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Abstract: Among the important and necessary prerequisites for evaluating educational processes;
Having a comprehensive tool with appropriate validity and reliability that the purpose of this study
was Design and validation a tool for evaluating the quality of teachers' teaching, which is presented
virtually in the Navid system. Research team; After analyzing the findings of the literature review,
conducted 5 individual interviews with e-learning and medical education specialists and then held
three group discussion sessions with experts; Developed a teacher's virtual teaching assessment
tool. The opinions of 11 experts were used for content validity index and content validity ratio. To
evaluate formal validity; The tool was provided to 10 professors and group managers and 5
students. Evaluators' agreement coefficient was used to evaluate the reliability of the instrument.
According to the results, a questionnaire with 41 items in four sections includes; Students'
evaluation of the quality of presentation of each lesson in general [with 5 items]; Students'
evaluation in part [with 11 items], faculty evaluation by the department manager [with 16 items]
and professor evaluation by colleagues [with 9 items] was obtained. The value of validity index for
all sections of the questionnaire was calculated by averaging the questions of each section. Also, the
total CVI value of the questionnaire was 0.98. Overall reliability was obtained using kappa
coefficient equal to 0.8. Based on the research findings, this tool has appropriate validity and
reliability and can be used to evaluate the performance of medical sciences teachers.
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طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه...

تأثیر مثبت و معناداری روی بهبود کیفیت و راهبردهای

مقدمه
ارتقـاء کیفیـت خدمـات آموزشـی بـه طـور

استقرار دارند؛ همچنین راهبردهای استقرار بر روی

پیوسـته دارای نقش اساسی در توسـعه یافتگـی جوامع

بهبود کیفیت تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ ویژگیهای

دارد (کمبل و کورال  )2005و منوط بر شناخت

زمینهای تأثیر مثبت و معناداری روی راهبردهای

دیـدگاه های ذینفعان به ویژه دانشـجویان ،در مورد

استقرار و بهبود کیفیت دارد؛ همچنین راهبردهای

میـزان اهمیت مولفـههـای کیفیـت تدریـس می باشد

استقرار و بهبود کیفیت بر پیامدهای فردی ،سازمانی و

که هم منجر به ایجاد بازخورد مناسب در سطح مدیریت

فرا سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد (اسمعیل نیا و

آموزش عالی و هم در سطح اساتید ،جهت اصالح

همکاران .)1398

شـیوهها و روشهای آمـوزش می گردد (اسکار و

کینگ و همکاران [ ]2016بیان داشتند که برای

همکاران  .)2005بنابراین هدف اصلی ارزشیابی استاد

آموزش عالی به دانشجویان باید به فضاهای مختلف پویا

افزایش کیفیت آموزشی ،با دریافت و ارائه بازخوردهای

برای اتمام کار مشترک با فضاهای مجازی انعطاف پذیر

مناسب از ذینفعان است (وسیق و همکاران ، 1391

اهمیت ویژه ای داده شود (کینگ  .)2016لی و چوی

سپهرآرا و همکاران  )1395جهت ایجاد یک ارزشیابی

( )2008در مطالعه ای بیان داشت که روش آموزش از

کامل از عملکرد اساتید عالوه بر نظر دانشجویان می

طریق وب موثر می باشد و آثاری همچون پیشرفت و

بایست سایر ارکان موثر ،از جمله دیدگاه خود استاد،

ترقی معلمین آینده با آگاهی از دیدگاه و نظریات متعدد

همکاران وی و متخصصان آموزش نیز مورد توجه واقع

که از این طریق کسب می کنند ،دانشجویان را تشویق

گردند (باستانی و همکاران  ، 1393بهشتی و همکاران

به پیگیری روش ها و راه های گوناگون حل مسئله می

 .)1393ابزاری جامع با قابلیت اجرای مناسب ،از جمله

کنند (لی و چوی  .)2008اسالمی و همکاران

پیش نیازهای مهم و ضروری ارزشیابی فرآیندهای

[ ]1395در مطالعه ای مروری بیان داشتند که آموزش

آموزشی به شمار می رود (اردستانی و همکاران

مجازی اثربخشی برابر و یا بیشتر نسبت به آموزش

 ،1396ستارزاده و همکاران  )1398تا بتوان به نتایج

سنتی دارد .همچنین نگرش مثبت و رضایت باالیی نزد

تحقیق اطمینان و اعتماد نمود و پس از انجام تحقیق

دانشجویان و اعضای هیأت علمی در خصوص استفاده از

نسبت به استفاده از نتایج آن اقدام کرد (اسالمی و

آموزش مجازی در اغلب مطالعات ذکر شده است

همکاران  ،1390میزرایی و جلیلیان  .)1398در

(اسالمی و همکاران  .)1395با توجه به اینکه یکی از

مطالعه ستارزاده و همکاران [ ]1398نتایج بیان

سیاستهای وزارت بهداشت استفاده از روشهای نوین

داشتند که ابزار  360درجه طراحی و تدوین شده،

تدریس است و با در نظر داشتن منابع انسانی مخصوصاً

میتواند رفتار حرفهای اعضای هیأتعلمی دانشکده

اساتید و دانشجویان بعنوان مولفههای موثر در اجرای

پزشکی را با در نظر گرفتن دیدگاه تمام ذینفعان شامل

موفق برنامه آموزش الکترونیکی است ،طراحی و ارزیابی

ارائه دهندگان خدمت و بیماران بررسی نماید (ستارزاده

کیفیت تدریس آموزش الکترونیکی و برخی از مولفه-

و همکاران  .)1398نتایج مطالعه اسماعیل نیا و

های تاثیرگذار در این زمینه از جمله میزان مهارت و

همکاران ( )1398در خصوص آموزش مجازی نشان

دسترسی به تجهیزات مرتبط با آموزش الکترونیکی

داد که فعالیت یاددهی ،یادگیری و کنشگران انسانی

تاکنون در کشور مورد ارزیابی قرار نگرفته است
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(میمندی و همکاران  ،1387بونل و همکاران .)2008

