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 رانيسمنان، سمنان، ا يدانشگاه علوم پزشک ،ييو ماما يدانشکده پرستار ،ييگروه ماما -1

 رانيسمنان، سمنان، ا يدانشگاه علوم پزشک ،يعضالن-يعصب يتوانبخش قاتيمرکز تحق -2

 رانيسمنان، سمنان، ا يدانشگاه علوم پزشک ،يمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک -3

  رانيسمنان، سمنان، ا يموثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشک يعوامل اجتماع قاتيمرکز تحق -4

 ده يچك
هدف بدون  نيبه ا يابيبوده و دست يضرور يها امردر دانشگاه يعلم اتيه ياعضا يمستمر عملکرد آموزش يارتقا هدف:

 يعملکرد آموزش يابيابزار ارزش نيمقدور نخواهد است. لذا مطالعه حاضر با هدف تدو ،يابيکارآمد ارزش يندهايوجود ابزارها و فرا
 .ديانجام رسهب يکعلوم پزش يهادر دانشگاه يعلم اتيه ياعضا

 ،يمطالعه مرور رينظ يپژوهش يهااز روش يبيمطالعه از ترک يبا توجه به اهداف اختصاص يقيمطالعه تلف نيدر ا ها:مواد و روش
که  بيترت ني. بددياستفاده گرد يفيک يکردهايرو زيو ن يابيابزار ارزش يو استانداردساز يطراح زينظران و نمصاحبه با صاحب

معتبر، مراحل  يها بر اساس منابع علمآن يبندو دسته يعلم اتيه ياعضا يموزشآ يابيمرتبط با ارزش يهامولفه ييپس از شناسا
 يکه دارا يآموزش تيريو مد ينظران حوزه آموزش پزشکنفر از صاحب 10ابزار با نظر  يو صور ييمحتوا ييروا دييو تا يبررس
بر اساس  يعلم اتيه ياعضا يابيارزش يياجرا نديفرا ،ياني. در گام پاديانجام رسهمرتبط بودند ب ياو تجارب حرفه التيتحص

 .ديگرد ميدر قالب فلوچارت ترس ند،ينظران و صاحبان فراصاحب يارائه شده از سو يکارهامشکالت و راه
 نديفرا ،يآموزش يمحتوا ،يموسوم به اهداف آموزش طهيح 5در  يابيمولفه ارزش 74 يدارا يينها يابيابزار ارزش ها:يافته

-ياددهي نديفرا طهيها به حهيتعداد گو نيترشي. بباشديم يشگاهيآزما/ينيآموزش بال ،يآموزش يابيارزش ،يريادگي-ياددهي
 ييابزار نها ييمحتوا يياست. روا افتهياختصاص  هيگو 6با  ياهداف آموزش يهاطهيبه ح زيتعداد ن نيترو کم ه؛يگو 34با  يريادگي

 نيچننظران قرار گرفت. هممورد اتفاق نظر صاحب اًيقو CVIشاخص  يدرصد برا 89و  CVRشاخص  يدرصد برا 92 ازيبا کسب امت
 يهادگاهينامه و اعمال دپرسش يهاهينگارش گو وهينظران درخصوص شصاحب يفيک يهادگاهينامه با اخذ دپرسش يصور ييروا

قرار  دييکرونباخ مورد تا يآلفا يبرا 781/0آن و کسب نمره  يدرون يهمسان يبا بررس زينامه نپرسش يياي. پاديآنان به انجام رس
 .گرفت

 يآن، دارانظران بر صاحب يو اجماع قو يمعتبر علم يهااستفاده از روش ليدلهمطالعه ب نيدست آمده در اهابزار ب گيري:نتيجه
شده بتواند به  نيتدو يياجرا نديفرا زيابزار و ن نياستفاده از ا دوارندي. پژوهشگران امباشديم يتوجه قابل تيو مقبول تيجامع

 .ديکمک نما يعلم اتيه ياعضا يمستمر عملکرد آموزش يارتقا قباً و متعا ينيجامع و ع يهايابيانجام ارزش
  

 .پرسشنامه يسنجروان ،يعلم اتيعملکرد، عضو ه يابيارزشهاي کليدي: واژه

 

 مقدمه
 يها و مراكز آموزش عالدر دانشگاه يآموزش تيفيك يارتقا

مثبت قابل توجه  راتياست كه به سبب تاث يمهم اريموضوع بس
و  يجد ديمورد تاك يآموزش يدادهاو برون ندهايبر فرا

 فهيوظ نيو اول نيتري[. آموزش، اساس1روزافزون قرار دارد ]
 يسازها محسوب شده و كارآمددانشگاه يشده برا فيتعر

 يهاتياز فعال يكيآن  قيو دق يعلم يابيارزش قياز طر سيتدر
و متعاقباً  دياسات يبه منظور بهبود عملكرد آموزش يضرور
آنان به شمار  يارائه شده از سو يهاآموزش تيفيك يارتقا

وظايف  كنترل و ارزشيابي، يكي از كهني[. با توجه به ا2] ديآيم
 شرفتيروند پ يابيبر ارز كهشود چهارگانه مديران محسوب مي

 ياصالحات احتمالها، اعمال حاصل از آن جيامور و تحقق نتا
 اييک برنامه  يو متعاقباً قضاوت درخصوص كارآمد ازيمورد ن

 20/1/1401 تاريخ پذيرش: 6/8/1400دريافت: تاريخ                                            Gharibihsa@gmail.com             09181332935 تلفن:نويسنده مسئول،  *

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

oo
m

es
hj

ou
rn

al
.s

em
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 14

https://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-7365-fa.html


 1401(، مهر و آبان  91 ي)پياپ 5، شماره 24جلد                            كومش

662 

 

عملكرد  يدر ارتقا يتواند نقش مهميمداللت دارد  نديفرا
 يابيحاصل از ارزش جياز نتا ني[. بنابرا3كند ] فايها ادانشگاه

شماري در حوزه آموزش نمود كه از آن هاي بياستفاده نتوايم
تعيين ارزش و شايستگي يک پديده آموزشي  توان بهيجمله م

خصوص استقرار، تعديل،  گيري درقضاوت و تصميم زيو ن
  [.4] استمرار آن اشاره نمود  ايتصديق و 
حوزه  ژهيوهو ب يآموزش يهاستميدر س ربازياز د يابيارزش

از  يكيمورد استفاده قرار گرفته است و به عنوان  يآموزش عال
 يزيردر برنامه ينقش مهم يآموزش تيريمد يكاركردها

 تيفيو بهبود ك يآموزش يهابرنامه موفق ياجرا ح،يصح
[. آموزش بدون كسب 5ها داشته است ]دانشگاه يآموزش

و فاقد  ميعق يامر ،يو علم قيدق يابيارزش قياز طر زخوردبا
 ييو كنترل، حلقه نها يابيخواهد بود چرا كه ارزش تيموفق

 يدهد لذا اعتبار و سودمنديم ليرا تشك تيريچرخه مد
افراد  زيو ن يآموزش يهاها، مراكز و برنامهستميس يعملكرد تمام

خواهد  نييتع يابيارزش نديدر حوزه آموزش توسط فرا ريدرگ
ركن اثرگذار در  نيتريكه اصل دياسات ان،يم ني[. در ا5شد ]

كه در كانون هر گونه ارتقاء در  ستيبايفرايند آموزش هستند م
به  دياسات يآموزش يابي[. ارزش6] رنديقرار گ ينظام آموزش
به اهداف  دنيها در رسآن تيموفق زانيم نييتع"صورت 
 زانيم نيياز انجام آن، تع فشده است و هد فيتعر "يآموزش
عملكرد  يو متعاقباً ارتقا ياحرفه فهيها در وظآن تيموفق

تواند يم دياسات يابيارزش نيچن[. هم7باشد ]يآنان م يآموزش
مورد  دياسات عيدر خصوص استخدام و ترف رييگميدر امر تصم

تواند ضمن تقويت نقاط يم يابيلذا نتايج ارزش ردياستفاده قرار گ
از  ارييبراي بس يمبناي ،يو اصالح نقاط ضعف آموزش تقو

موجبات شده و  يهاي آموزشريزيها و برنامهرييگميتصم
  [.3] دانشگاه را فراهم سازد يارتقاي سطح علم

آوري آن با جمع ياستاد، فرايندي است كه ط يابيارزش
در ابعاد گوناگون، درباره  ديعملكردهاي اسات ياطالعات و بررس
 نيشود و در عيها قضاوت مآن ياحرفه يكفايت و شايستگ

 رييبهبود يادگ تواند بهيكه م يالزم در مورد اقدامات ميحال تصم
 تياست كه موفق رواضح[. پ3گردد ]يكمک كند اتخاذ م رانيفراگ
 يابيارز قيدق يارهايمهم مستلزم انتخاب مع اريحوزه بس نيدر ا

هدفمند اطالعات  ليو تحل يگردآور د،ياسات يعملكرد آموزش
قضاوت در  تاًيها و نهاآن يآموزش يهاتيخصوص فعال الزم در

شده  نييتع يبه اهداف آموزش يابيدر دست قيتوف زانيخصوص م
 يعني يدو حوزه اصل د،ياسات يابيدر ارزش نيرا[. بناب8باشد ]يم
 يآموزش يو اثربخش يستگيشا يهاو مالک ارهايمع نييتع

