
 

 

 )مقالة پژوهشي(

  انيتوسط دانشجو استاد يابيارزش ةنامپرسش ييايو پا ييروا يبررس
  

  ۴م طاهرزادهيمر, ٣پورن الهاميحس, ٢محمد فکور, *١اين شکورنيعبدالحس

  
   دهيچک
 يها نظرخواهد در دانشگاهياسات يابيج ارزشيرا يهااز روش يکي :و هدف نهيزم

 يـي ن رواييهدف تعحاضر با  عةمطال. استنامه ان با استفاده از پرسشياز دانشجو
 يان در دانشگاه علوم پزشـک يتوسط دانشجو ،استاد يابيارزش ةنامپرسش ييايو پا
 .شاپور انجام گرفته استيجند

اسـتاد   يابيارزشـ  ةنامپرسش ييايو پا ييروا ،يمقطع يامطالعهدر  :يروش بررس
ت أيـ عضـو ه  ٧٠از نظـرات   يريـ گبا بهـره  ين بررسيا. قرار گرفت يمورد بررس

ان انجام يل شده توسط دانشجويتکم نامةپرسش ۵۴۲۰ن يو همچن با سابقه يعلم
ـ  يهمسـان  ةويش دواز  ييايپا يبررس يبرا .گرفت  دوو ) کرونبـاخ  يآلفـا ( يدرون

ل يـ تحل( سازه ييروا ةويمزبور به سه شنامة پرسش ييروا .استفاده شد يسازمهين
افـزار  هـا بـا نـرم   داده. ديـ گرد يبررسـ  ،محتـوا  يـي رواهمزمـان و   يي، روا)يعامل

SPSS-15  ل شديو تحل هيتجز.  
    و  يعلمــ يانگر وجــود دو عامــل توانمنــديــب ،ل عوامــليــتحل ةجــينت :هــاافتــهي

انس يدرصد از وار ۶٩/۶٧ که مجموعاً بود نامهن پرسشيس در ايتدر يهامهارت
ـ  يهمبسـتگ  بيهمزمـان ضـر   ييدر روا. نمودندين مييکل را تب  ١۴ن يانگيـ ن ميب

 يـي روا يدر بررسـ . دست آمـد هب ٨٢٧/٠مقدار  ١۵ سؤالنامه با اول پرسش سؤال
ـ  ٩٢٠/٠نامـه  پرسـش  يهاالؤکل س ييروا بيمحتوا ضر  يبررسـ . دسـت آمـد  هب

ـ پـانزده  يهـا سـؤال نشان داد که تمـام   هاسؤال يدرون يهمسان  نامـه پرسـش  ةگان
کـردن  مـه يدو ن ييايـ و پا ٩۴٧/٠کرونبـاخ    يب آلفايضر. دارند ييباال يهمبستگ
  . بود ٨٨۴/٠آزمون  

و  يـي از روا يمورد بررسـ  مةنادهد پرسشين مطالعه نشان ميج اينتا :يريگجهينت
  .دانشگاه استاستاد در  يابيارزش يبرا يالزم برخوردار بوده و ابزار مناسب ييايپا

  ۵٩٣ -۵۸۳ ):۶(١٠ ؛١٣٩٠م ع پ 
  
    .يياي، پايي، رواانيدانشجواستاد،  يبايارزش :گانواژد يکل

         
 
 

  ۱۹/٧/١٣٩٠ :اعالم قبولي     ٢۶/۶/١٣٩٠: دريافت مقالة اصالح شده        ٢۶/۷/١٣٨٩: دريافت مقاله

  .مربي گروه ايمونولوژي -١
  . دانشيار گروه ارتوپدي -٢
   .مربي گروه علوم تربيتي -٣
 . مديريت ارزشيابي سکارشنا -۴

   
  
، دانشکدة پزشکي، شناسيمنيايگروه  -١

شاپور دانشگاه علوم پزشکي جندي
  .اهواز، ايران

دانشکدة پزشکي، ، يگروه ارتوپد-۲
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 يمرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشک -۴
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   مقدمه
 در ۱۹۲۰از سال ان که ياستاد توسط دانشجو يابيارزش     

از  يکي ،رديگيمانجام  يها و مراکز آموزش عالدانشگاه
 يبررسمنظور که بهاست  يابيارزش يهان روشيترجيرا
ده ش يد طراحياسات يس و عملکرد آموزشيت تدريفيک

  .)۱( است
 ق آن ياست که از طر ينديفرا يآموزش يابيارزش     
ل يتبد يريگميو در جهت تصم يمرتبط گردآور يهاداده

ن ياستاد را ا يابيارزش ،فيس. شوديد ميبه اطالعات مف
 در ت معلمانيزان موفقين مييتع" :کنديف ميگونه تعر

را  ين کاريو انجام چن" خود يآموزش يهادن به هدفيرس
استاد و  يآموزش يهاتيفعال ةمستلزم اطالعات الزم دربار

دست آمده با هاطالعات ب ةسيمقا يبرا ييارهايانتخاب مع
ن تا چه يباره که مدرسنيارها و سپس قضاوت در ايآن مع

  اند،افتهيشده دست نييش تعياز پ يهاهدف به يزانيم
  ).۲( دانديم

 تيفيک يابيارزش يان براياستفاده از نظر دانشجو     
 يهااز روش يکي دياسات يآموزش يهاتيس و فعاليتدر

با گذشت  بوده که يمراکز آموزشمعمول و متداول در 
کاربرد فراوان  رغمبه. گرفته است يمان، کاربرد آن فزونز
ن ياستفاده از ا ةدربار ياريبس يوه، اختالف نظرهاين شيا

