Research in Curriculum Planning

پژوهش در برنامهريزی درسي

Vol 17. No 38 (continus 65)
summer 2020, Pages 121-141

65  پااپی99  شمارا،  دورا دو،سال هفدهم
717-797  صفحات،7988 تابساان

The Validity and Reliability of
Teaching Evaluation Questionnaire
among High School Students

بررسی روایی و پایایی پرسشنامۀ ارزشیابی تدریس
در بین دانشآموزان دبیرستانی
 سوسن بهرامی،*رضا جعفری هرندی

Reza Jafari Harandi, Susan Bahrami
1

Associate Professor in Educational Sciences Department,
Literature & Human Sciences Faculty, University of Qom,
Qom, Iran.
2
Assistant Professor in Educational Sciences Department,
Literature & Human Sciences Faculty, University of Qom,
Qom, Iran.

،، دانشگاه قم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشیار گروه علوم تربیتی1
. ایران،،ق
،، دانشگاه ق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، استادیار گروه علوم تربیتی2
. ایران،،ق

Abstract
The purpose of this study was to evaluate the
validity and reliability of a teaching evaluation
questionnaire among high school students. The
research method is descriptive-analytical and its
approach is applied. The study population was all
first grade students in Isfahan in the academic year
of 2018- 2019. The sample consisted of 380 first
grade high school students (198 girls, 182 boys)
who were selected by multistage stratified random
sampling. The research tool was Camber & Long
(2008) Teaching Evaluation Questionnaire. Data
were analyzed using mean, standard deviation, face
validity, content validity, factor analysis,
correlation of items with total score, correlation of
components with each other and with total, internal
consistency with Cronbach's alpha coefficient, and
test-retest. Based on the results, the Teaching
Evaluation Questionnaire has 9 components and 49
items and has good validity, reliability and fitness
in psychometric evaluation. The confirmatory
factor structure confirmed the proposed nine-factor
model. In other words, face validity, content,
factor, item correlation and component correlation,
effective teaching questionnaire were confirmed.
The overall reliability and reliability of the nine
components of the questionnaire were also
confirmed. Therefore, the effective teaching
questionnaire, due to the robustness of the factor
structure and the appropriate psychometric
properties, is usable by other researchers and is
recommended for use in teaching evaluation.
Keywords: Validity, Reliability, Teaching
Evaluation Questionnaire, High School Students

چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی پرسشنامۀ ارزشیاابی
 روش. تدریس در بان دانشآموزان دبارسیاانی انجیا شیدا اسی
 جامعیۀ.  توصافی تحلالیی و رویکیرد آن کیاربردی اسی،پژوهش
 تما دانشآموزان ماوسطه اول شیرر اصیفران در،آماری پژوهش
993  نمونییۀ پییژوهش شییام. بودنیید7981-89 سییال تحلییالی
 پسییر کییه بیه روش791 ، دخاییر789 دانییشآمییوز ماوسییطه اول
 ابیاار.نمونهگاری تلادفی طبقیهای چندمرحلیهای اناخیا شیدند
. بیود1339 ( پرسشنامۀ ارزشاابی تدریس کمبیر و وونی،پژوهش
 رواییی، انحیراف معایار،برای تجاییهوتحلای داداهیا از مایاننان
 همبسانی گویهها با نمیرا، تحلا عاملی، روایی محاوایی،صوری
 همسیانی درونیی بیا،  همبسانی مؤوفهها با یکدینر و بیا کی، ک
،  بیر اسیان نایای.ضریب آوفای کرونباخ و بازآزمایی اسافادا شید
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 همبسانی گویههیا، عاملی، محاوایی، روایی صوری،بهعبارتدینر
. تأیاید شید، پرسشینامۀ تیدریس اریربخش،و همبسانی مؤوفههیا
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 بیه دوای،تأیاد قرار گرف ؛ بنابراین پرسشنامۀ تدریس اریربخش
 قابلای،اساحکا ساخاار عاملی و ویژگیهای روانسنجی مناسب
اسافادا توسط سایر پژوهشنران صیرفا بیرای بررسیی و ارزشیاابی
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مقدمه
آموزشوپرورش ،از نهادهای مهم ،در تحقم بششمی بم
آرمان ها و اهداف انسانی ،فرهنگمی ،علممی ،اجتمماعی و
اقتصادی هر جامعم محسمو ممیشمود .از همدفهمای
اساسی آموزش وپرورش ،ایجاد روح علممی در شماگردان
اسمم  .تممدریس ( )teachingبممرای تقویمم روح علمممی
دانش آموزان و درک حقای دنیای خارج و فهم ،مسما
اجتماعی و اقتصادی تأثیر فراوان دارد ( Shariatmadari,
 .)2000در این میان ،مسئولی معل ،ک وظیفۀ آمموزش
و انتقال دانش و علوم بم فراگیمران را دارد ،برجسمت تمر
اس .
تممدریس از مهمم،تممرین عواممم در فعالیمم هممای
آموزشوپرورش اس  .امروزه تدریس ب عنموان حرفم ای
جهانی؛ در لغ ب معنی آموختن ،یاددادن ،درس دادن،
آموزش دادن ،آموزاندن ،انتقال مهارت و  ...ب کمار بمرده
میشود .از تدریس تعماریف مشتلفمی ارا م شمده اسم .
برخی معتقدند ک حاص دیدگاه صاحب نظران مشتلمف
دربارۀ تعریف تدریس این بوده اس ک بر تعریف واحمد
کمتر تأکید شود و عمدتاً ب جمای بحم نظمری دربمارۀ
تدریس و موضوعات وابست ب آن ،از انواع تدریس خو
سشن ب میان آورده شود ( .)Moussipour, 2004از نظر
گمی ( ،)Gage, Nathaniel Lees, 1963هرگونم تمأثیر
میان فردی کم همدف آن تغییمر روشهمایی اسم کم
اششاص دیگر طب آن رفتار کنند یا رفتار خواهند کرد،
تدریس نمام دارد .او تمدریس را فراتمر از معنمای صمرف
انتقال اطالعات دانست و تغییر در روشهمای رفتماری را
ک بیشتر در مفهوم تربی منظور میشود ،لحما کمرده
اس  .هرس ( )Hirst, 1974تمدریس را فعالیم یم
ششص (معل )،ب منظور ایجاد یادگیری در ششص دیگمر
(فراگیممر) م میدانممد .آیزنممر ( )Eisner, 1979تممدریس را
هنری میداند کم در آن معلممان بم وسمیلۀ ارزشهما و
مجممموع متنمموعی از عقایممد و تصمممی،هممایی کم دارنممد،
نیازهای ششصی دانش آموزان را برطرف میکنند .همانتر
( )Hunterتممدریس را فراینممد تصمممی،گیممری و اجممرای

تصمممیمات قب م  ،هنگممام و پممس از آممموزش ب م منظممور
یادگیری تعریف میکند و وسیل ای برای هدف یادگیری
میداند .سیلور ،الکساندر و لو یس ( Saylor, Alexander
 .)& lewis, 2005شعاری نمااد ()shoarineghad, 1998
معتقد اس  ،تدریس ب معنای عمام متمرادف «تربیم »
اس  .زیرا هرگونم تربیتمی مسمتلزم یمادگیری از سموی
"ششص مورد تربی " اس  .ولی اگر در کاربرد متمداول
آن دق شود ،ب فعالی خاصی ک بم وسمیلۀ ششصمی
معین ب نام "معل "،انجام میگیرد ،اطمال ممی شمود و
منظور از آن ،تحری و راهنمایی و فراه ،آوردن امکان-
های الزم برای یادگیری اس  .براون و اتکینمز ( Brown
 )& Atkins, 2002تدریس را فراه ،ساختن فرص هایی
ب منظور یادگیری فراگیران تعریف کردهانمد کم از نظمر
آنممان ایممن یممادگیری از طریمم یمم فراینممد تعمماملی
( ،)Interactive processهممممدفدار ( )Intentionedو
فعالیم تعممدی ( )Intentional Activityقابم تحقم
اس م  .بنممابراین آنچ م از تعمماریف ارا م شممده اسممتنبا
می شود این اس ک  :تمدریس فعالیم هما یما مجموعم
اقداماتی اس ک از سوی معل ،طراحی میشوند و هدف
آنها سمهول بششمیدن یما کمم کمردن بم یمادگیری
فراگیران اس .
بر اساس دیمدگاه همای علممی جدیمد ،دیگمر کسمب
معلومات حافظ ای و یما برخمی مهمارتهمای سمححی و
ابتدایی ،یادگیری کام محسو نمی شود و هدف اصلی
آموزشوپرورش را ب خمود اختصماص نممیدهمد .دیگمر
سشنرانی توسط معلم ،بم عنموان یگانم عامم ممرثر در
آموزش ب حسا نمی آیمد ،بلکم آمموزش اثمربشش آن
الگویی اس ک با فعالی های مثبم یادگیرنمده هممراه
بوده و ب کسب فعالی ها و تجربیات سازنده توسمط وی
منجر شود ( .)Mirza Beigi, 2001ب زع ،بروس جویس
( )Brous Joyce, 2004اص در فرایند تمدریس ،ترتیمب
دادن ب محیطها برای تعام شماگردان و بررسمی نحموۀ
یادگیری اس  ،درواقم الگموی تمدریس ،توصمیف یم
محیط یادگیری اس کم در دامنۀ ایمن توصیف مموارد
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بسیاری همچون طرحریزی برنامم تحصمیلی ،دورههمای
آموزشی ،واحدهای آموزشی و دروس تا تمدوین محالمب
آموزشی (کتا  ،تمرینمات ،برنامم همای چندرسمان ای و
برنام های یادگیری ب کم رایان ) مورد استفاده اسم .
روی این اص مشمشص ممیشمود در فراینمد یمادگیری،
آموزش جایگاه مهمی می یابد و نباید روش های آموزشی
را جدای از یادگیری تصور کرد .ب همین دلی  ،آمموزش
در کالس های درس را ب فعالی های اطال میکنند ک
با هدف آسان ساختن یادگیری از سوی معل ،یا آموزگمار
طممرحریممزی مممیشممود و بممین آموزگممار و یم یمما چنممد
یادگیرنده ب صورت کنش متقاب ( )Interactionجریمان
مییابمد .در ایمن زمینم عمدهای پما را فراتمر گذاشمت و
تدریس را مترادف با آموزشوپرورش دانست انمد ( Fathi
 .)Azar, 2004تدریس ی فعالی اس  ،اما ن همر نموع
فعالیتی ،بلک فعالیتی اس ک آگاهان و بر اساس هدف
خاص و بر پای وض شناختی شاگردان انجام ممیپمذیرد
و موجمب تغییمر آنمان ممیشمود ( .)Shabani, 2010در
مجموع تدریس فعالی هایی اس ک معلمان بم منظمور
یادگیری فراگیران انجام میدهنمد .فراگیمران و خمانواده
آنها ،مدرس و نظام آموزشی و جامع نیز ب کمم آنهما
میآید.
امروزه اغلمب سمازمانهما درگیمر بحم اثربششمی و
کارآمدی هستند .آمموزشوپمرورش نیمز از ایمن مبحم
مستثنا نیس  .در این راستا تدریس معلممان بم صمورت
اثربشش محرح می شود .بر اساس نتای سومین محالعمۀ
بمممینالمللمممی ریاضمممیات ( Third International
)،)Mathematics and Science Study (TIMSS
تدریس کارآمد فعمالیتی پیچیمده اسم کم بم دانمش
تشصصمممی درزمینم مۀ موضممموع ،چگمممونگی یمممادگیری
دانش آموزان ،راههای شناخ آنان و همچنمین آشمنایی
با شیوه های تدریس موضوع درسی و مهمارت در کماربرد
این شیوه ها نیاز دارد .عالوه بمر ویاگمیهمای ششصمی و
عالق منمدی درونمی بم آمموزش و یماددهی بسمیاری از
ویاگیهای تدریس کارآمد را میتوان از طریم آمموزش
ب معلمان و فراه ،آوردن شمرایط مناسمب تمدریس بم