گروه ذینفعان [شامل دانشجویان ،همکاران و مدیران

از طرفی دیگر شیوع جهانی کووید  ،19نظام جهان را با

گروه] پرداخته باشد بدست نیامد .بنابراین تیم تحقیق

تهدید جدی مواجه ساخته است و نظام های آموزشی

اقدام به طراحی ابزار در قالب پرسشنامه اختصاصی

نیز با چالشی فراگیر مواجه گردیده است به گونه ای که

مربوط به دانشجویان ،همکاران و مدیران گروه جهت

ارائه آموزش مجازی امری کامال ضروری و غیر قابل

ارزیابی آموزش مجازی مبتنی بر سامانه نوید نمود.

اجتناب شده است ،بنابراین به نظر می رسد که به دلیل

جهت طراحی ابزار در گام نخست؛ نتایج حاصل از

نوپا بودن آموزش مجازی و سامانه نوید در کشور،

مطالعات قبلی و ابزارهای بدست آمده مورد بررسی تیم

تدوین ابزاری جامع با روایی و پایایی و قابلیت اجرای

تحقیق قرار گرفت و شالوده کلی ابزار مشخص شد .در

مناسب ضرورت دارد تا بتوان در راستای تضمین و

گام بعد با انجام  5مصاحبه فردی با متخصصان آموزش

ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی به صورت الکترونیک گام

پزشکی و آموزش الکترونیک ،جزئیات و آیتم های ابزار

برداشت .با عنایت به آنچه گفته شد این مطالعه با هدف

در راستای قابلیت های سامانه نوید شامل محتواها و

طراحی و اعتبارسنجی ابزار ارزیابی تدریس مجازی

منابع ،تکلیف ،تاالر گفتگو و آزمون بدست آمد .در گام

اساتید در سامانه نوید انجام شد.

نهایی ،با برگزاری سه جلسه بحث گروهی در مرکز

مواد و روش ها

مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با حضور برخی

این مطالعه با هدف طراحی و اعتباریابی پرسشنامه

اعضای کمیته ارزشیابی اساتید ،متخصصان آموزش

ارزشیابی تدریس مجازی اساتید در سامانه نوید در

پزشکی و فناوری اطالعات؛ ابزار بدست آمده از مراحل

دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1398-1399

قبلی مورد بحث و تحلیل قرار گرفت و ابزار نهایی با

انجام شد .گروه هدف شامل اساتید ،دانشجویان ،مدیران

اعمال نظرات متخصصان جهت انجام روایی و پایایی

گروه و متخصصان آموزش پزشکی بودند .در ابتدا جهت

بدست آمد.

یافتن ابزارهای موجود و مشابه که به منظور ارزیابی

جهت شاخص روایی محتوایی و نسبت روایی محتوایی

کیفیت تدریس مجازی اساتید طراحی شده اند در

به منظور استفاده از نظرات خبرگان ،پرسشنامه های

پایگاه های اطالعاتی ،SID ،Google Scolar

حاصله؛ در اختیار  11نفر متخصصان آموزش

 Scopus ،Iranmedexو  PUPMEDو با

الکترونیک ،آموزش پزشکی ،آموزش بهداشت و ارتقاء

کلمات کلیدی «آموزش مجازی»« ،ابزار ارزشیابی»،

سالمت ،پرستاری ،مامائی ،فنآوری اطالعات سالمت و

«اساتید»،

روانپزشکی قرار گرفت .جهت ارزیابی اعتبار صوری و

روایی] ،[Validityپایایی [ ،]Reliabilityپرسشنامه

قابلیت درک سواالت طراحی شده به صورت مجازی ،در

[ ،]Questionareآغاز شد.

اختیار  10نفر از اساتید و مدیران گروه و  5نفر از

طبق نتایج حاصل از جستجو در منابع؛ ابزارهایی جهت

دانشجویان قرار گرفت .به این صورت که پرسشنامه را

ارزیابی آموزش الکترونیک بدست آمد ،اما پرسشنامه ای

مطالعه کرده مواردی چون دشواری عبارات ،مفهوم

جامع که به ارزیابی کیفیت تدریس مجازی اساتید

نبودن ،ابهام در درک جمالت و یا تفسیر پذیری و

متناسب با قابلیت های سامانه نوید [شامل محتواها و

برداشت دوگانه را مطرح کردند و منجر به اصالح موارد

منابع ،تکلیف ،تاالر گفتگو و آزمون] و نیز متناسب با

مورد نظر شد.

