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 .یراناصفهان، اصفهان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،اطالعات در امور سالمت یفناور یقاتمرکز تحق .2

  40-48 ؛ صفحات1400 پاییز؛ سوم؛ شماره هفتمرسانی پزشکی نوین؛ دوره مجله اطالع

 دهيچک

سنجش عملکرد  ی،به صورت مجاز یدانشگاه یهاوزشبر ارائه آم یو فور یاجبار گذارییهو سرما 19 یدکوو یپاندم یریگبا توجه به غافل هدف:

 ائهدر ار علمیهیات اعضایپرسشنامه سنجش عملکرد  یسنجییو روا یمطالعه با هدف طراح ینا .برخوردار است یادیز یتاز اهم علمیهیاتی اعضا
 .انجام شد یمجاز یهاآموزش

ها به روش انجام شد. دانشگاه 1400کشور در سال  یعلوم پزشک یهادانشگاه علمیهیات اعضاینفر از  161 یاست رو یفیمطالعه توص :هاروش

 یبه کارنامه علم یو دسترس یعلوم پزشک یهادانشگاه یسامانه معاونت آموزش یقانتخاب شدند. از طر یتصادفیربه روش غ یدو اسات یاطبقه یتصادف
 ییروا ی،صور ییپرسشنامه استخراج شد. در مراحل مختلف اجرا روا یکت الکترونفرم ینکارسال ل یاعالم شده در رزومه برا یمیلآدرس ا ید،اسات

 یفی،توص یهااز آماره هاگزارش داده یکردن سنجش شد. برا یمهنباخ و دو نوکریبه روش آلفا یاییو پا یاکتشاف یعامل یلتحل ،یمالک ییروا، محتوا
 .استفاده شد  SPSSافزاردر نرم طرفهیک یانسارو یزاستودنت و آنال t یهاآزمون یرسون،پ یهمبستگ یبضر

و ( =70/0CVR= ،85/0CVI= ،70/0CVR) یی(، محتوا83/4تا  58/4 ین)ب یصور ییاز روا یپرسشنامه، حاک یسنجییروا هاییافته نتایج:

 یابیارز ی،دهمشوق، مشارکت و نظم یجادجمله ا عامل از 4 ی،اکتشاف یعامل یلتحل هاییافتهقبول دارد. در  ( قابلP-Value<0001/0) یمالک
پرسشنامه به روش  یدرون یسانکردند. هم یینمشترک را تب یانسدرصد وار 18/65در مجموع  هشد ک ییشناسا یاو مهارت حرفه یادگیری،

 .محاسبه شد 873/0کردن  یمهروش دو ن گاتمن در یبو ضر 897/0نباخ وکریآلفا

در ارائه  علمیهیات اعضایعملکرد  یابیارزش یبرا تواندیابزار م ینمطالعه، ا قبول پرسشنامه مورد قابل ایییو پا ییبا توجه به روا ی:گيرنتيجه

در ارائه  یدسنجش عوامل موثر بر عملکرد اسات یتوسط پژوهشگران برا ینو همچن یآموزش یابیارزش یهاتوسط نظام یمجاز یهاآموزش
 .استفاده شود یمجاز یهاآموزش

 .یدکوو یپرسشنامه، پاندم ، یسنجییروا ،علمیهیات اعضای ی،مجاز یهاعملکرد، آموزشها: هکليدواژ

 پژوهشی نوع مقاله:

 29/7/1400پذیرش مقاله:                16/6/1400اصالح نهایی:         24/4/1400 دریافت مقاله:

 .48-40 :7(3) ؛1400 .نوین پزشکی یرساناطالعمجله . 19 یدکوو یدر پاندم یمجاز یهادر ارائه آموزش علمیهیات اعضاینجش عملکرد پرسشنامه س یسنجییرواو  یطراح. محمد یستار، راحله یسموع ارجاع:

  
  مقدمه:
کشورها به  یشتردر ب یادیاست که تاکنون افراد ز ی، پاندم19 یدکوو

 است.را موجب شده  یاریبس یاند و مرگ و ترس و ناتوانآن مبتال شده

روزمره افراد را مختل نموده، مانع  یزندگ یروس،و یادز یتسرعت سرا

 یو شغل یاجتماع یاز تجمعات شده و سبک زندگ یاریحضورشان در بس

 اموری جمله از ها،آموزش در دانشگاه یوهها را دگرگون کرده است. شآن

 یرواگ یماریشدن ب یرفراگ یرثأتحت ت اییرمنتظرهطور غ است که به

 . ]5-1[شده است متفاوت 

جهت کنترل  یزیکینگاه که با توجه به لزوم حفظ فاصله ف ینا از

و مکان  یزیکیآن به حضور ف یکه برگزار یآموزش مجاز یروس،انتشار و

 یعیشد و طب یآموزش حضور یگزینپرشتاب جا یلیخ یست،وابسته ن
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 و همکاران سموعی                                                                                                                                  19-یددر کوو یداساتپرسشنامه عملکرد  سنجیروایی 

 