 يهاجنبه يبررس با نيسلد .وجود دارد يابيروش ارزش
دارد که اگر يظهار مس استادان اياز تدر يابيمختلف ارزش

توان يم يبه سختشود  يابيس استادان ارزشيقرار باشد تدر
 در). ۳( کرد يپوشان چشميمنظم از دانشجو ياز نظرخواه

 ةليوسهاستادان ب يابيد که ارزشينمايسون اعالم ميمقابل م
ان يدانشجو. ستيبرخوردار ن يان از دقت علميدانشجو
  رايز ،کامل ندارند يهستند که آگاه يکنندگانمصرف

 را به  يا استادان موضوعات مرتبط درسيدانند که آينم
ه ن کار را تا چه اندازه بيا نه و ايدهند يها ارائه مآن

 يان برايدانشجو يجه، آگاهيدهند؛ در نتيانجام م يدرست
 ين کافان قسمت از عملکرد استاديا يابيو ارزشقضاوت 
   ).۴( رسديبه نظر نم

 يطور رسمهسراسر کشور ب يهادانشگاه مديران آموزشي 
س يتدر ةنحو ةان را دربارينظرات دانشجو يررسميا غي

 هااساس نظر آنشوند و بر يا ميجو يت علمأيه ياعضا
ل يدلبه ).۵( کننديم يريگميد قضاوت و تصمياسات ةباردر

ج يداشته و نتا ياديکاربرد ز يابيارزش ةوين شينکه ايا
 يدر مورد سرنوشت شغل يريگميتصم يحاصل از آن برا

ع و استخدام مورد استفاده قرار يارتقاء، ترف :د مانندياسات
ر و اعتماد آن مورد ت اعتبايقابل کهرد، الزم است يگيم

ت اعتماد، دقت و صحت يتا اعتبار، قابل رديقرار گ يابيارز
-هن قبل از بيبنابرا. مشخص گردد يابين ارزشيج اينتا

پژوهشگر از  که الزم است يريگاندازه يابزارها يريکارگ
مورد  يريگ، نسبت به روا بودن ابزار اندازهيق علميطر

نان ياطم ،نديآيساب مآن که مکمل هم به ح يياينظر و پا
  .دا کنديپ ينسب

   ه يکه ته يبه هر منظور يريگهر نوع ابزار اندازه     
 ييها روان آنيتراست که مهم ييهايژگيو يشود دارايم

ن است که يا) Validity( ييمقصود از روا. است ييايو پا
و  يژگيتواند ويمورد نظر م يريگا ابزار اندازهيآ

شده  يآن طراح يبرا )نامهپرسش( بزاراآن که  يتيخصوص
گر مفهوم ير؟ به عبارت ديا خيکند  يريگاست را اندازه

تا  يريگکه ابزار اندازه دهديپاسخ م سؤالن يبه ا ييروا
از  يبدون آگاه .سنجديمورد نظر را م ةصيچه حد خص

 يهات دادهصحتوان به ينم ،يريگابزار اندازه ييروا
ن يبا ا )Reliability( ييايپا .داشتنان يحاصل از آن اطم

کسان تا يط يدر شرا يريگارد که ابزار اندازهامر سروکار د
گر اگر يان ديبه ب. دهديدست مبه يکسانيج يه اندازه نتاچ

ن بار يکوتاه چند يزمان ةک فاصليرا در  يريگابزار اندازه
ک يج حاصل نزدينتا ،مياز افراد بده يک گروه واحديبه 

   ).۷، ۶( اشدبه هم ب
 ييايو پا ييدر ارتباط با روا ياديز يهاهمطالع     

استاد در خارج از کشور انجام گرفته  يابيارزش ةنامپرسش
  نيدر ا يکم يهااما در در داخل کشور گزارش) ۸-۱۱(
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ش از يب يبا بررس وچل. )۱۲( ه استشدشر تخصوص من
دارند که  نشان داده است که اکثر محققان اعتقاد مقاله ۱۵۰

ا، روا و با يپا يالهيان وسياستاد توسط دانشجو يابيارزش"
 يابيدفتر ارزش .)۱۳( "س استيتدر يابيارزش يارزش برا

هاست ز ساليشاپور اهواز نيجند يدانشگاه علوم پزشک
را مورد  دياساتس يت تدريفيان کياز دانشجو يا نظرخواهب

 ياپرسشنامه زان کار يانجام ا يدهد و برايقرار م يبررس
در  ها معموالًيابين ارزشيج اينتا .کندياستفاده م يسؤال ١۵

والن ار استاد درس و مسؤيدر اخت ينحوسال بعد بهمين
کار که به يج به هر منظورين نتايا. رديگيربط قرار ميذ

همان اندازه از به ،از تورش باشد يرعا اندازههر به رود، 
که  ياز عوامل يکي. هد بودبرخوردار خوا يشترياعتبار ب

ن ييپا. جاد کندياتورش  يابيج ارزشيممکن است در نتا
که الزم  باشدينامه مپرسش ييايو پا ييرواب يبودن ضر

ن ييتعبا هدف ن مطالعه يا. رديقرار گ ياست مورد بررس
استاد توسط  يابيارزش ةنامپرسش ييايو پا ييروا

شاپور اهواز يجند يدر دانشگاه علوم پزشک انيدانشجو
  .انجام شده است

  
  يروش بررس

که در  (cross-sectional) يمقطع ةدر اين مطالع     
جامعه  ،شاپور اهواز انجام شديجند يدانشگاه علوم پزشک