«طراحی»،

«کیفیت

تدریس»،
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جهت بررسی پایایی ابزار از ضریب توافق ارزیابان

در بخش روایی محتوی پرسشنامه با توجه به یافته های

استفاده شد .ضریب توافق یا ضریب ثبات و همبستگی،

بدست آمده از  11نفر از اسـتادان ،تعـداد  5گویـه کـه

نمرات بین مشاهده کنندگان یا داوران یا ارزیابان

 CVR>0/59داشتند حذف شـدند [ 1گویـه از بخـش

مختلف یک موضوع را میسنجد که با ضریب کاپا نشان

ارزشیابی دانشجویان به صورت کلـی؛  1گویـه از بخـش

داده میشود و زمانی که یک ابزار یا پرسشنامه ،روی

ارزشیابی دانشجویان از اساتید به صورت جزئی؛  2گویه

افراد مشابهی توسط دو یا چند ارزیاب به کار رود و

از بخش ارزشیابی هیئت علمی توسط مـدیر گـروه؛ و 1

بخواهیم به یک توافق کلی در مورد ابزار دست یابیم به

گویه از ارزشیابی همکاران هیئت علمی] .بقیـه سـواالت

کار میرود .ضریب کاپا بین صفر تا یک متغیر است و

از نسبت روایی محتوایی قابـل قبـولی برخـوردار بودنـد.

حداقل قابل قبول آن باید بیش از  ./6باشد (محمدبیگی

مقـــدار  CVRکلـــی پرسشـــنامه [ ./95ارزشـــیابی

و همکاران  .)1394داده های بدست آمده با استفاده از

دانشجویان به صورت کلی  0/96؛ ارزشیابی دانشجویان

نرم افزار  SPSS22تجزیه و تحلیل شد .رعایت امانت

از اساتید بـه صـورت جزئـی  0/96؛ ارزشـیابی هیئـت

در استفاده از منابع و استفاده و اعمال دقیق نظرات

علمـی توســط مــدیر گــروه  0/89؛ و ارزشــیابی اســتاد

خبرگان و حفظ اصول محرمانگی از مالحظات اخالقی

توســط همکــاران هیئــت علمــی در خصــوص کیفیــت

در این مطالعه بود.

تدریس مجازی  ]./100بدست آمد.
همچنین در مرحله تعیین  CVIبر اساس نظر  11نفر

یافته ها
از مجموع گویه های تهیه شده در مصاحبه های
انفرادی ،جلسات بحث گروهی و گویه های جمع آوری
شده (از پرسشنامه ها بکارگرفته شده در مقاالت مشابه)
و نیز حذف موارد مشترک؛ پرسشنامه ای شامل چهار
بخش و  55گویه به دست آمد که عبارتند از :ارزشیابی
دانشجویان از کیفیت ارائه دروس به صورت کلی [با 9
گویه]؛ ارزشیابی دانشجویان از اساتید به صورت جزئی
[با تعداد  14گویه]؛ ارزشیابی هیئت علمی توسط مدیر
گروه [با 18گویه]؛ و ارزشیابی استاد توسط همکاران در
خصوص کیفیت تدریس مجازی [با  14گویه].
با توجه به نظرات متخصصین که به صورت بحث
گروهی و نیز مصاحبه چهره به چهره جمع آوری شد5 ،
گویه از پرسشنامه به جهت عدم تناسب؛ حذف [2
گویه از بخش ارزشیابی دانشجویان به صورت کلی؛ 1
گویه از بخش ارزشیابی دانشجویان به صورت جزئی ،و
 2گویه ارزشیابی همکاران هیئت علمی] و  5گویه دیگر
نیز جهت رفع ابهام و افزایش درک آن ،ویرایش شدند.

از استادانی که برای تعیین  CVRهمکاری کرده بودند،
تعداد  4گویه دیگر که  CVI>0/7داشتند حذف شدند
[ 1گویه از بخش ارزشیابی دانشجویان از کیفیـت ارائـه
هر درس بـه صـورت کلـی؛ 1گویـه از بخـش ارزشـیابی
دانشجویان از اساتید در خصوص کیفیت ارائه دروس بـه
صورت مجـازی 2 ،گویـه از بخـش ارزشـیابی همکـاران
هیئت علمی در خصوص کیفیت ارائه دروس به صـورت
مجازی] بدست آمد .مقدار شـاخص روایـی بـرای همـه
بخشهای پرسشنامه به شیوه معدلگیری از سؤاالت هر
بخش محاســبه شــد کــه " ارزشـیابی دانشـجویان از
کیفیت ارائه هر درس به صورت کلی  ./100؛ ارزشیابی
دانشجویان از اساتید در خصوص کیفیت ارائه دروس بـه
صورت مجازی  ،0/99ارزشـیابی هیئـت علمـی توسـط
مدیر گروه 0/97؛ و ارزشیابی استاد توسط همکـاران در
خصوص کیفیت ارائه دروس به صورت مجازی  0/99بـه
دست آمد .مقدار کلـی  CVIپرسشـنامه  0/98بدسـت
آمد .جهت بررسی پایایی ابزار از ضریب توافـق ارزیابـان
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(کاپا) اسـتفاده شـد بـه طوریکـه پرسشـنامه ارزشـیابی

دانشجویان از کیفیت ارائه هر درس به صورت کلـی [بـا

مربوط به یک استاد توسط چند ارزیـاب تکمیـل شـد و

 5گویــه] (جــدول شــماره )1؛ ارزشـیابی دانشــجویان از

سپس نتایج آنها با هم مقایسه شد .حـداقل قابـل قبـول

اساتید به صورت جزئـی [بـا تعـداد  11گویـه] (جـدول

ضریب کاپا باالی  ./6می باشد که در ایـن مطالعـه 0/8

شماره  ،)2ارزشیابی هیئت علمی توسط مدیر گـروه [بـا

بدست آمد.