ها آن تيموفق زانيمرتبط با م يهامحاسبه شاخص زيو ن دياسات
راستا،  ني[. در ا9مد نظر خواهند بود ] يبه اهداف آموزش ليدر ن

 ديتاسا يعملكرد آموزش يابيارزش يبرا يمتنوع يهاروش
مشاهده  ،يابيتوان به خودارزياند كه از آن جمله مافتهيگسترش 

و  يريادگي يبررس ان،يدانشجو دگاهياخذ د س،يتدر وهيش
 رانيهمكاران و مد دگاهيد يبررس ان،يدانشجو يآموزش شرفتيپ

اشاره  ديارائه شده توسط اسات يآثار علم يابيارز زيو ن يآموزش
شود كه يمحسوب م ياتيح يرام يابي[. اگرچه ارزش10نمود ]

ها و عملكردها برنامه يتوان به نكات مثبت و منفيبا انجام آن م
و ابزار  ستميس کيآن، وجود  حيبرد اما الزمه انجام صح يپ

نامناسب  ياست چرا كه اجرا قيحساس و دق ح،يسنجش صح
پرسنل، كم  تيكاهش رضا رينظ يمنف يامدهايپ يدارا يابيارزش

 [.8] است ستميس يكاهش بازده تاًيها و نهاآن زهيشدن انگ
 يزيمم زيو ن ياعتباربخش يهااست كه مدل نيامر ا قتيحق
 يعملكرد آموزش يابيدر جهان كه جهت ارزش يآموزش

اند و به شكل شده جاديا يآموزش يهاموسسات و گروه
بر عملكرد  يمحرز ريتاث رنديگيمورد استفاده قرار م ياندهيفزا

 يآموزش يهادارند چرا كه به مولفه زين دياسات يآموزش
 يكه غالباً توسط اعضا يآموزش ستميس کياالجرا در الزم
مختلف  يهايدهند. بررسيشوند جهت ميانجام م يعلم اتيه

 ياعتباربخشگونه مدل چيدهد كه تاكنون هيدر كشور ما نشان م
در كشور كه استانداردها و  يكارآمد يآموزش يزيمم اي

 يمناسب وهيششده در آن كه بتواند به  فيتعر يآموزش يهاسنجه
 يازسنجي)ن يآموزش يزيربرنامه يعنيآموزش  نديبر چرخه/فرا

(، يآموزش يمحتوا نييتع ،يآموزش يگذارهدف ،يآموزش
و متعاقباً  يآموزش يابيارزش ،ياددهي-يريادگي يهاروش
متمركز باشد ارائه نشده است لذا موسسات  يآموزش يارتقا

كشور، فاقد  يكعلوم پزش يهادانشگاه ژهيبه و يآموزش عال
باشند. تنها اتفاق صورت گرفته يرابطه م نيدر ا يعملكرد مناسب

 يهاتوسط گروه يدرون يهايابيارز يراستا، انجام برخ نيدر ا
 رهدفمند،ينامنظم و غ ياوهيكه آن هم به شبوده است  يآموزش

 اريبس يهاها و شاخصو با سنجه ،يرونيب يابيبدون انجام ارز
و  يندي)و نه فرا يداددرون تيكه غالباً ماه مدو ناكارآ فيضع

 يبرداگونه بهرهچيشود و عموماً هي( دارند انجام ميدادبرون
انجام  يآموزش تيفيك يارتقا يآن در راستا جياز نتا يخاص
 [.11] شودينم

رغم يكشور عل يعلوم پزشك يهاسو، دانشگاه گريد از
آن در  جياند و از نتاتوجه نموده دياسات يابيبه مقوله ارزش كهنيا

از  يانجام برخ زيو ن يو مرتبه علم هيپا يارتقا يراستا
گونه ابزار چياما تاكنون ه ندينمايها به آنان استفاده ميپرداخت

ها نشان ينشده است. بررس ئهرابطه ارا نيدر ا يجامع و مقبول
 يفقدان ابزارها رينظ يادهيدهد كه هم اكنون مشكالت عديم

 ندينامناسب بودن فرا د،ياسات يعملكرد آموزش يابيمناسب ارزش
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ناآگاه  توسط افراد يابيارزش نديفرا ياجرا زيو ن يابيانجام ارزش
كشور وجود دارد  يعلوم پزشك يهاو فاقد تجربه در دانشگاه

 ياحساس ناعدالت جاديمشكالت عمده سبب ا نيكه ا يبه طور
آن در  ريفقدان تاث زيآن و ن جيفاقد اعتبار بودن نتا ،يابيدر ارزش

[. با توجه به 12اشاره نمود ] دياسات يعملكرد آموزش يارتقا
و عملكرد  دياسات سيتدر تيفيك يابيارز يكنون يهاروش كهنيا

 يعلوم پزشك يهادانشگاه در ژهيها در كشور و به وآن يآموزش
الزم  يو اثرگذار تيعمده از قابل يهايبه سبب داشتن كاست

 نديابزار و فرا نيباشند، مطالعه حاضر با هدف تدويبرخوردار نم
 يهادر دانشگاه يعلم اتيه ياعضا يعملكرد آموزش يابيارزش

و به مورد اجرا در آمد. پژوهشگران  يكشور طراح يعلوم پزشك
مستمر عملكرد  يارتقا قيمطالعه از طر نيا ياجرا دوارنديام

منجر  يعلوم پزشك يهادانشگاه يعلم اتيه ياعضا يآموزش
 انيدر دانشجو يشغل يهاتيو قابل يبهبود توانمند به

 .ها گردددانشگاه نياز ا ليالتحصفارغ
 

 هامواد و روش
باشد كه يم (Mixed Method) يقينوع تلفمطالعه حاضر از 

به مورد اجرا در آمد  يپژوهش يهااز روش يبيبا استفاده از ترك
 يهامولفه ييشناسا يعنيمطالعه  ني(. در مرحله آغاز1)شكل 
 ،يعلوم پزشك يهادر دانشگاه يعلم اتيه ياعضا يابيارزش

 يعلم يهاگاهيدر پا ياقدام به انجام مطالعه مرور يپژوهش ميت
( با May 2021) 1400ماه  بهشتيمنظور، در ارد نينمود. بد

، evaluation يهاواژه ديمختلف از كل باتياستفاده از ترك
assessment ،performance ،education ،teacher ،faculty 

member ،medical  وhealth يموتورها /يعلم يهاگاهيدر پا 
و  Springer ،web of science ،Scopus يجووجست

PubMed يهاگاهيفوق در پا يهاواژه يبا معادل فارس زيو ن 
جو واقدام به جست Magiranو  SID رينظ يداخل ياطالعات
ها در رابطه با ورود مقاالت به مطالعه، انجام آن ارينمود. مع

عملكرد  يبر بررس ديتاك ،يعلم اتيه ياعضا يابيارزش
 يابيسواالت مرتبط با ارزشها و هياشاره به گو زيو ن ،يآموزش

مقاله با  94به تعداد  يابيبخش از مطالعه، دست نيبود. ماحصل ا
 اتيه ياعضا يدر رابطه با عملكرد آموزش ياختصاص يابزارها
 نيا يآنان بود كه در ادامه، تمام سيتدر تيفيك ژهيو به و يعلم

ها به دقت مطالعه شد و مورد استفاده آن يمقاالت و ابزارها
استخراج و بر اساس  قيطر نياز ا هياول يابيارزش يهافهمول

 . ديگرد يبنددسته ت،يمحتوا و ماه

برگرفته  يابيارزش يهامولفه ليمنظور تكمهادامه كار و ب در
نظران با دارا بودن نفر از صاحب 17متون از تعداد  ياز بررس
معاون  ،يگروه آموزش ريسال سابقه كار به عنوان مد 5حداقل 

 يمعاون آموزش زيدانشكده و ن استيدانشكده، ر يآموزش
 (Purposeful Sampling) بر هدف يدانشگاه به صورت مبتن

مصاحبه كه با  نيعمل آمد. در اهآنان مصاحبه ب اانتخاب و ب
جهت ورود به ابزار در حال  يضرور يهاهدف اخذ مولفه

مطالعه به انجام  يبخش مرور جهيتر شدن نتكامل زيو ن نيتدو
قرار  يباز مورد بررس يهانظران با پرسشصاحب دگاهيد ديرس

 ليتكم ياخذ شده در راستا يهادگاهيگرفت و در ادامه از د
و اصالح  ليتكم زينامه و نپرسش يهاهيها/گومولفه
به  نيچنصورت گرفته استفاده شد. هم هياول يهايبنددسته

در كشور،  يبا اسناد باالدست يينها يابيمنظور انطباق ابزار ارزش
 ژهيو به و يابيارزش يهاها و دستورالعملنامهنييآ يتمام
مطالعه و موارد مرتبط با  يعلم اتيه ياعضا ينامه ارتقانييآ

 يبندن استخراج شد. سپس به منظور دستههدف مطالعه از آنا
 يعلم يشده بر اساس الگوها ييشناسا يابيارزش يهامولفه

