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Abstract: The purpose of this study is to design, validity and reliability of students'
hidden curriculum questionnaire. The research is of descriptive and instrumental type
and is in the category of survey research. The initial questionnaire was designed in 66
items with a combination of document study, research and semi-structured interviews
with experts of Urmia University of Medical Sciences. Formal validity, contentdependent validity was evaluated quantitatively and qualitatively, and construct validity
was investigated by exploratory and confirmatory factor analysis. After determining the
content validity quantitatively and qualitatively and the construct validity, the
questionnaire was reduced to 52 items. The threshold coefficient was calculated for all
items of the questionnaire and for all items more than 50% of the respondents answered
the appropriate option and the threshold coefficient of all items above/ 42. Was
obtained, and their validity was finally confirmed. The result is that the hidden
curriculum questionnaire has good validity and reliability.
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مح ی آ آموزش ی م رسییه یییا تمییات خصول ی اتا آن را

مقدمه
امروزه سازمانهای آموزشی یی ا از شی ا ش ه ی ه

آموزش م ده (شف ع .)1398

ش هان و وظایف و نقاهای متع دی را ایفیا می کننی و

ماه ت سازه یرنامه درس شنهان موضوع دیگری است کیه

این امر یک از ویژگ های جوامع م رن است .فعال تهای

در شژوهاهای مخت ف یه آن توجه ش ه اسیت .در اا ی

آموزش هر کشور را م توان سرمایهگذاری یک نسل یرای

شژوهاها این سازه یه عنوان یک سازه تکیعی ی در نایر

ایین سیرمایهگیذاری

گرفته ش ه است .ولی در سیالهیای اخ یر ییا توجیه ییه

توسعه انسان است دانشگاه یه عنوان متفکرترین نهاد در

ایهامات ش ی آم ه در توج یه نتیایج شیژوهاهیا نارییه-

نسل دیگر آن دانست .هی

الی

قبال تحقق آرمانهای توسعه م

مسؤول ییوده و ایایا

شردازان و محققان نگاه نن یع ی یه یرنامه درس شنهان را

م کن که یه شویاسازی ارکان خود در انطباق یا یرنامههای

دنبال کردهان (کافمن و همکاران .)1994

توسعه یپردازد (شه ی  .)1399همزمان یا نهادینه شی ن

ماه ت ننی یعی ی ییودن سیازه یرنامیه درسی شنهیان از

نقا و اهم ت تع م و تری ت در توسعه جوامع و یالن گ

شواه ی ناش م شود که در آن مشخصههای که زم نه-

نسل جوان و نوجوان تالشهای یسی اری ییرای قانونمنی

ساز ایااد یک جو خیا

یرنامیه درسی شنهیان اسیت در

کردن این فراین خط یر آایاز شی و تع ی م و تری یت ییه

مح آهیای مخت یف متفیاوت اسیت دانشیاویان از نایر

انشعایات متع دی تقس م گردی  .در این م ان یرنامه هیای

ادراک که از مح آ آموزش

شرایآ و میواد

درس یه عنوان ق ی نایات تع ی م و تری یت و اییزاری در

آموزش دارن ییا هیم متفیاوت هسیتن (گیالو و یوگیارت

جهت تحقق اه ا آموزش مورد توجه ی ا از ش ا قیرار

 .)۲۰1۵یه اعتقاد زاوترا هال و میورای ( )۲۰1۰یهتیرین

یرنامهریزی درس یه یکی از ویوزه

تعریف که یرای یرنامه درس شنهان وجود دارد این است

گرفت .و ی ین ترت

های تخصص و در ع ن وال یحث انگ ز تع ی م و تری یت
مب ل گردی  .یرنامه درسی

ییه منزلیه ظیر و ظرف تی

جو تحص

که؛ این مفهوت را االبیا ییرای تولی ف نایات ا یر رسیم
م رسه یه کار م یرن  .یرنامیه درسی شنهیان نیه درجیای

در نار گرفته ش ه است که کارکردهیای نن گانیه ش یی ا

نوشته ش ه و نه هی چ مع می آن را در

کیرده و در ل د یر آم ه تا همیه اتفییاقهییای آموزشیی

مح آ آموزش م رسه یاتمات خصول اتا آن را آموزش

آشیکار و شنهیان و شیکل عم ی شی ن انتاارات و مقال

م ده  .لرفنار از اینکه مع میان م رسیه تیا نیه انی ازه

آموزشی را در خیود جیای دهی  .در نهایت یرنامه درسی

متبحر و شایستهان یا یرنامه درس تا نیه وی ش شیرفت

شنهان یک از مباوث نسبتا نیو در و طیه یرنامیه درسی

کرده است دانا آموزان اتفاقیا در معیرچ ن یزی قیرار

م یاش  .توجه یه این یرنامه م توانی فالی ه یی ن یرنامیه

م گ رن که ه هگاه سخن از آن در م یان نبیوده اسیت.