 1400پاییز، سومدوره هفتم، شماره  ین،نو یپزشک یرسانعمجله اطال 

را به همراه  یمهم یهاطور مشخص چالش و به یامزا یاست که برخ

 . ]6[ داشت

که  ییترهامهم یژهها به وچالش یول شودیاستقبال م صوالًا یا،از مزا

 یازمندن دهند،یقرار م یرثأارائه را تحت ت یفیتدهنده و کعملکرد ارائه

دانشگاه  یداسات یکه با توجه به نقش محور شوندیزودهنگام م یبازنگر

  د.هد بوخوا یضرور یشانسنجش عملکرد ا ی،مجاز یهادر ارائه آموزش

متداول بوده که همواره  یندیفرآ یان،توسط دانشجو یداسات یابیارزش

که در  ییداد نهاتنها برون یابی،ارزش ینا یاست؛ منته شدهیانجام م

 به یداسات که ینبا توجه به ا شود؛یرا شامل م افتدیمرحله آخر اتفاق م

 یندآدر فر توانندیهستند، آنها بهتر م یردر ارائه آموزش درگ یمطور مستق

متناسب با  یریگگو باشند. هر سنجش هم، به ابزار اندازهسنجش. پاسخ

معتبر و روا  یجنتا یدارد تا بر مبنا یازسنجش و استاندارد ن موضوع مورد

و  یلزوم طراح ینه،زم ینرا اتخاذ نمود. در ا یمناسب یماتبتوان تصم

 یفعل مجازیفناورانه و  هیودر ش یژهبه و یریگابزار اندازه سنجیییروا

هدف  مطالعات با یبه برخ ی،پژوهش یشینهمرور پ یدر ط .وجود دارد

اند. کرده یرا بررس یمتداول آموزش حضور یهامشابه اشاره شد که برگه

استادان  یابیپرسشنامه ارزش یاییو پا ییو همکاران روا ینیجمله حس از

دانشجو به روش  626دند دا قرار یمورد بررس یانرا توسط دانشجو یالنگ

 دانشکده انتخاب شدند.  5از  یتصادف یریگنمونه

در  یداسات یابینامه ارزشپرسش ییمحتوا یینشان داد روا هایافته

و همکاران روایی و پایایی پرسشنامه  یاشکورن. بود ییناز سئواالت پا یبعض

شاپور ارزشیابی استاد را توسط دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی جندی

 92/0های پرسشنامه را داد و ضریب روایی کل سوال قرار رسیبر مورد

که  اینمره یننمودند که لزوما ب یانو همکاران ب Uttl .]7 [گزارش نمود

ها آن یادگیری یزانبا م دهندیاختصاص م یداسات یابیبه ارزش یاندانشجو

 یابزارهاو همکاران نقش استفاده از  Rakic. ]8[ ندارد وجودرابطه 

 ییکردند که کارا یاننمودند و ب یرا بررس یاندانشجو ییدر کارا یتالیجید

 ]. 9[ یابدیم یشافزا یجیتالید یبا استفاده از ابزارها یاندانشجو

را از  یداسات یابیاعتبار پرسشنامه ارز یشترب شده، انجام هایپژوهش

اند؛ داده قرار یبررس مورد یحضور یهاآموزش یژهو به و یانمنظر دانشجو

در  یمجاز یهادر آموزش یژهبه و یدعملکرد اسات یابیلزوم ارز کهیحال در

و  یهدف طراح مطالعه با ،راستا ینو روا وجود دارد؛ در ا یاپا یابزار

که افراد  ین، با توجه به ااعضایپرسشنامه سنجش عملکرد  سنجیییروا

را ندارند،  یکالمیرغقابل مشاهده و  یحضور یبازخوردها یافتامکان در

، 19 یدکوو یدر دوران پاندم یمجاز یهادر ارائه آموزش علمیهیات

 انجام شد. 

 یدر معاونت آموزش گیرییمبه تصم تواندیمطالعه م ینا یجنتا

 ییموثرتر با کارآ یکردیرو سازییادهدر نظر گرفتن و پ یوزارتخانه برا

 یبرا یابیخود ارز ینکمک کند؛ همچن یمجاز یهادر آموزش یشترب

هدف  از عملکرد و تمرکز بر نقاط ضعف و قوت با یجهت آگاه ید،اسات

  .یدفراهم نما یبهبود عملکرد آموزش

 