ها در مقاالت معتبر مولفه نيا يبنددسته وهيش ا،يموجود در دن
 يهامنظور مدل نيبد نيچنقرار گرفت. هم يمورد بررس
معتبر  يآموزش يزيمم يهادلم زيو ن يآموزش ياعتباربخش

 يبندجهت دسته جيرا يبه دقت مطالعه و الگوها ايموجود در دن
قرار گرفتن  ارياست مع يهيشد. بد ييشناسا يابيارزش يهامولفه

 يهامولفه تيدسته مشخص، مفهوم و ماه کيهر مولفه در 
 شده بود.  ييشناسا

 ييروا نييشده با هدف تع ييشناسا يهامولفه يتمام سپس
و  ينظران مورد بررسصاحب ياز سو يو صور ييمحتوا

 ييها جهت حضور در ابزار نهاآن تيقضاوت قرار گرفت و قابل
شده در  ييشناسا يهامنظور، مولفه نيشد. بد نييتع يابيارزش

نظران وارد شد كه در آن هر نامه مخصوص پنل صاحبپرسش
ضرورت، مرتبط بودن، وضوح و  اريبر اساس چهار مع مولفه
مورد قضاوت  يانهيچهار گز فيط کيسنجش و در  تيقابل

حوزه آموزش  نينفر از متخصص 10قرار گرفت. لذا تعداد 
 يمدرک تخصص يكشور كه دارا يآموزش تيريدم زيو ن يپزشك
ساله در حوزه  5 يحداقل تجارب كار زيها و نرشته نيدر ا
باشند  يها و مراكز آموزش عالدانشگاه يآموزش تيريمد

نامه به پرسش ييو به شركت در مطالعه و پاسخگو ييشناسا
نمره ضرورت بر  نيانگيابتدا م ،يشد. مطابق اصول آمار بيترغ

 Content Validity( CVR) ييمحتوا يياساس نسبت روا

Ratio نيسواالت در ا دييقرار گرفت و پس از تا يمورد بررس 
بر اساس شاخص  گريعامل د ارنمره چه نيانگيشاخص، م

 يبررس Content Validity Index( CVI) ييمحتوا ييروا
مشاركت  ليدله)ب 62/0 رشيموارد، نمره پذ يكه در تمام ديگرد
-13و قضاوت بود ] يريگميتصم ارينظران( معنفر از صاحب 10
حوزه  نيمرحله از مطالعه را متخصص نينظران ا[. صاحب15
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 يداشتخدمات به تيريمد ،يآموزش تيريمد ،يآموزش پزشك
دادند كه يم ليتشك ينيو بال هيعلوم پا دياسات زيو ن يو درمان

 يعلم اتيعضو ه ،يتخصص يمدرک دكترا يها داراآن يتمام
جهت  نيچنبودند. هم يآموزش ريسابقه كار به عنوان مد يو دارا

ها از نگارش آن وهيش ،يابيارزش يهامولفه يصور ييروا دييتا
 دييو تا يمورد بررس يفيصورت كهنظران و بصاحب نيهم يسو

 . (1)جدول  [13قرار گرفت ]

 نييتع يكه مبنا CVIو  CVR يهامحاسبه شاخص منظورهب
 ديگرد ميتنظ يينامه مجزاباشند پرسشيابزار م ييمحتوا ييروا

نامه بر اساس پرسش يهاهيها/گومولفه يآن، تمام لهيو به وس
 کيدر  يو سادگ تيضرورت، مرتبط بودن، شفاف اريچهار مع

و  ينظران مورد بررسصاحب گاهيو از د كرتيچهارگانه ل فيط
 يها، از دادهCVRشاخص  يقرار گرفتند. جهت بررس يدهنمره

 ريضرورت و بر اساس فرمول ز اريمع يبه دست آمده برا
 استفاده شد: 

CVR =
nE − 

𝑁
2

𝑁
2

 

 نهينظران اشاره كننده به دو گزبه تعداد صاحب nEدر آن،  كه
به تعداد كل  زين N( و يو ضرور يضرور اري)بس فيمثبت ط
 نياز هم زين CVIشاخص  نييجهت تعنظران اشاره دارد. صاحب

 اريها از نظر سه معهيها/گومولفه تيوضع يابيارز يفرمول برا
به دست آمده  يياز نمره نها نيانگيو متعاقباً اخذ م گريد يابيارز

 ييايپا نييمنظور تعهب نيچن[. هم17،16] دياز آنان استفاده گرد
(Reliability) نامه توسط مورد پرسش 54تعداد  زيابزار ن

استاد  کي يو برا يرشته پزشك يدوره عموم انيدانشجو
( آن با يدرون يبستگ)هم ييايو پا ديگرد ليمشخص تكم
قرار گرفت  دييتا و يمورد بررس 781/0كرونباخ  يمحاسبه آلفا

 ،ييمحتوا ييافزار مورد استفاده جهت محاسبه روا[. نرم18-20]
Excel 2010 يجهت محاسبه آلفا افزار مورد استفادهو نرم 

و  يبود. در ادامه، مراحل كامل طراح 22ورژن  SPSSكرونباخ 
 نديفرا انينامه در قالب نمودار جرپرسش ياستانداردساز

 .ست)فلوچارت( ارائه شده ا
و  نيكه با هدف تدو زيمرحله از انجام مطالعه ن نيدر آخر
بر اساس  يعلم اتيه ياعضا يابيارزش نديفرا يمستندساز

 ياعضا يابيارزش يكنون نديفرا دينفعان به انجام رسيذ دگاهيد
 نديفرا يبر اساس اصول مرتبط با مستندساز يعلم اتيه

(Process Mapping)زيو ن يعلم اتيه ي، و مصاحبه با اعضا 
شد و در ادامه، توسط خود  ميترس يآموزش اركنانو ك رانيمد

 نديقرار گرفت و فرا ينظران مورد نقد و بررسصاحب زيآنان و ن
 نيشي( پي)هانديفرا نيگزيجا ،يابيارزش افتهيو ارتقاء  ديجد

بر اساس  د،ي( و جدنيشي)پ هياول يندهايمنظور، فرا نيشد. بد

نحوه  زيها، و نآن خرتقدم و تا ند،يفرا يهاها، گامانجام آن وهيش
شد.  نيتدو نديفرا يامور و بر اساس اصول مستندساز انيجر

انجام  وهي( بر اساس شنيشي)پ هياول نديالزم به ذكر است كه فرا
 نديو فرا يعلم اتيه ياعضا يعملكرد آموزش يابيارزش يكنون
بر اساس حالت مطلوب و اصالح شده آن كه توسط  ديجد

 . ديگرد ميشده بود ترس شنهاديپ ندينظران و صاحبان فراصاحب
 

 
 مراحل طراحی و استانداردسازی پرسشنامه . 1شکل 

 
اصول اخالق در  تيرعا يدر راستا نيچنهم پژوهشگران

كسب  رينظ ينكات تيبه رعا ديپژوهش، خود را موظف و مق
 زيتبر ياخالق دانشگاه علوم پزشك تهيمجوز از كم

نظران جهت شركت در كامل صاحب اري(، اخت317/64/5)
آگاهانه از  تيكسب رضا ،يانصراف از ادامه همكار ايمطالعه و 

 يهادگاهيدر مطالعه، ناشناس ماندن د كنندگانشركت يتمام
از  ياستفاده انحصار زينظران و نصاحب يابراز شده ار سو

اهداف مطالعه  يبه دست آمده در راستا جيها و نتاداده
  .دانستنديم
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 نتايج
مرتبط  يهامولفه نييمطالعه كه با هدف تع يدر مرحله آغاز

 يعلوم پزشك يهادر دانشگاه يعلم اتيه ياعضا يابيبا ارزش
مولفه  164تعداد  ديمتون به انجام رس يبررس قيكشور و از طر

شدند.  ييشناسا دياسات يعملكرد آموزش يابيجهت ارزش هياول
به ابعاد  مرحله نيشده در ا ييشناسا يابيارزش يهامولفه
 ب،ينظم و ترت رياستاد )نظ يتيشخص يهايژگيو رينظ يمختلف

 زانيم ،ياصول اخالق تيبودن به رعا ديسطح دانش و تجربه، مق
كالس درس  تيريمد ييتوانا ،يارتباط يياعتماد به نفس، توانا

حضور  رياستاد در كالس درس )نظ يرفتار يهايژگيو ...(، و
 ليمناسب در كالس، استفاده مناسب از وسا ياستاد با آمادگ
كننده به مناسب و قانع يهاارائه پاسخ ييتوانا ،يكمک آموزش

استفاده موثر از زمان كالس، مشاركت دادن  ان،يسواالت دانشجو
آزمون گرفتن از دانشجو  وهيدر كالس درس(، ش انيدانشجو

 يبرگزار ،يانياستاندارد بودن سواالت امتحان پا ري)نظ
در  يسواالت امتحان تيترم، قابلانيو م يكالس ياهآزمون

قابل فهم بودن  ان،يدانشجو يو توانمند تيسنجش صالح
( اشاره يحيو تشر ياز سواالت تست يبيسواالت، استفاده از ترك

