضمن در استادان تدریس کیفیت اهمیت .(14)است شده بیان

 کیدأت مورد مختلف مطالعات در طور مکرر به ،آنان از ارزشیابی

 . است گرفته قرار

 زمینه در قزوین دانشگاه در را ای مطالعه سرچمی و حسینی

 استادان ارزشیابی های اولویت مورد در نشجویاندا های دیدگاه

 در اولویت ترین مهم که رسیدند نتیجه این به و ندداد انجام

 کیفیت و درس موضوع بر آنان تسلط ،استادان ارزشیابی

 و شکورنیا ،راستا همین در (.13) باشد می نانآ تدریس

 علمی توان و دانش تدریس، روش و بیان قدرت نیز همکاران

 از را وی تدریس کیفیت و استاد مناسب رفتار و قاخال و

 در شاخصی عنوان به دانشجویان نظر از که دانستند عواملی

 بر .(19) گیرد قرار توجه مورد باید استادان ارزشیابی خصوص

 به ،19/3 میانگین با بیان قدرت حاضر، مطالعه های یافته اساس

 معرفی تاداس موفق و ثرؤم تدریس در عامل ترین مهم عنوان

 بر استاد تسلط میزان خود، پژوهش در همکاران و ادهمی شد.

 ترین مهم از را دانشجو به درس مفاهیم انتقال و درس موضوع

 نتایج با که (19) کردند بیان استاد ارزشیابی در ها اولویت

 .داشت همخوانی حاضر مطالعه

 که بود آن از حاکی نیز همکاران و قربانی تحقیق نتایج

 تسلط» ترتیب به سمنان دانشگاه دانشجویان و استادان ربیشت

 در ها اولویت ترین مهم از را «بیان شیوایی» و «درس به استاد

 با نژاد اسالمی و ظهوری (.10) دانستند می استاد ارزشیابی

 این به ،کرمان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان از نظرسنجی

 روش ،آنان گاهدید از معیار ترین عمده که رسیدند نتیجه

 و پژوهی دانش ارتباط، برقراری توانایی و باشد می تدریس

 های دراولویت ترتیب به اخالقی و شخصیتی خصوصیات

 (.12) داشت قرار بعدی

 های فرم پایایی و روایی بررسی به اقدام همکاران و باستانی

 دانشگاه علمی  تأهی اعضای عملی و نظری دروس ارزشیابی

 دانشجویان توسط سال نیم هر پایان در که نتهرا پزشکی علوم

 تدریس )روش حیطه 9 دارای اول فرم .نمودند شد، می تکمیل

 اخالق دانشجو، و استاد حضور استاد، تسلط و دانش مناسب،

 و دانشجو( نهایی نظر و استاد بودن دسترس در استاد، منش و

 آموزش، )کیفیت حیطه 3 دارای دوم فرم و لؤاس 13

 حضور اخالقی، و ای حرفه موازین آموزش عملی، های مهارت

 از استفاده با ها آن (.15) بود استاد( منش و اخالق و فعال

CVR و CVI ارزشیابی های فرم محتوایی روایی بررسی به 

 CVR ضریب آمده، دست به های یافته اساس بر .پرداختند

 جدول اساس )بر 25/1 باالی فرم دو هر سؤاالت کلیه برای

Lawshe شد. حفظ سؤاالت تمام بنابراین، .بود نفر( 31 برای 

 (0/1 از تر )بزرگ یقبول  قابل پایایی ضریب ها فرم این ،همچنین

 که داد نشان نیز Spearman همبستگی ضریب .داشتند

 یقبول  قابل و دار معنی همبستگی از مرحله دو سؤاالت

 از تنها ها آن .(21) (P، 39/1 = ρ = 114/1) بود برخوردار

 ارزشیابی های فرم بررسی جهت یمحتوای و صوری روایی

 بر عالوه حاضر مطالعه در که  حالی در ؛ بودند کرده استفاده

 .گردید استفاده نیز سازه روایی از ،محتوایی و صوری روایی

López-Barajas و Carrascosa از متشکل ای نامه پرسش 

 و وسایل ر،کا روش دانشجویان، با تعامل) بعد 3 و گویه 29

 طراحی Jean دانشگاه در را (تدریس ارزیابی برای منابع

 استادان از ارزیابی معیار دانشجویان، کمک با سپس کردند.