 : هامواد و روش

 یپرسشنامه بر مبنا یهاول یهایهاست. گو یفیمطالعه از نوع توص

 یدرباره برخ یو گزارش معاونت آموزش یاز جامعه آمار ینظرخواه

. یدگرد یطراح یمجاز یهادر آموزش یداسات یلکردعم یهاشاخص

( یادز یلیخ یاد،کم، کم، متوسط، ز یلی)خ یکرتل یفها در طپاسخ

 یاندر پا یرانا یعلوم پزشک یهادانشگاه یلمعهیات اعضایشدند.  یمتنظ

 یمجاز یهاکالس یکه تجربه برگزار 1400 ینو فرورد 1399سال 

دادند )طبق آمار سامانه  یلعه را تشکمطال ینا یاند جامعه آمارداشته

تن(. در  21279 یوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک یسنجعلم

و در  یدنفر از اسات 10 اریپرسشنامه از همک یصور ییمرحله سنجش روا

سابقه  یدارا یدنفر از اسات 15 یاز همکار ییمحتوا ییمرحله سنجش روا

  د.د، استفاده شمشارکت در ساخت پرسشنامه، به صورت هدفمن

 یتچون رعا ینکات یفی،روش ک در محتوا ییسنجش روا برای

 یشد. برا یمناسب در پرسشنامه بررس یهادستور زبان و استفاده از واژه

محتوا  ییدو شاخص نسبت روا ی،محتوا در روش کم ییروا یبررس

Content Validity Ratio (CVR) محتوا ییروا یندکسو اContent 

Validity Index (CVI) در مورد اول . ]11،10[ سنجش شد (CVR) ،

شاخص  یشد. برا یریگاندازه یانگواز نظر پاسخ یهگو یکضرورت وجود 

مرتبط بودن  یااز جمله وضوح، ابهام، تناسب  یژگی، سه و(CVI) دوم

 یکانفورمات یهادر رشته یدصورت که از اسات ینشد؛ به ا یها بررسیهگو

اطالعات  یفناور ی،پزشک یسالمت، کتابدار تاطالعا یریتمد ی،پزشک

در  گذارییاستس ی،اجتماع یاقتصاد سالمت، پزشک یریتسالمت، مد

سالمت و  یروانشناس یی،ماما ها،یتو فور یانظام سالمت، سالمت در بال

براساس ، (CVR)سنجش  یرا برا یههر گو .درخواست شد یدمیولوژیاپ

 یابی( ارزیرضروریغ ی،رضروریاما غ یدمف ی،)ضرور ایینهگز 3 یفط

، بر CVR یزاننمره اختصاص دهند. سپس م 3تا  1 یبکنند و به ترت

41 
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 و همکاران یسموع                                                                                                                                  19-یددر کوو یدپرسشنامه عملکرد اسات سنجیروایی 

 

1400دوره هفتم، شماره سوم، پاییز ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله    

 

از تعداد کل  یمیکنندگان(/ )ناز تعداد کل شرکت یمیفرمول: )ن یمبنا

محاسبه و گزارش  یههر گو یضرور یهاکنندگان( تعداد پاسخشرکت

 شد. 