 داشتند. 
 نيتدو رينظ ييهامولفه ،يدستاسناد باال يبا بررس نيچنهم

و  يليتوسط استاد در آغاز هر ترم تحص يطرح درس آموزش
در خصوص  انيدانشجو ميو تفه هيآن به دانشكده، توج ليتحو

 نيبر اساس طرح درس تدو يليدر آغاز ترم تحص يدوره آموزش
 ساتتعداد جل تيدر كالس، رعا قيدق ابيشده، حضور و غ

بر اساس تعداد و نوع واحد  يليبرگزار شده در طول ترم تحص
نگام هبه ليو تحو يدانشكده، طراح يترم ميتقو تيرعا ،يدرس

به آموزش، حضور كامل استاد در جلسه  يانيسواالت آزمون پا
 قيدق يبررس ان،يدانشجو يامتحان جهت رفع ابهامات احتمال

نمرات  ييهاثبت موقت و ن ،يامتحان يهانگام برگههبه
دانشكده،  يشده از سو نييتع يبندبر اساس زمان انيدانشجو
 ليو تحو انيدانشجو يو پاسخ به اعتراضات احتمال يبررس
به آموزش دانشكده به دست  يگانيجهت با يامتحان يهابرگه
 آمد. 
 يهامولفه يبنده دستهاز انجام مطالعه كه ب يگام بعد در
موجود در  يعلم يشده بر اساس الگوها ييشناسا يابيارزش
 يابيارزش يموجود در ابزارها ياختصاص داشت، الگوها ايدن

در  يآموزش يزيمم زيو ن ياعتباربخش يهامدل زيمشابه و ن
. گرفتقرار  يمورد بررس يو خارج يمتون منتشر شده داخل

مشابه موجود  ينشان داد كه متاسفانه ابزارها يبررس نيا جينتا
 تيتبع يكساني ياز الگو يخارج يو حت يدر متون داخل

مولفه در  ينيگزيجا رينظ ياساس راداتيا يكنند و حتيم

ارائه شده  ينادرست قابل مشاهده است. اما الگوها يبنددسته
 يدارا يآموزش يزيمم زيو ن ياعتباربخش يهامدل ياز سو

اند. شده فياست كه بر اساس چرخه آموزش تعر يقالب مناسب
 اتيه ياعضا يآموزش يهاتيو مسئول فيالگو وظا نيدر ا
 نييتع ،يآموز يازسنجين يعنيبر اساس چرخه آموزش  يعلم

 يهاروش نييتع ،يآموزش يمحتواها نيتدو ،ياهداف آموزش
 جياستفاده از نتا و يآموزش يابيارزش زيو ن ياددهي-يريادگي

خواهند شد.  يبنددسته يآموزش فيوظا تيفيك يآن در ارتقا
 اتيه ياعضا يابياست كه در سطح ارزش نينكته قابل ذكر در ا

اهداف  نييو تع يآموزش يازسنجيمرتبط با ن يهادست ،يعلم
 تيمسئول زيو قرابت قابل توجه و ن تيماه ليبه دل يآموزش

 يازسنجيانجام ن لي)به دل يآموزش يابيدر ارزش ديمحدود اسات
 يبوردها ياعضا ياز سو يآموزش يهاچارچوب نييو تع

ادغام شدند.  گريدکيمختلف( در  يليتحص يهارشته يتخصص
ها و دانشكده يآموزش يهاشده در سطح گروه اديالبته چرخه 

را دارا خواهد  يآموزش يابيدر امر ارزش يريبه كارگ تيقابل زين
 بود. 

حاضر بر  يابيادامه، چرخه آموزش كه چارچوب ارزش در
(. 2شده است ارائه شده است )شكل  ميو تنظ نياساس آن تدو

در  يشگاهيو آزما ينيبال يهايآموزش تيالبته با توجه به اهم
 تيماه زيها و ندانشگاه رياز سا يعلوم پزشك يهادانشگاه

كالس، دو  درقابل ارائه  يو عمل يها از دروس نظرمتفاوت آن
با  يشگاهيو آموزش آزما ينيآموزش بال يهابه نام گريبخش د
نامه و به پرسش نيها تدومتناسب با آن يابيارزش يهامولفه
 .دياضافه گرد يينها

 يو استانداردساز يدر ادامه مطالعه و در مرحله طراح
 164تعداد  ،يعلم اتيه يعملكرد اعضا يابينامه ارزشپرسش

اهداف  طهيح 5در  نيشيشده در مراحل پ ييمولفه شناسا
 يابيارزش ،يريادگي-ياددهي نديفرا ،يآموزش يمحتوا ،يآموزش
 دييو تا يجهت بررس يشگاهيآزما/ينيآموزش بال ،يآموزش

 يهانظران در سطح كشور با تخصصنفر از صاحب 10به  ييهان
 يخدمات بهداشت تيريمد ،يآموزش تيريمد ،يآموزش پزشك

 ،ي)داخل يني( و باليميوشي)ب هيعلوم پا دياسات زيو ن يو درمان
 يهاشدند. الزم به ذكر است كه مولفه اطفال( ارائه ،ياورولوژ

 يو عمل ينظر يهاآموزش ياول در تمام هطيمرتبط با چهار ح
 يهابل استفاده خواهند بود اما مولفه( قايشگاهيو آزما يني)بال

و  ينيبال يهاچهارم و پنجم مختص آموزش يهاطهيمرتبط با ح
ها به . پس از ارائه مولفهاندشده فيتعر يشگاهيآزما

شاخص  يدرصد برا 92 ازيبا كسب امت هينظران، ابزار اولصاحب
CVR  شاخص  يادرصد بر 89و نمرهCVI قرار  دييمورد تا

 يشده دارا نيتدو يينها يابياساس، ابزار ارزش نيگرفت. بر ا
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اهداف  طهيمولفه به ح 6 ان،يم نيبود كه در ا يابيمولفه ارزش 76
 طهيمولفه به ح 34 ،يآموزش يمحتوا طهيمولفه به ح 7 ،يآموزش

 ،يآموزش يابيارزش طهيمولفه به ح 12 ،يريادگي-ياددهي نديفرا
. افتياختصاص  يشگاهيآزما/ينيآموزش بال طهيمولفه به ح 15

شده ارائه شده است )شكل  نيتدو يينها يابيدر ادامه، ابزار ارزش
2.) 

 نديفرا يو مستندساز نيمطالعه كه به تدو يانيدر گام پا
نفعان يذ دگاهيبر اساس د يعلم اتيه ياعضا يابيارزش

نظران و صاحبان اختصاص داشت با انجام مصاحبه با صاحب
عملكرد  يابيارزش نديكننده در فرا)افراد مشاركت نديفرا

 يكنون نديفرا يهاي(، ابتدا كاستيعلم اتيه ياعضا يآموزش
 يكارهامشخص شد و سپس راه يعلم اتيه ياعضا يابيارزش
در . ديها مشخص گردمرتفع نمودن آن يمناسب برا يياجرا
بر  يعلم اتيه ياعضا يابياصالح شده ارزش نديفرا زين انيپا
عمده  يهاي. از كاستديگرد يسازو مستند نياساس تدو نيا

 يتخصص تكه در جلسا يابيارزش يكنون نديمورد اشاره در فرا
 نديمانند منطبق نبودن فرا يتوان به موارديم ديگرد ييشناسا
 يرهبر ،يدهسازمان ،يزير)برنامه تيريبا چرخه مد يابيارزش

عدم ارائه  د،ياسات يابينامناسب ابزار ارزش يو كنترل(، طراح
 نيمسئول رينظ دياسات يابيارزش انيالزم به متول يهاآموزش

 EDO (Educational يدفاتر توسعه آموزش پزشك

Development Office) دانشگاه، عدم  يها و حتدانشكده
به  يعلم اتيه ياعضا يبرا يابيارزش يهامولفه يسازشفاف

به عنوان  انيشونده، عدم آموزش به دانشجويابيعنوان ارزش
 ندياندک فرا ييايپا ،يابيارزش ندياز فرا يكننده بخشليتكم
ها در يابيارزش جياز نتا يو علم حيعدم استفاده صح ،يابيارزش
نامناسب بودن زمان  د،ياسات يعملكرد آموزش يارتقا جهت

از  شيپ انيدانشجو يهامفر ليتكم ليبه دل يبايانجام ارزش
و بدساختار بودن و  يسخت زانيلحاظ ننمودن م ،يانيامتحان پا

و ... اشاره  يابيارزش جيبودن دروس در نتا يتخصص ريغ زين
اساس مشكالت  راصالح شده كه ب ندياساس، فرا نينمود. بر ا

اراده شده جهت  شنهاداتيو پ يابيارزش نديشده فرا ييشناسا
شده  يو مستندساز نيموجود تدو يهايمرتفع نمودن كاست

اصالح شده با اعمال  ندياساس، فرا ني. بر ادياست ارائه گرد
شده نمود  ادي يهايهدفمند اقدام به رفع كاست يكنترل يهاگام

و  انيكنندگان، دانشجويابيارز شآموز"به عنوان مثال، گام 
 يناآگاه"مربوط به  يكاستجهت رفع  "EDOكاركنان 

اعمال "گام  زي؛ و ن"يابيارزش نديكننده از ابزار و فرايابيارز
 "هاآن يابيو ارزش يريگيو پ ازيمداخالت و اصالحات مورد ن