وجود آورد .ایجاد برنامم همای مناسمب آمموزش قبم از
خدم و ضمن خدم  ،ایجاد شرایط مناسب حممایتی-
تشصصی ،تشکی جلسات بح و گفتگو و سممینارهای
تشصصممی در زمینمم هممای مشتلممف فرآینممد یمماددهی-
یادگیری ،زمین ساز رشد دانش ،نگمرش و مهمارت معلم،
برای تدریس کارآمد خواهد بود ( National Center for
of

Studies

International

Thames
and
 .)Pearls,2008در مجمممموع ،در نظریم م همممای سمممنتی

بیشترین تأکید بر نقش معل ،اس  ،امما در نظریم همای
جدید ،تدریس ب عنوان ی فرایند چندجانبم و تعماملی
تعریف شده ک نقمش معلم ،فقمط تسمهی گمری اسم
( .)Abedi, Abedi, 2008تدریس اثمربشش ( Effective
 )Teachingب معنمای ایجماد شمرایط و امکانمات بمرای
یادگیری مرثر اس  .معلمان اثربشش کسانی هستند کم
دستیابی ب اهدافی خاص را در نظر میگیرند و از دانش
و مهارتهای مورد نیاز برای دستیابی ب این اهداف نیمز
برخوردار می باشند .این معلمان از ابمزار مهممی بم نمام
«تدریس اثربشش» ب منظور تحق هرچ بیشتر اهمداف
آموزش و توسع یادگیری در فراگیران ،بهره ممیگیرنمد
( .)Shabani, 2010تدریس اثربشش دارای شاخصهمای
اس ک در پاوهشهای مشتلفی معرفی شده اس .
محققان در پاوهشهای خود ب بررسمی تعمدادی از
شاخصهمای تمدریس اثمربشش پرداختم انمد .ازجملم ؛
منصموری ( )Mansouri,1992بم چهممار شمماخص؛ روش
تدریس ،دانشپاوهی ،روابط انسانی و ویاگیهای فمردی
معل ،اشاره نمموده اسم  .خیمر ( )Kheir,2002بم پمن
مورد توانایی برانگیشتن و ایجماد یم محمیط یمادگیری
مثبم  ،ایجمماد چمالشهممای مثبم  ،توجم بم نیازهممای
فراگیمران ،حساسممی بم روشهممای مشتلممف یممادگیری
فراگیران ،انصاف داشتن در ارزیابی اشماره نمموده اسم .
شمریفیان ( )Sharifian, 2008بم پمن مرلفم ؛ طراحمی
آموزش ،ارا درس ،ممدیری کمالس ،روابمط انسمانی و
ارزشیابی ب عنوان شاخصهای عمده تدریس اشاره کرده
اس  .بیرممیپمور و لیاقتمدار ( Berami Pour, Liaghat
 )Dar, 2010ب پن مرلفۀ کیفی تمدریس شامم ؛ جمو
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یادگیری با امنیم و برانگیزاننمده در کمالس ،ممدیری
کارآمد کالس ،وضوح تدریس ،متناسب سازی تمدریس و
راهبردهای یاددهی -یادگیری اشماره نممودهانمد .برخمی
پاوهشهای داخلی ب چهار مرلفۀ؛ دانمشپاوهمی ،روش
تدریس ،قدرت ارتبا و مشاوره و ششصی فردی اشاره
نممممودهانمممد (گشممممرد ،معتممممدی و واحدپرسممم
(،)Gashtmard, Motamedi, Vahedparast, 2012
محمدثی ،فییمی ،سمال،صمافی ( Mohaddessi, Feizi,
 ،)Salem Safi, 2011عسممگری و محجممو مممود ،
،)Magob
Moaadab, Asgari,
(2011
شمهرکی( ،)Shahraki, 2011قربمانی ،حمماجیآقممایی،
حیدریفمر ،انمداده و شممسآبمادی ( Ghorbani, Hagi
Aghaei, Hydari Far, Andadeh, Shams Abadi,
 ،)2009ظهور و اسالمینااد ( Zohor, Eslami Nezhad,
 ،)2003شایست فمرد ،هوشمیاری و خزنمی ( Shayesteh

 ،)Fard, Hoshyari, Khezny, 2004حمماجیآقاجممانی،
( .)2002 Haghi Aghakhani,همچنممین شممی زاده
( )Shykhzadeh, 2010عالوه بر چهار مرلفم ممذکور4 ،
مرلف ؛ جنبم همای ششصمیتی و ظماهری ،مهمارتهمای
علمی ،مهمارتهمای فنمی و محتموای درسمی را معرفمی
نممموده اسمم  .رمیممانی و درتمماجراوری ( Ramezani,
 )Dartag Ravi, 2010ب پن ویاگی؛ ویاگیهای فردی،
ارتبا بین فمردی ،مهمارتهمای تمدریس ،مهمارتهمای
ارزشیابی و قوانین آموزشمی اشماره نممودهانمد .برخمی از
پاوهشها نیز ویاگیهای حرف ای ،ویاگمیهمای فمردی،
تحری ب یادگیری و محالع مستق را معرفی نمودهاند
( Soltani Aranshahi, Ghaderi, 2001; Mozafari,
.)Mohammadi, Dadkhah 2010
اسمالمیان ( )Eslamian, 2015نشمانگرهای تمدریس
اثربشش را شش مورد؛ طراحی تدریس ،اجرای آمموزش،
مممدیری کممالس درس ،روابممط انسممانی ،ارزشممیابی و
ویاگیهای ششصیتی محلو معرفی نموده اس  .از نظر
اسممدی؛ غالمممی و بلنممدهمتان ( Asadi, Gholami,
 )Boland Hematian, 2015عوام و مرلف های بنیمادی
تدریس اثربشش ،شام مهمارتهمای آموزشمی ،ارزیمابی

