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Abstract: Assessment of acadimicinas' activities is needed to ensure education development. 

The purpose of this study was to assess Development of a measure to assess the content of 

course plan, PowerPoint Slides and final semester exam of academicians in Ahvaz Jundishapur 

University of Medical Sciences. The methode of research, qualitative and sterategy used was 

Grounded theory (systematic scheme). The statical population included all the scientific talents 

of public universities throughout the contry. For sampling, targeted sampling, theoretical and 

snowball were used and then 20 scientific talents were selected and participated in the semi- 

structured interview. Considering the results obtained from interviews, factors to attract, 

develop and retain scientific talent in the higher education system were identified and also three 

phases of open coding, axial and selective coding model in six categories were presented as 

causative conditions, axial phenomena, action/intraction, context, interventional conditions and 

outcomes of talent management system of higher education. According to the results, the 

establishment of a talent management system in Iran's higher education was based on 

individual, managerial, and dynamic adaptation factors. Furthuremore, it was constructed on the 

strategic focus, strategic alignment and the adoption of effective strategies for attracting, 

developing and maintaining. The context providing strategies included organizational factors, 

job-related factors and extra-organizational conditions thatin interaction with the context and 

interfere factors, it contained attitudinal, behavioral, and organizational implications. 
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 مقدمه

 که است دانشگاه یک هایرسالت ترینعمده از آموزش     

 آمااوزش کیفیاات ارتقااای بااه منجاار آن، کیفیاات ارتقااای

 کارکناان، بین (. از2016شود)رضائی و یمانی می دانشگاه

 و اصاالی ارکااان از یکاای عنوانبااه علماای هیئاات اعضااای

 کاه آینادمی شامار باه دانشاگاه انسانی سرمایه ترینمهم

 در ذارتأثیرگا عواما  ترینمهم از یکی آنها، موزشیآ رفتار

 ارزشایابی و باشدمی دانشجویان عملکرد و یادگیری فرایند

 هاایفعالیات و مدرسین عملکرد کیفیت ضامن آن، مداوم

، حیدری و کاامران 1395است)وثیق و همکاران  آموزشی

1392.) 

 فرایناد در مهام ابزارهاای از مدرساان عملکارد ارزشیابی

-مای فاراهم را امکاان ایان که است آموزشی هایتفعالی

 را ضاع  و قاو  نقاا  حاصاله، نتاای  اساا  بر تا سازد

 رفاا  در مثباات هااایجنبااه تقویاات بااا و داده تشااصی 

 شاود )آرتیناو و برداشاته مؤثری هایگام آن هاینارسایی

(. 1387، سلطانی عربشااهی و همکااران 2012همکاران 

 تحلی  آوری، جم  برای ارد نظام است فرایندی ارزشیابی

 اهادا  کاه مطلب این تعیین منظور به اطالعا  تفسیر و

 آن اساا  بار تاا انادیافتاه تحقق میزانی چه به نظر مورد

 ایان تعمایم در و آید عم  به بهبودی برای گیری تصمیم

 اهادا  به دستیابی در استاد موفقیت میزان تعیین تعری 

گردد )آلورساون  می تلقی مدر  ارزشیابی معیار آموزشی

 تاارین ارزشاایابی وساای  واقاا  (. در1999و همکاااران 

 یاا ارزش تعیاین فرایناد توضیح برای که است اصطالحی

گیارد می قرار استفاده مورد چیزی ارزش مورد در قضاو 

 (. 1387)سلطانی عربشاهی و همکاران 

 اناوا  باا اساتادان آموزشای هاایفعالیت ارزشیابی امروزه،

 ( و2015مصتل  )مورناو و همکااران  شیابیارز پرسشنامه

 دانشاجویان توسا  ارزشیابی شام  گوناگون هایروش به

 بررسای هاا،گاروه مدیران و همکاران ،(روش ترینمعمول)