درس یرنامهریزی ش ه و نتایج والل از آن را یر ما آشکار

آنها یه مرور تحیت تی ر یرنامیه درسی شنهیان م رسیه

کن (هاشم  .)1396یرنامه درس انواع دارد کیه یایی

رویکرد خال نسبت یه زن گ و نگرش خال نسبت ییه

هر ک ات در جایگاه خود مورد مطالعه قیرار یگ یرد .یرنامیه

تحصیی ل و یییادگ ری ش یی ا م کننیی (زاوتییرا هییال و

درس شنهان یک نوع یرنامه درس است کیه شزوهشیگران

مورای .)۲۰1۰

را یییه مشییاه ه تع ی م و تری ییت ت ی رید و آمییوزش در

زدیک یه  ۵۰سال از اناات تحق قات در مورد یرنامه درس

م رسه یه منزله متن که یای تفس ر یا معیان شنهیان آن

شنهان گذشته است ول هنیوز تعریفی کیه همیهشسین و

آشکار گردد فرا م خوان  .یرنامه درس شنهان نه درجیای

مورد قبول همه محققان این ووزه یاش ارائه نشی ه اسیت

نوشته ش ه و نه ه چ مع می آن را در

می دهی  .ی کیه

م دهی  .ی کیه

(ف پ درایر  )۲۰14و هر ک ات از لیاو نایران در ایین
ووزه تعریف خا

و مبتن یر ویوزه مطالعیات خیود از
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مرتضی و همکاران

یرنامه درس شنهان را ارائه کردهان (توما

 ۲۰۰۲کیارل

و ناس ن  ۲۰۰4آنگر .)۲۰۰۵

توجه ما را یوس های که م رسه از طرییق (یرنامیه درسی
شنهان) یادگ ری ارزشها نگرشها و عیادات را تحیت تی ر

یولزوگ ن ت د ()1976کارکرد ال

یرنامه درس شنهیان

قرار م ده معطیو م سیازد .می ار

انیواع ارزشیها و

را کنترل و ناارت اجتماع م داننی  .آنهیا معتق نی کیه

نگرشهای فرهنگ کودکان را که در سالهای اول ه زن گ

دانا آموزان در مواجهه یا یرنامه درس شنهیان موقع یت

کس کردهان تقویت م کن .

خود را تشخ ص داده یه نحوی یا آن سازگار م شیون  .ییه

ف پ جکسون در سال  196۰واژه یرنامه درس را رسیما

عبارت دیگر م رسه از طریق یرنامه درس شنهان ییه ییاز

وارد ادی یییات یرنامیییهرییییزی درسییی کیییرد .راییییی

ییرای

آسبورکد( )۲۰۰۰یرنامه درس شنهیان را ننی ن تعرییف

آفرین داناآموزان شرداخته آنها را یه طور ضمن

شذیرش موقع ت اجتماع آین هشان آماده می سیازد .ییه

کرده اسیت یرنامیه درسی شنهیان متشیکل از ش یات هیای

نار یولزروگ ن ت د یرنامیه درسی شنهیان دسیتور کیار

ضمن جو اجتماع مراکز آموزش است که نوشته نشی ه

س اس  -اقتصادی دارد .مسئول ت آن ج اسازی طبقیات

است ول توسآ همه اوسیا

است .نخبگان را آزادی و فرلت ش شرفت ارزان می دارد

شنهان ی نه دانش است کیه دانشیاویان راییه سیهولت از

و ا رنخبگان را م آموزد که در آین ه قسمت و سرنوشت

طریق یودن هر روزه در مح آ دانشیگاه هطیم می کنی

خود را ییه عنیوان کیارگران منطیبآ و فرمیانبردار شیذیرا

(مهر محم ی . )139۲

یاشیین  .وتیی

می شیود .یرنامیه درسی

اا یی دانییاآمییوزان م آموزنیی کییه

یرنامییه درس ی در آمییوزش عییال ایییران یییهدل ل ماه ییت

یپذیرن ناات س اس  -اقتصادی آنها لیرفنار از اینکیه

منعطف آن و آزادی دانشاویان در یرخ انتخا ها نسبت

خود در آن نه موقع ت دارن یهترین است.

یه مقاطع ش شی ن شیرایآ متفیاوت دارد .همهنی ن نهیاد

ایوان ای چ ( )1971ضمن کن وکاو در خص تهای م رسیه

آموزش عال در ایران ناام متمرکز است و سیع ییر آن

قرار م ده  .ییه نایر او

است تا یا استفاده از سازوکارهای مخت یف (نا یر انقیال

یرنامه درس شنهان را مورد ت ک

در م رسه یس اری ن زها آموخته م شون که یا محتوای

متعهی

رسیم درو

فرهنگ

جذ متمرکز اعطاء ه ئت ع م ) نس

هی چ ریطی ن ارنی  .م رسیه یییا خصی ت

یه آرمانهای انقال اسالم تری ت شود .این عوامل یاعیث

ت دیب و نام ده ساختار و مقرراتا شذیرش ی تم یز

ش ه است تا یرنامه درس شنهان در آمیوزش عیال اییران

و نشم یسته نام اجتماع موجود را ت ق ن م کن  .ایین

ماه ت منحصر یه فرد داشته یاش و تب ی ن آن از طرییق

آگاهانییه تع ی م داده نم شییود رویییهها و سییازمان

ناریههای ا ریوم نن ان منطق نباش (لفای موو و

م رسه متطمن آن است .یرنامه درس شنهان ییه کودکیان

یاوفا  .)139۲یرای شناسای عوامل مؤ ر در این زم نه ن از

در

این اسیت کیه موقع یت

یییه شرسشیینامهای اسییت کییه از روای ی و شایییای مناس ی

م آموزد که نقا آنها در زن گ

خود را تشخ ص دهن و یا آن یسازن  .گ نز ( )1991ن یز

یرخوردار یاش مطالعات مخت ف یه روش ک ف یه یررس

معتقی اسیت کییه شیارهای از مطییمونهای مطیرد شی ه در

این موضوع شرداختهان اما شژوهش که در لی د طراوی

رویکردهای ناری را م توان از طریق مفهوت ییاز آفرینی

شرسشنامه مورد اطم نان در این زم نه یاش وجود نی ارد

یه یک یگر مریوط ساخت .ییاز آفرینی فرهنگی

ینایراین شژوهشگران تالش دارن در این شژوها یا مطالعه

فرهنگ

اشییاره م کنیی یییه طرقیی کییه میی ار

سییایر نهاده ای اجتم ا
اقتصادای را از نس

یه نس

همییراه یییا

اسناد و می ار ،شیژوها هیای ک فی و مصیاوبه ن میه

نییایرایریهییای اجتمییاع و

ساختار یافتیه شرسشینامه عوامیل یرنامیه درسی شنهیان

ت اوت م یخشن  .این مفهوت

دانشاویان ین ان را طراو کرده و نگونگ سناا ایین
عوامل را تب ن نماین لذا ه

شیژوها واضیرطراو و
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اعتباریای شرسشنامه محقق ساخته عوامل یرنامیه درسی
شنهان دانشاویان م یاش  .از این رو مسئ ه ال