ها نظر دادند، یهگو ربارهد یاب،نفر ارز 15نفر از  12 کهینبا توجه به ا

 یتر بود در پرسشنامه باقبزرگ 56/0ها از آن CVR که عدد ییهایهگو

 ها/ از فرمول تعداد کل پاسخ CVI محاسبه یبرا ینماندند. همچن

استفاده شد. تنها  4و  3با رتبه  یههر گو یموافق برا یازمجموع امت

توانستند بدون  ،داشتند 79/0از  یشترب یازینظر امت ینکه از ا ییهایهگو

 .بمانند یدر پرسشنامه باق ییرتغ یابه حذف  یازن

و  یصور ییدر مرحله سنجش روا یانگوپس از اعمال نظرات پاسخ

 161 یبر رو یسوال 16و اصالحات، پرسشنامه  ییراتو اعمال تغ ییمحتوا

به عامل،  یلدرروش تحل کهینکشور )با توجه به ا علمیهیات یدنفر از اسات

.(، اجرا شد. با توجه به شودینمونه در نظر گرفته م 10ازاء هر سوال 

 یاصول بهداشت یتکرونا و لزوم رعا یروسوجود و یبحران یطشرا یداریپا

اجتناب شده و  یگرپرسش یبرا یاز ارتباط حضور یزیکی،و فاصله ف

 ینا ها در نظر گرفته شدند؛ بهسامانه دانشگاه یقنظر از طر نمونه مورد

ها )مرجع دانشگاه یعلم یبندصورت که با استفاده از سامانه رتبه

 یتاولو یبدانشگاه به ترت 68، فهرست (uniref.ir یران،ا یهادانشگاه

 25از هر چارک  یچارک یبندرتبه یبه دست آمد و بر مبنا یسطح علم

انتخاب شد. سپس  ی( به صورت تصادفیها )به تعداد مساودرصد دانشگاه

شدند. با توجه  یبررس یآموزش یهاهر دانشگاه، گروه یامانه آموزشدر س

 یآموزش یهادرصد گروه 25ها، از هر دانشگاه تعداد گروه بودنبه متفاوت 

 یعلم هیات اعضایتمام  یانتخاب شدند و سپس برا یبه صورت تصادف

ارسال و در صورت  یدرخواست همکار یمیلانتخاب شده، ا یهاگروه

از  یانجام شد. الزم به ذکر است تعداد یگیریبار پ یک یی،عدم پاسخگو

 یمیلدر رزومه خود آدرس ا یدیمعدود اسات یا بودندها نامعتبر  یمیلا

 .نبود یمرحله تصادف یندر ا یدنداشتند و انتخاب اسات

پژوهشگران و هدف مطالعه به همراه  یبا معرف یمتن ینه،زم ینا در

محرمانه  یبرا یحظات اخالقپرسشنامه و مال یلدرخواست تکم

ارسال شد.  یدنفر از اسات 1800 یشخص یمیلداشتن اطالعات به انگه

وجود داشته  یشتریب ینانبود که اطم ینا یمیلا یقانتخاب از طر یلدل

 یوندپ یگو فرد مرتبط خواهد بود و از کپو پاسخ کنندهیباشد که بررس

حال  ینبا ا شود؛یم یددارموردنظر خو یهادر گروه ییگومربوط به پاسخ

تعداد نمونه، در صفحه  یلاز تکم یناناطم یبرا یانی،پا یدر روزها

ارسال  یقاز طر هایییگیریپ یاارسال شد  یامپ یداسات یبرخ یشخص

 .مجدد صورت گرفت یمیلا

در  یرانا یعلوم پزشک یهادانشگاه علمیهیات اعضای همه

در مطالعه شرکت داده شدند. با گوناگون  یها و مرتبه علمرشته یت،جنس

به  یورود مجاز یوندپ یقشرکت در مطالعه از طر که ینتوجه به ا

 یتلق یلپرسشنامه، تکم یروش، در صورت ینپرسشنامه انجام شد و در ا

 ینارسال انجام دهد؛ بد یرا برا یینها یکگو کلکه خود پاسخ شدیم

 یمو طبق تصم ییعدم ارسال نها یخروج از مطالعه بر مبنا یبترت

 .گو بودپاسخ

 Exploratory)یعامل اکتشاف یلسازه، از تحل ییسنجش روا جهت

Factor Analysis) EFA یبرا یماکسروش چرخش متعامد نوع وار در 

 SPSSافزارنرماستفاده در  یاستخراج یهاعامل یرپذیریبهبود تفس

 .استفاده شد 18نسخه 

نمره هر سوال  ین(، رابطه بگرا و واگرامالک )هم ییسنجش روا برای

که سوال به آن تعلق دارد و نمره هر سوال با  یاسبا نمره کل همان مق

سنجش شد.  ،ها تعلق نداردکه سوال با آن یگرید هاییاسنمره کل مق

 .شد یبا نمره کل پرسشنامه بررس یاسنمره هر مق ینهمچن

 یبضرنباخ و وکر یآلفا یبابزار، از ضر یدرون یسنجش همبستگ در

 مورد 7/0تر از بزرگ یبکردن استفاده شد ضر یمهروش دو ن گاتمن در

  است. قبول 

مختلف،  هاییاسدر مق یانگونمرات پاسخ یریپذیسهمقا برای

نمرات  یانگینم یلمحاسبه شد. تحل 100 ینمرات بر مبنا یانگینم

مرتبه  یو بر مبنا استودنت tتوسط آزمون  یت،جنس یعملکرد بر مبنا

 یفسنجش شد. توص طرفهیک یانسوار یزتوسط آزمون آنال ید،اسات یعلم

 .انجام شد 21نسخه   SPSSافزارنرمها در داده یلو تحل

 

 :هایافته

کشور در  یعلوم پزشک یهادانشگاه علمیهیات یداساتنفر  161

درصد(  41مرد و ) 95درصد(  59مطالعه شرکت کردند. نمونه شامل )

 6/18) یار،استاد 96درصد(  6/59) ی،مرب 22رصد( د 7/13زن بود. ) 66

 یسسابقه تدر یانگیناستاد با م 13درصد(  1/8و ) یاردانش 30درصد( 

مطالعه شرکت  ینگوناگون در ا یلیتحص هایرشته در 13/8±3/11

  .کردند
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 و همکاران سموعی                                                                                                                                  19-یددر کوو یداساتپرسشنامه عملکرد  سنجیروایی 

 

 1400پاییز، سومدوره هفتم، شماره  ین،نو یپزشک یرسانعمجله اطال 

 10نظر براساس ) یفیپرسشنامه در مرحله ک یصور ییروا سنجش

به  یهگو یکها شد. یهگو یبرخ یوالو ت یبترت ییرمتخصص(، منجر به تغ

شابهت( حذف شد و سه مضمون م) یگرد یهمضمون مشترک با گو یلدل

قالب  در یابان،ارز یشنهادپرسشنامه نبود به پ یهاول یمتفاوت که در طراح

 شد. اضافه  یدجد یهگو

ها )در مرحله یهگو یصور ییحاصل از سنجش روا یفیماره توصآ

( بود؛ پس در 5/1از  یش)ب 83/4تا  58/4 ینب ی،سوال 16( در فرم یکم

 یاباننفر از ارز12 ییگوحاصل از پاسخ یجحذف نشد. نتا یمرحله سوال ینا

 ییروا یبررس در. شد ارائه 1در جدول  یی،محتوا ییدر سنجش روا

 1جدول  هاییافتهسوال طبق  13 یفی،و ک یبه صورت کم ییمحتوا

  .شد یرایشاصالح و و

 

 یمجاز یهادر ارائه آموزش علمیهيات اعضایمحتوا پرسشنامه عملکرد  ییمحتوا و شاخص روا ییبت روانس -1جدول 

 نتيجه اعمال نظرات پاسخگویان در سنجش روایی محتوایی کيفی و کمی CVR CVI1 CVI2 CVI3 Tot گویه

 انی در یک سوال حذف شدند.زمتشویق و ایجاد انگیزه، دو مفهوم متفاوت است از هم 88/0 1 91/0 75/0* 66/0 1

 بازخورد درسی، با عبارت پیشرفت و افت درسی تکمیل شد. 91/0 91/0 91/0 91/0 66/0 2

 ارائه درس و فعالیت علمی، جایگزین ارائه درس شد. 88/0 91/0 91/0 83/0 83/0 3

 واژه پرسش و بحث، بعد از آموزش آنالین قرار گرفت. 97/0 1 1 91/0 66/0 4

5 66/0 91/0 1 91/0 94/0 - 

 های متنوع شد.های مرتبط با درس، جایگزین تمرینتمرین 91/0 1 91/0 83/0 66/0 6

7 83/0 91/0 83/0 1 91/0 - 

 پذیر شد.در دسترس و پاسخگو، جایگزین دسترس 83/0 1 75/0* 75/0* 83/0 8

 ه شد.تسلط داشتن جایگزین امکان استفاد 77/0* 83/0 75/0* 75/0* 45/0* 9

 ای اضافه شد و  مهارت داشتن، جایگزین امکان استفاده شد.واژه محتوا به چندرسانه 77/0* 83/0 75/0* 75/0* 63/0 10