ل و يشاغل به تحصان يدانشجود و ياساتشامل پژوهش 
-٨٨ يليسال تحص در مختلف يهادر دانشکده سيتدر

ان به يدانشجو يتمام يرسمورد بر ةنمون. بودند ١٣٨٧
نفر  ۸۰د به تعداد يست درصد اساتينفر و ب ۵۷۰۰تعداد 

د با سابقه ين اساتيساده از ب يطور تصادفهبودند که ب
  .انتخاب شدند

 مةناپرسش ،پژوهشن يدر ا يمورد بررس ابزار     
سؤال پنج  ١۵ان مشتمل بر يارزشيابي استاد توسط دانشجو

ر ضعيف تا بسيار خوب با مقياس اي ليكرت از بسيا درجه
در حال حاضر نامه ن  پرسشيا از  .بود ۵تا  ١گذاري  نمره

دانشگاه   يت علمأيه يس اعضايروش تدر يابيارزش يبرا
 ةرندينامه در برگن پرسشيا يهاسؤال .شودياستفاده م

س، توان يتدر ةويش ان،يقدرت ب :همچون يموضوعات
ن يا يمحتوا .باشدياد ماست ي، نظم و رفتار اجتماعيعلم

 ياز بررس ياما سند ،هشدن يه و تدويته نامه قبالًپرسش
  .نبودموجود در دانشگاه آن  ييايو پا ييروا

کالس درس  يدر ابتدا يابيارزش يهانامهپرسش     
ع يها توزدانشکده دانشگاه در ين آموزشوالتوسط مسؤ

 ياهنامهپرسش ،ييگوان پس از پاسخيشدند و دانشجو
نکه يان از ايدانشجو ةيکل .دادنديعودت م ل شده رايتکم

کار هب يمقاصد پژوهش يبرا يابيج ارزشينتا ،قرار است
 يعيطور طبهگذشته ب ياهاطالع بودند و مانند ساليرود ب

افزار نرم ةليوسهها بنامهپرسش. ها پاسخ دادندنامهبه پرسش
اطالعات نامه خوانده شده و سپس ن پرسشيمخصوص ا

  .ثبت و ضبط شدند يبه صورت کم
د با سابقه ياز نظرات اسات يامحتو يين رواييجهت تع     

 يبرا نامهپرسشن منظور يبد. نظر استفاده شدو صاحب
با حداقل ( دانشگاه ةبا سابق يت علمأيه ينفر از اعضا ۸۰
 يابيند ارزشيکه با فرا نظرعنوان صاحببه )سابقهسال  ۱۰

از آنان و  ديد، ارسال گردنداشت يينشگاه آشنااستاد در دا
ک از يهر ) ييروا( زان تناسبيتا در مورد مخواسته شد 

بر ان ياستاد توسط دانشجو يابيارزش مةناپرسش يهاسؤال
و  ۱۰عدد  ييروان يشتريب( ياهجاس ده دريک مقي يرو

   .نظر کنند و اظهار قضاوت )۱عدد  ييروان يکمتر
ان يل شده توسط دانشجويتکم ةنامسشپر ۵۴۲۰ تعداد     

قابل  يهاداده ،نال شده توسط استاديتکم ةنامپرسش ۷۰و 
ها با استفاده از داده. ل دادندين مطالعه را تشکيدر ا يبررس

. ل قرار گرفتيه و تحليمورد تجز SPSS-15 افزارنرم
 يفيآمار توص يهااز شاخص هاخالصه کردن داده يبرا

از  ييروا ةمحاسب يار، براينحراف معن و ايانگيشامل م
 يين ابعاد، روايب يو همبستگ يل عامليتحل يآمار ةويش

از روش  ييايسنجش پا يهمزمان و برا ييمحتوا و روا
رمن و گاتمن يکرونباخ و ضريب همبستگي اسپ يآلفا

 ٩۵محاسبات  ةيضريب اطمينان در كل. دياستفاده گرد
  .ظر گرفته شددر ن >۰۵/۰P يداراو سطح  معن  درصد
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 تروش ثبادو از نامه پرسش ييايسنجش پا يبرا     
 يسازمهيو دو ن )Internal Consistency( يدرون

)Split half (يدرونثبات ا ي يهمبستگ. استفاده شد ،
ک يموجود در  يهاسؤالکه  يادرجه :عبارت است از

گر يکديبا و ک شاخص خالصه ينامه در پرسش
ب يآن ضر ةن روش محاسبيترمولدارند که مع يهمبستگ

ابزار مورد نظر  ن روش،يمطابق ا. کرونباخ است يآلفا
ب يمناسب برخوردار خواهد بود که ضر يياياز پا يزمان
  .)۱۴( باشد ۷/۰ يا مساوي کرونباخ بزرگتر يآلفا

ل يتحل( سازه ييرواسه روش به نامه پرسش اعتبار يبررس
. نجام گرفتا يمحتو ييرواهمزمان و  ييروا، )يعامل
و بر  ماکسيوار يل عوامل با استفاده از روش چرخشيتحل

   .انجام شد ياساس آزمون اسکر
 ۱۴ن يب يهمزمان از همبستگ ييروا يبررس يبرا     

 طورهکه در مجموع و ب ۱۵ سؤال بانامه اول پرسش سؤال
استفاده  ،دهديرا مورد پرسش قرار م" استاد يابيارزش" يکل