معنای یکسان داشتن یه لورت یک مقوله یا رفتار ی یان

شژوها

ش  .در ماموع و ود  34۰گزاره مطرد گردی  .در مرول

این است که آیا شرسشنامه یرنامه درس شنهان دانشاویان

یع ی مقولههای موجود ییه لیورت نمونیههیای عم ی از
یرنامه درسی شنهیان مطیرد گردیی  .ییر اسیا

روای و شایای الزت را دارد؟

مستخرج از مصاوبه ها سازه های ال
اه ا یرنامههای درسی

مواد و روش ها

محتیوای درو

مفیاه م

شرسشنامه شیامل
روش تی رید

معماری ساختمان دانشک هها ساختار

شژوها واضر از نوع تول ف و سیاخت اییزار اسیت و در

استادان ارزش ای

زمره شژوها های ش مایش قیرار می گ یرد .در شیژوها

اداری و اجتمییاع دانشییگاه ارتبییاط متقایییل اسییات

یییا

مرور دق ق و

دانشاویان روایآ فردی دانشاویان یا یک یگر و کارکنان و

جامع ادی ات شژوها مقوالت فراوان تشخ ص داده شی .

اسییات

فطییای اجتمییاع و عییاطف دانشییک ه قییوان ن و

یرای این مناور از عوامل و شاخصهای م ل یرنامه درس

مقررات دانشگاه تفکر انتقیادی دانشیاویان طبقیه ینی ی

شنهان تولمن ( )1983استفاده ش  .سیپد هیر مقولیه ییه

گردیی  .خوشیبختانه اییین مشییورت ع می یاعییث یهبییود

واضر یرای طراو شرسشنامه ایت ا یر اسا

یک یا نن رفتار عم

تب یل ش  .نهایتا این رفتارهیا ییه

لورت سؤاالت در قال

شرسشنامه یرنامیه درسی شنهیان

ک ف ت و شفاف ت سؤاالت و ت ی

الگوی مذکور گردی .

نسخه ایت ای شرسشنامه دارای  66ماده و یر اسا

طف

طراویی شیی  .یییرای ارزیییای الگییوی سییاخته شیی ه از

ل کرت یود و آزمودن ها یای یک از نهار گزینه موجود را

متخصصان روانشناس و ع وت تری ت که یا مفهیوت یرنامیه

انتخا م کردن (که یر اسا

تح لها نهایتیا  ۵۲سیؤال

درس شنهان آشنای دق ق و عم یق داشیتن درخواسیت

یاق مان ) .یه گزینه کامالً موافقم نمره 4؛ میوافقم نمیره3؛

ش که سؤاالت شرسشنامه را مورد م اقه ع می و ارزییای

مخالفم نمره ۲؛ کامالً مخیالفم نمیره  1داده می شیود .در

ال

مرو ه سیوت فیرت اول یه شرسشینامه در یی ن  3۰۰نفیر از

قرار دهن و ش شنهادهای خود را انتقال دهن  .ه

این یخا که یه لورت تح ل ک ف و محتیوای لیورت

دانشاویان دانشگاه ع وت شزشیک اروم یه کیه ییه لیورت

گرفت یررسی جامع یت الگیوی یرنامیه درسی شنهیان و

روش نمونهگ ری تصادف انتخا ش ه یودن اجرا گردیی

ارزیای مقوالت و رفتارهای آن یود.

و از آنان خواسته ش تا نارات خود را در خصو

در شژوها واضر عوامیل میؤ ر ییر یرنامیه درسی شنهیان

یودن عبارات ی ان نماین  .شد از جمعآوری شاسخنامهها و

مبان ناری مطالعیات کتایخانیه ای

تح ییل آنهییا در فییرت اول ییه عبییارات الییالوات لییورت

مطالعه اسناد و م ار ،مطالعه شیژوها هیا تحق قیات و

گرفت یه طوریکه ساختار نگارش و جم هین ی یرخ از

مصاوبه ن مه سیاختار یافتیه ییا اعطیای ه ئیت ع می و

آنها تغ ر ش ی ا کیرد .در مرو یه نهیارت ییا اسیتفاده از

خبرگییان دانشییگاه ع ییوت شزشییک اروم ییه گویییه هییای

اطالعات یه دست آم ه از تح ل فرت اول ه شرسشنامه فرت

شرسشنامه اول ه طراو ش  .در این مرو یه ییا توجیه ییه

م ان شرسشنامه طراوی شی و ییا توزییع آنهیا در یی ن

دانشاویان یر اسا

ه

شرکت کنن گان یر اسیا

نمونیه گ یری ه فمنی

نمونه نهای

مفهیوت

مرو ه اعتباریای شرسشنامه آااز گردی .