( 1395و نظاایر آن )شایصی و همکااران  آماوزش پرونده

 کشاور، در موجاود ابزارهاای باه توجاه با. گیاردمی انجام

تدریس )غفوریان بروجاردی  نحوهبر هاارزشیابی این بیشتر

 کیفیات (،1395حسینی و همکااران  ،1382و همکاران 

، زناده دل و 1392تدریس )آرین پور و غفوریان ناوروزی 

تدریس )عباسی و همکااران  های(، مهار 1393همکاران 

( 1363ارتباااطی )ساای   هااایمهااار  جملااه ( از1394

 سااتیدا نگارش نیاز هااپژوهش برخی و شده انجام اساتید

 ( را1397در  )قاضاای و ابااراهیم زاده  طاار  بااه نساابت

 . اندکرده بررسی

 مراحا  شاام  و بوده فرایند یک آموزش اینکه به توجه با

 اساالید، تهیاه در ، طار  بارگذاری و ارائه مث  مصتلفی

 همچناین و اسات تارم پایان و ترم میان آزمون و تدریس

 عرصاه در ساتیدا ارزشیابی فرایند در مطر  مسائ  از یکی

 پزشاکی، علاوم آماوزش عرصاه در به ویاژه عالی، آموزش

است )موساوی  عینی و پایا معتبر، ابزارهایی وجود ضرور 

 هااآن عملکرد از اطال  کسب (. بنابراین1393و همکاران 

 یاا و ودبهب اصال ، منظوربه آموزش فرایند مراح  سایر در

ت اساا یااتاهم حااائز هاااآن ایحرفااه هااایفعالیت توسااعه

 هاد  باا حاضار مطالعاه لاذا (.2012)آرتینو و همکاران 

 اثربصشای بتواناد کاه پایاا و روا ابازاری مجموعاه طراحی

 ساه در را پزشاکی علاوم هاایدانشاگاه مدرساان عملکرد

 تهیاه ترمای، در  طار  یعنای آماوزش فرایناد از بصش

 طراحی و پاورپوینت های اسالید قالب در آموزشی محتوی

 .شد انجام دهد، قرار قضاو  مورد نهایی آزمون سؤاال 

 روش کار

 ابازار سانجی روان و طراحای هاد  حاضر باا مطالعه     

 در پزشاکی علاوم های دانشگاه مدرسان عملکرد ارزشیابی

 ترمای، در  طار  یعنای آماوزش فرایناد از مرحلاه سه

 در نهاایی آزمون سؤاال  طراحی و پاورپوینت های اسالید

 انجاام 1398-1397 ساال در اهواز پزشکی علوم دانشگاه

 و دانشااجویان ، مدرسااان شااام  آماااری جامعااه. شااد

 جهت جستجو با مطالعه. بودند پزشکی آموزش متصصصان

 در ، طار  بررسای منظاور باه که مشابه ابزارهای یافتن

 طراحای اسااتید ترم پایان آزمون و پاورپوینت اسالیدهای

 ،(SID) نشاگاهیدا جهاد علمی اطالعا  پایگاه در اندشده

 ایاااران پزشاااکی علاااوم مقااااال  اطالعاااا  باناااک
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(IranMedex)، علماای ماادار  و اطالعااا  پژوهشااگاه 

 کشاااور نشاااریا  اطالعاااا  باناااک ،(Irandoc) ایاااران

(Magiran)، Google Scholar، PubMed و Web 

of Science ابازار کلیدی کلما  از مصتلفی ترکیبا  با 

 اسااالید، در ، طاار  طراحاای، پرسشاانامه، ارزشاایابی،

 روایاای تاارم، پایااان امتحااان یااا آزمااون پاورپویناات،

(Validity)، پایایی و (Reliability )شد آغاز . 