نظام مند و ممنش فمردی ،خصوصمیات اخالقمی ،عوامم
ارتباطی میباشند .از نظر محمدی خانقماه و حسمینزاده
()Mohamadi Khaneghah, Hossen Zadeh, 2015
تدریس اثربشش دارای  4عامم ؛ مهمارتهمای حرفم ای
تدریس ،قمدرت ارتبما بما دانشمجو ،تسملط بمر ممواد و
محتمموای درسممی ،ارزشممیابی اسمم  .اسممدی و غالمممی
( )Asadi, Gholami, 2016مرلف های تدریس اثمربشش
را شام ؛ مرلف های ممنشمحمور؛ مرلفم همای ارتبماطی؛
مرلف همای روشمحمور و مرلفم همای زمینم ای معرفمی
نمودهانمد .عبمدالملکی ،ملکمی ،اسمدی ( Adolmaleki,
 )Maleki, Asadi, 2018ب شش مرلف تدریس اثربشش
شام ؛ ویاگیهای علمی ،مهارتهای تمدریس ،ممدیری
کالس ،ویاگیهای اخالقی ،انگیمزش و ارزشمیابی اشماره
نموده اند .برخی از پاوهشها با تمرکز بر آمموزش علموم
پزشکی نیز ک،وبیش همین مرلف ها را معرفی نمودهانمد
(ژو ،لیو ،زنگ و ژو ()Zhou, Liu, Zeng & Zhu, 2016؛
توفیقممان ،منممادی ،نصممرالهی و رخشممانی ( Tofighian,
)Monadi, Nasrolahi, Rakhshani, 2015؛ نصمیریانی،
ونکی و احمدی ( ،)Nasri, 2002حشمتینبموی و ونکمی
()Heshmati Nabavi, Vanaki, 2010؛ علوی و عابمدی
()Alavi, Abedi, 2008؛ یعقمممموبی و پورمقممممدم
(.)Yaghoubi, Pour Moghaddam, 2012
بلمموم ( )Bloom, 2003پممس از انجممام محالعممات و
تحقیقات گسترده ب این نتیج رسید ک بررسی میمزان
مشممارک دانممشآممموزان توسممط معلمم ،در کممالس،
روشنترین شاخص اثربششی آموزش اس  .همچنین آن
دست از معلمانی ک با روش فعمال تمدریس ممی کننمد،
کارایی بیشمتری نسمب بم معلممانی کم از ایمن روش
استفاده نمیکنند ،دارند؛ زیمرا در تمدریس فعمال ،معلم،
میکوشد تا دانشآموزان را بم تفکمر وادارد و آنهما را بما
موقعی های یادگیری درگیر نماید ،درحالیک در شمیوۀ
تدریس غیرفعال ،معل ،محالب را ب دانمشآمموزان فقمط
عرض میکند .هاتیوا ،براک و سایمهی ( Hativa, Barak
 ،)and Simhi, 2001ب نق از توماس ،تینمگ ،آبراهمام،
جالراجممان و بمم ( Thomas, Ting, Abraham,
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 )Jalarajan, Beh, 2014بمم  9ممممورد؛ بمم خممموبی
سازمان دهی و آماده شدن ،تدارک و ارا مۀ ممواد درسمی
واضح ،توانایی تقوی عالیم فراگیمران ،مشمارک دادن،
گزارش مثب با فراگیران ،انگیزش ،اشمتیا بم محالعم
محالب تدریس شده ،نشان دادن انتظارات باال ،نگهداری
محیط یادگیری مثب اشاره نموده اسم  .یانمگ و شماو
( )Young & Shaw, 1999بمم شممش مرلفمم ؛ ارزش
موضوع درسی ،ایجماد انگیمزش در فراگیمران ،یم جمو
یادگیری مناسب و راح  ،سازماندهی موضموع ،تعامم
مممرثر و عالق م ب م یممادگیری اشمماره نمممودهانممد .روبممین
(( )Rubinب نقم از صمالحی  )Salehi, 2002بم چهمار
عام ؛ احساس معلم ،در ممورد اهمداف ،ادراک معلم ،در
مورد فراگیر ،دانش معل ،درزمینۀ موضوع و ب کمارگیری
روشها توسط معل ،اشاره نموده اس  .جرنی ( Gurney,
 )2007ب پن مرلفۀ؛ دانش ،اشتیا و مسمئولی پمذیری
معل،؛ فعالی های کالسی مشو یادگیری؛ فعالیم همای
ارزیابی ترغیب کننده یادگیری از راه تجرب ؛ بازخوردهای
اثربشش فرایند یادگیری در کالس؛ تعام اثربشش بمین
معلمم ،و فراگیممران بممرای ایجمماد محممیط یممادگیری از راه
تجرب  ،اشماره نمموده اسم  .سمیدم ()Suydam, 2007؛
یونگ ( )Young, 2006ب نقم از هرنمدیزاده ،نعیممی،
پزشمکیراد و ناممدار ( Harandizadeh, Naeimi, Rad,
 )Namdar, 2010ب هف ویاگی؛ سازماندهمی محالمب
درسی ،مدیری کالسی ،استفاده از ایدههمای فراگیمران،
تکلیف گمرا بمودن ،تغییرپمذیری ،اسمتفاده از روشهمای
متنمموع تممدریس ،احتممرام ب م فراگیممر اشمماره نمممودهانممد.
فنسممترماخر و سممولتیز ( Fenstermacher & Soltis,
 )2009ب پن عنصر؛ روش ،آگاهی از فراگیمران ،دانمش
محتوا ،مقصد توصیفکنندۀ اهداف و ایدههمای تمدریس،
روابط بین معل ،و فراگیران اشاره نممودهانمد .سماکارن و
ابمونیر ( )Sakarneh & Abu Nair, 2014پمن عامم ؛
استفاده کارآمد از زمان ،روابط خو با فراگیران ،فمراه،
کمردن بازخوردهممای مثبم  ،نممر هممای بمماالی موفقیم
فراگیران ،تأمین حمای کلی از فراگیران ناتوان و سمال،
را معرفی نمودهاند.

یکی از مه ،ترین مرلف های تدریس اثربشش ،مرلفم
انگیزش فراگیران اسم  .در ایمن خصموص ،پماوهشهما
کاهش انگیزه نسمب بم درسهما (ممثالً ریاضمی) را در
دانشآموزان گزارش کردهانمد ( Gottfried & Fleming,
 .)2001کیلیر ( )Keller, 1999و دیو ( )Dev, 1998بیان
مممیکننممد کمم همبسممتگی مثبتممی میممان عملکممرد
دانشآموزان و انگیزه آنان نسب ب درسها وجمود دارد.
اهمی و لمزوم افمزایش و ارتقمان انگیمزش فراگیمران در
درسها ب حدی اس ک  ،پاوهشها نشان دادهاند بمین
انگیزه و پیشرف نمرات درسها (ممثالً ریاضمی) رابحم
همبسممتگی مثب م بس میار بمماالیی وجممود دارد (نصممری،
 .)1331میدلتون و اسپانیس ( Middleton & Spanias,
 )1999معتقدند کم درک دانمشآمموزان از موفقیم در
ریاضیات اثر مهمی در انگیزش دانش آموزان دارد .عوام
انگیزشی درونمی و برونمی فراوانمی هماننمد؛ ارزشهمای
فممردی ،تممرس از تنبیمم  ،محممیط ،دشممواری تکممالیف،
فعالی های متعل ،،نحوه آموزش و جنسمی وجمود دارد
ک نقمش برجسمت ای در انگیمزش دانمشآمموزان بمرای
یادگیری ایفا میکنند (Reeve, 1986؛ Driscoll, 1994؛
Wentzel, 1997؛ Stipek, 1998؛ & Middleton
Chappell,؛ Young-
Spanias,؛ 2003
1999
Loveridge, 2005؛.)Halat, 2006
با توج ب آنچ گذشم  ،تمدریس اثمربشش یکمی از
عوام مرثر در یادگیری دانمشآمموزان اسم  ،لمذا ابمزار
مناسبی ک بتواند جنب های مشتلف آن را بسنجد ممورد
نیاز اس  .بررسی محالعات و پاوهشهمای قبلمی ،نشمان
داد کمم صمماحبنظممران و پاوهشممگران بممرای تممدریس
اثربشش ه ،از شاخصهای مشتلفی و ه ،از پرسشنام -
های متفاوتی اسمتفاده نممودهانمد ،بم طموریکم تعمداد
مرلف ها و سراالت استشراج شمده بسمیار متنموع بمود .از
طرفی تالشهای زیادی بمرای سماخ  ،روایمیسمنجی و
اعتباریابی ابزاری برای ارزشیابی تدریس اثربشش انجمام
گرفت اسم  .یکمی از ابزارهمایی کم بمرای ایمن منظمور
ساخت شمده ،پرسشمنامۀ ارزشمیابی تمدریس ( Course
 )Evaluation Quessionnaireیمما ( )CEQاسمم کمم

 / 215پژوهش در برنامهریزی درسی ،دوره دوم ،شماره ( 83پیاپی  ،)56سال هفدهم ،تابستان 2811
نسمش نهمایی آن توسمط کمبمر و لونمگ ( & Kember

 )Leung, 2008منتشممر شممد .در تحقیقممات زیممادی
خصوصیات روان سنجی ایمن پرسشمنام ممورد حمایم
تجربی قمرار گرفتم اسم (Kember & Leung, 2008؛

Alderman, Towers & Bannah, 2012؛ Law, 2013؛
Huybers, 2014 & 2017؛ & Ho ،Kember, 2016
Leung؛ Cochran, Baker, Benson & Rhea, 2016؛
Ang, 2014, Breyer & Pitt؛ Oon, Spencer & Kam؛
.)McClain, 2017; Gulbis & Hays, 2017

در ایران ابزارهمای متفماوتی بمرای ارزیمابی تمدریس
اثربشش در دس اس ک یکی از ابزارهایی ک در بمین
پاوهشممگران مممورد اسممتفاده قممرار گرفتمم  ،پرسشممنامۀ
ارزشیابی تدریس یا (ارزشیابی دورهی تمدریس) کمبمر و
لونممگ ( )2003اس م  ،اممما ایممن پرسشممنام تاب م حممال
ب صورت تشصصی در بین نمون ایرانی اعتباریابی نشمده
اس ؛ بنابراین در محالع حاضمر همدف اساسمی بررسمی
میزان روایی و پایایی پرسشمنامۀ ارزشمیابی تمدریس بمر
روی دانممشآممموزان دبیرسممتانی اسمم  .بممدین منظممور
پرسشهای زیر مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند.
 .1آیا پرسشنامۀ ارزشمیابی تمدریس از روایمی کمافی
برخوردار اس ؟
 .2آیا پرسشنامۀ ارزشیابی تمدریس از پایمایی کمافی
برخوردار اس ؟
روش پژوهش
پاوهش حاضر از نوع مقحعی بوده ک با توج ب هدف و
ماهیمم آن ،از روش پمماوهش ،توصممیفی تحلیلممی و بمما
پایه تحصیلی
هفتم
هشتم
نهم
کل