در  يابيارزش نديبودن فرا ريتاثيب"مربوط به  يدر پاسخ به كاست
 دهيگرد فيتعر "يعلم اتيه ياعضا يعملكرد آموزش ياارتق

 است.  
آغاز  يلياصالح شده با شروع هر ترم تحص يابيارزش نديفرا

 هياول يو سازمانده يزيرگام از آن، برنامه نيشود و در اوليم
 يهاميها، افراد و تتيها و فعالبرنامه ،يبنددر رابطه با زمان

به انجام  ازيشوند. سپس در صورت نيامر و ... مشخص م يمتول
بر  يابيارزش ندياز در ابزار و فرايمورد ن ياحتمال يهاينيبازب

و اسناد  نيدر قوان رييتغ ايو  نيشيپ يهايابيارزش جياساس نتا
گردد؛ يها اعمال مالزم در آن ياصالح راتييتغ ،يباالدست

دفاتر  نيمسئول يبه آموزش و بازآموز ازيصورت ن در نيچنهم
EDO و  يابيانجام ارزش وهيمانند ش يدر رابطه با موارد
. در ادامه كار، رديگيها انجام مآموزش نيمربوطه ا تمحاسبا

 يهاتيو مسئول فيوظا يادآوريجهت  يابيارزش يهافرم
شود. در يها ارسال مدر حوزه آموزش به آن دياسات ياحرفه
در  دالورودهايجد ژهيبه و انيدانشجو ،يليترم تحص يانتها

آموزش داده  دياسات يابيابزار ارزش ليتكم وهيخصوص ش
امتحانات ترم  جيپس از اعالم نتا يابيارزش نديشوند و فرايم

 20شده توسط  ليتكم يهارمف ،يگردد. در گام بعدياجرا م
 گريدکيبا  يآموزش رانيو مد انيدرصد برتر كالس دانشجو

ها، آن يبر رو ازيمورد ن يهاليشده و پس از انجام تحل قيتلف
 هيته EDO اتردف نيتوسط مسئول يابيارزش جيگزارش نتا

درس از  تيمرحله الزم است كه وضع نيگردد. البته در ايم
بودن  يتخصص ريغ يبدساختار بودن و حت ،يلحاظ درجه سخت

شده است با در نظر  نييتع يآموزش يهاآن كه توسط گروه
داده شود  ريتاث يابيمشخص در نمرات ارزش بيضر کيگرفتن 

 يو خود اعضا يآموزش رانيبه مد يابيارزش جيو پس از آن، نتا
مداخالت  زين يانيبازخورد داده شود. در گام پا يعلم اتيه

 يلمع اتيه يعملكرد اعضا يجهت ارتقا ازيمورد ن ييارتقا
 يو اثربخش شيپا تيشود و بر اساس وضعيو اجرا م يطراح

اعمال خواهد شد  نديفرا يهادر گام ياحتمال راتييمداخالت، تغ
 (.3)شكل 
 
 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

oo
m

es
hj

ou
rn

al
.s

em
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 14

https://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-7365-fa.html


 همكارانو ثابت فريده ايزدي                                                         عملکرد آموزش يابيابزار ارزش نيتدو

667 

 

 
 چارچوب تعریف شده جهت دسته بندی مولفه های ارزشیابی اساتید بر اساس چرخه/ فرایند آموزش .2شکل 

 
    ابزار ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی. 1جدول 

 مولفه ارزشیابی
 بسیار 
 مناسب

 نامناسب متوسط مناسب
بسیار 

 نامناسب

 اهداف آموزشی (1
انجام نیازسنجی های آموزشی بر اساس شواهد معتبر، تجربیات موفق و نیز اخذ دیدگاه  (1-1

 ذی نفعان
     

تعریف نمودن دقیق اهداف آموزشی بر اساس نتایج نیازسنجی و کوریکولوم آموزشی ( 1-2
 مربوطه

     

      لحاظ نمودن انواع اهداف دانشی، نگرشی و مهارتی/عملکردی در اهداف آموزشی (1-3
      اولویت بندی اهداف آموزشی بر اساس تاثیر آن ها بر آینده شغلی فراگیران (1-4
      شفافیت و سنجش پذیری اهداف آموزشی تعریف شده (1-5
      بررسی اهداف آموزشی به صورت ساالنه و انجام بازبینی های مقتضی (1-6

 محتوای آموزشی (2
      انطباق محتواهای آموزشی با اهداف آموزشی تعریف شده (2-1
لحاظ نمودن ماهیت اهداف آموزشی )دانشی، نگرشی و مهارتی/رفتاری( در تدوین  (2-2

 محتوای آموزشی
     

      استفاده از منابع معرفی شده در کوریکولوم درسی در تدوین محتواهای آموزشی (2-3
      استفاده از مقاالت معتبر و جدید در تدوین محتواهای آموزشی  (2-4
      انسجام در محتواهای آموزشی و توالی رعایت (2-5
      تدوین طرح درس/دوره آموزشی مناسب و ارائه آن به دانشجویان و دانشکده  (2-6

بازبینی و به روز رسانی محتواهای آموزشی به صورت ساالنه در صورت تغییر اهداف  (2-7
 آموزشی

     

 یادگیری -فرایند یاددهی (3
یادگیری بر اساس ماهیت اهداف و محتواهای آموزشی تعریف  -تعیین روش های یاددهی (3-1

 شده 
     

      پوشش تمامی محتواهای آموزشی تعریف شده در طول تدریس به شکلی متناسب (3-2
و ... در  DBL ،PBL ،TBL ،PALاستفاده صحیح از روش های فعال یادگیری نظیر  (3-3

 طول تدریس 
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      یاددهی -توجه به دیدگاه و ترجیح فراگیران در انتخاب روش های یادگیری (3-4
      ( استفاده مناسب از وسایل کمک آموزشی و فضای مجازی در فرایند تدریس3-5

      ترم بر اساس طرح درس تدوین شده طول سرفصل های درسی ارائه شده در رعایت (3-6
      مطرح کردن اهداف آموزشی در ابتدای هر جلسه (3-7
      شروع مناسب مباحث درسی با مقدمه مناسب و مرتبط  (3-8
      دانشجو درك و سطح مطابق محتوا و مطالب روشن ارائه( 3-9
      پیوند دادن مطالب درسی جدید به آموخته های قبلی دانشجویان (3-10
      مرتبط با موضوع درسی عینی و روشن های مثال ( ارائه3-11
      مناسب و هدفمند به دانشجویان ( ارائه تکالیف 3-12
( راهنمایی دانشجویان درخصوص چگونگی انجام تکالیف درسی و ارائه بازخوردهای 3-13

 مناسب
     

      درسی تعداد و اهمیت واحد تکالیف ارائه شده با حجم بودن متناسب (3-14
( گوش دادن فعال و با حوصله استاد به سؤاالت و ابهامات مطرح شده از سوی 3-15

 دانشجویان
     

سؤاالت و ابهامات مطرح شده از سوی  به پاسخگویی مناسب توانایی استاد در (3-16
 دانشجویان

     

      یا اسالیدهای تدریس شده به دانشجویان از سوی استاد جزوه درسی در اختیارگذاشتن( 3-17
      معرفی مناسب کتب مرجع داخلی و خارجی (3-18
      رعایت تعداد جلسات کالس با توجه به میزان واحد هر درس (3-19
      استفاده بهینه از زمان کالس در جهت تحقق اهداف آموزشی  (3-20
      استاد و استفاده وی از زبان بدن بیان مناسب بودن قدرت (3-21
      عینی  های موقعیت در آن بکارگیری جهت تسهیل در درسی موضوع طرح کاربردی (3-22
      موضوعات مهم درسی در تحقیق به روی آوردن به دانشجو ترغیب( 3-23
      درصد( 30ارائه بخشی از مباحث درسی به صورت مجازی در طول ترم )حداقل  (3-24

      وادار کردن آنان به تفکر و جستجوبه چالش کشیدن دانشجویان و ( 3-25
      کالس در کامل و منظم دانشجویان حضور به استاد توجه( 3-26
      کالس و هدایت روند تدریس  اداره توانایی (3-27

      توانایی رفع تعارضات علمی بین دانشجویان (3-28
      ظاهری استاد مناسب بودن وضعیت (3-29
      بودن استاد بر اساس برنامه کاری و زمان تعیین شده قبلی برای دانشجویان دسترس در (3-30

      رعایت اخالق حرفه ای در تعامل با دانشجو و همکاران   (3-31
      جمع بندی مناسب مطالب درسی در پایان هر جلسه  (3-32
      مطرح کردن سواالت ارزیابی دانشجو در پایان هر جلسه و پاسخ به آنان (3-33

      یاددهی به صورت ساالنه و بازبینی آن ها در صورت نیاز-بررسی روش های یادگیری (3-34

 ارزشیابی آموزشی (4
      تعیین روش های ارزشیابی بر اساس ماهیت اهداف و محتواهای آموزشی( 4-1
      پوشش تمامی محتواهای آموزشی به ویژه موضوعات اولویت دار در فرایند ارزشیابی( 4-2
توجه به ارزشیابی بطئی/مستمر نظیر برگزاری کویز، تکالیف، پرسش و پاسخ، و آزمون  (4-3

 میان ترم
     

پایش روند پیشرفت دانشجویان در طول درس و ارائه مشاوره تحصیلی بر اساس ( 4-4
 بطئی ارزشیابی

     

طراحی صحیح و استفاده از انواع سواالت تستی، تشریحی و ... در ارزشیابی  (4-5
 پایانی/تراکمی

     

      ترم آغاز در گذاری نمره های مالك و دانشجویان عملکرد ارزشیابی نحوه اعالم( 4-6
      ارائه به موقع سواالت امتحانی بارم بندی شده بصورت تایپ شده به آموزش دانشکده (4-7
      حضور استاد در جلسات آزمون پایانی (4-8
      بررسی اعتراضات احتمالی دانشجویان و پاسخگویی مناسب به آنان ( 4-9
      ثبت نمرات هر درس بصورت موقت و دائم در بازه زمانی مشخص شده (4-10
مناسب بودن آزمون ها بر مبنای تعیین ضریب دشواری، ضریب تمییز، همبستگی سواالت  (4-11

 و ... 
     