  موضاوعا باا مرتب  کامالً ایپرسشنامه اینکه به توجه با

ابازاری  طراحای باه اقادام تحقیاق تایم نشد یافت مذکور

 علاوم مدرساان به عملکرد آموزشی مربو  جهت سنجش

 و متاون مطالعاه از به هماین منظاور پاس. دنمو پزشکی

 نظاران، صااحب نظارا  و مرتب  شده گردآوری ابزارهای

 طار  حیطاه سه در و اولیه پرسشنامه قالب در سؤال 51

 پایاان امتحاان یاا آزمون و پاورپوینت، های اسالید در ،

 . شد طراحی ترم

 یصور ییروا

 یا هایآزمودن برای ابزار آیا که پرسش این به صوری روایی

 پاسخ ؟است اعتبار دارای ظاهری نظر از کنندگانمشارکت

 جابجاایی باا (. غالباا1990ًدهد )آناستازیا و همکااران می

 ایشافاز را صوری روایی توانمی عبارا  یا کلما  مطلوب

 13 باا روش ایان در (.2005داد )اسدی الری و همکاران 

 نیاز و گروهای بحا  صور  به علمی هیئت اعضای از نفر

 ساطح لحاا  باه هااگویاه و شده مصاحبه چهره به چهره

( 2002ابهام )الکازه و همکااران  و تناسب میزان دشواری،

 .شدند بررسی

 (Validity Content)محتوا ییروا یبررس

 13 اختیاار در اولیه پرسشنامه محتوا، کیفی بررسی برای

 شد درخواست آنها از و قرارگرفت ذیرب  متصصصان از نفر

 را، خاود اصالحی هایدیدگاه ابزار، دقیق مطالعه از سپ تا

 رعایات سااختار، و محتاوا نظر از هاگویه تک تک مورد در

 ترتیاب جمال ، طول و کلما  تعداد فارسی، زبان دستور

 باا تناساب جدید، هایگویه شدن افزوده یا حذ  توالی، و

 اباازار، کلای ساااختار و اجتمااعی و فرهنگاای هاایویژگای

نمایناد )تاکات و همکااران  ارائه کتبی و مبسو  صور به

 از کمّای روش در محتاوایی، روایای تعیاین (. برای2015

 روایای شااخ  و( CVR)  محتاوا روایی نسبت محاسبه

 متصصصاان از کار این برای. گردید استفاده( CVI)محتوا

 آماوزش تصصااصی هااایگارایش باا نظر صاحب افاراد و

 آمااوزش ،(نفااااار 4) سااالمت ارتقایارتقااای و بهداشاات

 1) پرساتاری ،(نفاار 2) ساازی دارو ،(نفاااار 2) پزشکی

 ،(نفار1) ساالمت اطالعاا  فنآوری ،(نفر 1) مامائی ،(نفار

 .شد گرفتاه بهاره( نفر1) توانبصشی ،(نفر1) مدیریت

 ساه به پاسخ با خبرگان پان  طریق از محتوا روایی نسبت

 و یساتن ضاروری ولای اسات مفیاد است، ضروری) مورد

  مقادار اینکاه باه توجاه باا. شاد محاسابه( ندارد ضرورتی

CVR حاضار مطالعه در دارد، بستگی پان  افراد تعداد به 

 بار54/0 از بااالتر مقاادیر متصصا ، 13 قضاو  براسا 

 بعادی تحلیا  جهات و تلقی مهم آن الوشه جدول اسا 

 (. بارای2014شاد )کوهاایاه زاده و همکااران  مای حفظ

-گویااه از یاک هر( CVI) محتوائی واییر شاخ  تعیین

 و ساادگی معیاار ساه قالاب در متصصصین نظرا  از هاا،

 شافا  یاا وضاو  و بودن اختصاصی یا مربو  بودن، روان

 4 لیکاار  طیا  از اساتفاده باا مجازا صاور  باه بودن

 کاه شاک  بدین) شد استفاده معیار سه هر برای قسامتی

 ده،ساا سااده، کامالً هایگزینه از بودن ساده معیاار بارای

 از باودن مارتب  معیاار بارای نیسات، ساده و ساده نسبتا

 و مربااو  نساابتاً مربااو ، مرباااو ، کااامالً هاااایگزینااه

 گزینااه از گویااه هاار وضااو  معیاار بارای و غیرمرتب 

 غیرواضاح و واضااح نساابتا واضااح، واضااح، کامالً هاای

 زا بااالتر قادیرم شاخ ، این محاسبه از پس(. شد استفاده

، کاامران و همکااران 1394شادند )سای   پذیرش 79/0

1392.) 

 پرسشنامه پایایی

 تارین رایا  از ،(Reliability)ابازار پایاایی ارزیابی برای

ابازار )اساماعیلی و  هایگویه درونی هبستگی برآورد روش

 کرونباا  آلفاای ضاریب شااخ  ( یعنای1397همکاران 

 پایاایی عناوان باه 70/0 از ترباال مقدارهای و شد استفاده

شااد )اسااماعیلی و همکاااران  گرفتااه نظاار در اباازار خااوب
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 هااداده تحلی  و (. تجزیه2015، تاکت و همکاران 1397

 . شد انجام SPSS22 افزار نرم از استفاده با

 کننادگان در بحا  روایایالزم به ذکر اسات کاه شارکت

 کاه در حاوزه دامناه محتاوایی بودمتشک  از متصصصانی 

تا امکان قضاو  دقیق و صحیح  ندپرسشنامه فعالیت داشت

این اعضاا بار طباق اهادا  از پایش بنابراین فراهم شود. 

از میان اعضاای هیئات علمای تعیین شده در این مطالعه 

دانشگاه علوم پزشکی اهاواز کاه ساابقه ارائاه طار  در  

ند، ترمی و استفاده از پاورپوینت به هنگام تدریس را داشات

کرد کاه ماهیت مطالعه ایجاب میهمچنین شدند.  انتصاب

وقاات آزاد باارای تکمیاا   دقیقااه 45متصصصااان حااداق  

ظر اینکاه ابازار ماوردنپرسشنامه داشته باشند. با توجه به 

همه رشته های علاوم پزشاکی طراحای  در  مدرسانبرای 

شااغ  در  مدرساانتصمیم بر آن شد تاا از شده است لذا 

 با این حاال .کی بهره برده شودپزشهای علوم بیشتر گروه

که در روش آموزش خود از پاورپوینات اساتفاده مدرسانی 

کردند از مطالعه خاار  شادند. عاالوه بار ایان جهات نمی

 ه تمای کها از میان دانشجویانی ارزیابی پایایی ابزار، نمونه

های مصتل  به شرکت در مطالعه داشتند و از تمامی رشته

 ند. علوم پزشکی انتصاب شد

کد اخاال   جهت رعایت مالحظا  اخالقی، پس از دریافت

از کمیته اخال  معاونت پژوهشی دانشاگاه علاوم پزشاکی 

جهت کسب نظارا  اسااتید و صااحب  جندی شاپور اهواز

نظران،  ابتدا هد  از انجام پژوهش برای آنها بطاور کاما  

 اعماال و منااب  از اساتفاده توضیح داده شد. همچنین در

رعایات امانات داری  ابزار، تدوین در خبرگان را نظ دقیق

 به عنوان یک اص  پژوهشی مورد توجه بود.