۲۰نفر از ی ن اعطای ه ئت ع م و خبرگان دانشگاه ع وت

در مرو ییه یع ی یییرای کس ی اطم نییان ی شییتر از روای ی

شزشک اروم ه انتخا ش ن  .فراین مصاوبه تا آناا ادامه

شرسشنامه از سه ش وه شامل روای لوری روای محتوا و

یافت که در جرییان کسی اطالعیات هی چ داده ج یی ی

روای سازه  tاستفاده گردی  .در اول ن ق ت یررسی روایی

یافت نش و یه عبارت داده ها یه اشباع رس ن  .در مرو ه

لوری یود زیرا در لورت ن از یه تغ ر جمیالت و عبیارات

یع مقوالت و رفتارهای کیه دارای هیمشوشیان یودنی و

ممکیین یییود کییل اعتبییار شرسشیینامه دسییتخوش تغ ییر
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شود.یرای تع ن روای لیوری از دو روش کمی و ک فی

ی شتر از ارزش یحران ش شینهاد شی ه م یاشین  .سیپد

استفاده ش در تع ن ک ف روایی ییا  ۲۰نفیر متخصیص

یررس  CVIیر اسیا

موضوع مصاوبه ش و موارد سیط دشیواری (دشیواری

یاسییل  Waltz &Bausellاجییرا شیی ییی ین مناییور

در ،عبارات و ک مات) م زان تناسی (تناسی و ارتبیاط

شژوهشیییگران شرسشییینامه طراوییی شییی ه را در اخت یییار

مط و عبارات یا ایعاد شرسشنامه) و ایهات (اوتمال وجیود

متخصصان قرار دادن .

شیاخص روایی محتیوای والتیز و

یرداشت هیای اشیتباه از عبیارات و ییا وجیود نارسیای در

اعتبار عام

شیک

معان ک مات) مورد یررس قرار گرفت.شد از الالد موارد

تح ل عیام

انایات می شیود و از طرییق آن شناسیای

یر اسا

نار خبرگان در گات یع ی جهت کیاها عبیارت

ها وذ عبارت های نامناس

و تع ن اهم ت هر ییک از

از اعتبیار سیازه اسیت کیه از طرییق

عوامل یا سازههای ال

یک اییزار امکیانشیذیر می گیردد

(آلن و یین .)13741فیرچ اساسی در ییه کیارگ ری ایین

عبارات اق ات ش و عبارت یرای تح ل های یع ی مناس

روش وجود الگوی زیرینای ییا می ل خیا

تشخ ص داده ش  .همهن ن شژوهشگران تالش کردن تا از

ارتباط ی ن متغ رها است کیه ایین ارتبیاط در قالی ییک

نگارش و جم ه ین ی منطقی ییرای نوشیتن

عامل در این م ل فرض ظاهر م شود و همبسیتگ هیای

ش وه لح

در تع ی ن

عبارات شرسشنامه استفاده نماین  .عبیارات توسیآ اسیات

م ان متغ رها یه سازهای که منعکد کنن ه آنهیا اسیت

متخصص نن یار یازخوان و نایرات ایشیان اعمیال شی .

نسبت داده م شود .ینایراین یرای قبول اعتبار یک می ل و

یرای تع ن روای محتوا از دو روش ک ف و کم استفاده

در نت اه اعتبیار متغ رهیای آن سیازه الزت اسیت نشیان

ش .از آناا که تع ن روای محتوا در این مطالعیه مبتنی

ده م که ی ن این متغ رها (مثالً سؤالها یا عوامیل فرعی )

نایرات

همییاهنگ و همسییوئ وجییود دارد .از م ییان روشهییای

یر قطاوت افراد متخصیص یود قطیاوت ییر اسیا

متخصصان دارای دانا و تاریه در و طه ی سیرزن گ و

ییک ماموعیه از

استر

تحصی

دانشیاویان ن یز

و عم کیرد تحصی

مخت ف که یرای مطالعه ساختار داخ
متغ رها وجیود دارد تح یل عیام

ت ی ی ی مف ی ترین

لورت گرفت.در یررس ک ف محتیوا شژوهشیگران از ۲۰

روش است که یه یرآورد شارامتر و آزمون فرض هها یا توجه

نفر از متخصصان و خبرگان در خواست کردن تیا شید از

یه تع اد عاملهای زیرینائ روایآ م ان ماموعه متغ رهیا

مع ارهییای دسییتور

م شردازد(هومن  .)138۰یرای تع ن یرازن گ می ل ییه

زیان اسییتفاده از واژه هییای مناس ضییرورت اهم ت قرار

ت ی ی ی میاترید همبسیتگ میواد

یررسی ک فی شرسشیینامه یییر اسییا
گ ری عبارات در جای مناس

روش تح ل عیام

یازخورد ارائه دهنی  .ییرای

شرسشنامه (می ل  4عام ) مورد محاسیبه قیرار گرفیت و

یررس روای محتوا یه شکل کمی از دو شیاخص نسیبت

در تح ل دادهها یرای هر یک از  4عامیل  3متغ یر آزاد و

روای محتوا ( )Content Validity Ratioو شیاخص

یق ه متغ رها تثب ت تعرییف شی  .نیون ییر اسیا

می ل

روای محتوا ()Content Validity Indexاستفاده ش .