 واژه ارزیابی جایگزین تشخیص شد. 77/0* 83/0 75/0* 75/0* 45/0* 11

 های ارزیابی کمی اشاره شد.مصداق 85/0 91/0 83/0 83/0 1 12

 های ارزیابی کیفی اشاره شد.مصداق 77/0* 83/0 75/0* 75/0* 1 13

 هم به جلسات آنالین و هم آفالین اشاره شد. 74/0* 83/0 75/0* 66/0* 45/0* 14

 واژه انجام قبل از تکلیف اضافه شد. 91/0 91/0 91/0 91/0 81/0 15

16 66/0 83/0 83/0 1 88/0 - 
 :CVR محتوا یینسبت روا  

:CVI3  ا در بعد مربوط بودنمحتو ییشاخص روا 

CVI  :محتوا در بعد ساده بودن ییشاخص روا   

 :Tot محتوا در کل سه بعد ییشاخص روا 

CVI2  :محتوا در بعد وضوح ییشاخص روا 

شدهمحاسبه یازاصالح با توجه به امت یازمند* ن

بارتلت )در مرحله  یتو کرو ینالک، یرما، یزرکا یهاآزمون یجهنت

 هاییافته طبق  .ارائه شد 2( در جدول یاکتشاف یعامل یلسنجش تحل

از  یو حاک KMO (Kaiser-Mayer-Olkin) 865/0مقدار  2جدول 

 یاست. معنادار یعامل یلمناسب بودن حجم نمونه جهت انجام تحل

 یزن Bartlett Test of Sphericity( <0001/0P-Valueبارتلت )آزمون 

 یها را برایهل شدن گوعام یتو قابل یهمبستگ یسمناسب بودن ماتر

 .نشان داد لیعام یلانجام تحل

 

آزمون  يجهو نت ينالک -یرما -یزرحجم نمونه کا یتشاخص کفا -2جدول 

 بارتلت یتکرو

 865/0 )کفایت حجم نمونه( KMOآماره 

 75/1178 تقریب کای اسکوئر آزمون بارتلت

 120 درجه آزادی

 P<0001/0 سطح معناداری آزمون بارتلت

 3جدول  یجنتا طبق .گزارش شد 3در جدول  یعامل یلتحل جینتا

مشخص شدند  1از  یشترب یژهعامل باارزش و 4 ی،عامل یلدر مرحله تحل

 یهگو 16کردند. تعداد  یینرا تب یدرصد از پراکندگ 18/65که در مجموع 

 یبندطبقه یبار عامل ترینیشب یها بر مبنایهعامل قرار گرفتند و گو 4در 

بودند.  5/0از  یشها بیه، در همه گو4 یهبه جز گو یعامل یرهاشدند. با

 ی،دهمشوق، مشارکت و نظم یجادعوامل عبارت بودند از ا یگذارنام

 .یاو مهارت حرفه یادگیری، یابیارز
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 و همکاران یسموع                                                                                                                                  19-یددر کوو یدپرسشنامه عملکرد اسات سنجیروایی 

 

0140پاییز، سومدوره هفتم، شماره  ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع   

 

 یماکسو دوران وار یاصل یهامؤلفه يلو تحل یهتجزبراساس  یمجاز یهادر ارائه آموزش علمیهيات اعضایپرسشنامه عملکرد  یافتهچرخش  یسماتر -3جدول 

 های مجازیعلمی در ارائه آموزشهيات اعضایعملکرد 
 بار عاملی

1 2 3 4 

 83/0 - - - اید به دانشجویان برای یادگیری و تالش درسی، انگیزه دهید؟در دوره آموزش مجازی، تا چه حد توانسته -1

 76/0 - - - اید به دانشجویان درباره عوامل مرتبط با پیشرفت و افت درسی بازخورد دهید؟انستهدر دوره آموزش مجازی، تا چه حد تو -2

 - - 57/0 - اید دانشجویان را در ارائه درس و فعالیت علمی مشارکت دهید؟در دوره آموزش مجازی، تا چه حد توانسته -3
 - - 37/0 - حین آموزش آنالین، پرسش و بحث داشته باشید؟ اید با دانشجویاندر دوره آموزش مجازی، تا چه حد توانسته -4
 - -  61/0 های آموزشی تهیه کنید؟اید محتوای آموزشی و درسی را طبق سرفصلدر دوره آموزش مجازی، تا چه حد توانسته -5
 - - 71/0  س ارائه دهید؟های مرتبط با دراید به دانشجویان، تکالیف و تمریندر دوره آموزش مجازی، تا چه حد توانسته -6
 - - - 69/0 بندی شده ارائه کنید؟اید جلسات درسی را منظم و زماندر دوره آموزش مجازی، تا چه حد توانسته -7
 - - - 74/0 گوی دانشجویان باشید؟اید در دسترس و پاسخدر دوره آموزش مجازی، تا چه حد توانسته -8
 - - - 82/0 اید؟های آموزشی مجازی، تسلط داشتهافزارها و سامانهدر استفاده از نرمدر دوره آموزش مجازی، تا چه حد  -9

 - - - 81/0 اید؟ای )صوت، تصویر، فیلم و عکس( مهارت داشتهدر دوره آموزش مجازی، تا چه حد در استفاده از محتوای چندرسانه -10
 - 75/0 - - قه و تالش درسی دانشجویان را ارزیابی کنید؟اید میزان عالدر دوره آموزش مجازی، تا چه حد توانسته -11
 - 84/0 - - اید کمیت یادگیری دانشجویان را از نظر میزان و حجم مطلب ارزیابی کنید؟در دوره آموزش مجازی، تا چه حد توانسته -12
 - 69/0 - - عمق، تحلیل، تفسیر و نقد مطالب ارزیابی کنید؟ اید کیفیت یادگیری دانشجویان را از نظردر دوره آموزش مجازی، تا چه حد توانسته -13
برداری از اید دانشجویان را در رعایت انضباط و مقررات حضور در جلسات آنالین و بهرهدر دوره آموزش مجازی، تا چه حد توانسته -14

 جلسات آفالین توجیه کنید؟
- 59/0 - - 

 - - 66/0 - اید؟نظارت بر انجام تکالیف درسی و عملکرد تحصیلی دانشجویان را داشتهدر دوره آموزش مجازی، تا چه حد امکان  -15
 - - - 50/0 اید؟در دوره آموزش مجازی، تا چه حد از عملکرد کلی خود در تدریس و آموزش دروس رضایت داشته -16

 

 گزارش 4گرا و واگرا( در جدول نتیجه سنجش روایی مالک )هم

های مرتبط با هر سوال به صورت ، مقیاس4یج جدول طبق نتا شده است.