 ها یافته

 سانجش خصاو  در شاده طراحای اولیاه هایگویه     

 طار )سؤال  51 شام  حیطه سه هر در مدرسان عملکرد

 آزماون و گویه، 20 پاورپوینت اسالیدهای گویه، 16 در 

 رائاها نظرا  به توجه با .بود( هگوی 15 ترم پایان امتحان یا

 در  طار  بصش از) پرسشنامه گویه 9 متصصصین، شده

( گویاه 4 ترم پایان امتحان و 2پاورپوینت اسالید ،3 ترمی

 رفا  جهات دیگار گویاه 4 و حذ  تناسب عدم جهت به

 .شدند ویرایش آن در  افزایش و ابهام

به  هاییافته به توجه با پرسشنامه محتوی روایی بصش در

 بصااش از سااؤال 3 متصصاا  13 نظاارا  از آمااده دسات

 و "پاورپوینات اسالیدهای" بصش از سؤال 2 در ، طر "

 نسبت از سؤاال  بقیه. شد حذ  پایانی امتحان از سؤال 2

 CVR مقادار. بودند برخوردار قبولی قاب  محتوایی روایی

 ؛(74/0) ترمااای در  طااار ) 80/0 پرسشااانامه کلااای

 تاارم پایااان امتحااان و ؛(90/0) پاورپویناات اسااالیدهای

  .(1آمد )جدول  به دست( 76/0)

 تیجه پایایی ابزار تدوین شده با استقاده از ضریب آلفاي کرونباخن .1جدول 

Table 1: Reliability of the tool developed using Cronbach's alpha coefficient 
 مقدار آلفاي کرونباخ تعداد سوال ابعاد ابزار

 85/0 8 ترمیطرح درس 

 90/0 12 اسالید هاي پاورپوینت

 76/0 8 امتحان پایان ترم

 

 2 بجاز) ساؤاال  اکثار کاه باود آن از حاکی CVI نتای 

 از ساؤال یاک و اساالید از ساؤال دو در ، طر  از سؤال

 لااذا داشااتند، 79/0 از باااالتر CVI نمره(پایااانی امتحااان

  CVI نماره ماذکور سؤال 5. شدند داده تشصی  مناسب

 .شدند حذ  پرسشنامه از که داشتند 7/0 از کمتر

 

 

 هااایبصش همااه باارای روایاای شاااخ  مقاادار پایااان در

 بصاش هار ساؤاال  از گیریمعادل شایوه باه پرسشنامه

 اساالیدهای ؛(89/0) ترمایدر  طر  کاه شاد محاسابه

 دسات باه( 87/0) ترمپایان امتحان و ؛(91/0) پاورپوینت

 بدسات 89/0پرسشانامه CVI لیک مقدار. (1آمد)جدول 

نسابت . ماناد باقی مرحله این در گویاه 30 درنهایت. آمد
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 (CVI) شااخ  روایای محتاواو ( CVR)روایی محتاوا 