16گویه] (جدول شـماره  )3و ارزشـیابی اسـتاد توسـط

در نهایت پرسشنامه ای با  41گویه به دست آمد که بـه

همکاران [با  9گویه] (جدول شماره .)4

تفکیــک چهــار بخــش بــه شــرح زیــر بــود :ارزش ـیابی
جدول شماره .1نسبت و شاخص رویی محتوا در خصوص ارزشیابی دانشجویان از اساتید نسبت به کیفیت تدریس مجازی به صورت کلی

Table 1: Content validity ratio and index regarding students’ evaluation of professors in relation to the
quality of virtual teaching in general
ردیف

سواالت
گزینه ها :بسیار خوب ،خوب ،متوسط ،ضعیف ،خیلی ضعیف

1

نسبت

شاخص

روایی

روایی

محتوا

محتوا

1

1

1

1

به صورت کلی در این درس کیفیت علمی (به روز بودن  ،قابل فهم بودن و متناسب را رفرنس) محتوای ارائه شده را چگونه ارزیابی می کنید؟
به صورت کلی در این درس کیفیت فنی محتوای ارائه شده (حداقل ارائه اسالید مناسب همراه صوت استاد و کیفیت صدا ) را چگونه ارزیابی

2

می کنید؟

3

به صورت کلی در این درس تعداد و حجم محتوای مجازی ارائه شده را چگونه ارزیابی می کنید؟

1

1

4

به صورت کلی در این درس استفاده مناسب از تکلیف ،آزمون و تاالر گفتگو را چگونه ارزیابی می کنید؟

1

1

5

به صورت کلی کیفیت ارائه این درس را به صورت مجازی چگونه ارزیابی می کنید؟

0/82

1

جدول شماره  .2نسبت و شاخص رویی محتوا در خصوص ارزشیابی دانشجویان از اساتید نسبت به کیفیت تدریس مجازی به صورت جزئی

Table 2: Content validity ratio and index regarding students' evaluation of professors in relation to the quality
of virtual teaching
ردیف

سواالت
گزینه ها :بسیار خوب ،خوب ،متوسط ،ضعیف ،خیلی ضعیف

نسبت روایی

شاخص

محتوا

روایی محتوا

0/82

./91
1

1

رعایت اصول اخالق حرفه ای و شئونات اسالمی

2

برقراری ارتباط مناسب استاد با دانشجویان از طریق سامانه نوید (پاسخگوئی مناسب به سواالت ،ابهامات و مشکالت)

1

3

کیفیت علمی (به روز بودن ،قابل فهم بودن و متناسب با اهداف برنامه درسی و مبنی بر رفرنس) محتوای درس

1

1

4

کیفیت فنی محتوای ارائه شده (دستکم ارائه اسالید مناسب همراه صوت استاد و کیفیت صدا ) در سامانه نوید

1

1

5

ارائه طرح درس و توضیحات الزم در قسمت معرفی درس سامانه نوید

1

1

6

بارگزاری به موقع محتوا در سامانه نوید

1

1

7

ارائه بازخورد منظم به تکلیف ،تاالر گفتگو و آزمون ها

1

1

8

ارائه تعداد مناسب محتوای بارگزاری شده متناسب با تعداد واحد

1

1

9

ارائه حجم محتوا مناسب برای هر جلسه (بین  15تا  40دقیقه اسالید با صدای استاد)

1

1

10

استفاده موثر و به اندازه از بخش های تکلیف ،آزمون و گفتگو در سامانه نوید

0/82

1

11

استفاده از روش ها و آزمون های مناسب و استاندارد در ارزیابی فراگیران

0/82

./91
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جدول شماره  .3نسبت و شاخص رویی محتوا در خصوص ارزشیابی هیئت علمی توسط مدیر گروه نسبت به کیفیت تدریس مجازی

Table 3: Content validity ratio and index regarding head of department evaluation of professors in
relation to the quality of virtual teaching
ردیف

نسبت روایی

سواالت
گزینه ها :بسیار خوب ،خوب ،متوسط ،ضعیف ،خیلی ضعیف

محتوا

شاخص
روایی
محتوا

1

رعایت اصول اخالق حرفه ای ،تعامل مثبت و سازنده با دیگران (همکاران و دانشجویان)

0/64

1

2

در دسترس بودن و پاسخگو بودن به مدیر گروه

0/64

./91

3

ارسال و ثبت به موقع نمرات

1

1

4

طراحی سوال مناسب و برگزاری آزمون به صورت مناسب و به موقع

0/82

1

5

میزان عالقه و پشتکار علمی برای برگزاری سمینارها ،وبینارها و مباحث علمی در گروه و خارج از آن

0/64

./81

6

کیفیت علمی (به روز بودن  ،قابل فهم بودن و متناسب با اهداف برنامه درسی و مبنی بر رفرنس) محتوای درس

1

1

7

کیفیت فنی محتوای ارائه شده (دستکم ارائه اسالید مناسب همراه صوت استاد و کیفیت صدا ) در سامانه نوید

1

1

8

بارگزاری به موقع محتوا در سامانه نوید ،ارائه بازخورد منظم به تکالیف

1

1

1

1

9

برقراری ارتباط مناسب استاد با دانشجویان از طریق سامانه نوید (پاسخگوئی مناسب به سواالت ،ابهامات و
مشکالت)