 در معیار، یک عنوان  به «دانشجویان با تعامل» که شد مشخص

 بود کننده بینی پیش ابعاد سایر از بیشتر مدرس از کلی ارزیابی

 نظر به .نداشت مطابقت حاضر ررسیب ایجنت با یافته این .(21)

 و ها فرم در اختالف از ناشی تفاوت این علت رسد می

 های آیتم نبودن یکسان و استفاده مورد ارزیابی های نامه پرسش

 باشد. ابزارها این از یک هر در سنجش مورد

 با که بود ای سازه بررسی حاضر، مطالعه نتایج دیگر جمله از

 افزار نرم از استفاده با و تأییدی ملیعا تحلیل روش از استفاده

LISREL که گفت توان می .گرفت قرار تأیید و بررسی مورد 

 متغیر بررسی برای مناسبی گیری اندازه روش روش، این
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2 = 92/352 حاضر، تحقیق در .است استادان ارزشیابی
χ،  

220 = (Degree of freedom) df 111/1 و > P دست به 

  تقریب خطای مجذور یانگینم ریشه همچنین، .آمد

(Root mean square error of approximation یا 

RMSEA،) 122/ مدل بودن مطلوب از حکایت که بود 

df/2 شاخص نسبت .داشت
 و 4 از کمتر نیز 

: Goodness of Fit Index(GFI)، Confirmatory Fit 

Index (CFI)، Normal Fit Index NFI)  (و non-

normed fit index (NNFI) شد حاصل درصد 51 از باالتر. 

 2 از تر بزرگ نیز متغیر هر داری معنی ضرایب و t ارزش مقدار

 خوبی برازش از مدل بنابراین، .آمد دست به -2 از تر کوچک و

 بود. برخوردار

 تجانس بررسی جهت Cronbachs alpha ضریب از

 ،01/1 اول عامل برای آن میزان که شد استفاده ابزار درونی

 ضریب .بود 01/1 سوم عامل برای و 51/1 دوم عامل برای

Cronbachs alpha این های یطهح نسبی تجانس نمایانگر 

 باشد. می استادان عملکرد کیفیت ارزشیابی بررسی جهت ابزار

 مطالعه در آمد. دست به 52/1 ،نامه پرسش کل برای ضریب این

Moreno-Murcia ضریب میزان نیز همکاران و 

Cronbachs alpha دوم عامل برای ،01/1 اول عامل برای 

 مطالعه نتایج با که (11) بود 05/1 سوم عامل برای و 51/1

 بررسی اول عامل که است ذکر به الزم .داشت مطابقت حاضر

 گیری نتیجه سوم عامل و ریزی برنامه دوم عامل ،هیارا حاضر

 ن،همکارا و Moreno-Murcia پژوهش در که  حالی در ؛بود

 گیری نتیجه سوم عامل و هیارا دوم عامل ریزی، برنامه اول عامل

 (.11) بود

 عملکرد ارزشیابی زمینه در همکاران و Din تحقیق نتایج از

 ساختار و نتایج ،هیارا خدمات ،هیارا ،امحتو عوامل استادان،

 برای Cronbachs alpha ضریب میزان .گردید استخراج

 دست به 50/1 و 59/1 ،25/1 ،52/1 ،54/1 ترتیب به عوامل

 حاضر مطالعه ننتایج با نتایج و هیارا مورد در که (21) آمد

 .بود مسوه

 و بازآزمون -آزمونروش  از ابزار پایایی تعیین راستای در

  ،>P 111/1) آن میزان که گردید استفاده ICC محاسبه

222/1 = ICC) باشد می ابزار تکرارپذیری قابلیت دهنده  نشان. 