رویکرد کماربردی اسمتفاده شمده اسم  .جامعمۀ آمماری
پاوهش ،دانمشآمموزان متوسمح اول اصمفهان در سمال
تحصیلی  1397-93بودند .سحح خوانایی و فه ،سراالت
پرسشنام برای دانش آموزان ابتمدایی سمنگین بم نظمر
میرسمید .دانمشآمموزان متوسمح دوم دغدغم کنکمور
داشت و ب تدریس از این زاوی نگاه ممیکننمد و ممکمن
اس اثر هال ای بر نتای بگذارند و بنابراین دانش آموزان
متوسح اول ک دغدغ کنکمور ندارنمد انتشما شمدند.
معیار ورود رضای دانمشآمموز بمرای محالعم و تکمیم
پرسممشنام م و معیممار خممروج عممدم تمای م ب م تکمی م
پرسشنام بود .حج ،نمون بر اساس جمدول کرجسمی و
مورگان ( 330 )Kerejcie & Morganنفر تعیین شد ک
بمما اسممتفاده از روش نمونمم گیممری تصممادفی طبقمم ای
چندمرحل ای انتشا شدند .ب منظور اطمینان از کفای
حج ،نمونم  ،آزممون کیسمر -ممایر -اولکمین ( Kaiser-
) )Meyer- Olkin (KMOنیز انجام شد .بدین منظور از
 6ناحی م آممموزشوپممرورش اصممفهان و از روی فهرس م
مدارس متوسمح اول موجمود در کارشناسمی آممار اداره
کمم آممموزشوپممرورش  12دبیرسممتان ( 6پسممران و 6
دختران ) ب شیوۀ تصادفی ممذکور انتشما شمد (از همر
ناحی  2مدرس ) .سپس با در نظمر گمرفتن کمالسهمای
موجود در پای های هفت ،تما نهم ،تعمداد  13کمالس بم
تصادف انتشا گردید .خصوصیات نمون ممورد بررسمی
در جدول  1آورده شده اس .

جدول  .2خصوصیات نمونه آماری پژوهش
فراوانی
جنس
86
دختر
85
پسر
031
کل
88
دختر
80
پسر
057
کل
83
دختر
81
پسر
053
کل
097
دختر
063
پسر
361
کل

درصد
25/3
77/7
011
25/1
76/1
011
20/5
76/5
011
20/6
76/5
011
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پرسشممنامۀ ارزشممیابی تممدریس ابممزار انممدازهگیممری
پاوهش بود .نسشۀ نهایی پرسشنامۀ ارزشمیابی تمدریس
توسممط کمبممر و لونممگ ( )2003منتشممر شممد .ایممن
پرسشنام  ،خودگزارشی بوده و ب سمهول قابم اجمرا و
توسط دانشآموز تکمی میشود .این پرسشنام شمام
 49گوی و  9مرلف اس ک با طیف پمن ( )5درجم ای
شام بسیار مشالف ،)1( ،مشالف ،)2( ،تاحدودی مموافق،
( ،)3ممموافق )4( ،و بسممیار ممموافق )5( ،نمممرهگممذاری
میشود .مرلف های پرسشنام شمام  -1 :فهم ،مفماهی،

اساسی و اصملی -2 ،ارتبما درس بما نیازهمای جامعم ،
 -3تیار افکار -4 ،یادگیری فعال -5 ،ارتبما معلم ،و
دانممشآممموز -6 ،انگی مزش -7 ،طراحممی و سممازماندهممی
درس -3 ،انعحاف پمذیری و  -9ارزشمیابی اسم  .روایمی
پرسشنامۀ ارزشیابی تدریس توسط سمازندگان بم روش
تحلی عاملی و روش کیفی طبیعم گمرا تأییمد شمده و
پایایی این پرسشنام توسط سازندگان ب شرح جدول 2
گزارش شده اس :

جدول  .1ضریب پایایی و مشخصات پرسشنامۀ ارزشیابی تدریس
ضریب آلفای کرونباخ

شماره گویههای پرسشنامه

تعداد گویهها

مؤلفههای اصلی
 .0فهم مفاهیم اساسی و اصلی

1/67

 0تا 2

2

 .5ارتباط درس با نیازهای جامعه

1/63

 8تا 01

2

 .3تضارب افکار

1/60

 00تا 08

8

 .7یادگیری فعال

1/79

 07تا 50

2

 .2ارتباط معلم و شاگرد

1/66

 55تا 58

2

 .8انگیزش

1/68

 57تا 35

8

 .7طراحی و سازماندهی درس

1/65

 33تا 39

7

 .6انعطافپذیری

1/67

 71تا 77

2

 .9ارزشیابی

1/68

 72تا 79

2

کل

1/69

 0تا 79

79

این پرسشنام اولمین بمار در ایمران در سمال 1339
توسممط مهممدیان ترجم م و اسممتفاده و پای مایی آن 0/94
گزارش شده اس  .سپس در سال  1391توسط خمدایی
استفاده و پایایی آن  0/95گزارش شده اسم  .یم بمار
ه ،در سمال  1396توسمط لیاقتمدار ،مهمدیان و امینمی
استفاده و  0/936گزارش شده اس  .بمااینحمال پمس از
ترجم م ی مجممدد پرسشممنامۀ ارزش میابی ت مدریس ابتممدا
پرسشنام توسط  5دبیر برای  25دانشآمموز بم منظمور
آزمایش مقدماتی بمرای اطمینمان از اینکم سمرال هما را
درک کنند ب مرحلۀ اجمرا درآممد و بم منظمور بررسمی
خحای احتمالی در ترجم  ،از یکمی از اسمتادان آمموزش
زبان انگلیسی تقاضا شد دوباره پرسشنام را از فارسی ب

انگلیسممی برگردانممد ( .)back translationدسممتورالعم
اجرای مقیاس ه ،طوری تهی شد ک اجمرای آن دقیقماً
با همان ضوابحی صورت گیمرد کم در مقیماس اصملی و
توسط سازندگان تأکید شمده بمود .بمدین صمورت کم از
دانش آموزان خواست شد موافق یا مشالف خمود را بما
هری از گوی های پرسشنام عالم بزنند .پس از اخمذ
مجوز الزم از آموزش وپرورش ب مدارس نمونم انتشما
شده مراجع و پرسشنام در اختیار دانمشآمموزان قمرار
میگرف و پمس از توضمیحات پاوهشمگر یما همکماران،
دانشآموزان پرسشنام را تکمی و همان موقم نسمب
ب بررسمی و تحویم بمدون نقمص پرسشمنام هما اقمدام
میگردید.
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روش پژوهش
برای تجزی وتحلی دادهها از میانگین ،انحمراف معیمار و
روشهای متعمارف اعتباریمابی همچمون روایمی صموری،
محتوایی ،تحلی عاملی ،همبستگی گوی ها با نمرۀ کم ،
همبستگی مرلف ها با یکدیگر و با ک برای تعیین روایی

و روش همسانی درونی با ضریب آلفای کرونبما و روش
بازآزمایی برای تعیین پایایی استفاده شد.
یافتههای پژوهش
ابتدا در جدول  3یافت های توصیفی ارا شده اس .

جدول  .8میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر پرسشنامۀ ارزشیابی تدریس
مؤلفههای اصلی
 .0فهم مفاهیم اساسی و اصلی
 .5ارتباط درس با نیازهای جامعه
 .3تضارب افکار
 .7یادگیری فعال
 .2ارتباط معلم و شاگرد
 .8انگیزش
 .7طراحی و سازماندهی درس
 .6انعطافپذیری
 .9ارزشیابی
کل

میانگین

انحراف معیار

حداقل نمره

حداکثر نمره

08/58
05/78
06/08
03/38
02/15
09/12
06/33
02/38
02/15
073/35

3/253
7/751
7/050
7/258
7/767
7/999
7/736
3/992
3/607
56/189

2
2
8
2
2
8
7
2
2
27

52
53
57
52
53
31
59
53
52
517

نتای جدول  3نشان میدهد ،حداق و حداکثر نمره
ب م ترتیممب در مرلف م هممای مشتلممف  5و  ،30حممداق و
حممداکثر میممانگین ( 19/05انگیممزش) و ( 12/76ارتبمما
درس با نیازهای جامع ) ب دس آمد .در ضمن میانگین
ک پرسشنامۀ ارزشیابی تدریس برابر  143/32با انحراف
معیار  23/069اس .
پرسش اول پژوهش :آیا پرسشنامۀ ارزشییابی
تدریس از روایی کافی برخوردار است؟
ب منظور گردآوری شواهد مربو ب روایی پرسشمنام از
پممن ( )5روش؛ صمموری ،محتمموایی ،تحلیمم عمماملی،
همبستگی گوی ها با نمره ک  ،همبسمتگی مرلفم هما بما
یکدیگر و با ک استفاده شد.
 .2روایی صوری

در محالعۀ حاضر روایی صوری پرسشنام بم دو صمورت
کیفی و کمی بررسی شد .ب منظور روایی صموری کیفمی
از نظرات دبیران باتجرب و متشصمص اسمتفاده و روایمی