    ١۴تا  ١يهاسؤالمجموعه  ،وشدر اين ر .شد
 . قرار گرفت يمورد بررس ١۵ سؤالو  نامهپرسش

س يتدر ةوينامه در مجموع شپرسش ١۴تا  ١ يهاسؤال
سنجد و به ابعاد مختلف آموزش و آموزش استاد را مي

ان و يل تسلط بر موضوع درس، قدرت بياستاد از قب
رس، د يبرنامه و اهداف کل ةيم مطالب درس، ارايتفه

اق استاد به ين شده، اشتييحضور استاد طبق برنامه تع
 يعني ،استاد اختصاص دارد يس و رفتار اجتماعيتدر

هر کدام به نوعي براي بررسي  هاسؤالن مجموعه يا
و  ي، اخالقي، آموزشيت علميابعاد مختلف شخص

 ١۵ سؤال ،گرياز سوي د. اندكار رفتهاستاد به ياجتماع
  ن ابعاد مختلف يبکه  خواهديو منامه از دانشجپرسش

استاد ، ک نمرهينموده و با دادن  يبنداستاد جمع يهايژگيو
بنابراين  بررسي ضريب همبستگي . ديف نمايخود را توص

نامه كه ابعاد مختلف روش پرسش ١۴تا  ١ يهاسؤال
نامه، كه پرسش ١۵ سؤالبا  ،سنجدس استاد را مييتدر

 استاد را مورد يآموزشس و عملکرد يت روش تدريکل

روايي همزمان مورد  نييتع دهد، برايقرار مي سنجش
  .قرار گرفت تفادهسا

 ييب روايضر ةاز محاسب امحتو يين رواييتع يبرا     
نامه پرسش يهاسؤالزان تناسب يم. )۱۶، ۱۵( استفاده شد

د يتوسط اساتداده شده  يهان نمرهيانگيم ةمحاسب از پس
 سؤالهر  يمحتوا برا ييداشتن روا مالک .دين گردييتع

از مجموع  درصد ۷۰ ةکسب حداقل نمر ،نامهپرسش
 يهاسؤالکه  يت در صورتيو در نها بود دياساتنظرات 
د، نيکل را کسب نما ةنمر درصد ۷۰ش از ينامه بپرسش

الزم برخوردار  يينامه از رواشود که پرسشيمشخص م
            . است

  
  هاافتهي

ت أيه ينفر از اعضا ٧٠از نظرات ن مطالعه يدر ا     
جهت  دانشجو ۵۴۲۰و تعداد نظر و صاحب با سابقه يعلم

استاد استفاده  يابيارزش ةنامپرسش ييايو پا ييروا يبررس
  .ديگرد
 و دو يدرون يهمسان ةويبه دو ش هنامپرسش ييايپا     

، با سازيدر شيوة دو نيمه .ديمحاسبه گرد يسازمهين
زوج و فرد و  دستهنامه به دو پرسش يهاسؤالتقسيم 

براون  - با استفاده از شاخص ضريب همبستگي اسپيرمن
 ٩۵٩/٠و   ٩٢٩/٠ :بيو گاتمن، مقدار اين ضرايب به ترت

همچنين براي برآورد همساني دروني . برآورد شده است
نامه نيز از شاخص ضريب آلفاي كرونباخ اين پرسش

ضرايب براي كل آزمون،  استفاده شد كه مقادير اين
 س بهيتدر يهاو عامل مهارت يعلم يعامل توانمند

جدول ( محاسبه گرديد ٩٢٢/٠و  ٩٢۴/٠، ٩۵٧/٠ :ترتيب
١.(  

نامه محاسبه كل پرسش ةبا نمر سؤال هر همبستگي     
تا ) ٨ سؤال( ۶٢٨/٠دست آمده از هب يهايهمبستگ. شد

 با هاسؤال كل ن پاياييييتع. ر بوديمتغ) ١٠ سؤال( ٧٩٣/٠

گونه كه همان .)٢ جدول( شدز انجام ين سؤالهر  حذف
 يهاسؤالتک دهد تکمي نشان ٢جدول  ياهافتهي
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 نامهپرسش كل با مطلوبي همبستگي نامه ضريبپرسش

  .اندداشته
تحليل عاملي با استفاده از روش  :تحليل عاملي     

ام ها انجداده يچرخش متعامد از نوع واريماكس رو
و ) ١نمودار( با استناد به نتايج آزمون اسكري. شد

هاي ويژه، وجود دو عامل كه ارزش ويژة مقادير ارزش
مقدار . دست آمدهب، بود ٧۵۶/٠و  ٣٩٨/٩ها به ترتيب، آن

تــرتيب،  واريانس تبيين شده، براي عوامل اول و دوم به
 ۶٩/۶٧د كه در مجموع، باشد ميدرص ٠۴/۵و  ۶۵/۶٢

در مجموع  . كنندواريانس كل را تبيين مي درصد از
استاد  يابينامة ارزشتوان گفت كه ساختار پرسشمي

با توجه به پاية نظري  .است يان دو بعديتوسط دانشجو
ار است و به استناد محتواي كه اين ابزار بر آن استو

 يعلم يدنتوانمترتيب، بعد ، عامل اول و دوم بههاسؤال
عامل . گذاري شدندنام سيتدر ياهمهارتو بعد  استاد

. باشديماده م ٧ماده و عامل دوم شامل  ٨اول شامل 
 ٣ ةشمار ةبه ماد )٧٩۵/٠( در عامل اول ين بار عامليشتريب
 در عامل دوم و رعايت پيوستگي و انسجام مطالب درسي"
ايجاد انگيزه در دانشجويان  ١٢ ةشمار ةبه ماد )٨٠٨/٠(

 . )٣جدول ( تعلق دارد "جهت تحقيق و مطالعه بيشتر

  ن يانگيمن يب يب همبستگيضر: زمانمهوايي ر     
دست هب ٨٢٧/٠ ،نامهپرسش ١۵ سؤال با ١۴تا  ١ يهاسؤال

ن يانگيم ).p<٠٠٠١/٠( دار بودامعن يآمد که از نظر آمار
 بيترتبهنامه پرسش ١۵ سؤالو  ١۴تا  ١ يهاسؤال

ها نيانگيوت متفا( دست آمدهب ٠٢/۴±١٠/١و  ۴/٠٣±٠/٨۴
٠١/٠(.  