بررسی روش های ارزشیابی به صورت ساالنه و بازبینی آنها بویژه بر اساس نتیجه ( 4-12
 تحلیل آزمون
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 آموزش بالینی/آزمایشگاهی (5
      ، کنفرانس و ...CPCحضور بموقع و موثر استاد در درمانگاه، گزارش صبحگاهی، جلسات  (5-1
      تعیین میزان استقالل عمل دانشجو متناسب با سطح تجربه و تبحر وی   (5-2
      توجیه دانشجویان جهت رعایت مسائل ایمنی( 5-3
      برخورد مناسب استاد با کارکنان بهداشتی (5-4
      توجه به مشارکت یکایک دانشجویان در کار گروهی  (5-5
      توجه به آموزش مهارت های ارتباطی موثر به ویژه در تعامل با بیمار (5-6
      داشتن مهارتهای علمی الزم در آموزش بالینی (5-7
      وسایل کمک آموزشی مناسب در عرصهفعالیت در فراهم نمودن ( 5-8
      برای آموزش دانشجویان  Skill labاستفاده مناسب از تجهیزات ( 5-9
      عملی و تئوری توانایی استاد در ارتباط دادن دروس (5-10
      انجام مناسب هماهنگی های اولیه برای حضور دانشجویان در بخش ها (5-11
      ای الزم توسط دانشجو حرفه های قابلیت کسبامکان  ایجاد (5-12
      فراگیران Log bookتکمیل به موقع ودقیق ( 5-13
      ( برای دانشجویانPortfolioتدوین و استفاده از کارپوشه ) (5-14
      استفاده از آزمون سنجش مهارت های بالینی )آسکی، آسفی و ...( در پایان دوره( 5-15

 

 نمودار جریان فرایند )فلوچارت( پیشنهادی جهت ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی .3شکل 
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 گيريبحث و نتيجه
 يابيابزار ارزش نديابزار و فرا نيمطالعه حاضر با هدف تدو

 يكشور طراح يعلوم پزشك يهادانشگاه يعلم اتيه ياعضا
 يشده در ط نيتدو يينها يابيو به مورد اجرا در آمد. ابزار ارزش

 ان،يم نيباشد كه در ايم يابيمولفه ارزش 74 يمطالعه حاضر دارا
 يمحتوا طهيمولفه به ح 7 ،ياهداف آموزش طهيمولفه به ح 6

مولفه  12 ،يريادگي-ياددهي نديفرا طهيمولفه به ح 34 ،يآموزش
آموزش  طهيمولفه به ح 15 ،يآموزش يابيارزش طهيبه ح

مطالعه  جينتا گرياختصاص دارد. از د يشگاهيآزما/ينيبال
اصالح شده جهت  نديفرا يو مستندساز نيتدو زيحاضر ن

 يهادانشگاه يعلم اتيه يضااع يآموزش يابياستفاده در ارزش
و ارائه آن به  نيباشد كه ضرورت تدويكشور م يعلوم پزشك

 نديمنطبق نبودن فرا رينظ ياساس يهايكاست يسبب وجود برخ
 نديزمان نامناسب انجام فرا ت،يريمد ييبا چرخه اجرا يابيارزش
و  ابانيبودن آموزش ارائه شده به ارز يناكاف ،يابيارزش
عدم استفاده  ،يابيارزش ندياندک فرا ييايپا ان،شوندگيابيارز
 يعملكرد آموزش يدر ارتقا يابيارزش جياز نتا يو علم حيصح
بودن  يتخصص ريو غ يسخت زانيو لحاظ ننمودن م دياسات

 در دستور كار قرار گرفت.  يابيارزش جيدروس در نتا
شامل  ياصل طهيح 5شده مشتمل بر  نيتدو يينها ابزار

 يابيارزش س،يتدر نديفرا ،يآموزش يمحتوا ،ياهداف آموزش
اهداف  طهيباشد. حيم يشگاهيآزما/ينيو آموزش بال يآموزش
 ،يآموزش يازسنجيانجام ن رينظ يموارد رندهيدر برگ يآموزش

 زيو ن ،هاآن يبندتيو اولو ينيع ينمودن اهداف آموزش فيتعر
 يمحتوا طهيباشد. حيم يساالنه اهداف آموزش ينيو بازب يبررس
انطباق  ،يمانند انطباق محتوا با اهداف آموزش يموارد يآموزش

معتبر در  يز منابع علماستفاده ا ،يآموزش كولوميمحتوا با كور
 نيو انسجام مناسب در محتواها، تدو يمحتوا، وجود توال نيتدو

 يساالنه محتواها ينيو بازب يز بررسيو ن يطرح درس آموزش
 يبر موارد سيتدر نديفرا طهيدهد. حيرا پوشش م يآموزش

 يبر اساس اهداف و محتوا سيتدر يهاروش نييچون تع
در طول دوره،  يآموزش يپوشش متناسب محتواها ،يآموزش
 لياستفاده مناسب از وسا س،يفعال تدر يهااز روش يمندبهره

با ذكر اهداف  سيشروع تدر ،يجازم يو فضا يكمک آموزش
و مرور سواالت  يبندجمعدرس با  انيپا زيو مقدمه و ن يآموزش
 ،يو تسلط بر مطالب درس سياستاد به تدر اقياشت ،يابيخودارز

رفع  ژهيقدرت مناسب اداره كالس به و ب،ينظم و ترت تيرعا
و  يبررس زيو ن يااصول اخالق حرفه تيرعا ،يتعارضات علم

 طهيدارد. تمركز ح ديتاك سيتدر يهاساالنه روش ينيبازب
بر  يابيارزش وهيش نييتع رينظ يبر موارد يآموزش يابيارزش

 سيتدر وهيش زيو ن يآموزش ياهداف و محتوا تياساس ماه

روند  يكمک به ارتقا ،يانيو پا يبطئ يابيارزش حيآن، انجام صح
 امانج ،يابيحاصل از ارزش جيدانشجو بر اساس نتا يليتحص
 يبازنگر زيو ن ،يانيمرتبط با آزمون پا يهاتيفعال حيصح

 يآموزش طهيباشد. حيم يآموزش يابيارزش يهاوهيساالنه در ش
نظم  تيمانند رعا يبه موارد زي( ني)عمل يشگاهيو آزما ينيبال

 ،يبه دانشجو متناسب با سطح مهارت و فيارائه وظا ب،يو ترت
به  يارتباط يهامهارت وزشآم ،يمنيتوجه به ابعاد مرتبط با ا

بهنگام  ليتكم ،ياز امكانات كمک آموزش نهيدانشجو، استفاده به
 جاديدوره، و ا ينيو ع حيصح يابيبوک و كارپوشه و ارزشالگ

 دارد.  ديتاك يو عمل يدانش تئور انيم حيارتباط صح
 يطراح"و همكاران و با هدف  قيكه توسط وث يامطالعه

 ديبه انجام رس "يعلوم پزشك يهادانشگاه دياسات يابيارزش
 يكرد آموزشاز عوامل مرتبط با عمل يبرخ ييمنجر به شناسا

 تيريمد ،يتيشخص يهايژگيو س،يدر ابعاد نحوه تدر دياسات
 طالعهم ني. در اديگرد دياسات يارتباط يهاكالس و مهارت

 ييايو پا ييروا دييجهت تا يگونه آزمون و روشچيمتاسفانه از ه
محدود به چند بُعد  زيمطالعه ن جينامه استفاده نشد و نتاپرسش

و ناقص(  يناكاف ييها)آن هم با مولفه ديمحدود از عملكرد اسات
 يياست كه چهارچوب نها نيدر ا گري. نكته قابل تامل دديگرد
 يهاوجه با مدلچين مطالعه به هيا يشده از سو يمعرف

. از ستيمنطبق ن ايموجود در دن يآموزش يزيو مم ياعتباربخش
 يبندتوان به عدم دستهيمطالعه م نيا گرينقاط ضعف عمده د

و  حيعدم انجام صح زيو ن يابيارزش يهامولفه حيمناسب و صح
نامه مورد استفاده پرسش يو استانداردساز يكامل مراحل طراح