پرسشنام تأیید گردید .برای تعیین روایی صوری کمی؛
پرسشنام ب  10نفمر از دبیمران دبیرسمتانهمای گمروه
نمون داده شد .بدین منظور از نمرات تأثیر آیمتitem ( ،
 )impact scoreاستفاده شد .برای بررسی نممرات تمأثیر
ابتدا از شرک کنندگان خواست شد تا میزان اهمی هر
ی از گویم همای پرسشمنام را در یم طیمف لیکمرت
( 5 )Likertقسمتی از ( 1اصالً مه ،نیس ) تا ( 5کمامالً
مه ،اس ) مششص نمایند .کامالً مه ،اس ( 5امتیماز)،
مه ،اس ( 4امتیاز) ،بم طمور متوسمحی مهم ،اسم (3
امتیاز) ،اندکی مه ،اس ( 2امتیاز) و اصالً مهم ،نیسم
( 1امتیاز) .سمپس نممرات تمأثیر از طریم فرممول زیمر
محاسب شد :اهمی × فراوانی (ب درصمد) نممره تمأثیر
برای پذیرش روایی صوری هر گوی  ،نمره تأثیر آن نباید
کمتر از  1/5باشد .با توج ب اینک مقمادیر تمأثیر آیمت،
گوی های ابزار باالتر از  1/5بود ،در این مرحل هیچکمدام
از گوی ها حذف نشد.
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 .1روایی محتوایی

برای تأیید روایمی محتموایی از نسمب روایمی محتموایی
( )content validity ratioیا ( )CVRو روایی محتموایی
( )content validity indexیمما ( )CVIاسممتفاده شممد.
ب منظمور محاسمبۀ شماخص نسمب روایمی محتموایی از
نظرات دبیران باتجرب استفاده و با توضیح اهداف آزمون
برای آنها و ارا تعماریف عملیماتی مربمو بم محتموای

گوی ها ،از آنها خواست شد تا هر یم از گویم هما را بمر
اساس طیف س بششی لیکرت «گویم ضمروری اسم »،
«گوی مفید اس ولی ضروری نیس » و «گوی ضرورتی
ندارد» طبق بندی کنند .سپس بر اساس فرممول الوشم
()Shultz & Whitney, 2005( )Lawshe’s Technique
ک در زیر آمده نسب روایی محتوایی محاسب شد:

تعداد کل متخصصین

 تعداد متخصصینی که گزینه ضروری را انتخاب کردهاند2

=CVR
تعداد کل متخصصین
2

نتممای حاصمم از محاسممب نشممان داد از  49گویمم ،
مقادیر نسب روایمی محتموا در تممام گویم هما بماالتر از
مقادیر ارا شده در جدول الوش بمرای  10نفمر ()0/62
بود .در این مرحل هیچ گوی ای بم دلیم کسمب نممرۀ
پایین حذف نشد .نمره کلی نسمب روایمی محتموایی در
پرسشنام  49گوی ای  CVR = 0/33محاسب گردید.
ب منظور محاسب شاخص روایی محتوایی س معیمار
سادگی ،مرتبط بودن و وضوح گویم همای پرسشمنام از
فرمول والتز ( )Waltz’s Technique, 2010کم در زیمر
آمده استفاده شد.
تعداد متخصصینی که به گویه نمره  3و  7دادهاند
تعداد کل متخصصین

=CVI

بدین صورت ک  10نفمر دبیمر باتجربم و متشصمص
«مربو بودن»« ،واضح بودن» و «ساده بودن» هر گوی
را بممر اسمماس یم طیممف لیکرتممی  4قسمممتی مشممشص
میکنند .متشصصان مربمو بمودن همر گویم را از نظمر
خودشان از « 1مربو نیس »« 2 ،نسبتاً مربو اس »،
« 3مربو اس » تا « 4کمامالً مربمو اسم » مشمشص
میکنند .ساده بودن گویم نیمز بم ترتیمب از « 1سماده

نیس »« 2 ،نسبتاً ساده اس »« 3 ،سماده اسم » تما 4
«ساده مربو اس » و واضح بودن گوی نیز ب ترتیب از
« 1واضح نیس »« 2 ،نسمبتاً واضمح اسم »« 3 ،واضمح
اس » تا « 4واضح مربمو اسم » مشمشص ممی شمود.
حداق مقدار قاب قبول برای شاخص  CVIبرابر با 0/79
اس و اگر شاخص  CVIگوی ای کمتر از  0/79باشد آن
گوی باید حذف شود .با توج ب اینک مقمادیر شماخص
روایی محتوایی برای تمام گوی ها بماالی  0/79و میمزان
کلممی آن برابممر  CVI = 0/91محاسممب گردیممد ،در ایممن
مرحل هیچکدام از گوی ها حذف نشد.
 .8تحلیل عوامل

از دو روش؛ تحلی مرلف های اصلی و مدلسازی معادلم
سممماختاری ( )Structural Equation Modelingیممما
( )SEMیمما تحلی م عمماملی تأییممدی ( Confirmatory
 )factor analysisاستفاده شد .درواقم بما ایمن کمار بم
نوعی روایی سازه بررسی شده اس .
الف :تحلیل مؤلفههای اصلی :برای تبیمین واریمانس
مجموع متغیرهای تحقی  ،از روش تحلی مرلفم همای
اصمملی و بممرای تشممشیص عوام م احتمممالی مکنممون در
گوی های مقیاس ،از چرخش واریمماکس اسمتفاده شمد.
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ساختار عاملی مقیاس با استفاده از تحلی مرلفۀ اصلی و
ب کارگیری روش چمرخش واریمماکس بررسمی شمد .بمر
اساس نتای ب دس آمده از اجمرای تحلیم عماملی بما
استفاده از روش تحلیم مرلفم همای اصملی  9عامم بما
ارزش ویاه (مقدار ویاه) بزرگتر از  1استشراج شمد کم
بر روی ه43/951 ،درصمد واریمانس کم پرسشمنام را
تبیین میکند .بدین ترتیمب پمس از ( )25بمار چمرخش
واریممماکس ( 9 )Varimaxعاممم (بممر اسمماس درصممد
واریانس ارزش ویاه)  -1فه ،مفماهی ،اساسمی و اصملی،
 -2ارتبا درس با نیازهمای جامعم  -3 ،تیمار افکمار،
 -4یمممادگیری فعمممال -5 ،ارتبممما معلممم ،و شممماگرد،

 -6انگیمممزش -7 ،طراحمممی و سمممازماندهمممی درس،
 -3انعحافپذیری و  -9ارزشیابی تأیید شمد .ایمن نتمای
روایی سازه پرسشنامۀ ارزشیابی تدریس را ب عنوان یم
مقیاس سنجش ارزشیابی تدریس مورد تأییمد قمرار داد.
همچنین نتای نشان داد ک شاخص کفای نمون گیمری
کیسر -مایر -اولکمین )KMO( 1برابمر  0/314و گویمای
حج ،نمونم کمافی بمرای انجمام تحلیم عماملی اسم .
همچنمین آزممون کرویم بارتلم ( Bartletts Test of
 ،)Sphericityمناسممب بممودن تحلیمم عمماملی را بممرای
شناسایی ساختار مدل عماملی در سمحح ()P < 0/0001
را نشان داد.

جدول  .1نتایج تحلیل مؤلفههای اصلی چرخش یافته پرسشنامۀ ارزشیابی تدریس
مقدار ویژه

درصد واریانس تبیین شده

درصد تجمعی واریانس تبیین شده

مؤلفههای اصلی
 .0فهم مفاهیم اساسی و اصلی

3/266

7/355

7/355

 .5ارتباط درس با نیازهای جامعه

3/059

8/362

03/717

 .3تضارب افکار

5/252

2/023

06/681

 .7یادگیری فعال

5/322

7/617

53/887

 .2ارتباط معلم و شاگرد

5/583

7/809

56/568

 .8انگیزش

5/058

7/336

35/857

 .7طراحی و سازماندهی درس

5/150

7/052

38/779

 .6انعطافپذیری

0/912

3/666

71/838

 .9ارزشیابی

0/857

3/307

73/920

نتمای جممدول  4نشممان ممیدهممد ،عامم اول "فهمم،
مفاهی ،اساسی و اصلی" 7/3درصمد واریمانس را تبیمین
میکند .عام دوم "ارتبما درس بما نیازهمای جامعم "
6/4درصد واریانس را تبیین میکند .عام سوم "تیار
افکار" 5/2درصد واریانس را تبیین میکند .عام چهارم
"یادگیری فعال" 4/3درصد واریانس را تبیین ممیکنمد.
عام پنج" ،ارتبا معل ،و شاگرد" 4/6درصد واریمانس
را تبیین میکنمد .عامم ششم" ،انگیمزش" 4/3درصمد

واریممانس را تبیممین مممیکنممد .عامم هفممت" ،طراحممی و
سممازماندهممی درس" 4/1درصممد واریممانس را تبیممین
میکنمد .عامم هشمت " ،انعحماف پمذیری " 3/9درصمد
واریممانس را تبیممین مممیکنممد .عام م نهمم" ،ارزشممیابی"
3/3درصد واریانس را تبیین میکند .در مجموع  9عام
43/9درصد واریانس تدریس اثربشش را تبیین میکنند.
در ادام عوام  ،گوی ها و بار عاملی آنها بیان میشود.