طراو ش ه هر عامل دارای سه شاخص م یاش  .در گات

ایت ا یرای تع ن شاخص نسبت روای محتیوا از ۲۰نفیر از

یع ی یرای یرآورد شارامتر شاخصها و عوامل م ل از روش

متخصصان خواسته ش تیا هیر آییتم را ییر اسیا
3قسمت (ضروری است" "مف

ط یف

است ول ضرورت ن ارد"

و "ضرورت ن ارد) یررس نماین  .یر اسا

جی ول الوشیه

 Lawsheیرای تع ن و اقل ارزش شاخص نسبت روای

ی ش نه درست نمیای یهیره ییرده شی  .وزنهیای عیام
یییرآورد شیی ه وییاک از آن یییود کییه همییه شییاخصهییا
همبستگ قایل مالواهای یا عامل خود دارن و م تواننی
عاملهای خود را یه خوی ان ازه یگ رنی  .الزت ییه توضی

محتوا یا توجه یه  3۰نفر متخصص و قاییل قبیول ۰/33
م یاش  .یا توجه یا یافته هیا همیه گوییهها دارای ارزشی

Allen & yen1
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ی شتر مواد شرسشنامه از  ۰/34ییاالتر

ن کوی یرازش ییه دسیت می دهی  .ایین آمیارههیا همیه

است که وزن عام

یود و هم ن نکته نشان م دهی کیه همیه شیاخصهیا در

شارامترها را هم زمان یا هم م آزمای و یرای تع ن اینکیه

ان ازهگ ری عاملهایشان موفق عمل کردهان  .شایان توجه

ک ات م ل از شی ا تع ی ن شی ه رواییآ یی ن متغ رهیای

کیه

مشاه ه ش ه و مکنون (عامل) را یهتر از همه تب ن می -

است که تح ل عام

ت ی ی یرای تع ن این مط

م لها تا نه و ییا دادههیا ییرازش دارد ییا تیا نیه وی

کن ارزش ای می شیود (هیومن  .)1387جی ول شیماره

کوواریاند ی ن متغ رها را تب ن م کنی ننی ین آمیاره

یک آمارههای ن کوی یرازش شرسشنامه را نشان م ده .

جدول .1آمارههای نیکویی برازش مدل و پرسشنامه برنامه درسی پنهان دانشجویان

Table 1. Good statistics of model fit and hidden curriculum of students
شاخص

Index

مقادیر

شاخص برازش خی دو

Minimum Fit Function Chi – Square.

8546

شاخص ریشه میانگین مجذور ماندهها

Root Mean Square Residual.

0/08

شاخص ریشه میانگین مجذور ماندههای استاندارد شده

Standardized RMR

0/08

شاخص نیکویی برازش

Goodness of Fit Index.

0/89

شاخص نیکویی برازش اصالح شده

Adjusted Goodness of Fit Index

0/87

شاخص نرم شده برازش

Normed Fit Index

0/91

شاخص نرم نشده برازش

Non – Normed Fit Index

0/93

شاخص برازش فزآینده

Incremental Fit Index

0/94

شاخص برازش تطبیقی

Comparative Fit Index

0/94

شاخص نرم شده برازندگی مختصر

Parsimony Normed Fit Index

0/91

ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب

Root Mean Square Error of Approximation

0/052

در ادامه یه تشری این شاخصها و تفس ر نتایج یه دسیت

 3۰۰یاش مق ار ماذور خی ییک انی ازه معقیول ییرای

آم ه در این شژوها شرداخته م شود:

یرازن گ است و یرای م لهای ییا وایم نمونیه یزرگتیر

 )1شاخص یرازش خ دو :مق ار خ دو شاخصی ییرای

ماذور خ تقریباً هم شه از لحاظ آماری معنادار اسیت و

فرچ لفر قایل قبول یودن م ل در جامعه اسیت .خی دو

این مساله یا توجه یه این مط

کیه ییرای انایات تح یل

معن دار واک از این است که م ل یرای دادههای جامعیه

ت ی ی نمونهای یا وام زیاد تول ه م شود تنیاق

قایل قبول ن ست ینایراین مقادیر یزرگ خی دو ویاک از

(هومن  138۰و  .)1387از این رو ش شنهاد م شود که از

یرازش ی و مقادیر کونک خ دو نشان از یرازش مط یو

شاخص یرازش خ دو یه عنوان یک راهنما استفاده نمود و

م ل دارد .شاخص یرازش خ دو تحت تا ر وایم نمونیه

در تمات موارد اختالفات واقع ی ن همبستگ های ضمن

قرار دارد یه طوری که اگر وام نمونیههیا یزرگتیر یاشی

و مشاه ه ش ه را مورد یررس قیرار داد (کالیین .)138۰

خ دو یه آسان یه سط معناداری می رسی و در نت ایه

در شژوها واضر شاخص ییرازش خی دو محاسیبه شی ه

م ل رد م شود و اگر وام نمونهها کم یاش این امکیان

توسآ ل زرل یرایر یا  8۵46م یاش .

وجود دارد که می لهیای کیه در واقیع کیامالً ییا دادههیا

 )۲شاخص ریشه م انگ ن ماذور مان ههیا :ایین شیاخص

مغایرن شذیرفته شون  .لذا وقت وام نمونه یرایر یا  6۵تیا

ریشه دوت م انگ ن ماذورات تفاوتهای همبسیتگ هیای
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ضمن و مشاه ه ش ه است .یرای این نقطیه شیاخص کیه

عال است .ع

ی ن لفر و یک در نوسان است ه چ یرش وجود نی ارد و

شارامترهییای میی ل قییرار میی گ ییرد و ینییایراین هییر نییه

لذا تا و ممکین یایی ایین رقیم کونیک یاشی (کالیین

شارامترهای زیادتری یه م ل افزوده شود شیاخص میذکور

 .)1994در شژوها واضر شاخص شاخص ریشه م یانگ ن

یزرگتر خواه یود که در شژوها واضر مق ار آن یراییر ییا

ماذور مان هها یرایر یا  ۰/۰8است.

 ۰/91است.