داده شاده  نشاان 2 برای هر آیتم ابزار نهاایی، در جادول

 )پیوست در صفحه آخر(.است

 پرسشانامه شاده روا نسصه پرسشنامه، پایایی تعیین برای

 مدرساااان از نفااار 15 و دانشاااجویان از نفااار 15 باااه

 پیراپزشاکی، داروساازی، پزشاکی، بهداشت، هایدانشکده

 هفتاه ساه سااس شد؛ داده توانبحشی و مامائی-پرستاری

. کنند پر را هاپرسشنامه مجدداً تا شد خواسته هاآن از بعد

 ترمایدر  طر ) 0.89 پرسشنامه ک  برای پایایی میزان

 به( ترمپایان امتحان و 90/0 پاورپوینت اسالیدهای ،85/0

داشات )جادول  قارار قبولقاب  محدوده در که آمد دست

 در گویاه 30 باا ایپرسشانامه صور به ابزار درنهایت. (2

 کیفیات ساؤال، 8 باا ترمیدر  طراحی شام  بصش سه

 ساؤاال  و ساؤال، 12 شام  در ؛ پاورپوینت اسالیدهای

 شاام  ایهگزینا 4 طیا  یاک در سؤال، 8 نهایی؛ آزمون

 ،(امتیااز 1) ضاعی  ،(امتیااز 2) متوس  ،(امتیاز 3) خوب

 قضااو  تاواننمی ،(ساؤال احتسااب عادم) نادارد کاربرد

 . شد آماده توضیحا ، و( سؤال احتساب عدم)کرد

 بح 

 اباازار ساانجیروان و طراحاای هااد  بااا حاضاار پااژوهش

 علاوم هایدانشاگاه در مدرسان آموزشی عملکرد ارزشیابی

 سه قالب در سؤال 28 شام  نهایی ابزار. شد امانج پزشکی

 پاورپوینات اساالیدهای کیفیات ترمای،در  طر  حیطه

 هبا اداماه در کاه باشادمی پایانی امتحان سؤاال  و در 

 .شودپرداخته می هرکدام تفسیر

 ماؤثر عوام  از یکی در  طر : ترمیدرس طرح حیطه

ه خانقااست )فتحی  یادگیری -یاددهی فرایند در کلیدی و

 اصالی زیربنای در  طر  حقیقت در. (2015و حسینی 

اسات )حکام آباادی و  آماوزش قلاب و آموزشای ساختار

 آماوزش فرایند کتبی توصی  در  (. طر 1395صادقی 

 چاه باا چیازی، چاه شاودمی داده نشاان آن در که است

 و شااود گرفتااه یاااد بایااد مکااانی و زمااان چااه در روشاای،

شااد)نیک بصااش و  واهناادخ ارزیااابی چگونااه دانشااجویان

 (.1389همکاران 

 از قبا  هاایفعالیت اساسی مراح  از در  طر  تدوین 

 یزیااد حادود تاا تواندمی و است مدر  هر برای تدریس

 بااالتر باکیفیات و ماؤثر آماوزش ارائه برای وی راهگشای

 کیفیات باه نسابت را فراگیاران دیدگاه در  طر . باشد

 و منطقاای نظام دایجااا ضامن و بصشاایده بهباود آماوزش

 باع  در  طر . سازدمی هدفمند را هافعالیت هماهنگی،

 و شااده دانشااجو آیاای کااار و انگیاازش فراگیااری، افاازایش

 را «یادگرفتن چگونه» و معلم به را «دادن آموزش چگونه»

 (. وجاود1393آموزد )پاروین و همکااران می فراگیران به

 و ای وظ با آموزش محتوای تناسب عدم از ناشی مشکال 

 هار بارای مشص  چهارچوبی تدوین افراد، هایمسؤولیت

(. 1390سااازد )مبااارکی و همکاااران می ضااروری را در 

 اساتفاده بازدارناده، عواما  کاهش با در  طر  همچنین

 و اراییک درنهایت و آوردمی فراهم را کال  زمان از بهینه

دهاد )پاروین و همکااران می افازایش را آموزش اثربصشی

 باید حداق  شده،تنظیم خوب در  طر  یک در (.1393

 مطالاب رئاو  در ، موضو  همچون هاییسازه و عناصر

 ورودی رفتاار رفتااری، و جزئای اهادا  در ، کلی هد 

 روش آموزشای، فعالیت تشصیصی، ارزشیابی یادگیرندگان،

 در ارزشایابی یشایوه موردنیااز، آموزشی وسای  تدریس،

 کااال  از بیاارون کمیلاایت هااایفعالیت و کااال  پایااان

 (. در1393گیرنااد)پروین و همکاااران  قاارار موردتوجااه

 سانجش برای شدهطراحی ابزار های گویه حاضر، پژوهش

 واحد مشصصا : همچون مواردی ترمیدر  طر  کیفیت

 باا جلساه هار عنااوین انطباا  کلای، هاد  بیان درسی،

 در ، اهاادا  بااا تاادریس روش تناسااب در ، سرفصاا 

 در ، اهادا  باا آموزشایکمک وساای  و رساانه تناسب

 تناساب سرفصا ، هر به شدهداده اختصا  جلسا  تعداد

 مناب  تطابق میزان در ، اهدا  با دانشجو ارزشیابی روش

 .کنندمی ارزیابی را کوریکولوم با شدهمعرفی

 و پیچیااده امااری یااادگیری: پاورپوینالال  اسالالدیدهای 

 جسامی، وضا  ازجملاه متعاددی عواما  دخالت مستلزم

 آموزشای، منااب  محتوای معلم، شصصیتی و علمی روحی،

 وسااای  و آموزشاای فضااای آموزشاای، مقااررا  و قااوانین
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 وسااای  عواماا ، ایاان بااین در. اساات آموزشاایکمک

 هماهنا  را عما  و نظریاه کهاین حی  از آموزشیکمک

 یااادگیری موجااب چراکااه دارد ایویااژه جایگاااه کناادمی

ذولقدرنسااب و همکاااران شااود )می فراگیاار در معنااادار

 ماننااد ویااادئو، آموزشااای فناااوری از (.  اسااتفاده1394

 یاااددهی در تصاویری آموزشیکمک وساای  و تلویزیاون

دارد )آرین پور و غفوریان  طااوالنی تاریصچاه یاادگیری و

 آموزشای، رایاناهکمک وسای  این از (. یکی1392نوروزی 

 در پاورپوینات همچون افزارهایینرم از استفاده با که است

 از پاورپویناات.  اساات پیااداکرده زیااادی کاااربرد آمااوزش

 دیجیتاال اساالیدهای توانمی آن با که است افزارهایینرم

 در واقا . کرد استفاده اطالعا  عرضه برای آن از و تهیه را

 آموزش در ارتباطا  و اطالعا  فناوری کاربردهای از یکی

اسات  پاورپوینات باا آموزشای نوین هایشیوه یادگیری و

 ابتادا در (. پاورپوینات1391)امینی آقبالغی و همکااران 

 تجاار  دنیای در اطالعا ، ارائه ایرایانه افزارنرم عنوانبه

 در زیاادی اهمیات بعاداً ولای گذاشات وجاود عرصه به پا

کاارد )روو  و مااک آلیاار  پیاادا آموزشاای فناااوری دنیااای

2001 .) 