1. Kaiser- Meyer- Olkin (KMO) Measure of Sampling Adequacy
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جدول  .6عوامل ،گویهها و بار عاملی آنها

عامل
فهم مفاهیم
اساسی و اصلی

ارتباط درس با
نیازهای جامعه

تضارب افکار

یادگیری فعال

ارتباط معلم و
دانشآموز

انگیزش

طراحی و
سازماندهی
درس

انعطافپذیری

ارزشیابی

گویهها و بار عاملی
 -0محتوای این درس دربرگیرنده مفاهیم اساسی و اصلی است ( -5 .)1/36در هر جلسه تدریس ،نکاا
کلیاادی توسااد دبیاار بااه روشاانی توضااید داده م ا شااود ( -3 .)1/77در ک ا س دبیاار ،مفاااهیم درس را
بهطورمعمول بیان میدارد و ما را با کوهی از مطالب روبهرو نمیکند ( -7 .)1/20من در این درس اصاول
کلیدی را فراگرفتهام ( -2 .)1/85کمیت محتوای این درس زیاد از حد نیست (.)1/88
 -0من ارتباط آنچه تدریس شده با نیازهاای جامعاه را در کاردهام ( -5 .)1/70مطالاب نراری و تئاوری
مطرح شده توسد دبیر در ک س باا کاربردهاای عملای جامعاه در ارتبااط باود ( -3 .)1/79بارای تفهایم
ارتباط مطالب درس با کاربردهای جامعه از مثالهای کااربردی در کا س اساتفاده مایشاد (-7 .)1/27
بارها شاهد بودهام که دبیر برای برقراری ارتباط میان مطالب نرری و کاربردهاای اجتمااعی از مثاالهاای
حقیقی (مربوط به زندگ روزانه) استفاده میکارد ( -2 .)1/88بارای جالاب و انگیازهبخش کاردن درس،
ً
دبیر معموال از مسائل روزمره زندگی بهره میگرفت (.)1/70
ً
 -0در این درس ما معموال با نقطه نررا متفاو آشنا میشدیم ( -5 .)1/77پس از گذرانادن ایان درس
من فهم و در بهتری از مفاهیم اساسی و اصلی درس پیدا کردهام ( -3 .)1/78در فرایناد یاادگیری ایان
درس ،من انعطافپذیرتر شدهام ( -7 .)1/21زمانهایی بود ،که دبیر سبب میشادند تاا ماا روی مساائل
مهم تفکر و تعمق کنیم ( -2 .)1/29این درس برای من درس چالشآور و برانگیزاننده بود (مرا به بحث باا
دیگران وادار میکرد) ( -8 .)1/71به دلیل گذراندن این درس به مرحلهای رسایدم کاه داوطلباناه نرارا
جدید را پذیرفته و نررا خود را تغییر دهم (.)1/77
 -0از روشهای تدریس متناو در ایان درس اساتفاده شاده اسات ( -5 .)1/75باه داناشآماوزان اجاازه
مشارکت در مباحاث کا س داده ما شاد ( -3 .)1/27دبیار از فعالیاتهاایی اساتفاده مایکارد تاا درس
بهصور کاربردی تدریس شود ( -7 .)1/29بحث و گفتوگو بین دانشآموزان در ک س صور میگرفت
( -2 .)1/83دبیران بحث درس را در ک س داغتر میکردند (.)1/89
 -0من احساس میکنم که دبیران نیازهای یادگیری ما را در میکردند ( -5 .)1/77ارتبااط دوساتانهای
بین دبیران و دانشآموزان وجود داشت ( -3 .)1/20ارتباط ک می بین دبیران و داناشآماوزان خاوب باود
( -7 .)1/23دبیر ما تکتک دانشآماوزان را در کا س مایشاناخت (باه تفااو هاای فاردی آنهاا احتارام
میگذاشت) ( -2 .)1/28دبیران ما به پیشرفت تکتک دانشآموزان توجه میکردند (.)1/29
 -0انترارا زیاد دبیار در ایان درس انگیازه یاادگیری را در مان افازایش مایداد ( -5 .)1/76دبیاران ماا
ً
معموال با انگیزه و انگیزهبخش بودند ( -3 .)1/21من ک سهای این درس را لذ بخاش یاافتم (.)1/22
 -7این درس را جالب و انگیزهبخش یافتم ( -2 .)1/85دبیران ،ما را به ت ش بیشتر تشاویق ماینمودناد.
 -8گرچه این درس سخت و نیازمند صرف وقت بسیار بود ،اما من خیل چیزها از آن یاد گرفتم (.)1/87
 -0ارائه این درس به خوبی سازماندهی شده بود ( -5 .)1/77محتوای این درس به خوبی طراحی شاده
بود ( -3 .)1/79در هر یك از جلسا درس ،دبیر طرح درس و آماادگی قبلای داشات ( -7 .)1/22بارای
همۀ ما روشن بود که پس از فراگیری این درس به چاه چیازی بایاد نائال شاویم ( -2 .)1/83اهاداف ایان
درس روشن و واضد بودند ( -8 .)1/86فعالیتهای یادگیری ما کمك کرد تاا باه اهاداف ماورد نرار درس
نائل شویم ( -7 .)1/70این درس برای تحقیق نیازهای آینده ما به خوبی تهیه شده است (.)1/73
 -0هر زمان که در فهم و در مفاهیم اصلی و اساسی درس مشکل داشاتم ،دبیار باه مان کماك مایکارد
( -5 .)1/71دبیران نسبت به بازخورد داناشآماوزان (کمیات و کیفیات یاادگیری داناشآماوزان) حسااس
بودند ( -3 .)1/76دبیران و دانشآماوزان در کا س تعامال خاوبی داشاتند ( -7 .)1/29در زماان ساؤال
پرسیدن ،دبیران کمك شایانی به ما مینمودند ( -2.)1/88متناسب باا باازخورد داناشآماوزان (کمیات و
کیفیت یادگیری آنان) تدریس تداوم پیدا میکرد (.)1/78
ً
 -0نحوه ارزشیابی دبیار در ایان درس دقیقاا باا اهاداف و انتراارا درسای متناساب باود ( -5 .)1/72از
روشهای ارزشیابی متنو برای ارزیابی این درس اساتفاده مایشاد ( -3 .)1/20ارزشایابیهاای صاور
گرفته در این درس ،مفاهیم کلیدی این درس را سنجش میکرد ( -7 .)1/87ارزشایابی ایان درس ناوعی
آزماون معتبار بااود کاه اهااداف درسای را ارزیااابی ما کاارد ( -2 .)1/86بارای موفااق باودن در ایاان درس،
ً
دانشآموزان معموال نیازمند مهار های تحلیلی خوبی هستند (.)1/77
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ب :مدلسازی معادلیه سیاختاری :در ایمن روش از
نرمافزار آموس گرافی (Analysis ( )Amos Graphics
 )of Moment Structuresاستفاده شد .در ایمن مرحلم
ابتدا مدل طراحی شد .در این ممدل ،تمدریس اثمربشش
ب عنوان متغیر پنهان شام ن ( )9متغیر مشاهده شمده؛
 X1یا فه ،مفاهی ،اساسی و اصلی X2 ،یما ارتبما درس
با نیازهای جامع  X3 ،یا تیار افکار X4 ،یما یمادگیری
فعال X5 ،یا ارتبا معل ،و دانشآموز X6 ،یما انگیمزش،
 X7یممما طراحمممی و سمممازماندهمممی درس X8 ،یممما

انعحاف پذیری و  X9یا ارزشیابی اس  .سپس مدل اجمرا
شد و شمر رتبم (عمدم درجم آزادی منفمی) و شمر
مرتب (گزارش کای اسمکو ر ممدل) احمراز شمد .سمپس
بررسی شد مدل برازش خوبی با دادهها دارد؟ در جمدول
زیر شاخصهای برازش مدل مششص شده اس .
بررسی شاخصهای کلی برازش مدل

جدول 5 .برخی شاخصهای برازش مدل عاملی تدوینشده و اصالحشدة پرسشنامۀ ارزشیابی تدریس
شاخص

مدل

مقدار مجاز

اصلی

اص حشده

57

06

-

 Chiیا ( CMINکای اسکوئر)

076/206

52/769

-

( Pسطد معناداری)

>1/1112

1/005

> 1/12

( CMIN/DFکای اسکوئر نسبی)

8/805

0/708

<2

( CFIشاخص تطبیقی)

1/692

1/992

>1/9

( PCFIشاخص تطبیقی مقتصد)

1/870

1/797

< 1/2

( RMSEAریشه دوم میانگین مربعا خطای برآورد)

1/055

1/133

< 1/12

( HOELTERشاخص هولتر برای اطمینان )1/12

68

731

> 511

( HOELTERشاخص هولتر برای اطمینان )1/10

011

206

> 511

( dfدرجه آزادی)

مقادیر مجاز شاخصهای این جدول بر اساس نظرات
هممو و بنتلممر ( )Hu & Bentler, 1999و شمموماخر و
لوماکس ( )Schumacker & Lomax, 1996آمده اس .
نتای جدول  6نشان داد؛ در مدل اصلی مقمدار کمای
اسمممکو ر برابمممر  173/513و سمممحح معنممماداری برابمممر
 >0/0005اس  ،لذا فرضیۀ صفر ک مدل برازش خموبی
با دادهها دارد ب آسانی رد میشود .هرچند شاخصهمای
کای اسکو ر نسبی ،برازش تحبیقمی ،تحبیقمی مقتصمد،
ریشم دوم میممانگین مربعممات خحممای بممرآورد بم مممدل
محلو نزدی اس اما چون شاخص برازش محل کای
اسکو ر و شاخص هولتر در وضعی مناسبی قرار ندارنمد،
مدل تدوین شده مورد حمای قرار نگرفتم و لمذا ممدل
نیاز ب اصالح دارد .سمپس بما اسمتفاده از شماخصهمای

اصالح مدل تغییرات الزم اعمال و شماخصهمای بمرازش
مدل بهبود یاف  .شاخص بمرازش محلم کمای اسمکو ر
کاهش زیادی یاف  .مقدار کای اسکو ر برابمر  25/439و
سحح معناداری برابر  0/112اس  ،لذا فرضی صمفر کم
مممدل بممرازش خمموبی بمما دادههمما دارد رد نمممیشممود
( .)p<0/05از طرف دیگر شماخص ریشم دوم میمانگین
مربعات خحای برآورد  0/033اسم کم کمتمر از 0/05
اس  ،لذا هر دو آزمون نشان میدهند ک ممدل بمرازش
خوبی با دادهها دارد و مدل تدوین شده توسط دادههمای
گردآوری شده مورد حمای قرار گرف  .قاب ذکر اسم ،
شمماخصهممای کممای اسممکو ر نسممبی ،بممرازش تحبیقممی،
تحبیقی مقتصمد ،ریشم دوم میمانگین مربعمات خحمای
برآورد ،هولتر ب مقادیر مجاز و قاب قبول رسمیده اسم ؛
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بنابراین بر اساس یافت های مدل اصالح شمده ممیتموان
گف ؛ گوی همای پرسشمنام تمدریس بمرای سمنجش 9

مرلف مناسب اس  .در ادام پس از انجام اصالحات الزم
مدل با ضرایب استاندارد آمده اس .