 گیری یجهنت

 استحکام خصوص در مناسبی شاهد حاضر پژوهش نتایج

 تدریس صالحیت سنجی روان ابزار پایایی و عاملی ساختار

 نتیجه توان می دیگر، عبارت به .است ایران کشور در استادان

 انجام ایران در بار اولین برای که ابزار این سنجی روان گرفت

 فهم  قابل و بودن اضحو بودن، روان اختصار، دلیل به ،است شده

 مؤسسات و دولتی غیر دولتی، های دانشگاه کلیه در ،بودن

 استفاده  قابل استادان تدریس کیفیت ارزشیابی جهت آموزشی

 در عوامل تعداد اندک تفاوت علت رسد می نظر به .باشد می

 الگوی در فرهنگی اختالف از ناشی اصلی، ابزار با حاضر مطالعه

 و کشورمان های دانشگاه بر حاکم گیرییاد فرهنگ و شناختی

 .است بدیهی اختالف این که باشد زیرساخت در تفاوت

 ضعیف همکاری، حاضر مطالعه های محدودیت جمله از

 و آنان توجیه با که بود نامه پرسشتکمیل  در دانشجویان

 .گردید مرتفع حدودی تااین مشکل  ،مطالعه شفاف تشریح

 قابل های محدودیت دیگر از ،ترسدس در گیری نمونه از استفاده

 .بود تحقیق ذکر

 

 سپاسگزاری
 ارشد کارشناسی مقطع نامه پایان از برگرفته حاضر مطالعه

 دانشگاه اخالق تهیکم در 53/د/4221/119 شماره با که باشد می

 همکاری از وسیله بدین است. شده  بیتصو رانیا یپزشک علوم

 تشکر نمودند، کاریهم پژوهش این انجام در که افرادی تمام

 .آید می عمل به یقدردان و

 
References: 

1. Amini M, Honardar M. The view of faculties and 

medical students about evaluation of faculty 

teaching experiences. Koomesh. 2008; 9(3): 171-7. 

[In Persian] 



 دوم شماره چهاردهم دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله

121 

2. Faradmal J, Asgari Gh, Shiri H, Faghfourian H, 

Seidmohammadi A. Comparison of the assessment 

of professors by students based on two different 

protocols Asadabad Medical Sciences Faculty, 

Hamadan University of Medical Sciences. Educ 

Strategy Med Sci. 2015; 8(4):209-14. [In Persian] 

3. Emdadi SH, Amani F, Sultanian AR, Behzad I, 

Maghsoud AH, Fathi Y, et al. A study of reliability 

and validity of teacher evaluation form and factor’s 

affecting student’s evaluation of teacher. Strides 

Dev Med Educ. 2013; 10(1): 87-94. [In Persian] 

4. Morrison J. ABC of learning and teaching in 

medicine: Evaluation. BMJ 2003; 326(7385): 385-

7. 

5. Ghazi Tabatabaee M, Yousefi Afrashteh M. 

Relationship Analysis of some of the Variables 

Associated with Teaching Evaluation by Students: 

An Application of Structural Equation Modeling. 

Quarterly Journal of Research and Planning in 

Higher Education. 2012; 18 (2):83-107. [In Persian] 

6. Shakournia A, Elhampour H, Mozaffari A, Dasht 

Bozorgi B. Ten year trends in faculty 

members'evaluation results in Jondishapour 

university of medical sciences. Iran J Med Educ. 

2008; 7(2): 309-15. [In Persian] 

7. Ziaee M, Miri M, Haji-abadi M, Azarkar Gh, 

Eshbak P. Academic staff and students' impressions 

on academic evaluation of students in Birjand 

university of medical sciences. J Birjand Univ Med 

Sci. 2006; 13(4): 61-7. [In Persian] 

8. Aliasgharpour M, Monjamed Z, Bahrani N. Factors 

Affecting Students' Evaluation of Teachers: 

Comparing Viewpoints of Teachers and Students. 