10

استفاده موثر از بخش های تکلیف ،آزمون و گفتگو در سامانه نوید

1

1

11

ارائه محتوای مناسب بر اساس سرفصل های موجود در کوریکلوم آموزشی

1

1

12

ارائه تعداد مناسب محتوای بارگزاری شده متناسب با تعداد واحد

1

1

13

ارائه حجم محتوا مناسب برای هر جلسه (بین  15تا  40دقیقه اسالید با صدای استاد )

1

1

14

به صورت کلی کیفیت ارائه دروس توسط استاد را به صورت مجازی چگونه ارزیابی می کنید

1

1

15

ارائه طرح درس و توضیحات الزم در قسمت معرفی درس سامانه نوید

1

1

16

اثربخشی آموزشی عضو هیات علمی در آموزش مجازی در نیسمال دوم  99-98به طور کلی

0/64

./81

جدول شماره  .4نسبت و شاخص رویی محتوا در خصوص ارزشیابی همکاران هیئت علمی نسبت به کیفیت تدریس مجازی

Table 4: Content validity ratio and index regarding peer evaluation of professors in relation to the
quality of virtual teaching
روایی

روایی

محتوا

محتوا

1

کیفیت علمی (به روز بودن  ،قابل فهم بودن و متناسب با اهداف برنامه درسی و مبنی بر رفرنس) محتوای درس

1

1

2

کیفیت فنی محتوای ارائه شده (حداقل ارائه اسالید مناسب همراه صوت استاد و کیفیت صدا) در سامانه نوید

1

1

3

بارگزاری به موقع محتوا در سامانه نوید ،ارائه بازخورد منظم به تکالیف

1

1

4

برقراری ارتباط مناسب استاد با دانشجویان از طریق سامانه نوید (پاسخگوئی مناسب به سواالت ،ابهامات و مشکالت)

1

0/91

5

استفاده موثر از بخش های تکلیف ،آزمون و گفتگو در سامانه نوید

1

1

6

ارائه محتوای مناسب بر اساس سرفصل های موجود در کوریکلوم آموزشی

1

1

7

ارائه تعداد مناسب محتوای بارگزاری شده متناسب با تعداد واحد

1

1

8

ارائه حجم محتوا مناسب برای هر جلسه (بین  15تا  40دقیقه اسالید با صدای استاد )

1

1

9

به صورت کلی کیفیت ارائه دروس توسط استاد را به صورت مجازی چگونه ارزیابی می کنید

1

1

ردیف

نسبت

شاخص

سواالت
گزینه ها :بسیار خوب ،خوب ،متوسط ،ضعیف ،خیلی ضعیف

آموزش و فعالیت های اعضای هیئت علمی است (سالیوان

بحث
ارزشیابی یکی از مهم ترین پایه هـای ارتقـاء کیفیـت

 .)2005ارزیابی عملکرد آموزشـی اعضـای هیئـت علمـی

آموزش می باشـد و هـدف اصـلی آن بهبـود برنامـه هـای

میتواند با شناساندن نقاط ضعف و قوت کار ایشـان بــرای
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خـود هیـئت علمـی مفیـد بـوده و همچنین باعث ارتقـاء

زمینه کیفیت آموزش مجازی نیازمند توجه ویژه است .بـه

عملکـرد آموزشـی ســازمان شــود (قاسـمی و همکـاران

همین منظور در مطالعه حاضر تـالش شـد بـا اسـتفاده از

 .)1395بنــابراین پــژوهش حاضــر بــا هــدف طراحــی و

نظرات خود استادان که شـناخت کـاملی از ویژگـی هـای

اعتباریابی پرسشنامه ارزشیابی اساتید در خصوص کیفیـت

مورد انتظار یک استاد در محیط آمـوزش مجـازی دارنـد،

ارائــه دروس بــه صــورت مجــازی از دیــدگاه دانشــجویان،

برای تهیه محتوی ابزار ارزیابی استفاده شود.

همکاران هیئت علمی و مدیر گروه در دانشـگاههای علـوم

اگر چه ارزیابی دانشجویان از استادان جزو رایج ترین

پزشکی انجام شد .ابزار نهـایی شـامل  41گویـه در قالـب

شیوه های بررسی عملکرد آموزشی هیئت علمی می باشد

چهار بخش ارزشـیابی دانشـجویان از اسـاتید در خصـوص

(میرزایی و همکاران  .)1392در عین حال این شیوه

کیفیت ارائه دروس به صورت مجازی ،ارزشیابی همکـاران

موافقان و مخالفانی داشته و میزان رضایتمندی استادان از

هیئت علمی در خصوص کیفیت ارائـه دروس بـه صـورت

این شیوه ارزیابی در تحقیقات دانشگاه های کشور خیلی

مجازی ،ارزشـیابی هیئـت علمـی توسـط مـدیر گـروه در

متنوع و بین  % 17تا  % 72ذکر شده است (رحیمی و

خصوص کیفیت ارائه دروس به صورت مجازی ،و ارزشیابی

همکاران  .)1391نیل در پاسخ به این سوال که آیا

دانشــجویان از کیفی ـت ارائــه هــر درس بــه صــورت کل ـی

ارزشیابی دانشجو از استاد باعث ارتقاء عملکرد استاد می

میباشد که در ادامه به تفسیر هرکدام میپردازیم.