 [. 21اشاره نمود ] لعهد مطا
ابي استاد مقايسه نمرات ارزشي"كه با عنوان  يامطالعه در

توسط شكورنيا و  "التحصيالنتوسط دانشجويان و فارغ
ساخته نامه محققپرسش کياز  ديبه انجام رس يهمكاران و
عملكرد  يابيخصوص ارزش آوري اطالعات درجهت جمع

سوال  15نامه مشتمل بر پرسش نياستفاده شد. ا دياسات يآموزش
مانند حضور به موقع  يبود كه موارد كرتيل يانهيگزپنج فيطبا 

استاد و رعايت طول زمان كالس، رعايت پيوستگي و انسجام 
ي در طالب درسي، تسلط استاد بر موضوع درس و توانايم

دادن دانشجويان در مباحث پاسخگويي به سؤاالت، مشاركت
ترم  طولارزيابي يادگيري دانشجويان در كالس در  زيدرسي و ن
گونه مطالعه چياز ه زيمطالعه ن نيگرفت. متاسفانه در ايرا در بر م

مرتبط با عملكرد  يهامولفه يبه تمام يابيدست يبرا يجامع هياول
مولفه  15تنها به  سندگانيو نو دياستفاده نگرد دياسات يآموزش

بسنده نمودند. نكته  دياسات يابيمرتبط با آموزش جهت ارزش
 يو همكاران و اياست كه مطالعه شكورن نيگر در ايقابل تامل د

نظران را نامه با نظر صاحبپرسش يمراحل استانداردساز زين
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نامه نامه خود لحاظ ننمودند و در پرسشپرسش نيدوجهت ت
و  يبنددسته يمناسب وهيبه ش يابيارزش يهامولفه شانيا يينها

 [.  22گزارش نشدند ]
به  يو همكاران و اصغرپوريكه توسط عل يامطالعه در
 سهيدانشجو از استاد: مقا يابيعوامل موثر بر ارزش"عنوان 

 رينظ ييهاطهيح ديبه انجام رس "انيبا دانشجو دياسات دگاهيد
 يهاتيانجام فعال وهياستاد، ش يتيشخص-يفرد اتيخصوص
 املاستاد، عو ينيبال-يتئور طيشرا ياستاد، برخ يآموزش

 يدرس يعملكرد استاد در واحدها زيو ن ،يمرتبط با دانشجو
 هيمورد توجه قرار گرفته است و كه در مجموع با تعب يكارآموز

و سنجش قرار  يابيمورد ارز ييدر ابزار نها هيگو 113
به  يتوجهيابزار، ب نيگرفتند. نكته قابل تامل در ايم

 نيدر ا ياهيگونه گوچيننمودن ه نيچرخه آموزش و تدو/نديفرا
 فيشده در پرداختن به وظا اديرابطه اشاره ننمود. البته ابزار 

 تيبا ماه يدرس يواحدها سيدر تدر ژهيروزمره استاد به و
باشد ينقاط قوت م ي( دارايو كارآموز ينيبال ،يمختلف )تئور

[23 .] 
 سهيمقا"كه توسط فردمال و همكاران با عنوان  يامطالعه

: ييدو پروتكل اجرا يبر مبنا انيتوسط دانشجو دياسات يابيارزش
 "سمنان ياسدآباد، دانشگاه علوم پزشك يدانشكده علوم پزشك

مختصر  اريمطالعه، بس نير مورد استفاده در ا. ابزاديبه انجام رس
 تيرضا زانيم يابيجهت ارز هيگو 18و تنها مشتمل بر 

 ميقدرت انتقال مفاه رينظ دياسات سيتدر وهياز ش انيدانشجو
مورد استفاده، توجه به نظم در كالس، و  سيروش تدر ،يدرس

به گذراندن  انيدانشجو ليتما نيچنو هم ،يدرس فيارائه تكال
مشكالت  يابزار، تمام نيبود. در ا دياسات نيبا ا گريدروس د

به  يتوجهيب ژهياشاره شده به و العاتمط رياشاره شده در سا
 ،يابيارزش يهاهيها و گومولفه نيچرخه آموزش در تدو/نديفرا
ساخته ابزار محقق يسنجنمودن مراحل روان يبه ط يتوجهيب

محدود و  ليبه دل يابينبودن ابزار ارزشمورد استفاده، جامع 
 زيشده در آن و ن فيتعر يابيارزش يهانارسا بودن مولفه

كامالً مشهود است كه  يابيارزش يهانامناسب مولفه يبندستهد
 جياتكاء بودن نتا رقابليها، ناقص و غيكاست نيا يماحصل تمام

 [. 24باشد ]يم يابيحاصل از ارزش
با  يراد و همكاران ويكه توسط بهشت يگريمطالعه د در
 ؛يپرستار انيتوسط دانشجو ديعملكرد اسات يابيارزش"عنوان 

مورد اجرا در آمد  و به يطراح "هياروم يدانشگاه علوم پزشك
در  هيگو 30استفاده شد كه دربردارنده  ياساختهاز ابزار محقق

انضباط  ،يتسلط و توان علم س،يروش تدر طهيچهار ح
بود. نكته  دياسات ياجتماع-يفرد يهايژگيو زيو ن يآموزش

ابزار  ييمحتوا ييروا دييو تا يابزار، عدم بررس نيقابل تامل در ا

محدود  نيچنو هم CVRو  CVI رينظ ييهابا استفاده از شاخص
باشد. پرواضح است كه يآن م يهاهيو نارسا بودن تعداد گو

و  ياعتباربخش يلگوهاانطباق با ا لحداق يدارا ييابزارها نيچن
 [. 25خواهند بود ] يالمللنيكارآمد ب يآموزش يزيمم

 يآموزش يابيمطرح در رابطه با ارزش ياز الگوها يكي
 يها، مدل آموزششاغل در آن ديو اسات يآموزش يهاگروه
 افتهيو انتشار  نيتدو يباشد كه توسط دانشگاه تنسيم يتنس

چرخه آموزش، اقدام به /نديالگو با درنظر گرفتن فرا نياست. ا
تمركز نموده  يهاموسوم به حوزه يابيارزش يهاطهيح نيتدو

خصوص در  نيرا در ا يكارآمد يهاهيها و گواست كه سنجه
الگو  نيشده در ا فيتعر يهاطهيداده است. ح يدرون خود جا

 يندهايفرا ،يآموزش كولوميكور ،يمشتمل بر اهداف آموزش
 تيفيك نيتضم ان،يدانشجو يريادگي يابيارز ،ياددهي-يريادگي

اند به باشد كه توانستهيم شآموزش و پژوه ييافزاآموزش، هم
چرخه آموزش را /نديكامالً هدفمند، فرا ياوهيو به ش يخوب

 ادي يالگو اتيچارچوب و جزئ ي[. با بررس11پوشش دهند ]
 توانيم يالمللنيب تيو مقبول يبا كارآمد ييشده به عنوان الگو

 نيترشده در مطالعه حاضر، جامع يشده كه ابزار طراح يمدع
ها و طهيح يباشد كه تماميدر كشور م دياسات يابيشابزار ارز

ها را در آن يعملكرد آموزش يابيدر ارزش ياساس يهامولفه
شده  فيتعر يهايبندخود جا داده است و چارچوب و دسته

و  يدر حوزه اعتباربخش يالمللنيمعتبر ب يهاآن بر اساس مدل
شده است. پرواضح است كه  يزيرطرح يآموزش يزيمم
و دانشكده  يگروه آموزش يابيو ارزش دياسات يابيرزشا
لذا الزم است  ندينما يرا ط يكساني يرهايمس ستيبايم

و  يخوانهم گريدکيها با آن يابيارزش يهاها/مولفههيگو
 داشته باشند.  تيسنخ

شده با  اديمطالعات  سهيو با توجه به مقا يطور كل به
شود كه يدر غالب آنان مشاهده م يادهيمشكالت عد گر،يدکي

 يابزارها يسنجروان نديتوان به عدم انجام فرايها ماز اهم آن
شده در  فيتعر يهاهيها و گوطهيمحدود بودن ح ،يابيارزش
 ،يآموزش يزيمم و ياعتباربخش يهاها، عدم انطباق با مدلآن

علوم  يهادانشگاه يابيحاصل از ارز جينتا سهيمقا تيفقدان قابل
 يابيارز يابزارها انيمحرز م يهاوجود تفاوت ليبه دل يپزشك

 فيچرخه آموزش در تعر/نديبه فرا يتوجهيمورد استفاده، ب
ها اندک مولفه اريها، تعداد بسآن يهاهيو گو يابينمودن مدل ارز

 ياز الزامات ضرور ياريو از قلم افتادن بس زارهادر غالب اب
 يباال اريها، تعداد بسمرتبط با آن يهاهيو گو يابيارزش
و كاربرپسند  يياجرا تيها و نبود قابلدر آن يابيارز يهاهيگو

عملكرد  يها، عدم بررسهيتعدد قابل توجه گو ليها به دلبودن آن
 يتمام يابيو ارز ننفعايذ يتمام دگاهياز د دياسات يآموزش
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 يبه مستندساز يتوجهيب ان،يدانشجو دگاهيها صرفاً از دهيگو
 اتيه ياعضا يابيجهت ارزش يجار يياجرا نديفرا يو ارتقا