Iran J Med Educ. 2010; 10(2): 186-94. 

9. Javaherizadeh N. The factors affecting the 

evaluation of faculty members by the students of 

Islamic Azad University Broujerd. J Modern 

Thoughts in Education. 2008;3(1): 43-63.  

[In Persian] 

10. Hosseini F, Karimi F. Reliability and validity of 

academic staffs' evaluation questionnaire. Educ 

Strategy Med Sci. 2013; 5(4): 223-9. [In Persian] 

11. Moreno-Murcia JA, Torregrosa YS, Pedreňo NB. 

Questionnaire evaluating teaching competencies in 

the university environment. Evaluation of teaching 

competencies in the university. J New Approaches 

in Educational Research. 2015; 4(1):54-61. 

12. Cassidy S. Subjectivity and the valid assessment of 

pre-registration student nurse clinical learning 

outcomes: implications for mentors. Nurse Educ 

Today. 2009; 29(1):33-9. 

13. Raoufi SH, Seikhaian A, Ebrahimzadeh F, Taheri 

MJ, Ahmadi P, Designing a noval sheet to evaluate 

theoretical teaching quality of faculty members 

based on viewpoints of stakeholders and Charles E. 

Classick's scholarship principles. Journal of 

Hormozgan University of Medical 

Sciences.2010;14(3):167-176 [In Persian]. 

14. Hossini SM, Sarchami R. Attitude of students of 

Qazvin Medical University towards priorities in 

teachers assessment. J Qazvin Univ Med Sci. 2002; 

6(2):33-7. [In Persian] 

15. Shakurnia A, Motlagh ME, Malayeri A, 

Jouhanmardi AR, Komaili Sani H. Students’ 

Opinion on Factors Affecting Faculty Evaluation in 

Jondishapoor Medical University. Iran J Med Educ. 

2005; 5(2):101-10. [In Persian] 

16. Adhami A, Nakhaei N, FasihiHarandi T, Fattahi Z. 

Preliminary assessment of the validity and 

reliability of the evaluation questionnaires by the 

students regarding teaching methods of the faculty 

members of Kerman university of medical sciences 

in 2002-2003. Strides Dev Med Educ. 2005; 1(2): 

121-9. [In Persian] 

17. Ghorbani R, Haji-Aghajani S ,Heidarfar M, Andade 

F, Shams Abad M. Viewpoints of nursing and para-

medical students about the features a good 

university lecturer. Koomesh. 2009; 10(2): 77-84. 

[In Persian] 

18. Zohoori A, Eslaminejad T. Teachers, effective 

teaching criteria as viewed by the students of 

Kerman University of Medical Sciences. Iran J 

Med Educ. 2004; 4(2): 65-70. [In Persian] 

19. Bastani P, Roullahi N, Tahernejad A. Validity and 

Reliability of Teachers` Evaluation Questionnaires 

from Students Point of View in Tehran University 

of Medical Sciences. Biannual J Med Educ Dev 

Center, Babol Univ Med Sci. 2015;3(1):7-14.  

[In Persian] 

20. López-Barajas DM, Carrascosa J. Evaluation of 

teaching in university Dimensions and most 

relevant variables. J Educational Research. 2005; 

23(1): 57-84. [In Spanish]  

21. Din R, Zakaria MS, Mastor KA, Embi MA. 

Construct validity and reliability of the Hybried e-

training questionnaire. Proceedings ascilite 

Melbourne. 2008; 1-4. 

 

http://journal.qums.ac.ir/article-1-688-en.pdf
http://journal.qums.ac.ir/article-1-688-en.pdf
http://journal.qums.ac.ir/article-1-688-en.pdf