شود ،می نویسد :هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد

در مطالعه حاضر ،محتوی پرسشنامه ارزیابی اساتید در

ارزشیابی دانشجویی از اساتید در ارتقاء نحوه تدریس اثر

خصوص کیفیت ارائه دروس به صورت مجـازی بـر اسـاس

مثبت داشته باشد .دلیل این کمبود تأثیر مشخص است،

نظرات هیئت علمی و مدیران آموزش مجازی دانشگاه کـه

برای بهبود تدریس باید ابزار مورد استفاده مشکالت

شناخت کاملی از ویژگی های مورد انتظار یک استاد ایـده

عملکرد استاد را به طور مشخص و دقیق تعیین کند

آل در زمینه آموزش مجازی دارند ،تهیه شد .این موضـوع

(فتحی .)1375

نقطه قوت این تحقیق است چراکه طیف وسیعی از جنبـه

در پژوهش حاضر ،دو ابزار برای ارزشـیابی اسـاتید توسـط

های مختلف عملکرد آموزشی یک استاد در زمینه آموزش

دانشجویان طراحی شده اسـت .اولـین بخـش ایـن ابـزار،

مجازی مد نظر قرار گرفته اسـت و نسـبت بـه پرسشـنامه

پرسشــنامه ای بــرای ارزشـیابی دانشــجویان از اســاتید در

هـایی کـه در حــال حاضـر بـرای ارزیــابی اسـتادان مــورد

خصوص کیفیت ارائه دروس به صورت مجازی است .گویه

استفاده قرار میگیرد ،جامعتر می باشد.

های ابزار طراحیشده برای ارزشیابی دانشجویان از اساتید

آنچه در ارزیابی استادان توسط دانشجویان یا همکـاران از

در خصوص کیفیت ارائه دروس به صورت مجازی مـواردی

اهمیت زیادی برخوردار است ،ابزار مورد استفاده برای این

همچــون :اصــول اخــالف حرفــه ای؛ ارتبــاط مناســب بــا

ارزیابی است که باید اعتبار قابـل قبـولی داشـته باشـد .بـا

دانشجویان از طریق سامانه؛ کیفیت علمی و فنی محتوای

توجه به این که کمیت و کیفیت آموزش در فضای مجازی

ارائه شده در سامانه؛ ارائه طرح درس و توضـیحات الزم در

با کالس حضوری متفاوت است ،محتوای ابزاری کـه بـرای

قسمت معرفی درس سامانه؛ بارگزاری به موقع محتـوا در

ارزیابی در این محیط آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد

سامانه؛ ارائه بـازخورد مـنظم بـه تکـالیف ،تـاالر گفتگـو و

اصوال باید منطبق بر شرایط فضای مجازی باشد .آمـوزش

آزمون ها؛ تعداد مناسب محتوای بارگذاری شده متناسـب

دانشگاه های علوم پزشـکی بـه جهـت داشـتن ترکیبـی از

با تعداد واحد؛ ارائه حجم محتوا مناسب بـرای هـر جلسـه،

دروس نظری و عملی دارای ویژگی های خاصی می باشـد

استفاده موثر و به انـدازه از بخـش هـای مختلـف سـامانه؛

و بنابراین طراحی ابزاری برای ارزیابی هیئت علمـی آن در

استفاده از روش ها و آزمـون هـای اسـتاندارد در ارزیـابی
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فراگیران هستند .دومین بخش ابـزار پرسشـنامه ای بـرای

به ویژه در سطح آموزش عالی بسیار مفید اسـت (سـیف و

ارزشیابی دانشجویان از کیفیت ارائه هـر درس بـه صـورت

همکاران .)1389

کلی است .گویه های این ابـزار عبارتنـد از :کیفیـت کلـی

از نــیم ســال دوم تحصــیلی  1399-1398همــه گیــری

علمی و فنی محتوای ارائه شده برای درس؛ تعداد و حجـم

بیماری کرونا ،در رویکرد سیسـتم آموزشـی دانشـگاه هـا،

کلی محتوای مجازی ارائه شده؛ چگونگی استفاده مناسـب

تغییری اجباری ایجاد کرد به طوریکه اکثـر کـالس هـایی

از تکلیف ،آزمون و تاالر گفتگو؛ و چگـونگی کیفیـت کلـی

که قبال به صورت حضـوری برگـزار مـی شـد بـه صـورت

ارائه درس به صورت مجازی.