ت أيه ينفر از اعضا ٧٠ ين بررسيدر ا: محتوا ييروا     
    زان تناسب يم ةباردر با سابقهنظر و صاحب يعلم

 هايشاخص. نظر دادند يابيارزش ةنامپرسش يهاسؤال

از نظر  يابيارزش مةناپرسش ةگانابعاد پانزده توصيفي آمار
 ۴ جدول در نامهسشپر يهاسؤالت و تناسب يزان اهميم

 يهاسؤال ييب روايضر ةمحاسب .است شده داده نشان
نامه پرسش يهالسؤا ،مجموعدر نامه نشان داد که پرسش
. دبرخوردار هستن ييباال ييروا از ٩٢٠/٠ ييب روايبا ضر

ان در يمشارکت دادن دانشجو ١١ سؤال ،ن ارتباطيدر ا
ب يضرن يباالتر ٩٨۶/٠ ييب روايبا ضر  يمباحث درس

در مجموع استاد خود را چگونه  ١۵ سؤالو  ييروا
ب ين ضريکمتر ٧۶۶/٠ ييب روايد با ضريکنيم يابيارز
جدول (هستند را نامه داپرسش يهاسؤالن يرا در ب ييروا

۴ .(  
  

  
  

 ان ياستاد توسط دانشجو يابيارزش ةمناپرسش ييايب پايضرا  :١جدول 
 هاسؤالتعداد  کرونباخ يآلفا اونبر - رمنياسپ گاتمن يسازمهيب دو نيضر

٩۵٩  ٩٢٩/٠ ٩/٠۵١ ٧/٠۵ 
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  انياستاد توسط دانشجو يابيپرسشنامه ارزش سؤال ۱۵ ييايو پا يفير توصآما يهاشاخص :۲جدول 
 پرسشنامه سؤاالت اريانحراف مع نيانگيم اسيبا کل مق يهمبستگ سؤالبا حذف  ييايپا

 موقع استاد و رعايت طول زمان كالسحضور به - ۱ ٨٩/٠±۵۵/۴ ۶١٨/٠ ٠/٩۵۶

 روشن نمودن هدف و محتواي درس در هر جلسه - ۲ ٠۶/۴±٠/١ ٨٠٠/٠ ٩۵٣/٠
 رعايت پيوستگي و انسجام مطالب درسي - ۳ ٠۵/۴±٠٢/١ ٧٩٣/٠ ٩۵٣/٠
 هاي مناسبهاي روشن و عيني و تمرينمثال ةيارا - ۴ ٣/٩۴±٠٨/١ ٧٩٧/٠ ٩۵٣/٠
 هاگويي به سؤالتسلط بر موضوع درس و توانايي در پاسخ - ۵ ١۴/۴±٠٣/١ ۷۸۶/۰ ٩۵٣/٠
 طول ترم ارائه سرفصل درس به دانشجويان و رعايت آن در - ۶ ٣/٩۵±٠٩/١ ٧۵١/٠ ٠/٩۵۴
 استفاده از منابع جديد و متنوع موجود - ۷ ٣/٨۶±٠٨/١ ٧٧٣/٠ ٩۵٣/٠
 ستوجه استاد به حضور دانشجويان در كال - ۸ ١۶/۴±٠/١ ۶۷۷/۰ ٠/٩۵۵
 توانايي اداره و هدايت كالس - ۹ ۴/١٩±٩٧/٠ ٧۶٧/٠ ٠/٩۵۴
 اشتياق استاد به تدريس و فراگيري دانشجويان -۱۰ ۴/٠٣±١/٠۶ ٨٢٣/٠ ٩۵٢/٠
 مشاركت دادن دانشجويان در مباحث درسي -۱۱ ٣/٩۶±٠٩/١ ٧٩٢/٠ ٩۵٣/٠
 عه بيشترايجاد انگيزه در دانشجويان جهت تحقيق و مطال -۱۲ ٧٠/٣±١٨/١ /٧٨۶ ٩۵٣/٠
 ارزيابي يادگيري دانشجويان در كالس در طول ترم -۱۳ ٧٣/٣±٢٠/١ ٧٢٠/٠ ٠/٩۵۵
 رفتار اجتماعي استاد با دانشجو و ايجاد احترام متقابل -۱۴ ۴/٢٠±٠٧/١ ٠/۶٧۶ ٠/٩۵۵
 ؟كنيد در مجموع استاد خود را چگونه ارزيابي مي -۱۵ ۴/٠٢±١٠/١ ٧۶٩/٠ ٠/٩۵۴