شکل  .2مدل اصالحشدة پرسشنامۀ ارزشیابی تدریس ( )CEQبا ضرایب یا بارهای عاملی استاندارد

در شک  1با استفاده از شماخصهمای اصمالح ممدل
تغییرات الزم اعمال شد و همچنین وزنهای رگرسمیون
استاندارد شمده (،)Standardized regression weights
(بارهممای عمماملی ( ،)Factor loadingsعوامم مشممترک
(متغیرهای پنهمان) و هرکمدام از معمرفهما (متغیرهمای
مشاهده شده) و مجمذور ضمرایب همبسمتگی چندگانم
( )R2نشممان داده شممده اسمم  .ایممن ضممرایب واریممانس
متغیرهای مشاهده شده را توصیف میکند ک ب وسمیلۀ
عوام مشترک تبیین شده اس  .مشمشص اسم  ،تممام
متغیرهای مشاهده شده بمر عوامم مشمترک بمار شمده
اس  .متغیر  X4یا یادگیری فعال بهترین معرف تدریس

اثربشش اس  .وزن رگرسیون اسمتاندارد شمده آن برابمر
 0/77اس م ؛ ب م عبممارتدیگممر ،یممادگیری فعممال حممدود
59درصد از واریانس تدریس اثربشش را تبیین میکنمد.
در مجممموع بمما توج م ب م معنمماداری بارهممای عمماملی و
شاخص های محلو برازش مدل می تموان گفم روایمی
پرسشنامۀ ارزشیابی تدریس ( )CEQمورد تأیید اس .
 .1همبستگی گویهها با نمره کل

برای بررسی همبستگی گوی های پرسشمنامۀ ارزشمیابی
تدریس بما نممرۀ کم پرسشمنام  ،از روش همبسمتگی
پیرسون استفاده شد.
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جدول  .1میزان همبستگی بین گویههای پرسشنامۀ ارزشیابی تدریس و نمرة کل
گویه

همبستگی

گویه

همبستگی

گویه

همبستگی

گویه

همبستگی

گویه

همبستگی

0
5
3
7
2
8
7
6
9
01

** 1/716
** 1/708
** 1/305
** 1/792
** 1/376
** 1/205
** 1/273
** 1/727
** 1/221
** 1/797

00
05
03
07
02
08
07
06
09
51

** 1/392
** 1/775
** 1/210
** 1/797
** 1/323
** 1/372
** 1/268
** 1/789
** 1/298
** 1/777

50
55
53
57
52
58
57
56
59
31

** 1/767
** 1/287
** 1/277
** 1/271
** 1/770
** 1/277
** 1/275
** 1/772
** 1/239
** 1/779

30
35
33
37
32
38
37
36
39
71

** 1/727
** 1/352
** 1/792
** 1/707
** 1/322
** 1/780
** 1/767
** 1/253
** 1/737
** 1/727

70
75
73
77
72
78
77
76
79

** 1/791
** 1/727
** 1/287
** 1/757
** 1/275
** 1/269
** 1/795
** 1/776
** 1/378
** P < 0/01

نتای جدول  7نشان داد کم تممام گویم همای ایمن
پرسشنام در سحح  P < 0/01همبستگی معنماداری بما
نمرۀ ک دارند .دامنمۀ ایمن همبسمتگیهما از  0/312تما
 0/596متغیر بودند .در این میان ،سرال  19بماالترین و
سرال  3کمترین میزان همبستگی را با نمرۀ ک داشتند.

 .6همبستگی مؤلفهها با یکدیگر و با کل

برای بررسی همبستگی مرلف های پرسشمنامۀ ارزشمیابی
تمدریس بما یکمدیگر و بما کم پرسشمنام  ،از ضمریب
همبستگی پیرسون استفاده شد.

جدول  .3میزان همبستگی بین مؤلفههای پرسشنامۀ ارزشیابی تدریس با یکدیگر و با کل پرسشنامه
نمرۀ کل
مؤلفه 0
مؤلفه 5
مؤلفه 3
مؤلفه 7
مؤلفه 2
مؤلفه 8
مؤلفه 7
مؤلفه 6
مؤلفه 9

نمرۀ کل

مؤلفه 0

0
**1/82
** 1/89
** 1/75
** 1/77
** 1/76
** 1/70
** 1/78
** 1/89
** 1/77

0
**1/77
**1/73
**1/35
**1/77
**1/39
**1/77
**1/71
**1/72

مؤلفه 5

0
**1/78
**1/27
**1/73
**1/31
**1/25
**1/56
**1/77

مؤلفه 3

0
**1/25
**1/77
**1/76
**1/79
**1/36
**1/77

نتای جدول  3نشان داد کم مرلفمۀ پمنج( ،ارتبما
معل ،و دانشآمموز) ،بیشمترین همبسمتگی و مرلفمۀ اول
(فه ،مفاهی ،اساسی و اصلی) ،کمترین همبستگی را بما
نمرۀ ک دارد .ضریب همبستگی بین تمام مرلفم هما بما

مؤلفه 7

0
**1/20
**1/71
**1/25
**1/73
**1/72

مؤلفه 2

0
**1/81
**1/21
**1/27
**1/25

مؤلفه 8

0
**1/77
**1/25
**1/39

مؤلفه 7

0
**1/70
**1/27

مؤلفه 6

0
**1/28

مؤلفه 9

0

یکدیگر و با ک پرسشنام در سمحح  P < 0/01معنمادار
نیس .
پرسش دوم پیژوهش :آییا پرسشینامۀ ارزشییابی
تدریس از پایایی کافی برخوردار است؟
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آلفای کرونبا برای کم نمونم و همر یم از دو گمروه
دختر و پسر پای اول تا سوم ب شرح جدول  4اس .

ب منظور بررسی پایایی پرسشنامۀ ارزشیابی تمدریس
از دو روش همسانی درونی و بازآزمایی استفاده شد.
 .2روش همسانی درونی :در روش همسانی درونی از
ضریب آلفای کرونبا استفاده شده اس  .ضرایب پایمایی

جدول 1 .ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامۀ ارزشیابی تدریس پس از انجام تحلیل عاملی تأییدی
جنس

مؤلفه
 .0فهم مفاهیم اساسی و اصلی
 .5ارتباط درس با نیازهای جامعه
 .3تضارب افکار
 .7یادگیری فعال
 .2ارتباط معلم و شاگرد
 .8انگیزش
 .7طراحی و سازماندهی درس
 .6انعطافپذیری
 .9ارزشیابی
کل پرسشنامه

دختر

پسر

هفتم

پایه
هشتم

نهم

1/750
1/767
1/780
1/737
1/783
1/750
1/618
1/737
1/772
1/907

1/899
1/651
1/707
1/780
1/709
1/775
1/777
1/717
1/613
1/939

1/708
1/650
1/866
1/778
1/737
1/726
1/778
1/739
1/771
1/936

1/756
1/618
1/893
1/777
1/753
1/785
1/600
1/772
1/796
1/952

1/867
1/772
1/728
1/777
1/610
1/869
1/610
1/865
1/781
1/950

بر اساس نتای جدول  9تمام مرلفم هما و همچنمین
ک پرسشنامۀ ارزشیابی تدریس ضریب آلفمای کرونبما
بمماالتر از  0/7دارنممد و بنممابراین پرسشممنامۀ ارزشممیابی
تدریس و مرلف های آن از پایایی کافی برخموردار اسم .

کل
1/713
1/611
1/732
1/721
1/771
1/777
1/792
1/758
1/760
1/959

بممر اسمماس جممدول  9ضممرایب پایممایی دارای دامنم ای از
 0/632تا  0/933اس .
 .1روش بازآزمایی :ب فاصلۀ دو هفت نتای زیر ب دس
آمد.