مجازی و در سامانه هـای الکترونیکـی برگـزار گردیـد .در

سومین و چهارمین بخش ابزار ،پرسشنامه ارزشیابی هیئت

همین خصـوص در اکثـر دانشـگاه هـای علـوم پزشـکی از

علمی توسط همکـاران و مـدیرگروه در خصـوص کیفیـت

سامانه نوید جهت ارائه آموزش ها به صـورت الکترونیکـی

ارائه دروس به صورت مجازی است .اگرچه روش ارزشیابی

استفاده کردند که این سامانه از پشتیبانی وزارت بهداشـت

بوسیله همکاران بـه منظـور داوری دربـاره فعالیـت هـای

و دانشگاه علوم پزشکی مجازی برخوردار می باشد .به علت

علمــی و پژوهشــی معلمــان بــویژه اعضــای هیــات علمــی

نوپا بودن آموزش مجازی در کشور و نبود ابـزار اسـتاندارد

دانشگاه ها فراوان به کار می رود (رئیسـی فـر و همکـاران

در این زمینه برای ارزشیابی اساتید ،تیم تحقیـق در ایـن

 ،)1387در این روش ،بصورت کلی از  3ارزیـاب خواسـته

مطالعه بر اساس ویژگی های سامانه نوید اقدام به طراحـی

می شود که بـر اسـاس یـک فـرم از پـیش تعیـین شـده،

پرسشــنامه ای بــرای ارزشــیابی هیئــت علمــی توســط

بصورت جداگانه قضاوت کنند ،سـپس جهـت رسـیدن بـه

همکاران[ با گویه هـایی شـامل :کیفیـت علمـی محتـوای

اجماع به بحث بنشینند .اگر این ارزیابی هـا بوسـیله ابـزار

درس؛ کیفیت فنی محتوای ارائه شده در سامانه؛ بارگذاری

دقیق توسعه یافته انجام شود ،توافق حاصل از آن معمـوال

به موقع محتوا در سامانه ،ارائه بازخورد منظم به تکـالیف؛

اعتبار و پایایی رضـایت بخشـی فـراهم میکنـدDezure .

برقراری ارتبـاط مناسـب اسـتاد بـا دانشـجویان از طریـق

بیان کرد که در کنار یـک جلسـه  2- 4سـاعته آموزشـی،

سامانه؛استفاده موثر از بخش هـای مختلـف سـامانه؛ ارائـه

همکاران بایـد حـدود  4سـاعت را در هـر مشـاهده وقـت

محتــوای مناســب بــر اســاس سرفصــل هــای موجــود در

بگذرانند .جلسه قبـل از مشـاهده  30دقیقـه 30 ،دقیقـه

کوریکلوم آموزشی؛ ارائه تعداد مناسب محتوای بارگـذاری

جهت مرور مواد و محتوا 75 ،دقیقـه بـرای مشـاهده60 ،

شده متناسب با تعداد واحد؛ ارائـه حجـم محتـوا مناسـب

دقیقه برای آماده کردن یک گزارش مشترک و  45دقیقـه

برای هـر جلسـه؛ ارائـه طـرح درس و توضـیحات الزم در

برای جلسه انتهایی با استاد (شهیدی و همکـاران .)1389

قسمت معرفی درس سامانه؛ و کیفیـت کلـی ارائـه دروس

این روش نیز مانند سایر روشها خالی از اشکال نیست،یکی

توسط استاد را به صورت مجازی] و همچنـین پرسشـنامه

از مشکالت درگیر با این نوع ارزشیابی پایین بـودن سـطح

ارزشیابی هیئت علمی توسط مـدیرگروه [ بـا گویـه هـایی

پایایی آن است  ،بدین معنی که بین نمراتـی کـه معلمـان

شامل :رعایت اصـول اخـالف حرفـه ای و تعامـل مثبـت و

مختلف به یک معلم می دهند همخوانی زیادی دیده نمـی

سازنده با دیگران؛ در دسترس بودن و پاسـخگو بـودن بـه

شود .عالوه براین اعضای هیات علمی در ارزشیابی یکدیگر

مدیر گروه؛ ارسال و ثبت به موقع نمـرات؛ طراحـی سـوال

نمرات سـطح بـاالیی بـه هـم مـی دهنـد و در مشـاهدات

مناسب و برگزاری آزمون به صـورت مناسـب و بـه موقـع؛

کالسی خود از کار یکـدیگر میـان آنهـا توافـق زیـادی بـه

میزان عالقه و پشـتکار علمـی بـرای برگـزاری سـمینارها،

چشم نمی خورد .به رغم مشـکالت فـوف اسـتفاده از ایـن

وبینارها و مباحث علمی در گـروه و خـار از آن؛ کیفیـت

روش اجتناب ناپذیر است و به عنوان مکمل سـایر روشـها

علمــی و فنــی محتــوای درس ارائــه شــده در ســامانه؛
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بارگذاری به موقع محتوا در سامانه و ارائه بـازخورد مـنظم

اســتفاده از روش تحلیــل عــاملی بــرای بررســی روایــی

به تکالیف؛ اثربخشی آموزشی عضو هیات علمی در آموزش

پرسشنامه تحقیق حاضر می باشد.

مجازی؛ استفاده موثر از بخش های مختلف سـامانه؛ ارائـه

تشکر و قدردانی

محتــوای مناســب بــر اســاس سرفصــل هــای موجــود در

این مقاله مستخر از طرح « طراحی و روانسنجی

کوریکلــوم آموزش ـی؛ تعــداد مناســب محتــوای بارگ ـذاری

ابزار ارزیابی کیفیت تکلیف ،آزمون ،گفتگو و پیام در

شده؛حجم محتوا مناسب برای هـر جلسـه؛ طـرح درس و

سامانه نوید» مرکز تحقیقات  EDCدانشگاه علوم پزشکی

توضیحات الزم در قسمت معرفی درس؛ کیفیت کلی ارائـه

جندی

اخالف

دروس توسط استاد به صورت مجازی؛ و برقـراری ارتبـاط

 IR.AJUMS.REC.1399.280می باشد .تیم تحقیق

مناسب استاد با دانشجویان] کردند.

از افراد شرکت کننده در این پژوهش و نیز دانشگاه علوم

نتیجه گیری

پزشکی مجازی (سامانه نوید) ،قدردانی می کند.