  
  انياستاد توسط دانشجو يابيارزش ةنامپرسش يهاسؤالوامل ل عيج تحلينتا : ٣جدول 

 نامهپرسش يهاسؤال ١عامل  ٢عامل 
 رعايت پيوستگي و انسجام مطالب درسي - ٣ ٠/٧٩۵ 
 روشن نمودن هدف و محتواي درس در هر جلسه - ٢ ٠/٧٨۶ 
 موقع استاد و رعايت طول زمان كالسحضور به - ١ ٠/٧١۶ 
 هاگويي به سؤالوع درس و توانايي در پاسختسلط بر موض - ۵ ٧٠٣/٠ 
 هاي مناسبهاي روشن و عيني و تمرينمثال ةيارا - ۴ ٠/۶٨۶ 
 توانايي اداره و هدايت كالس - ٩ ۶۴٧/٠ 
 طول ترم سرفصل درس به دانشجويان و رعايت آن در ةيارا -۶ ۶٢١/٠ 
 حضور دانشجويان در كالستوجه استاد به - ٨ ۵٧٨/٠ 

 ايجاد انگيزه در دانشجويان جهت تحقيق و مطالعه بيشتر -١٢  ٨٠٨/٠

 مشاركت دادن دانشجويان در مباحث درسي -١١  ٧٨٨/٠

 ارزيابي يادگيري دانشجويان در كالس در طول ترم -١٣  ٧۵١/٠

 رفتار اجتماعي استاد با دانشجو و ايجاد احترام متقابل -١۴  /٧٢٣

 فراگيري دانشجويان تدريس و اشتياق استاد به -١٠  ۶٨٣/٠

 ؟كنيد در مجموع استاد خود را چگونه ارزيابي مي -١۵  ۶٢٢/٠
 استفاده از منابع جديد و متنوع موجود - ٧  ۵٩١/٠
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 ديدگاه اساتياستاد از د يابيارزش ةنامپرسش يهالؤاس ييب روايو ضر يفير توصآما يهاشاخص :۴جدول 

 نامهپرسش يهاسؤال ارين و انحراف معيانگيم ييب روايضر

 موقع استاد و رعايت طول زمان كالسحضور به - ١ ٧٣/٨±٠٣/٢ ٨۵٧/٠

 روشن نمودن هدف و محتواي درس در هر جلسه - ٢ ١٣/٩ ±۴٠/١ ٩۵٧/٠

 رعايت پيوستگي و انسجام مطالب درسي - ٣ ٩/١۴ ±۶٧/١ ٩۴٢/٠

 مناسبهاي هاي روشن و عيني و تمرينمثال ةيارا - ۴ ٨/٩۶±  ١/۵۴ ٩٧١/٠

 هاتسلط بر موضوع درس و توانايي در پاسخگويي به سؤال - ۵ ٢٩/٩ ±۵٧/١ ٩۴٢/٠

 طول ترم سرفصل درس به دانشجويان و رعايت آن در ارائه -۶ ٧/٨۴ ±١٧/٢ ٨٧١/٠

 استفاده از منابع جديد و متنوع موجود - ٧ ٩٩/٨ ١±/٣۵ ٠/٩۵۶

 ويان در كالسحضور دانشجتوجه استاد به - ٨ ٧١/٧ ±٣٩/٢ ٧٩٧/٠

 توانايي اداره و هدايت كالس - ٩ ٩/٢۶ ±۴٠/١ ٩٧١/٠

 اشتياق استاد به تدريس و فراگيري دانشجويان -١٠ ٩/٢۵± ١/٢۶ ٠/٩۸۵

 مشاركت دادن دانشجويان در مباحث درسي -١١ ٩/±٠٧ ١/٢۴ ٠/٩٨۶

 بيشتر ةدر دانشجويان جهت تحقيق و مطالع ايجاد انگيزه -١٢ ١٣/٩ ±٢٨/١ /٩٧١

 ارزيابي يادگيري دانشجويان در كالس در طول ترم -١٣ ٨/١۶± ٨٠/١ ٩١٣/٠

 رفتار اجتماعي استاد با دانشجو و ايجاد احترام متقابل -١۴ ٩٣/٨±٨٣/١ ٩١٢/٠

 ؟كنيد در مجموع استاد خود را چگونه ارزيابي مي -١۵ ٢±۵٢/٧/٧۶ ٠/٧۶۶
 نامه پرسش سؤال ١۵مجموع   ٧٣/٨±٠٢/١ ٩٢٠/٠

  
 
 

  ارزشيابي استاد توسط دانشجويان ةنامري همبستگي بين عوامل پرسشواسکنمودار شيب:  ۱نمودار 
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  بحث
 نييمنظور تعکه به ين بررسينتايج حاصل از ا     

نامة پرسش )ياعتماد و اعتبار علم( و روايي ييايپا
طلوب و م ييايپااز  يحاک ،انجام گرفت استاد يابيارزش

  استفاده در دانشگاه  ينامه براپرسش مناسب ييروا
  .باشديم

، ٩٢٩/٠نامه دو نيمة اين پرسش ييايضريب پا     
، در ٩۵٧/٠نامه ضريب آلفاي كرونباخ براي كل پرسش

و در خرده مقياس  ٩٢۴/٠ يعلم يتوانمندخرده مقياس 
 ييايکه از پا انددست آمدههب ٩٢٢/٠ سيتدر يهامهارت
 يباال ييايب پايپژوهشگران ضر. داردت يحکاابزار 

 اندمطرح کرده ييايعنوان سطح قابل قبول پارا به ٧/٠
در دانشگاه علوم  يادهم يهاافتهيبا  اين نتايج .)۱۷(

 يآلفاي كرونباخ را براضرايب که  )١٢(کرمان  يپزشک
 ٨۵/٠در كل آزمون،  ٩١/٠استاد  يابينامة ارزشپرسش