ترین همبستگی بین هر سوال با مقیاسی اند. قویشده رنگی مشخص

بوده است که سوال به آن تعلق داشته است؛ بر این اساس پرسشنامه از 

 روایی مالک برخوردار است.

 

 ها )واگرا(ره هر سوال با سایر مقياسرابطه بين نمره هر سوال با نمره همان مقياس )همگرا( و نم -4جدول

 عملکرد کلی ایمهارت حرفه ارزیابی یادگيری مشارکت و نظم دهی ایجاد مشوق هاسوال ها و مقياس

1 (0001/0> )88/0 (0001/0> )50/0 (0001/0> )36/0 (0001/0> )46/0 (0001/0> )72/0 

2 (0001/0> )89/0 (0001/0> )43/0 (0001/0> )39/0 (0001/0> )35/0 (0001/0> )71/0 

3 (0001/0> )48/0 (0001/0>)72/0 (0001/0> )40/0 (0001/0> )43/0 (0001/0> )65/0 

4 (0001/0> )37/0 (0001/0> )69/0 (0001/0> )46/0 (0001/0> )38/0 (0001/0> )61/0 

5 (0001/0> )28/0 (0001/0> )47/0 (03/0 )17/0 (0001/0> )75/0 (0001/0> )37/0 

6 (002/0 )24/0 (0001/0> )70/0 (0001/0> )33/0 (0001/0> )48/0 (0001/0> )51/0 

7 (0001/0> )34/0 (0001/0> )45/0 (001/0 )26/0 (0001/0> )79/0 (0001/0> )43/0 

8 (0001/0> )28/0 (0001/0> )40/0 (0001/0> )29/0 (0001/0> )76/0 (0001/0> )39/0 

9 (0001/0> )40/0 (0001/0> )39/0 (001/0 )25/0 (0001/0> )80/0 (0001/0> )42/0 

10 (0001/0> )36/0 (0001/0> )41/0 (007/0 )21/0 (0001/0> )79/0 (0001/0> )40/0 

11 (0001/0> )41/0 (0001/0> )49/0 (0001/0> )82/0 (0001/0> )33/0 (0001/0> )69/0 

12 (002/0 )23/0 (0001/0> )41/0 (0001/0> )83/0 (0001/0> )32/0 (0001/0> )59/0 

13 (0001/0> )42/0 (0001/0> )57/0 (0001/0> )85/0 (006/0 )21/0 (0001/0> )74/0 

14 (0001/0> )36/0 (0001/0> )72/0 (0001/0> )48/0 (0001/0> )34/0 (0001/0> )62/0 

15 (0001/0> )39/0 (0001/0> )75/0 (0001/0> )46/0 (0001/0> )45/0 (0001/0> )64/0 

16 (0001/0> )45/0 (0001/0> )59/0 (0001/0> )45/0 (0001/0> )71/0 (0001/0> )60/0 

 

طبق  شده است. گزارش 5روش دیگری از سنجش روایی در جدول 

ها با نمره کل پرسشنامه ، بین نمره هر یک از مقیاس5های جدول یافته

ستگی مثبت های مجازی همبدر ارائه آموزش علمیهیات اعضایعملکرد 

دار وجود داشته است. این یافته، حاکی از انسجام موضوعی کل و معنی

 گذاری شده دارد.مقیاس نام 4پرسشنامه در 
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 و همکاران سموعی                                                                                                                                  19-یددر کوو یداساتپرسشنامه عملکرد  سنجیروایی 

 

 1400پاییز، سومدوره هفتم، شماره  ین،نو یپزشک یرسانطالعمجله ا 

 های مجازیدر ارائه آموزش علمیهيات اعضایها و نمره کل پرسشنامه عملکرد رابطه بين نمره هر مقياس با نمره سایر مقياس -5جدول 

 ایمهارت حرفه ارزیابی یادگيری دهیمشارکت و نظم وقایجاد مش هامقياس

 - - - - ایجاد مشوق
 - - - 52/0( <0001/0) دهیمشارکت و نظم

 - - 59/0( <0001/0) 42/0( <0001/0) ارزیابی یادگیری
 - 34/0( <0001/0) 58/0( <0001/0) 45/0( <0001/0) ایمهارت حرفه

 56/0( <0001/0) 80/0( <0001/0) 84/0( <0001/0) 80/0( <0001/0) عملکرد کلی

 

شده  گزارش 6سانی درونی پرسشنامه در جدول نتیجه بررسی هم

، ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 6های جدول طبق یافته است.