 )3شاخص ریشه م یانگ ن مایذور مانی ههیای اسیتان ارد

 )7شاخص نرت نش ه یرازش :در وق قت شاخص نرت نش ه

ش ه  :شاخص ریشه م انگ ن ماذور مان هها وقت معنیای

یرازن گ است و همانن شاخص نرت ش ه یرازن گ تفس ر

ی شتری دارد که انی ازههیا اسیتان ارد شیود زییرا در ایین

م شود و اگر مق ار آن یی ن  ۰/9۰تیا  ۰/9۵یاشی قاییل

مشتر ،یوده و یاق مانی ههیای

قبول خواه یود .در شژوها واضر مق ار آن یرایر یا ۰/94

لورت دارای یک مق ا

ایین شیاخص آن اسیت کیه تحیت تیا ر

آنها ن ز تقریبیاً هیم معنیا خواهنی ییود .شیاخص ریشیه

است.

م انگ ن ماذور مان ههای استان ارد ش ه یرایر ییا متوسیآ

 )8شاخص یرازن گ فزاین ه :شباهت یه شاخص نرت شی ه

تفاوت ی ن واریاند و کووراریاندهای شی ای نی شی ه و

یرازن گ دارد .در شژوها واضر مق ار آن یراییر ییا ۰/94

مشاه ه ش ه در م ل یر شایه یاق مان ههای استان ارد شی ه

است.

است و مق ار آن وقت یرایر یا لفر است که م ل یه گونیه

 )9شاخص یرازش تطب ق  :این شاخص در واقع یرازن گ

کامل یرازش یافته ش  .یه دل ل آنکه در عمل دست ای ییه

م ل موجود را یا می ل لیفر کیه در آن فیرچ می شیود

ع د لفر تقریباً یه ن رت امکانشذیر است لذا این شاخص

متغ رهای مکنون موجود در م ل یا یک یگر ناهمبستهانی

تا و ممکن یای یه ع د لفر نزدییک یاشی  .در شیژوها

مورد مقایسه قرار م دهی  .در شیژوها واضیر مقی ار آن

واضر این شاخص یرایر یا  ۰/۰8است.

یرایر یا  ۰/94است.

 )4شاخص ن کوی یرازش :ایین شیاخص یراییر ییا نسیبت

 )1۰شاخص نرت شی ه ییرازش مختصیر :ایین مقی ار ن یز

ماموع ماذورات تفاوتها یه واریاندهای مشیاه ه شی ه

همانن شیاخص یرازنی گ تطب قی و شیاخص یرازنی گ

است .این شاخص را م توان یه عنوان مشخصیهای مشیایه

فزاین ه یای نزدیک یه یک یاش تا م ل مورد نار شذیرفته

ماذور ضری

همبستگ در رگرس ون ننی متغ یری در

شود .در شژوها واضر مق ار آن یرایر یا ۰/91است.

نار گرفت (هومن  .)138۰یرای این شاخص که مق ار آن

 )11ریشه خطای م انگ ن ماذورات تقری  :ییرای می ل-

ی ن لفر و یک درنوسان است ه چ آزمون آمیاری وجیود

های که یرازنی گ خیوی داشیته یاشین کمتیر از ۰/۰۵

ن ارد و هر نق ر یه ع د یک نزدیکتر یاش یرازن گ یهتر

است و مقادیر یاالتر از آن تا  ۰/۰8نشان دهن ه خطاهیای

است و م ل یا دادهها یرازش یهتری دارد (کالین .)138۰

معقول یرای تقری در جامعه متغ رها اسیت .می لهیای

در شژوها واضر مق ار محاسبه ش ه یرایر یا  ۰/89است.

که مق ار ریشه یرآورد واریاند خطای تقری آنهیا  ۰/1ییا

 )۵شاخص ن کوی یرازش الالد ش ه :مق ار این شیاخص

ی شتر یاش یرازش ضع ف دارنی  .ییه عنیوان ییک نقطیه

ن ز همانن شاخص خوی یرازن گ ی ن لفر و یک است و

یرش مق ار کونکتر یا مساوی  ۰/۰6یرای یرازن گ می ل

هر نق ر مق ار آن یزرگتر یاش گویای یهتر یودن ییرازش

مورد قبول واقیع م شود .این شاخص کمتیر تحیت تیا ر

م ل م یاش (هومن  )1387که در شژوها واضر مقی ار

وام نمونه قرار دارد و از این نار ی شتر مورد توجه است

آن یرایر یا  ۰/87است.

که در شژوها واضر مق ار آن یرایر یا  ۰/۰۵۲است.

 )6شاخص نرت ش ه یرازش :ننانهیه مقی ار ایین شیاخص
ی ن  ۰/9۰تا  ۰/9۵یاش قایل قبول و مقادیر یاالتر از ۰/9۵
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گزینه"ضروری است" "مف

یافته ها
روای (روای محتیوای ) :مفهیوت اعتبارییه ایین سیؤال

است ول ضرورت نی ارد" و

"ضرورت ن ارد" یه خبرگان ارائه م شود .در مرو یه یعی
الوشه هر ک ات ازسؤاالت یا استفاده از فرمیول زییر

شاسخ م ده که ایزار ان ازهگ ری تانه و خص صه مورد

ضری

نار را م سنا  .ی ون آگاه از اعتبار اییزار انی ازهگ یری

محاسبه خواه گردی :

نم توان یه دقت دادههای والل از آن اطم نیان داشیت.