در خرده  ٩٣/٠ ،يعلم يتوانمندقياس در خرده م
، بسيار نزديك س گزارش نمودهيتدر يهامهارتمقياس 
   اين  يياياپبخش بودن و نشانگر رضايتاست 
ک مطالعه يج ينتا .نظر است مورد ةنامه در جامعپرسش

کرونباخ  يب آلفايز ضرين يوجرسيدر دانشگاه ن
ه است برآورد کرد ٩۴/٠استاد را  يابيارزش ةنامپرسش

 يهمبستگ ).١٨( دارد يخوانهم ين بررسيج ايکه با نتا
د که هديمکل نشان  ةنامه و نمرپرسش يهاسؤالان يم

 ۶٧۶/٠از ( ييباال ينامه همبستگک از مواد پرسشيهر 
 يبررس جيبا نتا کل دارند که ةبا نمر) ٨٢٣/٠تا 

را  يب همبستگيکه ضرا يوجرسياسکانالن در دانشگاه ن
 مطابقت دارد، است گزارش کرده ٨١٢/٠تا  ۶٠٩/٠از 

ج هفت مطالعه يبر نتا يمرور ةک مطالعين در يل ).١٨(
استاد  يابيارزش نامةپرسش ييايو پا ييروا يکه رو

 يهاسؤالن يب يدرون يانجام گرفته بود متوسط همبستگ
 گزارش نموده) ٩٠/٠تا  ٧۴/٠از ( ٨۵/٠نامه را پرسش

- پرسش ييايق و پايتحق نيج ايبر نتا يديياست که تأ

 يهمسان يبررس .)۱۹( باشدياستاد م يابيارزشنامة 
 مةد که ههديمنشان نامه پرسش يهاسؤال يدرون

کل دارند و در  ةدر نمر يکساني باًينقش تقر سؤاالت
ش يافزا يداراطور معنهک، آلفا بيصورت حذف هر 

 يياينامه از پاپرسش يهاسؤالن تمام يبنابرا .ابديينم
ا ير و ييبه تغ يازيو ن اندبرخوردار بوده يقابل قبول

                                                                                                               .ستينامه نحذف مواد پرسش
از  يارينامه، مطابق با بسپرسش ييخصوص روادر 
 ييروا يهاشاز رو) ٢٠- ٢٢( قات انجام گرفتهيتحق

ن يدر ا .ژه سازه استفاده شديوه، همزمان و بامحتو
انسجام  يبررس يبرا از روش تحليل عاملي يبررس
      ن امتخصص. استفاده شدسازه  ييو روا يدرون
ک آزمون ي يهان خرده آزمونيب ي، همبستگيسنجروان

ک ي ةساز ييو روا يانسجام درون ليگر را دليکديبا 
ب يضران مطالعه يدر ا). ۲۳( کننديقلمداد مآزمون 
ا همان خرده يدست آمده نشان داد که ابعاد به يهمبستگ

که با  هستند گر متعامديدکيش با يها کم و بآزمون
اسکانالن در  ).١٨( دارد تالن مطابقناسکا يج بررسينتا

استاد دو عامل  يابيارزش نامةپرسش يل عامليتحل
ت استاد را يريو مد يزيرنامهو برس يتدر يهامهارت

انس کل را يدرصد وار ٧/۶۶ن عوامل يا. دست آوردهب
  ز دو عامليدر پژوهش حاضر ن. کردندين مييتب

دست هاستاد ب يعلم يس و توانمنديتدر يهامهارت
انس کل را يدرصد وار ۶٩/۶٧رفته هم يآمد که رو

                                      . کننديم نييتب
 ير اشتراک و بار عامليدامق نةيپژوهش در زم يهاافتهي     

که بار  دهديان منش) ٣جدول ( نامهپرسش يهاسؤال
با  ).٨٠٨/٠تا  ۵٧٨/٠از ( باشديباال م هاسؤال يعامل
، )٢۴( يعامل يبارها يبرا ۴٠/٠ نقطه برشرش يپذ

بار  يدارانامه پرسش سؤال ١۵ که همه ودشيم مشخص 
 يايافته گوين يا. باشنديم )۴٠/٠ يباال( ابل قبولق يعامل

-پرسش يهاسؤال مةه يل عامليتحل ةيآن است که بر پا

ن يبنابرا. باشنديمناسب م ييروا ينامه مهم بوده و دارا
مناسب برخوردار  ةساز يياز روا يمورد بررس ةنامپرسش

  .باشديم
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چنانچه نامه پرسش يمحتوااعتبار ن ييجهت تع     
از پانل متخصصان شتر مطالعات يدر بداول است مت

، يبا هدف طراح يادر مطالعه شود، مثالًياستفاده م
از  يريگشياس در خصوص پيده مق ييايو پا ييروا

 ۱۵از پانل متخصصان  ييانجام اعتبار محتوا يبرادز يا
شود که يده مين ديهمچن .)۲۵( نفره استفاده شده است

 ين اعتبار از شاخص کمييعت يقات برايتحق يدر بعض
هر  يشود تا برايکنند و از افراد خواسته مياستفاده م

ک ينامه، نظر خود را با شده در پرسش يطراح سؤال
ند و در ياعالم نما سؤالاعتبار آن  ةعنوان درجنمره به

" عنوانک عدد بهي يت پس از انجام محاسباتينها
ج يتان ).۱۷( شوديگزارش م" محتوا ييشاخص روا

ن يا يطور کلهحاضر نشان داد که ب حاصل از پژوهش
 ييب روايبا ضر ۱۰از  ۷۳/۸ ةن نمريانگينامه با مپرسش
ن يشتريب. د بوده استيت اساتيد اکثرييمورد تأ ۹۲/۰