جدول  .21ضرایب پایایی به روش بازآزمایی پرسشنامۀ ارزشیابی تدریس
مؤلفه
 .0فهم مفاهیم اساسی و اصلی
 .5ارتباط درس با نیازهای جامعه
 .3تضارب افکار
 .7یادگیری فعال
 .2ارتباط معلم و شاگرد
 .8انگیزش
 .7طراحی و سازماندهی درس
 .6انعطافپذیری
 .9ارزشیابی
کل پرسشنامه

پایه

جنس
دختر

پسر

هفتم

هشتم

نهم

1/759
1/799
1/729
1/739
1/792
1/770
1/632
1/778
1/796
1/951

1/715
1/656
1/751
1/775
1/756
1/768
1/612
1/751
1/612
1/972

1/751
1/656
1/890
1/773
1/775
1/786
1/799
1/725
1/605
1/977

1/732
1/609
1/896
1/779
1/730
1/771
1/631
1/770
1/659
1/933

1/866
1/760
1/781
1/721
1/616
1/710
1/617
1/715
1/791
1/935

کل
1/707
1/619
1/739
1/727
1/727
1/728
1/657
1/770
1/613
1/975
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بر اساس نتای جدول  10تمام مرلف هما و همچنمین
ک پرسشنامۀ ارزشمیابی تمدریس ضمریب بماالتر از 0/7
دارنمممد و بنمممابراین پرسشمممنامۀ ارزشمممیابی تمممدریس و
مرلف های آن از پایایی کافی برخوردار اسم  .بمر اسماس
جدول  10ضمرایب پایمایی دارای دامنم ای از  0/633تما
 0/933اس .
بحث و نتیجهگیری
تدریس از مه،تمرین عوامم ممرثر در فراینمد یمادگیری
اس  .داشتن ابزارهمای معتبمر بمرای ارزشمیابی تمدریس
مورد تأکید اندیشمندان قرار گرفت اس  .ایمن پماوهش
با هدف بررسمی روایمی و پایمایی پرسشمنامۀ ارزشمیابی
تدریس انجام گردید .در مجموع و بمر اسماس نتمای بم
دس م آمممده پرسشممنامۀ ارزشممیابی تممدریس ی م ابممزار
قاب اعتماد و مناسب برای بررسمی و ارزشمیابی تمدریس
دانشآموزان متوسح اول اس  .پرسش اول پاوهش بم
دنبال تعیمین روایمی کمافی بمرای پرسشمنامۀ ارزشمیابی
تدریس بود .بدین منظور از روشهای؛ صوری ،محتموایی
و تأییدی استفاده شد .روایی صموری پرسشمنام بم دو
صورت کیفی و کمی بررسی شد .روایی صوری کیفی بم
کم نظرات دبیران باتجرب و متشصص تأییمد گردیمد.
روایممی صمموری کمممی؛ بمم کممم  10نفممر از دبیممران
دبیرستانهای گروه نمون و با اسمتفاده از نممرات تمأثیر
آیت ،تمام گوی ها تأیید گردیمد .یافتم حاضمر بما نتمای
یافت های کمبمر و لونمگ ()2003؛ کمبمر ،همو و لونمگ
()2016؛ مهدیان ()Mahdia, 2010؛ خدایی ( Khodaei,
)2012؛ لیاقتمممدار ،مهمممدیان و امینمممی ( Liaghtdar,
 )Mehdian, Amini, 2017همسو بود.
روایی محتوایی ب کم شاخصهای؛ نسمب روایمی
محتوایی ( )CVRو روایی محتوایی ( )CVIمحاسب شد.
نمره کلمی نسمب روایمی محتموایی ( )CVRبم کمم
فرمممول الوشمم برابممر  0/33محاسممب و تأییممد گردیممد.
همچنممین شمماخص روایممی محتمموایی ( )CVIب م کم م
فرمول والتز برابر  0/91محاسب و تأییمد گردیمد .یافتم

حاضر با نتای یافت های کمبر و لونمگ ()2003؛ کمبمر،
هو و لونگ ()2016؛ مهدیان ()Mahdia, 2010؛ خمدایی
()Khodaei, 2012؛ لیاقتمممدار ،مهمممدیان و امینمممی
( )Liaghtdar, Mehdian, Amini, 2017همسو بود.
نتای تحلی عاملی تأییدی نشمان داد کم ممدل نم
( )9عاملی از شماخصهمای بمرازش مناسمبی برخموردار
اس  .شاخص بمرازش محلم کمای اسمکو ر ( )X2برابمر
 25/439و سممحح معنمماداری ( )Pبرابممر  0/112اسمم
( ،)p<0/05شاخص ریش دوم میانگین مربعمات خحمای
برآورد ( 0/033 )RMSEAاس ک کمتر از  0/05اس ،
شاخص کمای اسمکو ر نسمبی ( )X2/dfبرابمر  1/416کم
کمتمر از  5اسم  ،شماخص بممرازش تحبیقمی  CFIبرابممر
 0/995و بزرگتر از  ،0/9شاخص برازش مقتصمد PCFI
برابممر  0/494و کوچمم تممر از  0/5و شمماخص هممولتر
 HOELTERبرابر  430و  513و بزرگتر از  200اسم .
این شاخصها همگی نشاندهندۀ برازش مناسب و کافی
مممدل اس م (شمموماخر و لوممماکس1996 ،؛ هممو و بنتلممر
 .)1999در مجموع با توجم بم شماخص همای محلمو
برازش مدل و معناداری بارهای عاملی ممی تموان گفم ؛
روایی پرسشنامۀ ارزشیابی تدریس ممورد تأییمد اسم و
گوی های پرسشمنام تمدریس بمرای سمنجش  9مرلفم
مناسب اس  .نتای تحلی عماملی بما روش مرلفم همای
اصمملی همممراه بمما چممرخش واریممماکس نشممان داد کمم
پرسشنامۀ ارزشیابی تدریس برای  49گویم بما  9عامم
 43/9درصممد از واریممانس کمم پرسممشناممم را تبیممین
مینماید 9 .عامم (مرلفم )  -1فهم ،مفماهی ،اساسمی و
اصلی -2 ،ارتبا درس با نیازهمای جامعم  -3 ،تیمار
افکار -4 ،یمادگیری فعمال -5 ،ارتبما معلم ،و شماگرد،
 -6انگیمممزش -7 ،طراحمممی و سمممازماندهمممی درس،
 -3انعحافپذیری و  -9ارزشیابی؛ تأیید شد .ایمن نتمای
روایی سازه پرسشنامۀ ارزشیابی تدریس را ب عنوان یم
مقیاس سنجش ارزشیابی تدریس مورد تأییمد قمرار داد.
همچنممین عام م اول "فهمم ،مفمماهی ،اساسممی و اصمملی"
7/3درصممد واریممانس را تبیممین مممیکنممد و عام م نهمم،
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"ارزشیابی" 3/3درصد واریانس را تبیین میکنمد .یافتم
حاضر با نتای یافت های کمبر و لونگ ()2003؛ آلدرمن،
توورز و بان ()2012؛ الو ()2013؛ هیموبرس ( )2014و
()2017؛ کمبممر ،هممو و لونممگ ()2016؛ کمموکران ،بمماکر،
بنسون و رها ()2016؛ آنگ ،برییر و پیم ()2016؛ اون،
اسپنسممر و کممام ()2017؛ م م کلممین ،گلبممیس و هممایز
()2017؛ مهدیان ()Mahdia, 2010؛ خدایی ( Khodaei,
)2012؛ لیاقتمممدار ،مهمممدیان و امینمممی ( Liaghtdar,
 )Mehdian, Amini, 2017همسو بمود .سمرانجام اینکم
همبستگی گوی ها با نمره ک پرسشمنام و همبسمتگی
مرلف ها با یکدیگر و با نمرۀ ک پرسشنام ه ،محلو و
معنادار بود.
پرسش دوم پاوهش ب دنبمال تعیمین پایمایی کمافی
برای پرسشنامۀ ارزشیابی تمدریس بمود .بمدینمنظمور از
روشهای همسانی درونی و بازآزمایی اسمتفاده شمد .بمر
اساس نتای هر دو روش ،تمام مرلف ها و ک پرسشمنامۀ
ارزشممیابی تممدریس ضممریب بمماالتر از  0/7دارنممد و لممذا
پرسشنامۀ ارزشیابی تدریس و مرلفم همای آن از پایمایی
کافی برخوردار اس  .یافتۀ حاضمر بما نتمای یافتم همای
کمبر و لونگ ()2003؛ آلمدرمن ،تموورز و بانم ()2012؛
الو ()2013؛ هیوبرس ( )2014و ()2017؛ کمبمر ،همو و
لونگ ()2016؛ کموکران ،بماکر ،بنسمون و رهما ()2016؛
آنممگ ،برییممر و پیمم ()2016؛ اون ،اسپنسممر و کممام
()2017؛ م کلین ،گلبمیس و همایز ()2017؛ مهمدیان
()Mahdia, 2010؛ خدایی ()Khodaei, 2012؛ لیاقتمدار،
مهممدیان و امینممی ( Liaghtdar, Mehdian, Amini,
 )2017همسو بود.
درمجممموع ،نتممای پمماوهش نشممان داد پرسشممنامۀ
ارزشممیابی تممدریس تممدوین شممده دارای ویاگممیهممای
روانسنجی محلوبی اس و از اعتبار و اعتماد کافی برای
ارزشیابی تدریس برخموردار اسم  .همچنمین ازآنجاکم
پرسشممنامۀ ارزشممیابی تممدریس بممرای انممدازهگیممری و
ارزشممیابی تممدریس هنجاریممابی شممده اسمم  ،لممذا بمم
پاوهشگران عالق مند ب این موضوع پیشنهاد ممی شمود

ک برای ارزشیابی تمدریس از ایمن پرسشمنام اسمتفاده
نماینممد .چراک م پرسشممنامۀ یادشممده روا و پایمما بمموده و
میتواند کارایی بیرونی را تعیین نماید.
مراح روان سنجی پرسشنامۀ ارزشیابی تمدریس بمر
روی دانشآمموزان دبیرسمتانی دورۀ متوسمح اول شمهر
اصفهان صورت گرفت اس  ،لذا قابلی تعممی ،آن بمرای
تمام دانشآموزان کشور و سایر دورهها بایمد بما احتیما
صورت گیمرد کم ایمن موضموع ،مهم،تمرین محمدودی
پاوهش حاضر اس  .در این راستا پیشنهاد میشمود ،در
پمماوهشهممای آینممده ب م ایممن موضمموع توج م شممود و
پرسشنامۀ ارزشیابی تدریس در سایر دورهها و استانهما
نیز اعتباریابی گردد.
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