 هایسااالن در هاارائااه یاصاال جاازو امااروزه افاازارنرم ایاان

 رایانه بر مبتنی هایآموزش و کنفرانس هایاتا  سصنرانی،

 ابتدا (. پاورپوینت2010است )سومانتری و همکاران  شده

 ساختارمندتر هاییارائه ساختن با یادگیری بهبود منظوربه

( 1394ایجاد )عباسی و همکاران  مصاطبان برای جذاب و

 بارای ثانویاه و ساده کمک کی که بود این هدفش تمام و

 (. آنچااه1388باشااد )ساالطانی و کوهاایااه زاده  سااصنران

 صاحیح کااربرد کننادهتعیین متعددی عوام  است مسلم

 توساا  آن اسااتفاده از دانشااجویان رضااایت و پاورپویناات

 همکااران و محمودآبااد مظلاومی مطالعه. باشدمی مدر 

 در نویساایخالصه دانشااجویان درصااد 6/81 داد نشااان

 هاانآ درصاد 53.6 ضامناً  دانناد؛می مفید را پاورپوینت

 ابا برخای و خالصاه صاور به اسالیدها برخی بودند مای 

شاوند )فاال  لنگارودی و همکااران  تهیاه کاما  جزئیا 

1391.) 

 به  تمای  دانشجویان محققین، تجربه اسا  بر حالبااین 

 ، کاما جزییاا  باا و نویسیخالصه ازجمله اصولی اجرای

 پاژوهش در. دارند پاورپوینت در جدول و عکس از استفاده

 اهاادا  معرفاای، و مقدمااه داشااتن: چااون حاضاار عااواملی

 تناساب اساالید، تعاداد کفایت مورداستفاده، مناب  جلسه،

 و جداول تصاویر، از مناسب استفاده اسالید، محتوای حجم

 و فونت سازی،برجسته و کلیدی کلما  هایالیت نمودارها،

 و گذاریشاماره مثا ) فاوتتر داشتن اسالیدها، متن زهاندا

 و بندیجم  منطقی، سیر داشتن و بودن مرتب  ،(موضو 

 وزشیآم محتوای نو  و اسالید زمینه تناسب گیری،نتیجه

 قارار «پاورپوینات اساالیدهای کیفیت سنجش» حیطه در

 .گرفتند

 آموزشی هایبرنامه داد برون :ترمپایان امتحان سؤاالت

 شادهطراحی ابزارهاای توسا  دانشاجویان بارای انشگاهد

 ارزیاابی کشاور هار آموزشی سیاستگاران و نویسان برنامه

 کاه هساتند درسی امتحانا  ابزارها این ازجمله. گرددمی

 نیمسااال هاار از مشصصاای فواصاا  در و ایدوره صااور به

. (1389شوند )نیک بصش و همکااران می برگزار تحصیلی

 علمای هیئات اعضاای وظاای  تارینهمم از یکای درواق 

 و دارد الزم هاایمهار  باه نیااز که است دانشجو ارزیابی

 ادگیریی - یاددهی فرایند در کلیدی شاخ  یک عنوانبه

 کاار هبا دانشجویان رد یا ارتقایارتقای برای گیریتصمیم و

 کاه اسات (. آشاکار1998و جانسان  رود )زوراوساکیمی

 باید ازآنپس بلکه یابد،نمی انپای سؤاال  نوشتن با آزمون

 مناسااب کیفیاات از اطمینااان باارای شااواهدی دنبااال بااه

 ماتن شک ، به باید سؤاال  طراحی هنگام به. بود سؤاال 

 میازان ها،گزینه چینش شناختی، حیطه در سؤال سطح و

 جدا در آن تأثیر و سؤال هر تشصی  قدر  آزمون، اعتبار

 ساؤال، هار شاوارید درجاه ضعی ، از قوی افراد ساختن

 آن قادر  و ساؤال هر نادرست هایگزینه مشابهت میزان

 (.2015کرد )داسیلوا و همکاران  توجهجلب در

 برخاوردار مطلاوب طراحای از آزمون یک اگر است بدیهی

 کنندهتکمی  جزء عنوانبه آزمون اصلی نقش تنهانه نباشد

 امربار ایان بلکاه رود،می دست از آموزش چرخه حیاتی و
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 تاالش رفتن هدر به خطر و گذاشته منفی اثرا  راگیرانف