  يزان نسبيمد در مورد ينظرات اسات ةن نمريانگيم
و تسلط استاد  يعلم ينامه به توانمندپرسش يهانهيگز

 ييو بعد توانا ۲۹/۹ ةن نمريانگيرس با مبر موضوع د
. بوده است ۲۶/۹ن يانگيت کالس با مياداره و هدا

کرمان  يدر دانشگاه علوم پزشک يقيدر تحق يادهم
گزارش  ۹۵/۰را  يتسلط بر مطالب درس ييب روايضر

 دارد يخوانحاضر هم ةج مطالعينموده است که با نتا
ا چگونه در مجموع استاد خود ر" يهانهيگز ).۱۲(

ان يتوجه استاد به حضور دانشجو"و  " ؟ديکنيم يابيارز
 يترنييپا يير موارد از رواينسبت به سا "در کالس

ها نهين گزين بودن اعتبار اييبرخوردار بودند که پا
د به محتوا و ياسات يتوجهکمل يبه دلممکن است 

ن يکمتر. نامه بوده باشدها در پرسشنهين گزيت اياهم
بود که  ۷۶۶/۰ نامهن پرسشيا يهانهيگز يياب رويضر

   ج ين نتايا .است باالتر) ۷/۰( از حداقل قابل قبول
ن يا يهانهين باشد که تمام گزياز ا يتواند حاکيم

 ييو از روااست شده  يطراح يخوبهنامه بپرسش

  اعتبار همزمان از  .برخوردارند ييباال )يمحتوا(
آزمون مورد  ييااست که جهت رو يگريد يهاوشر

ق ياعتبار همزمان آزمون از طر. رديگياستفاده قرار م
که  يمشابه يهاج آزمونيج آزمون با نتاينتا يهمبستگ

- ج بهينتا. شودين ميياند، تعدر همان زمان اجرا شده

 ةگانچهارده يهاسؤالن يهمزمان ب ييروادست آمده در 
مثبت  يهمبستگ ١۵ سؤالاستاد  با  يابيارزش ةپرسشنام

ب يبا توجه به ضر ).=٨٢٧/٠r( نشان داد يداراو معن
جه گرفت يتوان نتيم ،ن نمراتين ايب يباال يهمبستگ
  . است يآزمون در حد مطلوب ييکه روا

  
  گيري نتيجه
اسـتاد   يابيارزشـ  ةپرسشـنام  ن مطالعه نشان داديج اينتا      

 يبـرا  مناسـب  يسـنج ات روانيان خصوصـ يتوسط دانشجو
 ييايـ پا. باشديدارا م را استادان يعملکرد آموزش يريگاندازه
مـورد   هـا، سـؤال  يمطلوب و ساختار کل ةپرسشنام ييو روا

ک يـ عنـوان  نامه بهن پرسشيتوان از اين ميبنابرا .د استييتأ
د ياســات يعملکـرد آموزشــ  يابيابـزار مناســب جهـت ارزشــ  

 يمطالعاتج حاصل از يها با نتاافتهين يا. دانشگاه استفاده کرد
اسـتاد   يابيارزش نامةپرسش ييايو پا ييروا يکه جهت بررس

شـده  انجـام  يهان مطالعهيو همچن است ران انجام شدهيدر ا
  . مطابقت دارد ين خارجامحققتوسط 

  
   قدرداني

ت محترم مطالعات و توسعه آموزش علوم يرياز مد     
دانشگاه  يقات و فناوريو معاونت محترم تحق يپزشک

د محترم و ياساتاز و  يت ماليب و حمايتصوجهت 
 يما را در اجرا نامهپرسشل يکه با تکم زيان عزيدانشجو

- ير ميتقدتشكر و  مانهينمودند صم ياريپژوهش  نيا
  .نماييم
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Abstract 

bility of the Questionnaire of Student Evaluation of Validity and Relia
Evaluation of Teaching 

 
Abdol Hossein Shakurnia1*, Mohammad Fakoor 2, Hossein Elhampour 3, Maryam Tahrrzadeh4 

 
 
 
Background and Objective:  In any research work, the tools 
used to approach the designed project goals should be evaluated. 
The purpose of the present study was to obtain validity and 
reliability of the questionnaire of student ratings of teaching in 
Ahvaz JundiShapur University of Medical Sciences.  
Subjects and Methods:  The questionnaire of student ratings of 
teaching was evaluated in a descriptive study. In this study the 
views of 70 expert faculty members and 5420 completed 
questionnaire by students were used.  To investigate the 
reliability, two methods of split-half and internal consistency 
(Cronbach's Alpha) were applied, and the validity was 
determined by three aspects of construct validity (factor 
analysis), concurrent validity and content validity. The Data 
were analyzed by SPSS-15 software. 
Results: The factor analysis revealed 2 factors as tutor 
capability and expert teaching, which could explain 67.69 % of 
the total variance. The concurrent validity coefficiency was 
determined as 0.538 for the first 14 questions in comparison to 
question number 15. Within content validity the coefficient of all 
items was determined as 0.920. The internal consistency of 
questions showed a high correlation of all 15 questionnaire 
items. The Cronbach’s alpha was 0.947 % and split-half 
reliability was 0.884%.  
Conclusion: It is concluded that student ratings questionnaire 
with a reasonable degree of validity and reliabilitycould be 
accounted as a suitable tool to evaluate the University teaching 
conditions. 
Sci Med J 2012; 10(6):583-593 
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