CVR

ایزار انی ازهگ یری ممکین اسیت ییرای انی ازهگ یری ییک
خص صه ویژه دارای اعتبار یاش دروال که یرای سناا

که در آن  CVRاعتبار محتوای هر گویه (سیؤال) N

خص صه دیگری یرروی جامعه دیگر از ه هگونیه اعتبیاری

تع اد کل خبرگان یا داوران کیه در ایین مطالعیه  ۲۰نفیر

از این نیوع ارزییای شاسیخ ییه ایین

م یاشن  .در فرمیول فیوق  NEتعی اد نایر مثبیت از ۲۰

یرخوردار نباش  .ه

سؤال است که آیا محتوای ایزار قای ت ان ازهگ یری هی

خبره نسبت یه گویه مورد نار یود .ضرای یه دست آمی ه

تعریف ش ه را دارد یا خ ر؟ (واج زاده و الغری.)139۰

یا ج ول اعتبار محتوای الوشه مورد مقایسه قرار م گ یرد

یه هم ن دل ل یرای ارزییای روایی محتیوای از قطیاوت

و اعتبار محتوای ایزار مورد سناا قرار م گ رد .در ایین

افراد خبره در زم نه تخصص مورد ناراستفاده می شیود.

راستا یرای  ۲۰نفرخبره ضری الوشه یراییر ییا  ۰/4۲می

از

یاش که مق ار قایل قبول م یاش  .و اقل مقی ار CVR

روای ایزار انی ازهگ یری در سیناا متغ رهیای تحق یق

تع اد متخصص ن نمرهگذار در جی ول

در تحق ق واضر یا رجوع یه نار متخصصیان و اسیات
اطم نان والل م شود .این شرسشنامه یا هی

مناسی

قایل قبول یر اسا
زیر آم ه است.

یودن هر ییک از سیؤاالت مرییوط ییه هیر متغ یر در سیه

جدول  .2حداقل مقدار  CVRقابل قبول بر اساس تعداد متخصصین نمرهگذار
Table1. Minimum acceptable CVR based on the number of grading professionals
حداقل مقدار  CVRقابل قبول بر اساس تعداد متخصصین نمره گذار

ضری

تعداد متخصصین

مقدار CVR

تعداد متخصصین

مقدار CVR

تعداد متخصصین

مقدار CVR

5
6
7
8
9
10

99/0
99/0
99/0
75/0
78/0
62/0

11
12
13
14
15
20

59/0
56/0
54/0
51/0
49/0
42/0

25
30
35
40

37/0
33/0
31/0
29/0

الوشه یرای تمام گویههیای شرسشینامه محاسیبه

گردی و یرای تمام گویهها ی ا از  %۵۰شاسخ دهنی گان
گزینه مناس است را شاسخ دادن و ضری الوشیه تمیام

گویه ها یاز گویههای شماره 36 3۲ ۲8 ۲6 ۲۰ 6 1
 6۰ ۵9 ۵۲ ۵۰ 18 47 38و  6۵از رواییی محتییوای
مط وی یرخوردار و مورد ت ی

هستن .

گویههای یاالی  ۰/4۲یه دست آم و در نهایت روای شان
تی

بحث

گردی .

همهن ن یر اسا

نتایج یه دسیت آمی ه از انایات آزمیون

مطالعه واضر یا ه

طراوی و اعتبیار ییای شرسشینامه

( CVRروای محتوای ) مشخص ش که از ی ن  66گوییه

یرنامه درس شنهیان دانشیاویان دانشیگاه ع یوت شزشیک

طراو ش ه یرای شرسشنامه یرنامیه درسی شنهیان همیه

اروم ییه اناییات ش ی  .تازیییه و تح ییلهییا نشییان داد کییه
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شرسشنامه طراو ش ه از روای مط وی یرخودار است .ییا

نتایج یه طور ک

توجه یه اهم ت شناسای مثبت سرزن گ و ج یوگ ری از

شنهان از روای لوری و محتوای مط وی یرخودار اسیت و

و

لذا در مطالعات ع م قایل استفاده م یاش  .ییا توجیه ییه

و اهم ت یرنامه درس شنهان در رس ن

لییورت

نقییا مخییر و منفی اسییتر
عم کرد تحص

در درگ ییری تحص ی

نشان داد که شرسشینامه یرنامیه درسی

این که شژوها واضر در دانشگاه ع وت شزشیک

یه این مهم و کمبود مطالعات در این رایطه محقق را یرآن

گرفتیه است این شژوها یهتر است در جامعههای آماری

داشت تا نسیبت ییه انایات ایین شیژوها و کشیف رواییآ

یزرگتییر و متفییاوت از جم ییه دانشییاویان و دانییاآمییوزان

در این رایطه اق ات نمایی .

دیگر ن ز اناات شود .یه دل ل اهم ت که

موجود و ارائه راهکارهای عم
یر این اسیا

شرسشینامه تح یل سیاختاری سیرزن گ و

مقاطع تحص

سیرزن گ تحصی

در زن گ روزان یه تحصی

افیراد

درگ ری تحص

ییا م یانا -

دارد ش شنهاد م شود در شژوهاهای آین ه ییه مطالعییه

گری یرنامه درس شنهان و عم کرد تحصی

دانشیاویان

ی شتر عوامل ش اآین ا رگذار یر آن و ن ز ش ام های ایین

دانشک ه شزشک دانشگاه ع یوت شزشیک اروم یه .ییر شاییه

سیازه در زنی گ دانیاآمیوزان و دیگر گروههای جامعیه

مفهوت تب ن ش ه در یخا ک ف شژوها ییا  66عبیارت

شرداخته شود .همهنی ن ش شینهاد می گیردد شیژوها در

در  11یع طراو گردی .در این شژوها روای لیوری و

زم نه یرنامیههیای درسی شنهیان در مقییاطع تحصیی

استر

یر اسا

تحص

روای محتوای (کم و ک ف ) تح یل عیام
تح ل عام

اکتشیاف و

ت ی ی این اییزار میورد ت ی ی قیرار گرفیت.