داشات )هولساگراو و  خواهد را آموزشی سیستم و استادان

 بسیاری موجود شواهد اسا  بر حال(. بااین1998الزوبیر 

 برخااوردار اسااتاندارد معیارهااای از ارزیااابی هااایآزمون از

 ترمپایاان ساؤاال  ارزیاابی (. بنابراین2007نیستند )کهو 

 توصایه آموزشای فرایناد ارزشایابی ابعااد از یکی عنوانهب

 آماوزش سیساتم در کاه اسات دلیا  همین به. گرددمی

 تواناادمی کااه عااواملی از یکاای عنوانبااه ارزشاایابی عااالی،

 دهد سو  پویا مسیری به ایستا حالت از را آموزش کیفیت

اساات )فیاضاای و همکاااران  برخااوردار ایویااژه اهمیاات از

 سربرگ، داشتن" چون؛ حاضر عواملی شپژوه (. در1398

 دهی،پاساخ برای کافی فضای سؤاال ، بارم بودن مشص 

 ماتن بودن واضح سؤاال ، ترکیب سؤال، تعداد بودن کافی

 زماان تناساب در ، هایسرفصا  تماامی پوشش سؤال،

 امتحااان سااؤاال  حیطااه در  سااؤاال  تعااداد بااا آزمااون

 .گرفت قرار ترمپایان

ایان مطالعه نوآوری آن اسات. چارا کاه از نقا  قو  این 

 ابازاری بارای "پژوهش به دلی  طراحی و اعتبار سانجی 

و طاار  در  ترماای، اساالید هااای پاورپویناات ارزشایابی 

و  شاودیک نوآوری در ایران محسوب مای "سؤاال  آزمون

 ر اسا  بررسی متون صور  گرفته در مطالعا  داخ  وب

 د ابزاری مشابه باه رسد تاکنونخار  از کشور به نظر می

با این حال، در پژوهش  .پژوهش حاضر طراحی نشده است

هاایی وجاود محادودیت هااحاضر نیز مانند سایر پاژوهش

بااا توجااه بااه اینکااه مراحاا  طراحاای و . داشااته اساات

 دانشاگاه علاوم مدرسانبا مشارکت  اعتبارسنجی این ابزار

م است، بنابراین قابلیات تعمای صور  گرفته اهوازپزشکی 

 دیگارهاای محدودیت. دهدمی آن در ک  کشور را کاهش

م کمبود مطالعا  انجام شده و عاد :عبارتند از این تحقیق

بررسی ساایر  عادم ،آموزش عالی خبرگانبرخی همکاری 

 .سازه در مطالعه روایای از جمله هاای روایایجنباه

 گیرینتیجه

 این در تدریس، فرایند ارزشیابی باالی اهمیت دلی  به     

 ارائاه باا همراه مناسب، ابزاری معرفی و طراحی به مطالعه

 مباادر  پاایی و روایای از اطمینان برای نیاز مورد شواهد

 و اعتباار از ابازار ایان پاژوهش، هااییافتاه اسا  بر. شد

 در کاارگیری باه قابلیات و باوده برخاوردار مناسب پایایی

 علاوم مدرسان عملکرد ارزشیابی جهت مشابه های مطالعه

 اساالیدهای ترمای،در  طار  ی حیطاه ساه در پزشکی

  .دارد را نهایی آزمون سؤاال  و پاورپوینت

 قدردانی و تشکر

ارتقاای کیفیات تادریس » طار  از منات  مقالاه این     

ای اساتید با بازبینی فیلم تهیه شده از کال  در  بر مبنا

 شاپورجندی پزشکی علوم دانشگاه «ارائه بازخورد اصالحی

لااذا  ( اساات،EDC-9842) بااا شااماره طاار   اهااواز

ز کاه ا نویسندگان مقاله تشکر خود را از معاونت پژوهشای

 از را خاود و نیاز سااا  حمایت مالی نمودند این تحقیق

 .دارندمی ابراز مطالعه، این در کنندهشرکت افراد
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 شاپوری آموزش جندیی توسعهمجله                                                                                                                            

 ی آموزش علوم پزشکی توسعهی مرکز مطالعا  و صلنامهف                                                                                                                                          

  99 زمستان، 4ال یلزدهم، شماره س                                                                                                                                                         

مدرسان  ابزارهاي سنجش طرح درس ترمی، اسالیدهاي پاورپوینت و سؤاالت آزمون جهت ارزشیابی طراحی

 م پزشکی جندي شاپور اهوازدانشگاه علو

، احمد 1*، آرش سلحشوری1ناصر حاتم زاده ،1محمدیان هاشم ،1عربان ، مرضیه2، کاوه اسدمی1اکبر بابائی حیدرآبادی

 5شیرین عباسپور ،5نصب آسیه کتانباف ،5جاوی نسرین شمس ،4زاده جاسم ، مهرنوش3فخری

 

اپور هداشت، دانشگاه علوم پزشاکی جنادی شاعضو هیئت علمی، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، دانشکده ب .1

 اهواز، اهواز، ایران. 

، اهاواز، گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علاوم پزشاکی جنادی شااپور اهاواز ،عضو هیئت علمی .2

 ایران. 

 ران.یاگروه روانازشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز،  ،عضو هیئت علمی .3

هاواز، کارشنا ، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علاوم پزشاکی جنادی شااپور ا .4

 اهواز، ایران.