 يدر جهت ارتقا يابيارزش جياز نتا يمندبهره ژهيو به و يعلم
رسد ابزار يها، اشاره نمود كه به نظر مآن يآموزش تيفيك

 شده مبرّا باشد.   ادي راداتيحاضر از ا العهمط يشده در ط يطراح
استفاده  شنهاديمطالعه حاضر، پ جينتا يبر مبنا پژوهشگران
 ياعضا يابيبه دست آمده در ارزش يابيارزش ندياز ابزار و فرا

كشور را ارائه  يعلوم پزشك يهادر دانشگاه يعلم اتيه
 يچارچوب علم کيشده از  ادي نديچرا كه ابزار و فرا ندينمايم

 شنهاديپ نيچنهماند. پژوهشگران و قابل اتكاء حاصل شده
شده را از  يطراح نديسطح كاربرپسند بودن  ابزار و فرا يبررس

 انيدانشجو يو حت يآموزش رانيمد ،يعلم اتيه ياعضا دگاهيد
اخذ در جهت  يابيارزش يهااز مولفه يبه عنوان مخاطب برخ

ارائه  يآت يهامربوطه را در استفاده نديابزار و فرا نيا يارتقا
علوم  يهاعملكرد دانشگاه تيانتشار وضع ه. بعالوندينمايم

شده حاضر  نيتدو نديكشور بر اساس ابزار و فرا يپزشك
 يعلوم پزشك يهادانشگاه سهيامكان مقا جاديتواند به سبب ايم

 . رنديامر قرار گ انيكشور مورد توجه پژوهشگران و متول
و  يقو يشناستوان به روشيمطالعه م نيط قوت انقا از

 يروش پژوهش نيو استفاده از چند قيآن در تلف يقابل اتكا
 يهاكسب شده توسط مولفه يباال ازاتيمعتبر و متنوع؛ امت

تنوع و  زيو ن ؛ييمحتوا ييدر مرحله سنجش روا يابيارزش
به دست آمده اشاره نمود.  ييقابل توجه در ابزار نها تيجامع
است كه اقدام به  يامطالعه حاضر، تنها مطالعه نيچنهم

 ياعضا يابيمرتبط با ارزش يياجرا نديفرا يو ارتقا يمستندساز
نظران نموده است، لذا صاحب دگاهيبر اساس د يعلم اتيه

 ياعضا يابيمورد استفاده در ارزش يياجرا نديپرداختن به فرا
حاضر باشد. از  العهمط گريتواند نقطه قوت ديم يعلم اتيه

در  تيتوان به محدوديقابل ذكر مطالعه حاضر م يهاتيمحدود
مطالعات مشابه انجام شده در خارج از كشور در حوزه علوم 

 اتيه ياعضا ياشاره نمود چرا كه عملكرد آموزش يپزشك
 تيتفاوت در ماه ليبه دل يعلوم پزشك يهادر دانشگاه يعلم

باشد.  گريد يهابا عرصه فاوتتواند متيم سيتدر يتواو مح
و  ياعتباربخش يهاستميبر غلبه س يدييتواند تايامر م نيالبته ا
خارج از كشور  يعلوم پزشك يهادر دانشگاه يآموزش يزيمم

محدود  يابيارزش يآوردن آنان به استفاده از ابزارها يو عدم رو
 نياتواند دال بر بكر بودن يسو م کينكته از  نيباشد. اگر چه ا
 كنيو نوآورانه بودن  مطالعه حاضر باشد ل يعرصه پژوهش

مشابه انجام شده در  يبه مطالعات و ابزارها يابيدست
 يابزار نيتوانست منجر به تدويم يعلوم پزشك يهادانشگاه
 گريد تيتر گردد. محدوديغن يارائه بحث و بررس زيتر و نجامع

متفاوت آموزش  ٌ و بعضاً ريگسترده، متغ تيمطالعه حاضر، ماه
 يدرس يانواع واحدها يبرا يعلوم پزشك يهادر دانشگاه

 يهارشته زي( و نيو كارورز يكارآموز نار،يسم ،يعمل ،ي)نظر
تا  ياز كاردان ينيو بال هيمختلف )علوم پا يليو مقاطع تحص

 نيا ي(؛ و متعاقباً لحاظ نمودن تمامپيو فلوش يتخصص يدكترا
 . بود ييها در ابزار نهامولفه

مورد استفاده در  يكنون يحاضر نشان داد كه ابزارها مطالعه
 نديفرا زيكشور و ن يعلوم پزشك يهاعملكرد دانشگاه يابيارزش
 كنياست ل ياساس يهايكاست يمورد استفاده در آن دارا يياجرا

 يمللالنيمعتبر ب اتيو تجرب يداخل يبر توان فن هيتوان با تكيم
جامع  يالگو ياقدام به طراح وبر مشكالت موجود غلبه نمود 

پوشش اهداف  تينمود كه قابل يآموزش يزيو مم ياعتباربخش
داشته باشد. پژوهشگران  يمناسب وهيبه ش زيرا ن دياسات يابيارزش
مطالعه  يشده در ط يند كه استفاده از ابزار طراحباور نيبر ا

تواند يمرتبط با آن م افتهيارتقاء  ندياز فرا يمندبهره زيحاضر و ن
و متعاقباً  يعلم اتيه ياعضا يعملكرد آموزش يمنجر به ارتقا

 ليالتحصفارغ انيسطح دانش، نگرش و مهارت دانشجو يارتقا
موارد خواهد  نيا يتمام ديترديها گردد. بدانشگاه نيشده از ا

دهندگان ارائه يشغل تيو موفق يستگيتوانست در شا
سطح سالمت و  يارتقا قباًو متعا يو درمان يبهداشت يهامراقبت
 . خدمت در جامعه موثر باشد رندگانيگتيرضا
 

 تشكر و قدردانی
 يدانند كه از همكاريبر خود الزم م انيپژوهشگران در پا

خود،  يزدنمثال ييبايقدر كه با شكنظران گرانصاحب مانهيصم
عمل هرا ب يگزارسپاس تيانجام مطالعه حاضر بودند نها گرياري

 .آورند
 

 مشاركت و نقش نويسندگان
انجام مرور متون،  ه،ياول يپردازدهيثابت: ايزديا دهيفر

نامه پرسش نيها و تدوهينظران، استخراج گومصاحبه با صاحب
 يو ارتقا ينامه، مستندسازپرسش ييايو پا ييانجام روا ه،ياول
 .يداور ميمقاله، اعمال نظرات ت نيتدو ،يابيارزش نديفرا

مصاحبه با  ه،ياول يپردازدهي: ايسلمان معصومه
 ه،ينامه اولپرسش نيها و تدوهينظران، استخراج گوصاحب

 .يداور مينقادانه و اصالح مقاله، اعمال نظرات ت يابيارز
نظران، مصاحبه با صاحب ه،ياول يپردازدهي: ايصفاء زهرا

نقادانه و  يابيارز ه،ينامه اولپرسش نيها و تدوهياستخراج گو
 .يداور مياصالح مقاله، اعمال نظرات ت

انجام مرور متون،  ه،ياول يپردازدهي)مسئول(: ا يبيغر ديفر
نامه پرسش نيها و تدوهينظران، استخراج گومصاحبه با صاحب
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 يو ارتقا ينامه، مستندسازپرسش ييايو پا ييانجام روا ه،ياول
و ارسال مقاله، اعمال  يسازمقاله، آماده نيتدو ،يابيارزش نديفرا

 .يداور مينظرات ت
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Introduction: It is necessary to improve the educational performance of faculty members continuously. However, 

achieving such a goal will not happen unless efficient tools and processes are available to evaluate. Therefore, the 

current study aimed to develop a questionnaire to evaluate the educational performance of faculty members in medical 

universities. 

Materials and Methods: The present study undertook an integrative methodological approach to reach the aim. 

Reviewing the literature, interviewing the experts, and using the protocols to develop and standardize a questionnaire 

were implemented. The identified items were categorized according to valid scientific sources. Ten well-experienced 

experts with an academic degree in medical education or educational management evaluated the face and content 

validity of the designed questionnaire. Finally, a flowchart was presented to show the difficulties and solutions of the 

evaluation of the faculty members in medical universities. 

Results: The final questionnaire had 74 items divided into five divisions: educational goals, educational content, 

teaching-learning process, educational evaluation, and clinical / laboratory education. The highest number of items 

was assigned to the teaching-learning process (34 items) and the least number was allocated to the educational goals 

(6 items). According to the CVR and CVI (92% and 89% sequentially), the experts were strongly in agreement 

regarding the content validity of the questionnaire. The research team obtained the perspectives of the experts 

qualitatively to assess and enhance the face validity of the questionnaire. The reliability of the questionnaire was 

confirmed based on the internal consistency (Cronbach’s alpha = 0.781). 

Conclusion: The present study indicated that the questionnaire had considerable comprehensiveness and 

acceptability. The research team hopes that the use of this questionnaire along with the presented flowchart would 

help universities to evaluate and improve the educational performance of their faculty members comprehensively and 

accurately. 
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