گونیاگون م ار

مخت ف و در همه ی شهرها اناات شود

یه ویژه امکان مقایسیه شیژوهاهیا در م ار

گوناگون از

شایای شرسشنامه ییا مع یار شاییای ترک بی یررسی شی .

جم ه دخترانیه و شسیرانه شییهری و روسییتای در همییه

م ییزان اییین مع ییار یای ی یییاالتر از ۰/7۰یاش ی .که در اییین

مقیاطع تحص

و ا ره فیراهم شیود تیا اهم یت و تی ر

شژوها یاالتر از  ۰/7۰ارزییای شی و ایین نشیان دهنی ه

یادگ رهای ناش از یرنامه درس شنهان یه طور کامل ییه

همسان درون یاالی عبیارات اییزار می یاشی  .در تح یل

وسی ه طروییان میی یران و مع مییان دانییاآمییوزان

عام

اکتشاف اشتراکات اسیتخراج شیاخص هیا ییرای

والیی ین و جامعییه شییناخته و در ،شود.

تمام گویه ها یاالتر از  ۰/۵۰یه دست آم (.یه جیز گوییه

شژوها واضر ن ز همهون سایر شژوهاها یا محی ودیت-

 14که از ماموع گویه ها وذ ش ن ) .یافتههای تحق یق

های روییه رو ییود از جم یه اینکیه در شیژوها واضیر از

ی انگر این است کیه هیر نیه محیی آ خییانواده شییرایآ

ایزارهای خودگزارشده استفاده ش ممکن اسیت افیراد

جوانیان ییه ایییراز

در ایراز مشکالت خود و شاسخ یه شرسشینامههیا لی اقت و

اوساسیات و عقایی توجیه ییه عقایی و شرکت دادن ییه

دقت کامل را یه خرج نی اده یاشین و ییا توجیه ییه تی ر

آنهییا در تصییم مگ ییریهییا داشییته یاشیی ییییه ارتقیییاء

در نتایج شژوها محی ودیتهیای در ایین

ایایاد ارتباطات یاز و گسترده ترا ی

خودکارآمی ی و سیرزن گ تحص
کرد و همهن ن اسات
مشارکت

در آنها کمک خواه

عوامل انسان
خصو

یه وجود آمی ه یاشی  .از دیگیر محی ودیت هیای

می تواننی ییا ایایاد جیو تعامیل

مطالعه واضر این است که این مطالعه یر روی دانشاویان

یر معنیاداری و یااهم یت

دانشگاه ع وت شزشیک اروم یه انایات گرفتیه و لیذا نتیایج

تکال ف جذا و تاک

یودن تکال ف و مسائل مریوط ییه مح آ تحص

یپردازن

ی ست آم ه یه سایر نمونهها قایل تعم م ن ست و یا یای یا

و از ایین طرییق ییر خودکارآمی ی و سیرزن گ تحصی

اوت اط لورت گ رد .همهنی ن یایی در نایر داشیت کیه

دانشاویان ی افزاین .

تحق ق واضر در ایران لورت گرفته و ننانهه کسیان در
کشورهای دیگر یخواهن از این شرسا نامه استفاده کننی

نتیجه گیری

وتما یای آن را شای و روای سینا کننی  .محی ودیت
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عم ه دیگر این یود که این شرسا نامه وایسته یه فرهنی
-کشور جمهوری اسالم ایران م یاش و سؤاالت شرسا
. ت وین و تنا م ش هان

نامه یر این اسا

مهتیرین کیاریرد یافتیه مطالعییه واضیر ییرای دانشییاویان
دانشگاه ع وت شزشک اروم ه است یه این لورت که آنهیا
نتیایج ایین تحق یق ییه عوامیل یرنامیه

م توانن یر اسا

درس شنهان یه طور دق یقتیری آشینا شیون و سیع در
 همهنی ن از دیگیر کاریردهیای. تقویت آنها داشته یاشن
این تحق ق م توان ییه ایین نکتیه اشیاره کیرد کیه ایین
شرسشنامه یرای اول ن یار است که در ایران طراوی شی ه
است و م توان یه عنیوان اییزار مف ی ی در اخت یار سیایر
.محققان قرار یگ رد
الزت یه ذکر اسیت ایین مقالیه یخشی از رسیاله دکتیری
مصو در دانشگاه ع یوت شزشیک اروم یه ییا کی مصیو
.  م یاش1۰7۲97۲۲
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شژوها واضرطراو و اعتبار و شایای شرسشنامه یرنامه درس شنهان دانشاویان می یاشی .

شژوها از نوع تول ف و ساخت ایزار است و در زمره شژوهاهای ش مایش قرار م گ رد .شرسشنامه اول ه یا
ترک ب ازمطالعه اسناد و م ار ،شژوهاها و مصا وبه ن مه ساختار یافته یا خبرگان دانشگاه ع یوت شزشیک
اروم ه در  66گویه طراو ش  .روای لوری روای وایسته یه محتوا یه روش کم و ک ف و روای سازه یا
تح ل عام اکتشاف و ت ی ی مورد یررس قرار گرفت .شد از تع ن روای محتوا یه لورت کم و ک فی
و روای سازه شرسشنامه یه  ۵۲گویه کاها یافت .ضری الوشه یرای تمام گویههیای شرسشینامه محاسیبه
گردی و یرای تمام گویهها ی ا از  %۵۰شاسخ دهن گان گزینه مناس است را شاسخ دادن و ضری الوشیه
تمام گویههای یاالی  ۰/4۲یه دست آم و در نهایت روای ت ی گردی  .نت ایه اینکیه شرسشینامه یرنامیه
درس شنهان روای و شایای مناسب یرخوردار است.
واژگان كلیدی :یرنامه درس شنهان دانشاویان ع وت شزشک

اعتبار یای

روای

شایای .
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