 کارشنا  مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران. .5

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، دانشاکده بهداشات، دانشاگاه علاوم پزشاکی عضو هیئت علمی، گروه  مسؤول: سندهینو*

  جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

 

 

حی و طراهد   اب حاضر مطالعهجهت اطمینان از توسعه امر آموزش بسیار مهم تلقی می شود.  مدرسانارزشیابی  چکیده:

حی ابزار طرافرایند  .گرفتمانجا آزمون نهایی سؤاال و پاورپوینت ی دهایاسالی، ترمدر طر   ارزشیابیابزار  سنجیروان

رسان، گروه هد  شام  مد. شد انجام 1397اهواز در سال  دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپورمرحله در  چند طی

ناسان ا  کارشنظراز طریق بررسی متون، سیاهه وارسی و  پرسشنامه اولیه. دانشجویان و متصصصان آموزش پزشکی بودند

فر از ن 13 متشک  از های هد  و پان نظر گروه ازطراحی شد. ساس روایی صوری و محتوایی ابزار )کمّی و کیفی( خبره 

-به روش آزمونی مصتل  هادانشجویان رشته نفر از 30پایایی ابزار با مشارکت  شد.ارزیابی  ی مصتل هارشتهمتصصصان 

ویه با گ 28ام  در سه بصش ش ارزیابی روایی صوری و محتوایی، ابزار پژوهشبر اسا  فرایند  .ارزیابی شدآزمون مجدد 

 12اورپوینت پی دهایاسال،  گویه 8ی ترمدر طر  ) تأیید شد 79/0 محتویو شاخ  روایی  80/0 محتوینسبت روایی 

 شده جهتاین ابزار طراحینابر. بتأیید شد 99/0 پایایی ابزار با مقدار آلفای کرونبا گویه(.  8آزمون نهایی  سؤاال  گویه و

وایی و رن نهایی، از آزمو سؤاال ی پاورپوینت و دهایاسالی، ترمدر عملکرد آموزشی مدرسان در سه حیطه طر   ارزشیابی

 قبولی برخوردار است.پایایی قاب 

.پاسصگویی روانسنجی، سنجش آموزشی،واژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

Email: aidin_salahshoori@yahoo.com 
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 بعد از اصالح و بازنگري ابزار( CVI) و شاخص روایی محتوا( CVR) شاخص روایی محتوایی ابزار بر اساس نسبت روایی محتوا: 2جدول 

Table 2: Content Validity Index based on Content Validity Ratio (CVR) and Content Validity Index 

(CVI) after modifying and revising the instrument 

 نظر داور مقیاس ارزیابی 

CVR CVI 
 ابعاد ردیف

وضعیت مدرس را در خصوص هر یک از موارد 

 کنید؟زیر، چگونه ارزیابی می
 ضعیف متوسط خوب

کاربرد 

 ندارد

توان نمی

ضاوت ق

 کرد

اگر گزینه 

را « خوب»

انتخاب نکردید 

لطفاً نظر خود 

را مرقوم 

 فرمایید

1  

طرح 

 درس

 ترمی

         ارائه مشخصات واحد درسی

2  
         بیان هدف کلی واحد درسی

3  
         انطباق عناوین هر جلسه با سرفصل درس

4  
         تناسب روش تدریس با اهداف درس

آموزشی با اهداف و وسایل کمک تناسب رسانه  5

 درس
        

6  
         شده به هر سرفصلتعداد جلسات اختصاص داده

7  
         تناسب روش ارزشیابی دانشجو با اهداف درس

8  
         شده با کوریکولوممیزان تطابق منابع معرفی

9  

اسالیدهاي 

 پاورپوینت

         داشتن مقدمه و معرفی

10  
         جلسه اهدافذکر 

11  
         درس ذکر منابع

12  
         کفایت تعداد اسالید متناسب با اهداف جلسه

13  
         تناسب حجم محتواي هر اسالید

14  
         ستفاده مناسب از تصاویر، جداول و نمودارهاا

15  
         سازيهایالیت کلمات کلیدي و برجسته

16  
         و اندازه متن اسالیدها فونت

17  
         گذاري و موضوع(داشتن فوتتر )مثل شماره

18  
         سیر منطقیو داشتن مرتبط بودن 

19  
         گیريبندي و نتیجهجمع

20  
         تناسب زمینه اسالید و نوع محتواي آموزشی
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21  

 

 

امتحان 

 ترمپایان

زمان آزمون و داشتن سربرگ )نام درس، مدت

)... 
        

22  
         مشخص بودن بارم سؤاالت

23  
         دهی )سؤاالت تشریحی(فضاي کافی براي پاسخ

24  
         کافی بودن تعداد سؤال

25  
         شریحی(ت -اي ترکیب سؤاالت )چندگزینه

26  
         واضح بودن متن سؤال

27  
         هاي درسپوشش تمامی سرفصل

28  
         ؤاالتتناسب زمان آزمون با تعداد س