شاپور

اهواز

و

با

شناسه

در کشور ما بـه دلیـل تعطیلـی دانشـگاه هـا و مراکـز
آموزش عالی در دوره ی اپیدمی کرونا ،آموزش مجازی یـا
الکترونیک از اهمیت ویژه ای برخوردار گردید .همچنـین
نیاز به ارزشیابی استاد به عنوان یک روش مهم به منظـور
ارتقـاء کیفیــت آموزشـی مجــازی مـورد توجــه مؤسســات
آموزش عالی قرار گرفت با این حـال بـه علـت نوپـا بـودن
بکارگیری آمـوزش مجـازی در علـوم پزشـکی بـه صـورت
گسترده ،ابزار استانداردی در این زمینه وجود نداشـت .بـه
همین دلیل در این مطالعه بـه طراحـی و معرفـی ابـزاری
مناسب ،همراه با ارائه شواهد مورد نیـاز بـرای اطمینـان از
روایی و پایـایی آن مبـادرت شـد .بـر اسـاس یافتـه هـای
پژوهش این ابزار از اعتبار و پایایی مناسب برخوردار بوده و
قابلیت به کارگیری در مطالعه های مشابه جهت ارزشیابی
عملکرد اساتید علوم پزشکی توسط دانشجویان ،مدیر گروه
و همکاران را دارد.
با توجه به اهمیت باالی خودارزشیابی در بهبود عملکـرد و
اینکه خود معلم یا هیئت علمی مسـئول ارزشـیابی از کـار
خود و مهمترین عامل در رفع مشکالت کار خویش را دارد
پیشــنهاد مــی گــردد کــه ابــزار خودارزشــیابی در زمینــه
سنجش کیفیت ارائه تدریس در فضای مجازی یـا محـیط
الکترونیک توسط محققـین دیگـر طراحـی گـردد تـدوین
گردد .از نقاط قوت این مطالعـه ،طراحـی ابـزاری مناسـب
جهت ارزیابی تدریس آموزش مجـازی اسـاتید بـر اسـاس
سامانه نوید می باشد .از محدویت های این مطالعـه ،عـدم
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طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید در سامانه نوید

کاوه اسالمی :عضو هیأت علمی  ،گروه داروسازی بالینی ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،
اهواز ،ایران.
آرش سلحشوری :عضو هیأت علمی ،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی
جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
رضا ارجمند :عضو هیأت علمی ،گروه انگل شناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
احمد فخری :عضو هیأت علمی ،گروه روانپزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
نیما اختردانش :عضو هیأت علمی ،معاونت آموزشی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
بهزاد فوالدی دهقی :عضو هیأت علمی ،گروه بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
اهواز ،اهواز ،ایران.
احسان مرادی جو :کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،واحد توسعه تحقیقات بالینی ،بیمارستان خصوصی
آریا ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
اکبر بابائی حیدرآبادی* :عضو هیأت علمی ،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی
جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.

چکیده :از جمله پیش نیازهای مهم و ضروری جهت ارزشیابی فرآیندهای آموزشی؛ داشتن ابزاری جامع با روایی و پایایی
مناسب می باشد .هدف این مطالعه؛ طراحی و اعتباریابی ابزار ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید است که به صـورت مجـازی
در سامانه نوید ارائه می گردد .تیم تحقیق؛ پس از تحلیل یافته های حاصل از مرور متون 5 ،مصاحبه فردی بـا متخصصـان
آموزش الکترونیک و آموزش پزشکی انجام داد و سپس با برگزاری سه جلسه بحث گروهی با خبرگان؛ ابزار ارزیابی تدریس
مجازی اساتید را طراحی کرد .جهت شاخص روایی محتوایی و نسبت روایی محتوایی از نظرات  11نفر از خبرگان اسـتفاده
شد .جهت ارزیابی اعتبار صوری؛ ابزار در اختیار  10نفر از اساتید و مدیران گروه و  5نفر از دانشجویان قرار گرفـت .جهـت
بررسی پایایی ابزار از ضریب توافق ارزیابان استفاده شد .طبق نتـایج ،پرسشـنامه ای بـا  41گویـه در چهـار بخـش شـامل؛
ارزشیابی استاد توسط دانشجویان به صورت کلی [با  5گویه]؛ ارزشیابی استاد توسط دانشجویان به صورت جزئی [با تعـداد
 11گویه] ،ارزشیابی استاد توسط مدیر گروه [با 16گویه] و ارزشیابی استاد توسط همکاران [بـا  9گویـه] بـه دسـت آمـد.
مقدار شاخص روایی برای همه بخشهای پرسشنامه به شیوه معدلگیری از سؤاالت هر بخـش محاســبه شــد .همچنـین
مقدار کلی  CVIپرسشنامه  0/98بدست آمد .پایایی کلی نیز با استفاده از ضریب کاپا معادل  0/8بدست آمـد .بـر اسـاس
یافته های پژوهش این ابزار از اعتبار و پایایی مناسب برخوردار بوده و قابلیت به کارگیری در جهت ارزشیابی عملکرد اساتید
علوم پزشکی را دارد.

واژگان کلیدی :ابزار ارزشیابی ،آموزش مجازی ،کیفیت تدریس ،اساتید ،سامانه نوید.

*نویسنده مسؤول :عضو هیأت علمی  ،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی
جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
Email: babaeinmz2056@gmail.com
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