و برای  897/0های مجازی در ارائه آموزش علمیهیات اعضایعملکرد 

محاسبه شد. با حذف هر  864/0تا  743/0های پرسشنامه در دامنه مولفه

کدام  نباخ پرسشنامه مشخص شد هیچوسوال و بررسی میزان آلفای کر

طور محسوس  ها، میزان آلفا بهای نیستند که با حذف آنگونه ها بهسوال

بهتر شود. در سنجش پایایی به روش دو نیمه کردن، ضریب پایایی 

 .محاسبه شد 778/0با ضریب همبستگی  873/0گاتمن 
 

 اعضایسانی درونی پرسشنامه عملکرد پایایی به روش هم -6جدول 

 های مجازیدر ارائه آموزش علمیهيات

در ارائه  علمیهيات اعضایعملکرد 

 های مجازیآموزش

 سانی درونیهم

 کرونباخ( α)ضریب 

 0/ 743 ایجاد مشوق

 0/ 768 دهیمشارکت و نظم

 0/ 789 ارزیابی یادگیری

 0/ 864 ایمهارت حرفه

 0/ 897 عملکرد کلی

 

( نمرات 100ها حاکی از آن داشت میانگین )بر مبنای سایر یافته

، مقیاس مشارکت و 36/61±34/15اساتید برای مقیاس ایجاد مشوق 

، 79/58±61/13، مقیاس ارزیابی یادگیری 79/64±43/13دهی نظم

و کل پرسشنامه  99/73±82/13ای مقیاس مهارت حرفه

نتایج تحلیل نشان داد بین میانگین نمره کل  ود.ب 05/14±73/64

های مجازی و در ارائه آموزش علمیهیات اعضایپرسشنامه عملکرد 

های مربوط، به تفکیک جنسیت و مرتبه علمی اساتید )مربی، مقیاس

 .دار نبوده استاستادیار، دانشیار، استاد( تفاوت معنی

 

 گيری:بحث و نتيجه

در  یسوال 16از آن داشت که پرسشنامه  یحاکمطالعه  ینا هاییافته

توسط  یشنهادیپ ییراتتغ یبا انجام برخ یی،و محتوا یصور ییمرحله روا

قرار گرفت. با  یاکتشاف یعامل یلمرحله تحل یبرا یمتخصصان انتخاب

طور  که به 19 یدکوو یپرسشنامه در دوران پاندم ینا که ینتوجه به ا

در آن شکل گرفت انجام شد، در  یطور مجاز ها بهآموزش انجام یتیفور

نشد. اگرچه  یافت یجنتا یقتطب یبرا یاطالعات، مطالعه مشابه یجستجو

دادند  قرار یبررس را مورد یحضور یهاکالس یابیمطالعات، ارزش یبرخ

 که ینجمله ا کار از یتحاکم و ماه یطمتفاوت بودن شرا یلبه دل یول

 یهاکالس یو زمان برگزار 19 یدکوو یماریاز ب قبلمربوط به دوران 

با  یقامکان تطب ،اندشده یبررس یاندانشجو یدبوده و از د یحضور

مطالعات اذعان  ینا یبرخ ،حال ینمطالعه را ندارند. با ا ینا هاییافته

(، از یحضور یها)در آموزش یداسات یابیداشتند که پرسشنامه ارزش

بوده  یلدل ینبه ا هایابیودن ارزشنب یقدق یابرخوردار است  یینپا ییروا

 یینقابل تب یاندانشجو یادگیری یبر مبنا یدعملکرد اسات یابیکه ارزش

 . ]12[ نبوده است

 از یاساستخراج چهار مق موجب یعامل اکتشاف یلتحل کارگیریه ب

و مهارت  یادگیری یابیارز ی،دهمشوق، مشارکت و نظم یجادجمله ا

بار  یشترینب یپرسشنامه، بر مبنا یهایاسمق یگذارشد. نام یاحرفه

و نظر  یعملکرد آموزش یابیمرتبط با موضوع ارز ینظر یاتادب ی،عامل

 .پژوهشگران انجام شد

خود و ارتباط  یاسبا مق یههر گو تریمطالعه ارتباط قو ینا در

از انسجام پرسشنامه و مرتبط بودن  یحاک ها،یاسمق یربا سا تریفضع

مورد  مربوط دارد که در یاسنظر در مق مضمون موردبا  یههر گو یتماه

 .صادق است یزدر کل ن یداسات یبا عملکرد آموزش یاسهر مق ینارتباط ب

 یبپرسشنامه به روش ضر یاییمحاسبه پا یجهبودن نت قبول قابل

از دقت و صحت مناسب  یریگاز آن دارد ابزار اندازه ینباخ، حاکوکر یآلفا

را از  یثبات و با یکسان یجنتا توانیم یکسان یطبرخوردار است و در شرا

 یزکردن ن یمهروش دو ن سنجش در یجبودن نتا یاآن انتظار داشت. پا

نظر  مورد یرمتغ یبررس یطور که هر ابزار سنجش برا . هماندش ییدأت

 .دارد یازن ییدأبه ت هایافتهثبات  یزانروا و کارآمد باشد، به همان م یستیبا

 یدنمره عملکرد اسات یانگینم ترینیشنشان داد ب یفیوصت هاییافته

 یاسمربوط به مق یانگینم ینو کمتر یامهارت حرفه یاسمربوط به مق

و مهارت  یاحرفه یبوده است. در هر حال، توانمند یادگیری یابیارز

کالس  یبرگزار یطچه در شرا یمجاز یطچه در شرا یداسات یتخصص

45 
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مشترک برخوردار است و در طول مدت  یتو ماه اساس یکاز  ی،حضور

و  یمجاز یبا فضا ییآشنا یبرا یدآموزش از راه دور، اسات یبرگزار

را  ینو تمر یآموزش یهافرصت شرکت در دوره ینآنال یهابرنامه

 هایدر برگزار یرساختیاشکاالت ز یبرخ یداند؛ در حال حاضر شاداشته

 ،ی. از طرفیستن یدد اساتبه عملکر وطهمچنان وجود داشته باشند که مرب

 یبودن برخ ینآفال یحت یاها بودن کالس یرحضوریبا توجه به غ

 یلیکنترل خ ی،آموزش حضور یتنسبت به وضع یدجلسات، اسات

حداقل  یادارند  یاندانشجو یتفعال یاحضور  یابینسبت به ارز یکمتر

 که نمره ستا یعیدارند. طب یحوزه، اعتماد کمتر یننسبت کنترل در ا

 .اندهم اختصاص داده یکمتر

نمره کل پرسشنامه  یانگینم یندارد ب نشان یلیتحل هاییافته

 هاییاسو مق یمجاز یهادر ارائه آموزش علمیهیات اعضایعملکرد 

نبوده  داریتفاوت معن یداسات یو مرتبه علم یتجنس یکمربوط، به تفک

 یمرد در مرتبه علم زن و یداز آن دارد که همه اسات یحاک یافته یناست. ا

قوت در عملکرد هستند و  یاخوش ضعف دست میزان یک همتفاوت، ب

در برجسته کردن عملکرد  ینقش زمانی ینتا ا ییتنها ها بهتجربه آن

موارد، مطالعات  یننداشته است. ا یگرنسبت به گروه د یگروه

 .شودیم یهتوص یندهگران آدارد که به پژوهش یازن ترییاختصاص

مرحله  یو اجرا 19 یدکوو یپاندم یطتوجه به قرار داشتن در شرا اب

مالحظات  یتبه خاطر رعا کهینو ا یرحضوریمطالعه به صورت غ یاصل

و  یتیاطالعات هو یافتصادقانه، اجرا بدون در یهاپاسخ یافتو در یاخالق

 یاییسنجش پا یبرا یرونیب یسانروش هم ینمشخص انجام شد؛ بنابرا

انجام  ،مرحله دوم است یاجرا یگو برادار کردن پاسخنشان هب یازکه ن

 یهادر دانشگاه یانگوپاسخ یلیرشته تحص یادز یگوناگون یننشد. همچن

 .را مانع شد ینهزم ینمستقل در ا هاییلمختلف، انجام تحل یعلوم پزشک

 اعضایمطالعه نشان داد که پرسشنامه عملکرد  ینا هاییافته

مناسب برخوردار  یاییو پا ییاز روا یمجاز یهاائه آموزشدر ار علمیهیات

هاست و در سازمان و دانشگاه هایابیارزش یاستفاده هم برا است و قابل

خود در  یهااز مهارت تریقدق یآگاه یبرا یدتوسط اسات یهم خودسنج

استفاده در  پرسشنامه قابل ین. اباشدیم یمختلف آموزش مجاز دابعا

 ییشناسا یمند براتوسط پژوهشگران عالقه یاگون پژوهشموضوعات گون

عوامل  بینییشپ یبرا یادارند  تریقو یا تریفکه عملکرد ضع ییهاگروه

عملکرد  یابیشود ارزشیم یهاست. توص یدگذار بر بهبود عملکرد اساتیرثأت

م وو تدا 19 یدکوو یریگهمه یداریبا توجه به پا ید،اسات وزشیآم

کشور توسط  یعلوم پزشک یهادر دانشگاه ی،ازمج یهاآموزش

 .پرسشنامه ساخته شده انجام شود

 

 تشکر و قدردانی:

ها با به پرسشنامه ییگوکه با پاسخ یعلوم پزشک یداسات یاز همکار

 شود. یم یسپاسگزار ،کردند یپژوهشگران همکار

 

 یيدیه اخالقی:تأ

به شماره  یاخالق ییدیهأت یمطالعه دارا ینا

IR.MUI.RESEARCH.REC.1400.004 یاز دانشگاه علوم پزشک 

 .اصفهان است

 

 تعارض منافع:

 .ندارند یمقاله تعارض منافع یسندگاننو

 

 سهم نویسندگان:

 50) و نگارش مقاله داده یابیو ارز یلتحلنویسنده اول  یراحله سموع

 یمسئله پژوهش، طراح تبیین )نویسنده دوم( یمحمد ستار ؛درصد(

 .درصد( 50مقاله ) روش و نگارش

 

 حمایت مالی:

 یدانشگاه علوم پزشک یقاتمعاونت تحق یمال یتمقاله با حما ینا

 . اصفهان انجام شده است
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Abstract 
 

Aim: Given the COVID-19 pandemic and the forced and immediate investment in providing virtual 

university education, it is essential to measure the performance of faculty members in this area. 

Accordingly, this study was conducted to design and Validity a questionnaire to assess the performance 

of faculty members in providing virtual training. 

Methods: A descriptive study of instrument making was performed on 161 members of the faculty of 

medical universities in 1400. Sampling was done in an accessible way and through a virtual link by 

sending an e-mail to professors' academic addresses in universities' education vice-chancellor systems. 

Formal validity, content validity (CVR, CVI), criterion validity (convergent and divergent), heuristic 

factor analysis, and reliability were measured by Cronbach's alpha method and halving. Descriptive 

statistics, Pearson correlation coefficient, Student t-test, and one-way analysis of variance were used to 

report the data. 

Results: The findings of this study indicate an acceptable formal (4.58-4.83), content (CVI=0.85, 

CVR=0.70), and criterion validity (P-Value<0.0001). The findings identified four factors, including 

incentive creation, participation and regulation, learning assessment, and professional skills, which 

together explained 65.18% of the common variance. The internal consistency of the questionnaire was 

calculated by Cronbach's alpha method of 0.897, and the Guttman coefficient in the halving method was 

calculated to be 0.873. 
 

Conclusion: Due to the acceptable validity and reliability of the questionnaire, this tool can be used for 

faculty members in providing virtual training by educational evaluation systems and researchers to 

measure the influential factors or improve professors' performance in providing virtual training. 

Keywords: Performance, Virtual Training, Faculty Members, Validity, Questionnaire, COVID-19 

Pandemic. 
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